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UCHWAŁA NR IX/41/11 
 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA 

 z dnia 30 czerwca 2011 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
terenów w mieście Chojnów  

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 póŝniejszymi zmia-
nami) art. 15 ust. 1 i 2, art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z póŝniej-
szymi zmianami), w zwiņzku z uchwałņ nr L/209/10 
Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 4 marca 2010 r. 
o przystņpieniu do sporzņdzenia zmiany miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenów w mieście Chojnów, zmienionņ uchwałņ 
nr LIV/225/10 z dnia 23 czerwca 2010 r., po stwier-
dzeniu zgodności projektu planu z ustaleniami 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego Miasta Chojnów, uchwala 
siň co nastňpuje: 

Rozdział I 

PRZEPISY OGÓLNE 

§ 1. 1. Uchwala siň miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego terenów w mieście 
Chojnów, w granicach określonych na rysunku 
planu, stanowiņcym załņczniki nr 1, nr 2, nr 3 i nr 4 
do niniejszej uchwały. 

2. Ustalenia planu zawarte sņ: 
1) w tekście uchwały, 
2) w rysunku planu w skali 1 : 1000 stanowiņcym 

załņczniki nr 1, nr 2, nr 3 i nr 4 do niniejszej 
uchwały. 

3. Integralnņ czňściņ niniejszej uchwały sņ: 
1) załņcznik 5 – „Sposób realizacji inwestycji 

z zakresu infrastruktury technicznej ustalonych 
w planie należņcych do zadań własnych gminy”, 

2) załņcznik 6 – „Rozstrzygniecie o sposobie rozpa-
trzenia uwag zgłoszonych do projektu planu”. 

§ 2. Ilekroń w dalszej czňści uchwały jest mo-
wa o: 

1) planie – należy przez to rozumień miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego o któ-
rym mowa w § 1, 

2) rysunku planu – należy przez to rozumień ry-
sunek planu na mapie w skali 1 : 1000, 

3) przeznaczeniu podstawowym – należy przez 
to rozumień takie przeznaczenie, które winno 
przeważań na danym terenie wyznaczonym li-
niami rozgraniczajņcymi, 

4) przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez 
to rozumień rodzaje przeznaczenia inne niż 
podstawowe, które uzupełniajņ lub wzbogaca-
jņ przeznaczenie podstawowe, 

5) terenie – należy przez to rozumień obszar wy-
dzielony na rysunku planu liniami rozgranicza-
jņcymi, 

6) liniach rozgraniczających – należy przez to ro-
zumień linie, które rozgraniczajņ tereny 

o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach 
zagospodarowania, 

7) obowiązującej linii zabudowy – należy przez 
to rozumień liniň posadowienia najdalej wy-
suniňtej ściany zewnňtrznej elewacji frontowej 
budynku. Ustalenie nie dotyczy wysuniňtych 
wzglňdem elewacji o nie wiňcej niż: 
a) 0,5 m − okapów i gzymsów, 
b) 2,5 m − balkonów, galerii, werand, tarasów 

lub schodów zewnňtrznych. 
Ustalenie nie dotyczy obiektów zlokalizowa-
nych w całości w gruncie. 

8) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy 
przez to rozumień liniň, której elementy zabu-
dowy nie mogņ przekraczań o wiňcej niż: 
a) 1,0 m – dla okapów i gzymsów, 
b) 2,5 m – dla balkonów, galerii, werand, ta-

rasów lub schodów zewnňtrznych. 
Ustalenie nie dotyczy obiektów zlokalizowa-
nych w całości w gruncie. 

9) obiektach i urządzeniach towarzyszących – 
należy przez to rozumień urzņdzenia technicz-
ne zapewniajņce możliwośń użytkowania 
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, 
w myśl przepisów Prawa budowlanego, 

10) liczbie kondygnacji – należy przez to rozumień 
liczbň kondygnacji nadziemnych budynku 
o wysokości standardowej dla danej funkcji, 
wraz z poddaszem użytkowym (przeznaczo-
nym na pobyt ludzi) z wyłņczeniem piwnic 
i suteren, 

11) wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – 
rozumie siň przez to wartośń stosunku po-
wierzchni biologicznie czynnej do powierzchni 
działki, 

12) usługach komercyjnych – należy przez to ro-
zumień usługi świadczone dla ludności 
w ramach działalności gospodarczej takie jak 
np. obsługa firm, biura turystyczne, odpłatne 
leczenie, gastronomia, rzemiosło, handel itp., 
tj. działalnośń taka jak m.in.: 
a) obsługa firm − działalnośń zwiņzana  

z prowadzeniem interesów w tym: doradz-
two prawne, rachunkowośń, ksiňgowośń, 
doradztwo, badanie rynku i opinii publicz-
nej, pośrednictwo, dostarczanie informacji, 
sporzņdzanie opracowań, reklama, interne-
towe działania marketingowe, punkty ob-
sługi klienta i biura organizacji, działalnośń 
konferencyjna, działalnośń wystawienniczo 
– targowa, działalnośń zwiņzana z obsługņ 
nieruchomości, biura projektowe, wynajň-
cie specjalistów, działalnośń przedsiň-
biorstw obsługujņcych firmy oraz usługi 
rzeczowe np. fotografowanie, poligrafia, 
plakatowanie, urzņdzanie wystaw itp., 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Dolnoślņskiego Nr 172 – 16260 – Poz. 2985 

 

b) obsługa turystyki − działalnośń biur i agen-
cji turystycznych, biur podróży, hoteli, mo-
teli, domów wycieczkowych, informacja tu-
rystyczna itp., 

c) gastronomia − działalnośń restauracji, ka-
wiarni i herbaciarni, piwiarni, winiarni, ba-
rów, cukierni oraz lodziarni, wraz z produk-
cjņ wyrobów własnych, a także placówek 
gastronomiczno-kulturalno-rekreacyjnych, 
np. klubów artystycznych, bilardowych itp., 

d) rzemiosło – działalnośń zwiņzana z usłu-
gami dla ludności, w tym krawiectwo, ka-
letnictwo, naprawa obuwia, naprawa 
sprzňtu artykułów gospodarstwa domowe-
go, zegarmistrzostwo, piekarnia itp., 

e) handel detaliczny − działalnośń zwiņzana ze 
sprzedażņ detalicznņ towarów o powierzch-
ni sprzedaży nie wiňkszej niż 2000 m2 
w obiektach handlowych oraz w czňściach 
obiektów o innych funkcjach, z wyłņcze-
niem sprzedaży detalicznej paliw, 

13) usługach nieuciążliwych – należy przez to 
rozumień usługi nie powodujņce emisji hała-
su, emisji pyłów i gazów oraz promieniowania 
elektromagnetycznego, zanieczyszczenia wo-
dy oraz gleby ponad standardy określone 
w przepisach dotyczņcych ochrony środowi-
ska dla poszczególnych rodzajów terenów, 
poza teren, do którego inwestor ma tytuł 
prawny, 

14) przepisach szczególnych – należy przez to 
rozumień przepisy ustaw wraz z aktami wyko-
nawczymi, 

15) rozdziale – należy przez to rozumień Rozdział 
niniejszej uchwały. 

§ 3. 1. Przedmiotem ustaleń planu określone-
go w § 1, ust. 1, jest 40 rozdzielnych obszarów, 
położonych w mieście Chojnów, o łņcznej po-
wierzchni 37,564 ha, w granicach zgodnych z ry-
sunkiem planu stanowiņcym załņczniki nr 1, nr 2,  
nr 3 i nr 4. 

2. Zakres ustaleń planu obejmuje: 
1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgranicza-

jņce tereny o różnym przeznaczeniu lub róż-
nych zasadach zagospodarowania (Rozdział 
II), 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego (Rozdział II), 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego (Rozdział II), 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 
(Rozdział II), 

5) wymagania wynikajņce z potrzeb kształtowa-
nia przestrzeni publicznych (Rozdział II), 

6) parametry i wskaŝniki kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu, w tym li-
nie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaŝniki 
intensywności zabudowy (Rozdział III), 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów 
lub obiektów podlegajņcych ochronie, ustalo-
nych na podstawie odrňbnych przepisów 
(Rozdział II), 

8) szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomości objňtych planem 
miejscowym (Rozdział III), 

9) szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, 
w tym zakazy zabudowy (Rozdział II), 

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury tech-
nicznej (Rozdział II), 

11) sposób i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urzņdzania i użytkowania terenów 
(Rozdział III), 

12) stawki procentowe, na podstawie których 
ustala siň opłatň, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Rozdział 
III). 
3. Dla całego obszaru objňtego planem obo-

wiņzujņ ustalenia zawarte w Rozdziałach II i IV. 
4. Obowiņzujņce ustalenia w rysunku planu 

stanowiņ: 
1) granice opracowania, 
2) przebieg linii rozgraniczajņcych, 
3) przebieg obowiņzujņcej linii zabudowy, 
4) przebieg nieprzekraczalnej linii zabudowy, 
5) symbole określajņce przeznaczenie terenu, 
6) przebieg granicy obszaru ścisłej ochrony kon-

serwatorskiej ośrodka historycznego miasta, 
7) przebieg granicy obszaru ochrony konserwa-

torskiej nowożytnego układu urbanistycznego 
kształtowanego do 1945 r., 

8) przebieg granicy obszaru „OW” obserwacji 
archeologicznej, 

9) lokalizacja stanowisk archeologicznych, 
10) lokalizacja pomnika przyrody. 

5. Na rysunku planu zastosowano oznaczenia 
literowe i liczbowe w stosunku do poszczególnych 
terenów o różnym rodzaju przeznaczenia, wydzie-
lonych liniami rozgraniczajņcymi. Terenom, któ-
rym nadane zostały numery oraz oznaczenia lite-
rowe, odpowiadajņ ustalenia szczegółowe zawarte 
w Rozdziale III niniejszej uchwały. 

6. Geometria projektowanych jezdni, parkin-
gów oraz organizacja terenów zielonych majņ cha-
rakter orientacyjny i winny byń uściślane na pod-
stawie opracowań o wiňkszym stopniu szczegóło-
wości niż rysunek planu, pod warunkiem zacho-
wania możliwości realizacji ustalonego przezna-
czenia i zasad zagospodarowania dla wszystkich 
terenów. 

Rozdział II 

USTALENIA OGÓLNE 

§ 4. 1. Ustala siň nastňpujņce podstawowe 
przeznaczenie terenów oznaczonych literņ: 

1) MN – teren zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej, 

2) MW – teren zabudowy mieszkaniowej wielo-
rodzinnej, 

3) U – teren nieuciņżliwych usług komercyjnych, 
4) UP – teren usług publicznych, 
5) UK – teren usług kultury i kultu religijnego, 
6) P – teren zabudowy produkcyjnej i przemy-

słowej, baz, składów i magazynów, 
7) EE – teren stacji transformatorowych, 
8) WS – teren wód powierzchniowych śródlņdo-

wych, 
9) WE – teren wód powierzchniowych przezna-

czony pod lokalizacjň elektrowni wodnej, 
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10) ZP – teren zieleni urzņdzonej, 
11) ZC – teren cmentarza, 
12) KS – teren obsługi komunikacji samochodo-

wej, 
13) KD G – teren drogi głównej, 
14) KD Z – teren drogi zbiorczej, 
15) KD L – teren drogi lokalnej, 
16) KD D – teren drogi dojazdowej, 
17) KDW – teren drogi wewnňtrznej, 
18) KDpj – teren ciņgu pieszo-jezdnego, 
19) KDp – teren ciņgu pieszego. 

2. Ustala siň tereny dla których dopuszczono 
wiňcej niż jedno podstawowe przeznaczenie terenu 
a poszczególne oznaczenia literowe określone 
w ust. 1, zostały rozdzielone przecinkiem. 

§ 5. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA 
ŁADU PRZESTRZENNEGO 

1. Ustala siň przebieg linii rozgraniczajņcych – 
zgodnie z rysunkiem planu. Ustalone linie rozgra-
niczajņce sņ przesņdzonymi, granicami działek 
gruntu. 

2. Ustala siň przebieg obowiņzujņcych linii za-
budowy – zgodnie z rysunkiem planu. 

3. Ustala siň przebieg nieprzekraczalnych linii 
zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu. 

4. Zaleca siň podział poszczególnych terenów 
na działki budowlane – zgodnie z sugerowanymi 
granicami wydzielanych działek budowlanych – 
zawartymi na rysunku planu. 

5. Linia zabudowy nie dotyczy budynków sta-
cji transformatorowych oraz inwestycji celu pu-
blicznego z zakresu łņczności publicznej. 

6. Na wszystkich terenach dopuszcza siň loka-
lizowanie: 
1) obiektów i urzņdzeń towarzyszņcych, 
2) obiektów i urzņdzeń infrastruktury technicznej 

(zgodnie z ustaleniami § 13) w tym z zakresu 
komunikacji publicznej, 

3) zieleni urzņdzonej oraz małej architektury. 
7. Ustala siň nastňpujņce zasady dotyczņce 

przebudowy i remontów obiektów istniejņcych 
oraz realizacji nowej zabudowy i zagospodarowa-
nia (w tym montażu reklam), na terenach znajdujņ-
cych siň w granicach obszaru ścisłej ochrony kon-
serwatorskiej oraz obszaru ochrony konserwator-
skiej nowożytnego układu urbanistycznego kształ-
towanego do 1945 r.: 

1) projektowane obiekty budowlane powinny 
byń dostosowane do nieprzebudowanych bu-
dynków historycznych sprzed 1945 r. pod 
wzglňdem gabarytów, w tym ilości kondygna-
cji, kształtu i rodzaju pokrycia dachów (nie do-
tyczy terenów zabudowy jednorodzinnej dla 
której zgodnie z ustaleniami szczegółowymi 
w zakresie charakterystyki zabudowy obowiņ-
zujņ ustalenia zawarte w § 9), 

2) pokrycia dachowe winny byń wykonane 
z dachówki ceramicznej, dachówki betonowej 
lub łupka kamiennego (nie dotyczy terenów 
zabudowy jednorodzinnej dla której zgodnie 
z ustaleniami szczegółowymi w zakresie cha-
rakterystyki zabudowy obowiņzujņ ustalenia 
zawarte w § 9), 

3) nie dopuszcza siň lokalizacji garaży wolnosto-
jņcych oraz pawilonów parterowych wzdłuż 
pierzei ulic, 

4) zakazuje siň stosowania stolarki okiennej jed-
nopłaszczyznowej (bez podziałów) oraz dzie-
lenia okien wņskimi metalowymi (lub imitujņ-
cymi metal) listewkami (szprosami). Zakaz 
stosowania stolarki jednopłaszczyznowej nie 
dotyczy witryn na parterach nowych budyn-
ków, przeznaczonych na lokal handlowy lub 
usługowy, 

5) zakazuje siň stosowania okładzin elewacji typu 
siding, 

6) elewacje na całej płaszczyŝnie winny byń jed-
nolicie malowane w tym samym kolorze, mo-
nochromatycznie, z uwzglňdnieniem zasad 
ciemniejszego tła i jaśniejszych elementów 
dekoracyjnych. Zakazuje siň stosowania barw 
intensywnych, jaskrawych, 

7) zastosowane materiały wykończeniowe obiek-
tów projektowanych oraz modernizowanych 
istniejņcych kamienic winny respektowań hi-
storyczny charakter całego zespołu, 

8) wymaga siň realizacji obiektów o starannie 
zaprojektowanej, reprezentacyjnej architektu-
rze, 

9) zakazuje siň stosowania zewnňtrznych podpór 
o przekroju koła, tzw. kolumn, 

10) nowo projektowane elementy informacji wi-
zualnej winny swoim usytuowaniem, kolory-
stykņ i gabarytami odpowiadań istniejņcym 
obiektom reklamowo-informacyjnym oraz 
charakterowi budynku na którym majņ one 
zostań umieszczone, 

11) w zakresie montażu reklam ustala siň: 
a) na elewacjach budynków mogņ byń 

umieszczane tablice reklamowe lub kase-
tony tylko jeśli reklamowana działalnośń 
prowadzona jest w budynku, 

b) tablice reklamowe/kasetony nie mogņ 
przesłaniań żadnych elementów dekoracyj-
nych elewacji, 

c) zakazuje siň montażu wielkopowierzchnio-
wych reklam, tzw. banerów, zasłaniajņcych 
elewacjň lub jej czňśń, 

d) dopuszcza siň stosowanie tablic umiesz-
czonych na ozdobnych wysiňgnikach, mon-
towanych prostopadle do powierzchni 
elewacji. 

8. Ustala siň nastňpujņce zasady dotyczņce 
przebudowy i remontów obiektów figurujņcych 
w wojewódzkiej ewidencji zabytków (ustalenia nie 
dotyczņ prac, które nie majņ wpływu na wyglņd 
zewnňtrzny budynku oraz terenu, na którym siň 
znajduje): 
1) w przypadku remontu dachu, nowe pokrycie 

winno byń wykonane z dachówki ceramicznej, 
dachówki betonowej lub łupka kamiennego, 

2) należy zachowań gabaryty budynku, dekoracje 
elewacji oraz oryginalnņ (sprzed 1945 r.)  stolar-
kň okiennņ i zewnňtrznņ drzwiowņ, 

3) w przypadku konieczności, z powodu złego sta-
nu technicznego, wymiany stolarki okiennej lub 
zewnňtrznej drzwiowej, pochodzņcych sprzed 
1945 r., nowa stolarka winna mień tň samņ, co 
oryginalna, wielkośń, kształt i podziały oraz 
wymiary elementów dzielņcych (słupki, szpro-
sy) w danym obiekcie wszystkie okna winny byń 
jednakowe, 
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4) w przypadku konieczności termoizolacji budyn-
ku, należy wiernie odtworzyń w masie tynkar-
skiej wszystkie jego elementy dekoracyjne: 
gzymsy, opaski okienne i drzwiowe, portale, pi-
lastry, pod − i nadokienniki oraz inne elementy, 
np. ornament roślinny, wszelkiego rodzaju 
symbole, sceny itp., 

5) elewacje na całej płaszczyŝnie winny byń jedno-
licie malowane w tym samym kolorze, mono-
chromatycznie, z uwzglňdnieniem zasad ciem-
niejszego tła i jaśniejszych elementów dekora-
cyjnych. Zakazuje siň stosowania barw inten-
sywnych, jaskrawych, 

6) montaż kominów ze stali możliwy jest tylko na 
elewacjach tylnych w przypadku, gdy nie ma 
możliwości wykorzystania istniejņcych przewo-
dów, 

7) zakazuje siň okładzin z rustykalnych płytek pia-
skowcowych na cokołach w przyziemiu budyn-
ków. 

9. Zasady kształtowania istniejņcego i projek-
towanego zainwestowania, gabaryty projektowa-
nej zabudowy, rodzaj dachu, maksymalny dopusz-
czalny wskaŝnik zabudowy lub wymagany mini-
malny wskaŝnik powierzchni biologicznie czynnej 
oraz wymagania dotyczņce sposobów zagospoda-
rowania, ustalone zostały dla poszczególnych te-
renów w Rozdziale III niniejszej uchwały. 

§ 6. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZY-
RODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

1. Wprowadza siň obowiņzek zapewnienia 
ochrony wód powierzchniowych (rzeki Skory) i pod-
ziemnych m.in. poprzez kompleksowe i zgodne z 
obowiņzujņcymi przepisami prawa, rozwiņzanie 
gospodarki wodnej, ściekowej (ścieki bytowe, ko-
munalne, przemysłowe oraz opadowe) i odpadami, 
z uwzglňdnieniem w miarň możliwości istniejņcych 
obiektów infrastruktury technicznej, w tym mecha-
niczno-biologicznej oczyszczalni ścieków i składowi-
ska odpadów na terenie Gminy Chojnów. 

2. Do terenów wymagajņcych szczególnej 
ochrony przed hałasem zalicza siň tereny zabudo-
wy mieszkaniowej MN i MW. 

3. Oddziaływanie na środowisko wynikajņce 
z realizacji przeznaczenia terenu ustalonego w § 4 
z wyjņtkiem dróg i inwestycji z zakresu komunika-
cji publicznej, nie może w odniesieniu do hałasu, 
zanieczyszczenia powietrza, gleby itp., przekroczyń 
obowiņzujņcych wielkości dopuszczalnych (norma-
tywnych). 

4. Oddziaływanie wynikajņce z realizacji prze-
znaczenia terenu ustalonego w § 4 z wyjņtkiem 
dróg i inwestycji z zakresu komunikacji publicznej, 
nie może przekraczań granic nieruchomości do 
której inwestor posiada tytuł prawny. 

5. Ustala siň obowiņzek wykonania jezdni, pla-
ców manewrowych, parkingów jako szczelne 
i nienasiņkliwe ze spadkiem w kierunku wpustów 
ulicznych kanalizacyjnych. Wody opadowe winny 
byń podczyszczane przed ich odprowadzeniem do 
kanalizacji zgodnie z przepisami szczególnymi. 

6. Nawierzchnie chodników i podjazdów po-
winny byń wykonane jako utwardzone, nieszczelne 
i ze spadkiem w kierunku wpustów ulicznych kana-
lizacyjnych. 

7. Powstajņce odpady wymagajņ segregacji 
z wydzieleniem odpadów niebezpiecznych i za-
pewnienia postňpowania zgodnie z obowiņzujņ-
cymi przepisami prawa w zakresie gospodarki od-
padami. Odpady niebezpieczne winny byń groma-
dzone w szczelnych pojemnikach i przekazywane 
do wykorzystania lub unieszkodliwiania w instala-
cjach specjalistycznych. Pozostałe odpady mogņ 
byń składowane na komunalnym składowisku od-
padów. 

8. Wprowadza siň obowiņzek stosowania do 
celów grzewczych i technologicznych nośników 
energii, przyjaznych dla środowiska. 

9. Wszelkie inwestycje należy prowadziń 
w sposób zapewniajņcy maksymalnņ ochronň 
przyrody. 

10. Ustala siň obowiņzek utrzymania minimal-
nego wskaŝnika powierzchni biologicznie czynnej 
zgodnie z ustaleniami szczegółowymi. 

11. Na terenie 21.1.MW znajduje siň Glediczja 
trójcierniowa Gleditsia triacanthos stanowiņca 
pomnik przyrody, wskazana do bezwzglňdnego 
zachowania. Dopuszcza siň wycinanie drzew i 
krzewów, jeżeli wynika to z odnowienia, pielňgno-
wania i ochrony drzewostanu. 

§ 7. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KUL-
TUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY 
WSPÓŁCZESNEJ 

1. Obszar ścisłej ochrony konserwatorskiej 
ośrodka historycznego miasta, obejmuje teren 
wpisany do rejestru zabytków, w granicach jak na 
rysunku planu. Na obszarze tym dopuszcza siň 
sytuowanie nowej zabudowy jedynie w miejscu 
dawnej, sprzed 1945 r., obecnie nieistniejņcej. Na-
leży zachowań historycznņ parcelacjň oraz liniň 
zabudowy wyznaczonņ na podstawie badań ar-
cheologicznych, materiałów archiwalnych i w 
oparciu o istniejņcņ zabudowň historycznņ. 

2. Obszar ochrony konserwatorskiej nowożyt-
nego układu urbanistycznego kształtowanego do 
1945 r. (z wyłņczeniem obszaru wpisanego do re-
jestru zabytków), obejmuje teren znajdujņcy siň 
w wykazie obiektów ujňtych do objňcia wojewódz-
kņ ewidencjņ zabytków, w granicach jak na rysun-
ku planu. Należy zachowań historyczny układ dróg, 
podział i sposób zagospodarowania działek. Zago-
spodarowanie zgodnie z ustaleniami § 5 ust. 7 oraz 
przepisami szczególnymi. 

3. Dla budynków wpisanych do rejestru zabyt-
ków oraz do wojewódzkiej ewidencji zabytków − 
oraz dla zmian w zagospodarowaniu posesji obo-
wiņzujņ przepisy szczególne dotyczņce ochrony 
zabytków i opieki nad zabytkami ze szczególnym 
uwzglňdnieniem ustaleń § 5 ust. 8. 

4. Ustala siň ochronň stanowisk archeologicz-
nych ujňtych w ewidencji stanowisk: 
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Nr AZP stanowiska Rodzaj stanowiska Kultura chronologia 
1 2 3 4 

3/11/76-18 ślad osadnictwa łużycka  
6/14/76-18 osada łużycka epoka brņzu III−V 
9/15/76-18 zamek  kon. XVI−XVIII 

20/87/76-18 osada  póŝne średniowiecze XIV/XV 
24/91/76-18 osada  póŝne średniowiecze XIV/XV 

5. W obrňbie znajdujņcych siň na terenie objň-
tym planem chronionych stanowisk archeologicz-
nych oraz ich bezpośrednim sņsiedztwie, wszelkie 
zamierzenia inwestycyjne wymagajņ przeprowa-
dzenia ratowniczych badań archeologicznych. 

6. Przeprowadzenie ziemnych robót budow-
lanych na terenie zabytkowym w trybie prac kon-
serwatorskich, które polegajņ na przeprowadzeniu 
wyprzedzajņcych ratowniczych badań archeolo-
gicznych metodņ wykopaliskowņ, przez upraw-
nionego archeologa (przed realizacjņ inwestycji, tj. 
przed uzyskaniem pozwolenia na budowň a dla 
robót nie wymagajņcych pozwolenia na budowň 
przed uzyskaniem zaświadczenia potwierdzajņce-
go akceptacjň przyjňcia zgłoszenia wykonywania 
robót budowlanych) − zgodnie z obowiņzujņcymi 
przepisami szczególnymi dotyczņcymi ochrony 
zabytków i opieki nad zabytkami. 

7. W przypadku odkrycia, w trakcie robót 
ziemnych, przedmiotu, co do którego istnieje 
przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, inwestor jest 
zobowiņzany zabezpieczyń przedmiot wraz z miej-
scem znalezienia i niezwłocznie zawiadomiń o tym 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

§ 8. Wymagania wynikajņce z potrzeb kształ-
towania przestrzeni publicznych dotyczņ: 
1) projektowanych dróg publicznych, 
2) terenów usług publicznych, 
3) terenów zieleni urzņdzonej, 
4) terenów cmentarza. 

§ 9. USTALENIA DOTYCZŅCE PARAMETRÓW 
I WSKAŜNIKÓW KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY 
ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU. 

1. Ustalenia dla terenów zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej (MN): 
1) zasady zagospodarowanie terenu: 

a) sugerowana minimalna powierzchnia działki 
budowlanej – 700 m2, 

b) sugerowana minimalna szerokośń frontu 
działki budowlanej – 22 m (nie dotyczy dzia-
łek posiadajņcych wjazdy wyłņcznie na skrň-
cie drogi lub w układzie siňgaczowym), 

c) w granicach wydzielonej działki budowlanej 
dopuszcza siň lokalizacjň: 
− budynku mieszkalnego lub budynku 

mieszkalnego z usługami wbudowanymi, 
− garażu wolno stojņcego lub wbudowane-

go z wykluczeniem garaży typu „blaszak”, 
− obiektów gospodarczych o łņcznej po-

wierzchni zabudowy nie przekraczajņcej 
25% powierzchni zabudowy budynku 
mieszkalnego, 

d) maksymalny wskaŝnik zabudowy – 0,20; 
e) minimalny wskaŝnik powierzchni czynnej 

biologicznie – 0,55; 

f) w obrňbie każdej działki budowlanej należy 
zlokalizowań garaż lub stałe miejsce posto-
jowe w ilości 1 boks garażowy/stanowisko 
postojowe na każde mieszkanie, 

g) należy zbilansowań w granicach działki bu-
dowlanej − dodatkowe potrzeby parkingowe 
zgodnie z ustaleniami § 12. ust. 5, z możli-
wościņ uwzglňdnienia miejsc postojowych 
w przylegajņcym do granic działki budowla-
nej pasie drogowym, 

h) ustala siň zakaz montażu ogrodzeń z beto-
nowych przňseł oraz ażurowej blachy. Usta-
la siň nowe ogrodzenia realizowane jako 
ażurowe z elementów stalowych, na pod-
murówce tynkowanej lub z cegły klinkiero-
wej (dopuszcza siň podmurówkň z okładzinņ 
klinkierowņ), 

2) charakterystyka zabudowy (nie dotyczy tere-
nów dla których w ustaleniach szczegółowych 
dla zabudowy jednorodzinnej wskazano inne 
parametry): 
a) dopuszcza siň realizacjň zabudowy mieszka-

niowej jednorodzinnej jako zabudowy wol-
nostojņcej lub typu bliŝniak, 

b) maksymalna ilośń kondygnacji nadziem-
nych – 2 w tym poddasze użytkowe, 

c) maksymalna wysokośń zabudowy – 9,0 m, 
d) wysokośń posadowienia parteru w przedzia-

le: min 30 cm, max 90 cm nad poziom tere-
nu, 

e) dopuszcza siň podpiwniczenie budynków, 
f) dopuszcza siň możliwośń łņczenia kilku bu-

dynków gospodarczych i garaży, również 
wzdłuż granicy sņsiadujņcych działek gruntu 
lub nieruchomości, 

g) ustala siň dachy strome o: 
− kņcie nachylenia głównych połaci min 

38º, max 45º, 
− symetrycznych spadkach głównych poła-

ci dachowych, 
− układzie: dwuspadowym, naczółkowym 

lub czterospadowym, 
− układzie dominujņcej kalenicy – równo-

ległym lub prostopadłym do osi jezdni. 
W uzasadnionych przypadkach dopusz-
cza siň układ dominujņcej kalenicy – 
równoległy lub prostopadły do granicy 
wydzielonej działki budowlanej, 

− kryte dachówkņ ceramicznņ, dachówkņ 
betonowņ, łupkiem kamiennym lub in-
nym materiałem o podobnym kolorze 
i fakturze zbliżonej do formy dachówki, 

− dopuszcza siň montaż lukarn i okien po-
łaciowych oraz facjat, 

− dla garaży i obiektów gospodarczych nie 
dopuszcza siň dachów płaskich, dopusz-
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cza siň natomiast minimalny kņt nachy-
lenia połaci 30º, 

h) dachy płaskie dopuszcza siň wyłņcznie 
w przypadku uzasadnionego wymogu na-
wiņzania siň do istniejņcej zabudowy miesz-
kaniowej w sņsiedztwie. 

2. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej lub wielorodzinnej dla których jako 
przeznaczenie dopuszczalne ustalone zostały nie-
uciņżliwe usługi komercyjne, dopuszcza siň lokali-
zacjň funkcji usługowych (nieuciņżliwych), wy-
łņcznie w pomieszczeniach budynków mieszkal-
nych, o ile przepisy szczególne nie bňdņ takich 
lokalizacji wykluczań. Nie dopuszcza siň wolnosto-
jņcych obiektów usługowych. 

§ 10. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODA-
ROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLE-
GAJŅCYCH OCHRONIE, USTALONYCH NA POD-
STAWIE ODRŇBNYCH PRZEPISÓW 

1. Tereny objňte planem znajdujņ siň w  gra-
nicach strefy ścisłej ochrony konserwatorskiej, 
obszaru ochrony układu urbanistycznego oraz 
strefy „OW’ obserwacji archeologicznej. Ustalenia 
dotyczņce sposobu zagospodarowania tych tere-
nów zawiera § 7 uchwały. 

2. Realizacja ustalonej planem nowej zabu-
dowy w odległości mniejszej niż 50 m od stopy 
wału przeciwpowodziowego wymaga – zwolnie-
nia z ograniczeń wynikajņcych z przepisów szcze-
gólnych. 

3. W odległości 3m od stopy wału przeciw-
powodziowego ustala siň granicň strefy ograni-
czonych nasadzeń – zgodnie z przepisami szcze-
gólnymi. 

4. Ustala siň przebieg granicy obszaru bezpo-
średniego zagrożenia powodziņ, zgodnie ze „Stu-
dium ochrony przed powodziņ zlewni rzeki Ka-
czawy”. Dla obszaru bezpośredniego zagrożenia 
powodziņ – zagospodarowanie zgodnie z przepi-
sami szczególnymi. 

5. Ustala siň przebieg granicy obszaru zagro-
żonego powodziņ – Q1% zgodnie ze „Studium 
ochrony przed powodziņ zlewni rzeki Kaczawy”. 
Dla obszaru zagrożenia powodziņ Q1% – zago-
spodarowanie zgodnie z przepisami szczególnymi. 

§ 11. Szczególne warunki zagospodarowania 
terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 
ustalone zostały w Rozdziale III. 

§ 12. PODSTAWOWE ZASADY MODERNIZA-
CJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMU KOMU-
NIKACJI 

1. Ustala siň obsługň komunikacyjnņ terenów 
poprzez sień istniejņcych i projektowanych ulic 
wewnňtrznych, dojazdowych, lokalnych, zbior-
czych i głównych, określonņ w rysunku planu – 
wg ustaleń szczegółowych w Rozdziale III. Ustala 
siň bezwzglňdny zakaz obsługi bezpośredniej te-
renów z drogi krajowej nr 94. Dla terenów przyle-
gajņcych do pasa drogowego drogi krajowej nr 94 
ustala siň obsługň komunikacyjna poprzez układ 
dróg klas niższych. 

2. Wyznacza siň tereny pasów drogowych, 
oznaczone dla: 
1) dróg zbiorczych – KD Z, 

2) dróg lokalnych – KD L, 
3) dróg dojazdowych – KD D, 
4) dróg wewnňtrznych – KDW. 

3. Ustala siň rezerwy terenu dla pasów dróg 
głównych – KD G, w tym: 
1) na docelowe poszerzenie pasa ul. Parkowej 

stanowiņcej drogň krajowņ nr 94, 
2) na przeniesienie odcinka drogi wojewódzkiej  

nr 328 i nr 335. 
4. Wyznacza siň tereny obsługi komunikacji 

samochodowej, oznaczone – KS. 
5. W obrňbie zainwestowywanych terenów 

wymaga siň lokalizowania miejsc postojowych na 
poszczególnych działkach budowlanych, w ilości 
zapewniajņcej właściwņ obsługň użytkowników 
i zatrudnionych. Ustala siň: 
1) dla restauracji, kawiarni – 1 mp/ 5 miejsc kon-

sumpcyjnych, 
2) dla biur i budynków administracji – 1mp/30 – 40 

m2 pow. użytkowej, 
3) dla usług o dużej czňstotliwości odwiedzajņ-

cych, w szczególności warsztatów samocho-
dowych, stacji diagnostycznych, praktyk lekar-
skich – 1mp/20 – 30 m2 pow. użytkowej, 

4) dla sklepów do 700 m2 pow. użytkowej – 1mp/ 
30 – 50 m2 pow. użytkowej, ale nie mniej niż 
2 miejsca na 1 sklep. 

6. Dostňpnośń komunikacyjnņ osobom nie-
pełnosprawnym należy zapewniń zgodnie z prze-
pisami w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadań budynki i ich usytuowanie. 

7. Należy zachowań normatywnņ odległośń 
projektowanych miejsc postojowych od terenów 
o innym przeznaczeniu. 

§ 13. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDO-
WY I BUDOWY SYSTEMÓW INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ 

1. Dopuszcza siň lokalizacjň i trwałņ adaptacjň 
wszystkich istniejņcych sieci, obiektów i urzņdzeń 
uzbrojenia terenów niekolidujņcych z zainwesto-
waniem przesņdzonym w niniejszym planie. 

2. Ustala siň, że projektowane sieci telekomu-
nikacyjne, zaopatrzenia w gaz, energiň elektrycz-
nņ, wodň i odprowadzenia ścieków należy projek-
towań w liniach rozgraniczajņcych wyznaczonych 
pasów drogowych, jako sieci podziemne. Odstňp-
stwa od ustalonej zasady możliwe sņ wyłņcznie 
w przypadku wykazania konieczności wynikajņcej 
z warunków technicznych prowadzenia sieci. Pro-
wadzenie sieci poza pasem w liniach rozgranicza-
jņcych ulic wymaga uzgodnienia z właścicielem 
działki i zarzņdcņ sieci. 

3. Dopuszcza siň w granicach terenów okre-
ślonych w § 4, wydzielanie działek gruntu pod 
lokalizacjň urzņdzeń infrastruktury technicznej. Dla 
wydzielanych działek nie określa siň wielkości 
minimalnej, pod warunkiem zachowania wymo-
gów usytuowania urzņdzeń, wynikajņcych z prze-
pisów szczególnych. 

4. W zakresie sieci i urzņdzeń elektroenerge-
tycznych oraz gazowych – budowa infrastruktury 
technicznej może przebiegań wyłņcznie na zasa-
dach określonych w Prawie energetycznym i Pra-
wie budowlanym. 

5. Ustala siň realizacjň sieci i urzņdzeń infra-
struktury technicznej w niezbňdnym dla realizacji 
ustaleń planu zakresie, z uwzglňdnieniem: 
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1) sieci wodociņgowej – zaopatrzenie w wodň 
z systemu istniejņcych/projektowanych wodo-
ciņgów miejskich. Dopuszcza siň rozbudowň 
sieci, 

2) kanalizacji sanitarnej – docelowo odprowadze-
nie ścieków komunalnych, do istniejņcej lub 
projektowanej kanalizacji ścieków komunal-
nych, bytowych i przemysłowych. Do czasu re-
alizacji kanalizacji sanitarnej − odprowadzanie 
ścieków, do istniejņcej kanalizacji ogólno-
spławnej. Wytwarzane ścieki winny byń przed 
odprowadzeniem do kanalizacji – w uzasad-
nionych wypadkach − stosownie podczyszczo-
ne. Ustala siň likwidacjň istniejņcych szamb 
i zbiorników bezodpływowych na ścieki oraz 
docelowo obsługň terenów przez miejskņ sień 
kanalizacyjnņ, 

3) kanalizacji deszczowej – docelowo odprowa-
dzanie ścieków opadowych do istniejņcej lub 
projektowanej kanalizacji deszczowej lub po-
wierzchniowy spływ wód opadowych. Do cza-
su realizacji kanalizacji deszczowej – do istnie-
jņcej kanalizacji ogólnospławnej. Dla terenów 
na których może dojśń do zanieczyszczenia 
wód opadowych substancjami ropopochod-
nymi oraz innymi substancjami szkodliwymi, 
wody opadowe należy poddawań wstňpnemu 
podczyszczaniu w stosownych separatorach 
zgodnie z przepisami szczególnymi, 

4) sieci i urzņdzeń elektroenergetycznych: 
a) zasilanie projektowanego zainwestowania 

w energiň elektrycznņ z istniejņcych lub pro-
jektowanych sieci elektroenergetycznych 
i stacji transformatorowych na warunkach 
określonych przez właściciela sieci dystry-
bucyjnej, 

b) projektowane oraz modernizowane sieci 
elektroenergetyczne prowadziń wzdłuż ukła-
dów komunikacyjnych tj. terenów ogólno-
dostňpnych (z zastrzeżeniem ustaleń zawar-
tych w ust. 2), 

c) ustala siň możliwośń modernizacji, odbu-
dowy, rozbudowy istniejņcych i budowy 
nowych fragmentów elektroenergetycznej 
sieci dystrybucyjnej: elektroenergetycznych 
linii napowietrznych, napowietrzno-
kablowych i kablowych (20kV i 0,4kV) oraz 
napowietrznych, wnňtrzowych i wbudowa-
nych elektroenergetycznych stacji transfor-
matorowych (20/0,4 kV), 

d) dopuszcza siň lokalizacjň nowych stacji 
transformatorowych dla których sugeruje 
siň wydzielenie działek o szerokości 6,5 m 
i długości 8,5 m z możliwościņ bezpośred-
niego dojazdu od układu komunikacyjnego 
oraz usytuowania stacji transformatorowej 
w odległości do 1,5 m od granicy działki. 
Stacje słupowe nie wymagajņ wydzielania 
działek, 

e) ustala siň obowiņzek zachowania norma-
tywnych odległości zabudowy od istniejņ-
cych i projektowanych sieci elektroenerge-
tycznych, 

f) dla istniejņcych elektroenergetycznych linii 
napowietrznych ustala siň pasy technolo-
giczne wzdłuż ich przebiegu o szerokości li-

czonej w poziomie od skrajnych przewo-
dów: 
− 10 m dla linii o napiňciu 20 kV, 
− 3 m dla linii o napiňciu 0,4 kV (w tym 

oświetlenia ulic), 
g) w pasie technologicznym nie dopuszcza siň 

zmiany istniejņcego zagospodarowania i 
przeznaczenia tych terenów miňdzy innymi 
pod zabudowň mieszkaniowņ lub zagrodo-
wņ, jak również przemysłowņ, 

h) w przypadku zaistnienia kolizji planowanego 
zagospodarowania terenu z istniejņcym li-
niami elektroenergetycznymi, przebudowa 
wyżej wymienionych linii bňdzie możliwa po 
uzyskaniu od przedsiňbiorstwa elektroener-
getycznego warunków na przebudowň tych 
linii i zawarciu stosownej umowy o usuniň-
cie kolizji. Koszt przebudowy istniejņcych li-
nii bňdzie ponosił Inwestor zmiany zago-
spodarowania terenu lub jego właściciel, 

i) ustala siň docelowe skablowanie lub prze-
niesienie odcinka napowietrznej linii elek-
troenergetycznej średniego napiňcia 20 kV 
kolidujņcej z zabudowņ terenu 1.1.MN. 
Koszt przebudowy istniejņcej elektroenerge-
tycznej linii napowietrznej 20kV bňdzie po-
nosił Inwestor zmiany zagospodarowania 
terenu lub Właściciel terenu. 

5) sieci gazowej – zaopatrzenie w gaz z dystrybu-
cyjnej sieci gazowej, w uzgodnieniu z operato-
rem sieci, po spełnieniu warunków technicz-
nych i ekonomicznych przyłņczenia, na zasa-
dach określonych przez operatora dystrybucyj-
nej sieci gazowej, zgodnie z ustawņ − Prawo 
energetyczne i rozporzņdzeniami wykonaw-
czymi do tej ustawy, 

6) sieci ciepłowniczej – dopuszcza siň możliwośń 
doprowadzenia sieci ciepłowniczej do projek-
towanych i istniejņcych obiektów, 

7) sieci telekomunikacyjnej – budowa i rozbudo-
wa sieci. Wszelkie zadania inwestycyjne na tere-
nach objňtych planem, powinny byń każdorazo-
wo uzgadniane z zarzņdcņ sieci, w zakresie wy-
stňpowania kolizji z istniejņcymi urzņdzeniami. 

Rozdział III 

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE DLA TERENÓW 
WYZNACZONYCH LINIAMI 

ROZGRANICZAJĄCYMI 

§ 14. USTALENIA DLA OBSZARU NR 1: 
1. Ustalenia dla terenów 1.1.MN i 1.2.MN: 

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa miesz-
kaniowa jednorodzinna, 

2) przeznaczenie dopuszczalne: nieuciņżliwe 
usługi komercyjne, 

3) zasady zagospodarowania terenu oraz charak-
terystyka zabudowy zgodnie z ustaleniami § 9, 

4) ustala siň docelowe skablowanie lub przenie-
sienie odcinka napowietrznej linii elektroener-
getycznej średniego napiňcia 20 kV. 

2. Ustalenia dla terenu 1.3.EE: 
1) przeznaczenie podstawowe: teren urzņdzeń 

elektroenergetycznych – projektowana stacja 
transformatorowa, 
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2) zasady zagospodarowania terenu − zgodnie 
z ustaleniami § 13 ust. 5 pkt 4 oraz przepisami 
szczególnymi. 

3. Ustalenia dla terenu 1.4.KD L: 
1) przeznaczenie podstawowe: pas drogowy drogi 

lokalnej − rezerwa terenu pod rozbudowň  
ul. Wyspiańskiego, 

2) przeznaczenie dopuszczalne: ciņgi piesze, szpa-
ler drzew, 

3) minimalna szerokośń w liniach rozgraniczajņ-
cych – jak na rysunku planu, 

4) zagospodarowanie zgodnie z przepisami 
szczególnymi. 

4. Ustalenia dla terenu 1.5.KD D1/2: 
1) przeznaczenie podstawowe: pas drogowy drogi 

dojazdowej, 
2) przeznaczenie dopuszczalne: miejsca postojo-

we, ciņgi piesze, 
3) szerokośń w linach rozgraniczajņcych – 12 m, 
4) minimalna szerokośń jezdni – 6 m, 
5) dostňpnośń ulicy nieograniczona, bezpośrednia 

obsługa otoczenia, 
6) zagospodarowanie zgodnie z przepisami 

szczególnymi. 
5. Ustalenia dla terenów 1.6.KD D 1/2 i 1.7.KD 

D 1/2: 
1) przeznaczenie podstawowe: pas drogowy drogi 

dojazdowej, 
2) przeznaczenie dopuszczalne: miejsca postojo-

we, ciņgi piesze, 
3) szerokośń w linach rozgraniczajņcych – 16 m, 
4) minimalna szerokośń jezdni – 6 m, 
5) w liniach rozgraniczajņcych zaleca siň nasa-

dzenie min. jednego szpaleru drzew, 
6) dostňpnośń ulicy nieograniczona, bezpośrednia 

obsługa otoczenia, 
7) zagospodarowanie zgodnie z przepisami 

szczególnymi. 
6. Ustalenia dla terenów 1.8.KDW i 1.9.KDW: 

1) przeznaczenie podstawowe: pas drogowy drogi 
wewnňtrznej, 

2) przeznaczenie dopuszczalne: miejsca postojo-
we, ciņgi piesze, 

3) szerokośń w linach rozgraniczajņcych − 6 m, 
4) dopuszcza siň realizacjň w formie ciņgu pieszo- 

-jezdnego, 
5) dostňpnośń ulicy nieograniczona, bezpośrednia 

obsługa otoczenia, 
6) zagospodarowanie zgodnie z przepisami 

szczególnymi. 

§ 15. USTALENIA DLA OBSZARU NR 2: 
1. Ustalenia dla terenu 2.1.P: 

1) przeznaczenie podstawowe: teren zabudowy 
produkcyjnej, przemysłowej, bazy, składy i 
magazyny, 

2) przeznaczenie dopuszczalne: nieuciņżliwe 
usługi komercyjne, tereny obsługi komunikacji, 
drogi wewnňtrzne, parkingi, garaże, 

3) teren stanowi rezerwň na docelowe polepsze-
nie warunków sņsiadujņcych terenów przemy-
słowych, 

4) dopuszcza siň zabudowň o parametrach nawiņ-
zujņcych do zabudowy na działkach sņsiednich. 

§ 16. USTALENIA DLA OBSZARU NR 3: 
1. Ustalenia dla terenów 3.1.MN i 3.2.MN: 

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa miesz-
kaniowa jednorodzinna, 

2) przeznaczenie dopuszczalne: nieuciņżliwe 
usługi komercyjne, 

3) zasady zagospodarowania terenu oraz charak-
terystyka zabudowy zgodnie z ustaleniami § 9, 

4) dla terenu 3.2.MN dopuszcza siň podział na 
działki stanowiņce polepszenie warunków dzia-
łek już zabudowanych w ciņgu ul. M. Ńwikliń-
skiej i ul. W. Bogusławskiego pod warunkiem 
zachowania możliwości realizacji układu urba-
nistycznego terenu 3.2.MN. 

2. Ustalenia dla terenu 3.3.MN: 
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa miesz-

kaniowa jednorodzinna – rezerwa terenu na 
polepszenie warunków działki sņsiedniej, 

3. Ustalenia dla terenu 3.4.EE: 
1) przeznaczenie podstawowe: teren urzņdzeń 

elektroenergetycznych – istniejņca stacja trans-
formatorowa, 

2) zasady zagospodarowania terenu − zgodnie 
z ustaleniami § 13 ust. 5 pkt 4 oraz przepisami 
szczególnymi. 

4. Ustalenia dla terenu 3.5.KD Z 1/2: 
1) przeznaczenie podstawowe: pas drogowy drogi 

zbiorczej (projektowane przedłużenie ulicy Ku-
socińskiego w kierunku zachodnim do ul. Wy-
spiańskiego), 

2) przeznaczenie dopuszczalne: miejsca postojo-
we, ciņgi piesze, ścieżka rowerowa, 

3) szerokośń w linach rozgraniczajņcych – min.  
20 m, 

4) minimalna szerokośń jezdni – 7 m, 
5) ograniczona dostňpnośń ulicy – obsługa oto-

czenia poprzez układ ulic klas niższych, 
6) zagospodarowanie zgodnie z przepisami 

szczególnymi. 
5. Ustalenia dla terenu 3.6.KD L: 

1) przeznaczenie podstawowe: pas drogowy drogi 
lokalnej − rezerwa terenu pod rozbudowň  
ul. Wyspiańskiego, 

2) przeznaczenie dopuszczalne: miejsca postojo-
we, ciņgi piesze, szpaler drzew, 

3) minimalna szerokośń w liniach rozgraniczajņ-
cych – jak na rysunku planu, 

4) zagospodarowanie zgodnie z przepisami 
szczególnymi. 

6. Ustalenia dla terenu 3.7.KD D 1/2: 
1) przeznaczenie podstawowe: pas drogowy drogi 

dojazdowej, 
2) przeznaczenie dopuszczalne: miejsca postojo-

we, ciņgi piesze, 
3) szerokośń w linach rozgraniczajņcych – od 5m 

do 8 m, 
4) minimalna szerokośń jezdni – 5 m, 
5) dopuszcza siň realizacjň najwňższego odcinka 

ulicy w formie ciņgu pieszo-jezdnego, 
6) dostňpnośń ulicy nieograniczona, bezpośrednia 

obsługa otoczenia, 
7) zagospodarowanie zgodnie z przepisami 

szczególnymi. 
7. Ustalenia dla terenu 3.8.KDW: 

1) przeznaczenie podstawowe: pas drogowy drogi 
wewnňtrznej, 

2) przeznaczenie dopuszczalne: miejsca postojo-
we, ciņgi piesze, 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Dolnoślņskiego Nr 172 – 16267 – Poz. 2985 

 

3) szerokośń w linach rozgraniczajņcych − 5 m, 
4) dopuszcza siň realizacjň w formie ciņgu pieszo- 

-jezdnego, 
5) dostňpnośń ulicy nieograniczona, bezpośrednia 

obsługa otoczenia, 
6) zagospodarowanie zgodnie z przepisami 

szczególnymi. 
8. Ustalenia dla terenu 3.9.KDp: 

1) przeznaczenie podstawowe: ciņg pieszy (chod-
nik), 

2) minimalna szerokośń w linach rozgraniczajņ-
cych – zgodnie z rysunkiem planu. 

§ 17. USTALENIA DLA OBSZARU NR 4: 
1. Ustalenia dla terenu 4.1.KS,U: 

1) przeznaczenie podstawowe: teren obsługi ko-
munikacji samochodowej (w szczególności: 
wydzielone miejsca postojowe, garaże oraz ze-
społy garaży, warsztaty samochodowe, usługi 
blacharskie i lakiernicze, serwisy i centra dia-
gnostyki samochodowej, myjnie samochodo-
we z wykluczeniem stacji paliw), drogi we-
wnňtrzne, nieuciņżliwe usługi komercyjne, 

2) zasady zagospodarowania terenu: 
a) dopuszcza siň adaptacjň i rozbudowň obiek-

tów istniejņcego serwisu samochodowego, 
b) maksymalny wskaŝnik zabudowy – 0,50; 
c) minimalny wskaŝnik powierzchni czynnej 

biologicznie – 0,2; 
d) należy zbilansowań w granicach terenu − do-

datkowe potrzeby parkingowe zgodnie 
z ustaleniami § 12 ust. 5, z możliwościņ 
uwzglňdnienia miejsc postojowych w przyle-
gajņcym do granic terenu pasie drogowym, 

3) charakterystyka zabudowy: 
a) dopuszcza siň przebudowň i rozbudowň ist-

niejņcych budynków oraz w przypadku 
ewentualnej rozbiórki − lokalizacjň nowej 
zabudowy, 

b) maksymalna ilośń kondygnacji nadziem-
nych − 2 w tym poddasze użytkowe, 

c) maksymalna wysokośń zabudowy – 9,0 m, 
d) w przypadku przebudowy zaleca siň dach 

stromy, o kņcie nachylenia min. 30º, do-
puszcza siň układ wielospadowy, 

e) dopuszcza siň elewacje o znaczņcym udziale 
powierzchni przeszklonych. 

§ 18. USTALENIA DLA OBSZARU NR 5: 
1. Ustalenia dla terenu 5.1.KD D: 

1) przeznaczenie podstawowe: pas drogowy drogi 
dojazdowej - siňgacz w ciņgu ul. M. Kopernika, 

2) przeznaczenie dopuszczalne: miejsca postojo-
we, ciņgi piesze. 

§ 19. USTALENIA DLA OBSZARU NR 6: 
1. Ustalenia dla terenów 6.1.MN, 6.2.MN, 

6.3.MN i 6.4.MN: 
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa miesz-

kaniowa jednorodzinna, 
2) przeznaczenie dopuszczalne: nieuciņżliwe 

usługi komercyjne, 
3) zasady zagospodarowania terenu oraz charak-

terystyka zabudowy zgodnie z ustaleniami § 9. 
4) dla terenu 6.3.MN ustala siň: 

a) obowiņzek wprowadzenie pasa zieleni izola-
cyjnej o szerokości minimalnej 15 m − za-

pewniajņcego odpowiedniņ ochronň aku-
stycznņ planowanej zabudowy mieszkanio-
wej od strony drogi krajowej nr 94, 

b) bezwzglňdny zakaz obsługi komunikacyjnej 
(tj. ustanawiania zjazdów) bezpośrednio z 
drogi krajowej nr 94 i z rezerwy terenu pod 
rozbudowň tejże drogi – 6.10.KD G, 

c) obsługň komunikacyjnņ (w tym zjazdy in-
dywidualne) wyłņcznie z drogi dojazdowej 
6.9.KD D 1/2. 

2. Ustalenia dla terenów 6.5.U i 6.6.U: 
1) przeznaczenie podstawowe: nieuciņżliwe usłu-

gi komercyjne, 
2) przeznaczenie dopuszczalne: drogi wewnňtrz-

ne, teren obsługi komunikacji samochodowej 
(w szczególności: wydzielone miejsca postojo-
we, warsztaty samochodowe, usługi blachar-
skie i lakiernicze, serwisy i centra diagnostyki 
samochodowej, myjnie samochodowe) z wy-
kluczeniem stacji paliw oraz zespołów garaży, 

3) zasady zagospodarowania terenu: 
a) maksymalny wskaŝnik zabudowy – 0,30; 
b) maksymalny wskaŝnik intensywności zabu-

dowy – 0,60; 
c) minimalny wskaŝnik powierzchni biologicz-

nie czynnej – 0,40; 
d) należy zbilansowań w granicach działki bu-

dowlanej - dodatkowe potrzeby parkingowe 
zgodnie z ustaleniami § 12 ust. 5, z możli-
wościņ uwzglňdnienia miejsc postojowych 
w przylegajņcym do granic działki budowla-
nej pasie drogowym oznaczonym symbo-
lem 6.8.KD D 1/2, 

e) należy wprowadziń zieleń piňtrowņ o funkcji 
izolacyjnej oraz ekranu akustycznego od 
strony ul. Parkowej, 

f) dla terenu 6.5.U ustala siň: 
− bezwzglňdny zakaz obsługi komunikacyj-

nej (tj. ustanawiania zjazdów) bezpo-
średnio z drogi krajowej nr 94 i z rezerwy 
terenu pod rozbudowň tejże drogi – 
6.10.KD G, 

− obsługň komunikacyjnņ (w tym zjazdy 
indywidualne) wyłņcznie z drogi dojaz-
dowej 6.8.KD D 1/2 oraz ulicy Bolesła-
wieckiej, 

4) charakterystyka zabudowy: 
a) maksymalna ilośń kondygnacji nadziem-

nych – 2 w tym poddasze użytkowe lub 
dwie pełne kondygnacje, 

b) dopuszcza siň podpiwniczenie budynków, 
c) zaleca siň dach stromy, o kņcie nachylenia 

min 30º, dopuszcza siň układ wielospadowy; 
pokrycie dachówkņ ceramicznņ, lub innym 
materiałem o podobnym kolorze i fakturze 
zbliżonej do formy dachówki; nie dopuszcza 
siň zastosowania jako materiałów wykoń-
czeniowych, blachy falistej i trapezowej, 

d) dopuszcza siň możliwośń zastosowania da-
chów płaskich, dachów mansardowych oraz 
montaż lukarn i okien połaciowych, 

e) dopuszcza siň elewacje o znaczņcym udziale 
powierzchni przeszklonych. 

3. Ustalenia dla terenu 6.7.EE: 
1) przeznaczenie podstawowe: teren urzņdzeń 

elektroenergetycznych – projektowana stacja 
transformatorowa, 
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2) zasady zagospodarowania terenu − zgodnie 
z ustaleniami § 13. ust. 5 pkt 4 oraz przepisami 
szczególnymi. 

4. Ustalenia dla terenów 6.8.KD D 1/2 i 6.9.KD 
D 1/2: 
1) przeznaczenie podstawowe: pas drogowy drogi 

dojazdowej, 
2) przeznaczenie dopuszczalne: miejsca postojo-

we, ciņgi piesze, 
3) szerokośń w linach rozgraniczajņcych – 10 m, 
4) minimalna szerokośń jezdni – 6 m, 
5) dostňpnośń ulicy nieograniczona, bezpośrednia 

obsługa otoczenia, 
6) zagospodarowanie zgodnie z przepisami 

szczególnymi. 
5. Ustalenia dla terenu 6.10.KD G: 

1) przeznaczenie podstawowe: pas drogowy drogi 
głównej − rezerwa terenu pod rozbudowň  
ul. Parkowej (droga krajowa nr 94), 

2) przeznaczenie dopuszczalne: ciņgi piesze, 
ścieżki rowerowe, 

3) minimalna szerokośń w liniach rozgraniczajņ-
cych – jak na rysunku planu, 

4) nie dopuszcza siň realizacji parkingów lub 
miejsc postojowych, 

5) zagospodarowanie zgodnie z przepisami 
szczególnymi. 

§ 20. USTALENIA DLA OBSZARU NR 7: 
1. Ustalenia dla terenu 7.1.MW: 

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa miesz-
kaniowa wielorodzinna, 

2) przeznaczenie dopuszczalne: nieuciņżliwe 
usługi komercyjne, 

3) zasady zagospodarowania terenu: 
a) istniejņca zabudowa do zachowania, 
b) dopuszcza siň przebudowň istniejņcego bu-

dynku oraz nowņ zabudowň w przypadku 
jego rozbiórki, 

c) maksymalny wskaŝnik zabudowy – jak 
w stanie istniejņcym, 

d) minimalny wskaŝnik powierzchni biologicz-
nie czynnej – 0,35; 

e) dopuszcza siň lokalizacjň funkcji usługo-
wych (nieuciņżliwych) w pomieszczeniach 
istniejņcego budynku mieszkalnego, o ile 
przepisy szczególne nie bňdņ takich lokali-
zacji wykluczań. Maksymalny udział usług 
w całkowitej powierzchni budynku do 45%, 

f) należy dņżyń do rewaloryzacji obszaru po-
przez wprowadzenie nowych elewacji bu-
dynków mieszkalnych, modernizacji: stolarki 
okiennej, wykończenia balkonów i wejśń na 
klatki schodowe, 

g) należy wytyczyń ciņgi i promenady piesze 
ogólnodostňpne dla mieszkańców, 

h) należy wprowadziń elementy małej architek-
tury: ławki, elementy oświetlenia, kosze na 
odpadki, umożliwiajņce korzystanie z tere-
nów zielonych, 

i) należy organizowań wydzielone miejsca za-
baw dla dzieci – place zabaw, 

j) nie dopuszcza siň lokalizowania garaży wol-
nostojņcych lub zespołów garaży, 

4) charakterystyka zabudowy −- w przypadku ko-
nieczności rozbiórki istniejņcych obiektów: 

a) minimalna ilośń kondygnacji nadziemnych – 
3 w tym poddasze użytkowe, 

b) maksymalna ilośń kondygnacji nadziem-
nych – 5 w tym poddasze użytkowe, 

c) zaleca siň dach stromy, o kņcie nachylenia 
min 30º, dopuszcza siň układ wielospadowy, 
pokrycie dachówkņ ceramicznņ, lub innym 
materiałem o podobnym kolorze i fakturze 
zbliżonej do formy dachówki; nie dopuszcza 
siň zastosowania jako materiałów wykoń-
czeniowych, blachy falistej i trapezowej. 

2. Ustalenia dla terenu 7.2.KD D: 
1) przeznaczenie podstawowe: pas drogowy drogi 

dojazdowej – zakończony siňgaczem, 
2) przeznaczenie dopuszczalne: miejsca postojo-

we, ciņgi piesze, ścieżka rowerowa, 
3) szerokośń w linach rozgraniczajņcych – min. 8 m, 
4) minimalna szerokośń jezdni – 5 m, 
5) dostňpnośń ulicy nieograniczona, bezpośrednia 

obsługa otoczenia, 
6) zagospodarowanie zgodnie z przepisami 

szczególnymi. 

§ 21. USTALENIA DLA OBSZARU NR 8: 
1. Ustalenia dla terenu 8.1.MN: 

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa miesz-
kaniowa jednorodzinna, 

2) przeznaczenie dopuszczalne: nieuciņżliwe 
usługi komercyjne, 

3) zasady zagospodarowania terenu oraz charak-
terystyka zabudowy zgodnie z ustaleniami § 9 
oraz § 5 ust. 7. 

2. Ustalenia dla terenu 8.2.MW,MN: 
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa miesz-

kaniowa wielorodzinna, zabudowa mieszka-
niowa jednorodzinna, 

2) przeznaczenie dopuszczalne: nieuciņżliwe 
usługi komercyjne, drogi wewnňtrzne, miejsca 
postojowe, 

3) istniejņca zabudowa wpisana do wojewódzkiej 
ewidencji zabytków – do zachowania: 
a) budynek (willa) − ul. Dņbrowskiego 30 – da-

towana na 1910 r.  
b) budynek (willa) − ul. Dņbrowskiego 32 – da-

towana na ok.1910 r. 
c) budynek (willa) − ul. Dņbrowskiego 34 – da-

towana na koniec XIX w. 
4) dla ww. obiektów o wpisanych do wojewódz-

kiej ewidencji zabytków obowiņzujņ ustalenia § 5 
ust. 8, 

5) dopuszcza siň nowņ zabudowň, 
6) w zakresie charakterystyki nowej zabudowy 

mieszkaniowej lokalizowanej w ciņgu ul. Dņ-
browskiego obowiņzujņ ustalenia § 5 ust. 7 
oraz ustala siň: 
a) minimum 3 kondygnacje nadziemne w tym 

poddasze użytkowe, 
b) maksymalnie 4 kondygnacje nadziemne 

w tym poddasze użytkowe, 
c) warunek zachowania nieprzekraczalnej − wy-

sokości budynku przy ul. Dņbrowskiego 32, 
d) warunek zachowania jako minimalnej − wy-

sokości budynku przy ul. Dņbrowskiego 34, 
e) kształt dachu, jak na budynkach historycznych 

w bezpośrednim sņsiedztwie inwestycji, 
7) na niezabudowanej czňści działki przy ul. Dņ-

browskiego 34, dopuszcza siň zabudowň 
mieszkaniowņ jednorodzinnņ (zasady zagospo-
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darowania terenu oraz charakterystyka zabu-
dowy zgodnie z ustaleniami § 9 i § 5 ust. 7) lub 
wielorodzinnņ o maksymalnie 3 kondygnacjach 
nadziemnych w tym poddasze użytkowe, do-
stosowanņ do otocznia pod wzglňdem formy 
architektonicznej i typu dachu oraz realizowanņ 
zgodnie z ustaleniami § 5 ust. 7. 

3. Ustalenia dla terenu 8.3.KD Z 1/2: 
1) przeznaczenie podstawowe: pas drogowy drogi 

zbiorczej, 
2) przeznaczenie dopuszczalne: miejsca postojo-

we, ciņgi piesze, 
3) szerokośń w linach rozgraniczajņcych – zgodnie 

z rysunkiem planu (min.13 m), 
4) minimalna szerokośń jezdni – 6 m, 
5) ograniczona dostňpnośń ulicy – obsługa oto-

czenia poprzez układ ulic klas niższych, 
6) zagospodarowanie zgodnie z przepisami 

szczególnymi. 

§ 22. USTALENIA DLA OBSZARU NR 9: 
1. Ustalenia dla terenu 9.1.MW,U: 

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa miesz-
kaniowa wielorodzinna, nieuciņżliwe usługi 
komercyjne, 

2) w zakresie charakterystyki nowej zabudowy 
lokalizowanej w ciņgu ul. Dņbrowskiego obo-
wiņzujņ ustalenia § 5 ust. 7. Dopuszcza siň je-
den budynek o max 4 kondygnacjach nad-
ziemnych (w tym poddasze użytkowe) stano-
wiņcy kontynuacjň (również pod wzglňdem 
wysokości) istniejņcej zabudowy przy ul. Dņ-
browskiego 24, 

3) dopuszcza siň: 
a) przeznaczenie kondygnacji parteru na lokale 

usługowe zlokalizowane (wbudowane) bez-
pośrednio w budynku mieszkalnym wielo-
rodzinnym (pod warunkiem zachowania 
wymogów wynikajņcych z przepisów szcze-
gólnych), 

b) przeznaczenie całego budynku lub danej 
sekcji budynku w całości na funkcje usłu-
gowe lub mieszkaniowe, 

4) ustala siň lokalizacjň zabudowy na granicy 
działki zgodnie z przebiegiem obowiņzujņcej li-
nii zabudowy, 

5) dopuszcza siň lokalizacjň zabudowy na granicy 
działki zgodnie z przebiegiem nieprzekraczalnej 
linii zabudowy, 

6) ustala siň odstňpstwo od ustaleń § 12 ust. 5 
w zakresie wymogu realizacji miejsc postojo-
wych w granicach działki budowlanej, 

2. Ustalenia dla terenu 9.2.KS,ZP: 
1) przeznaczenie podstawowe: teren obsługi ko-

munikacji samochodowej (wyłņcznie drogi 
wewnňtrzne oraz miejsca postojowe), zieleń 
urzņdzona, 

2) przeznaczenie dopuszczalne: ciņgi piesze, mała 
architektura, 

3) zasada zagospodarowania terenu: nie dopusz-
cza siň zabudowy terenu. 

3. Ustalenia dla terenu 9.3.KD L 1/2: 
1) przeznaczenie podstawowe: pas drogowy drogi 

lokalnej, 
2) przeznaczenie dopuszczalne: miejsca postojo-

we, ciņgi piesze, 

3) minimalna szerokośń w liniach rozgraniczajņ-
cych – jak na rysunku planu, 

4) zagospodarowanie zgodnie z przepisami 
szczególnymi. 

§ 23. USTALENIA DLA OBSZARU NR 10: 
1. Ustalenia dla terenu 10.1.MW,MN,KDW: 

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa miesz-
kaniowa wielorodzinna, zabudowa mieszka-
niowa jednorodzinna, drogi wewnňtrzne, 

2) przeznaczenie dopuszczalne: nieuciņżliwe 
usługi komercyjne, miejsca postojowe, 

3) w zakresie nowej zabudowy mieszkaniowej 
obowiņzujņ ustalenia § 5 ust. 7 oraz: 
a) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzin-

nej dopuszcza siň maksymalnie 4 kondy-
gnacje nadziemne w tym poddasze użytko-
we oraz podpiwniczenie budynków, 

b) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej – zasady zagospodarowania terenu oraz 
charakterystyka zabudowy zgodnie z ustale-
niami § 9, 

4) dopuszcza siň ustanowienie dojazdu do wy-
dzielanych działek od strony istniejņcej drogi 
zlokalizowanej przy budynku ul Witosa 6. 

§ 24. USTALENIA DLA OBSZARU NR 11: 
1. Ustalenia dla terenu 11.1.MW,U,MN: 

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa miesz-
kaniowa wielorodzinna, nieuciņżliwe usługi 
komercyjne, zabudowa jednorodzinna, 

2) w zakresie charakterystyki nowej zabudowy 
obowiņzujņ ustalenia § 5 ust. 7 oraz ustala siň: 
a) minimum 3 kondygnacje nadziemne w tym 

poddasze użytkowe, 
b) maksymalnie 4 kondygnacje nadziemne w 

tym poddasze użytkowe, 
c) warunek zachowania nieprzekraczalnej wy-

sokości budynku przy ul. W. Witosa 22, 
d) warunek zachowania jako minimalnej − wy-

sokości budynku przy ul. W. Witosa 18, 
3) dopuszcza siň: 

a) przeznaczenie kondygnacji parteru na lokale 
usługowe zlokalizowane (wbudowane) bez-
pośrednio w budynku mieszkalnym wielo-
rodzinnym lub jednorodzinnym (pod wa-
runkiem zachowania wymogów wynikajņ-
cych z przepisów szczególnych), 

b) przeznaczenie całego budynku lub danej 
sekcji budynku w całości na funkcje usłu-
gowe lub mieszkaniowe, 

4) zasady zagospodarowania terenu: 
a) maksymalny wskaŝnik zabudowy – 0,50; 
b) minimalny wskaŝnik powierzchni czynnej 

biologicznie – 0,25; 
c) dopuszcza siň lokalizacjň zabudowy na gra-

nicy działki zgodnie z przebiegiem nieprze-
kraczalnej linii zabudowy, 

5) należy zbilansowań w granicach działki budow-
lanej − dodatkowe potrzeby parkingowe zwiņ-
zane z funkcjņ usługowņ zgodnie z ustaleniami 
§ 12 ust. 5, z możliwościņ uwzglňdnienia miejsc 
postojowych w przylegajņcym do granic działki 
budowlanej pasie drogowym. 

§ 25. USTALENIA DLA OBSZARU NR 12: 
1. Ustalenia dla terenu 12.1.U,MW: 
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1) przeznaczenie podstawowe: nieuciņżliwe usłu-
gi komercyjne, zabudowa mieszkaniowa wielo-
rodzinna, 

2) istniejņca zabudowa o walorach kulturowych – 
budynek przy ul. Kolejowej 3 z pocz. XX w. – 
do zachowania, 

3) dla ww. obiektu o walorach kulturowych obo-
wiņzujņ ustalenia § 5. ust.8., 

4) dopuszcza siň przebudowň, nadbudowň i roz-
budowň pozostałej zabudowy zlokalizowanej 
w granicach terenu pod warunkiem zachowa-
nia minimalnych wymaganych odległości od 
zabudowy mieszkaniowej na działkach sņsied-
nich, 

5) w zakresie charakterystyki nowej zabudowy 
obowiņzujņ ustalenia § 5 ust. 7, dopuszcza siň 
max 4 kondygnacje nadziemne w tym podda-
sze użytkowe pod warunkiem zachowania nie-
przekraczalnej wysokości budynku przy ul.  Ko-
lejowej 3, 

6) ustala siň lokalizacjň zabudowy na granicy 
działki zgodnie z przebiegiem obowiņzujņcej li-
nii zabudowy, 

7) ustala siň odstňpstwo od ustaleń § 12 ust. 5 
w zakresie wymogu realizacji miejsc postojo-
wych w granicach działki budowlanej, 

8) dopuszcza siň obsługň komunikacyjnņ terenu 
z drogi wojewódzkiej nr 328 poprzez istniejņce 
skrzyżowania i zjazdy, lokalizacja nowych 
skrzyżowań i zjazdów za zgodņ zarzņdcy drogi. 

§ 26. USTALENIA DLA OBSZARU NR 13: 
1. Ustalenia dla terenu 13.1.MW,U: 

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa miesz-
kaniowa wielorodzinna, nieuciņżliwe usługi 
komercyjne, 

2) zasady zagospodarowania terenu: 
a) docelowo nie dopuszcza siň zachowania ist-

niejņcej zabudowy. Budynek przy ul. Kole-
jowej 6 – przeznaczony do rozbiórki, 

b) dopuszcza siň nowņ zabudowň mieszkanio-
wņ wielorodzinnņ lub usługowņ w tym zlo-
kalizowanņ bezpośrednio przy granicy dział-
ki (terenu), wyłņcznie jako kontynuacja za-
budowy zlokalizowanej na działkach sņsied-
nich, 

c) w zakresie charakterystyki nowej zabudowy 
obowiņzujņ ustalenia § 5 ust. 7, 

d) dla nowej zabudowy ustala siň: 
− minimum 3 kondygnacje nadziemne w 

tym poddasze użytkowe, 
− maksymalnie 4 kondygnacje nadziemne 

w tym poddasze użytkowe. 
e) dopuszcza siň obsługň komunikacyjnņ tere-

nu z drogi wojewódzkiej nr 328 poprzez ist-
niejņce skrzyżowania i zjazdy, lokalizacja 
nowych skrzyżowań i zjazdów za zgodņ za-
rzņdcy drogi. 

§ 27. USTALENIA DLA OBSZARU NR 14: 
1. Ustalenia dla terenu 14.1.MW,U: 

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa miesz-
kaniowa wielorodzinna, nieuciņżliwe usługi 
komercyjne, 

2) istniejņca zabudowa do zachowania, 
3) dla istniejņcej zabudowy obowiņzujņ ustalenia 

§ 5 ust. 7, 

4) w przypadku przebudowy istniejņcego budyn-
ku oraz w przypadku jego rozbiórki i budowy 
nowych obiektów należy odtworzyń: historycz-
nņ wysokośń obiektu, formň pokrycia dachu 
oraz układ i kņt nachylenia połaci dachowych, 
układ fasad, oryginalny układ oraz parametry 
otworów okiennych i bram wejściowych. Nale-
ży utrzymań historycznņ liniň zabudowy, 

5) dopuszcza siň: 
a) przeznaczenie kondygnacji parteru na lokale 

usługowe zlokalizowane (wbudowane) bez-
pośrednio w budynku mieszkalnym wielo-
rodzinnym (pod warunkiem zachowania 
wymogów wynikajņcych z przepisów szcze-
gólnych), 

b) przeznaczenie całego budynku lub danej 
sekcji budynku w całości na funkcje usłu-
gowe lub mieszkaniowe, 

6) ustala siň odstňpstwo od ustaleń § 12 ust. 5 
w zakresie wymogu realizacji miejsc postojo-
wych w granicach działki budowlanej, 

7) dopuszcza siň obsługň komunikacyjnņ terenu 
z drogi wojewódzkiej nr 328 poprzez istniejņce 
skrzyżowania i zjazdy, lokalizacja nowych 
skrzyżowań i zjazdów za zgodņ zarzņdcy drogi. 

§ 28. USTALENIA DLA OBSZARU NR 15: 
1. Ustalenia dla terenu 15.1.U,KS: 

1) przeznaczenie podstawowe: nieuciņżliwe usłu-
gi komercyjne, teren obsługi komunikacji sa-
mochodowej (wyłņcznie: wydzielone miejsca 
postojowe, garaże, wiaty), 

2) przeznaczenie dopuszczalne: drogi wewnňtrzne, 
3) zasady zagospodarowania terenu: 

a) maksymalny wskaŝnik zabudowy – 0,50; 
b) minimalny wskaŝnik powierzchni czynnej 

biologicznie – 0,2; 
c) dopuszcza siň lokalizacjň zabudowy gospo-

darczej, garaży oraz wiat na samochody, 
d) dopuszcza siň lokalizacjň zabudowy na gra-

nicy działki zgodnie z przebiegiem nieprze-
kraczalnej linii zabudowy, 

4) charakterystyka zabudowy: 
a) maksymalna ilośń kondygnacji nadziem-

nych − 2 w tym poddasze użytkowe, 
b) maksymalna wysokośń zabudowy usługo-

wej – 10,0 m, 
c) maksymalna wysokośń zabudowy garażo-

wej oraz wiat − nie przekraczajņca wysoko-
ści zabudowy istniejņcej zlokalizowanej na 
działce nr 60 – mierzonej bezpośrednio przy 
granicy z terenem 15.1.U,KS, 

d) w zakresie charakterystyki zabudowy usłu-
gowej obowiņzujņ ustalenia § 5 ust. 7, 

e) dla zabudowy gospodarczej, wiat i garaży, 
dopuszcza siň dachy płaskie lub jednospa-
dowe. 

2. Ustalenia dla terenu 15.2.KDW: 
1) przeznaczenie podstawowe: pas drogowy drogi 

wewnňtrznej, 
2) przeznaczenie dopuszczalne: miejsca postojo-

we, ciņgi piesze, 
3) szerokośń w linach rozgraniczajņcych – zgodnie 

z rysunkiem planu, 
4) dopuszcza siň realizacjň w formie ciņgu pieszo-

-jezdnego, 
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5) dostňpnośń ulicy nieograniczona, bezpośrednia 
obsługa otoczenia, 

6) zagospodarowanie zgodnie z przepisami 
szczególnymi. 

§ 29. USTALENIA DLA OBSZARU NR 16: 
1. Ustalenia dla terenów 16.1.MW,U i 

16.2.MW,U: 
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa miesz-

kaniowa wielorodzinna, nieuciņżliwe usługi 
komercyjne, 

2) przeznaczenie dopuszczalne: drogi wewnňtrz-
ne, miejsca postojowe, 

3) zasady zagospodarowania terenu: 
a) maksymalny wskaŝnik zabudowy dla terenu 

16.2.MW,U − jak w stanie istniejņcym; 
b) maksymalny wskaŝnik zabudowy dla terenu 

16.1.MW,U − jak w stanie istniejņcym –
dopuszcza siň zwiňkszenie wskaŝnika w za-
kresie wynikajņcym z przebiegu nieprzekra-
czalnej linii zabudowy, 

c) minimalny wskaŝnik powierzchni biologicz-
nie czynnej – 0,25; 

d) należy wytyczyń ciņgi i promenady piesze 
ogólnodostňpne dla mieszkańców, 

e) należy wprowadziń elementy małej architek-
tury: ławki, elementy oświetlenia, kosze na 
odpadki, umożliwiajņce korzystanie z tere-
nów zielonych, 

f) należy zorganizowań wydzielone miejsca 
zabaw dla dzieci – place zabaw, 

g) nie dopuszcza siň lokalizowania garaży wol-
nostojņcych lub zespołów garaży, 

h) należy zbilansowań w granicach terenu – 
dodatkowe potrzeby parkingowe zgodnie 
z ustaleniami § 12 ust. 5, 

4) charakterystyka zabudowy: 
a) dopuszcza siň zachowanie istniejņcej zabu-

dowy, 
b) dopuszcza siň przebudowň istniejņcych bu-

dynków oraz nowņ zabudowň w przypadku 
ich rozbiórki, 

c) maksymalna ilośń kondygnacji nadziem-
nych – 5 w tym poddasze użytkowe, 

d) dopuszcza siň podpiwniczenie budynków, 
e) zaleca siň realizacjň dachu o kņcie nachylenia 

połaci dachowych jak w stanie istniejņcym, 
f) dopuszcza siň dach stromy, o kņcie nachy-

lenia min 30º, dopuszcza siň układ wielo-
spadowy lub dach mansardowy; pokrycie 
dachówkņ ceramicznņ, lub innym materia-
łem o podobnym kolorze i fakturze zbliżonej 
do formy dachówki; nie dopuszcza siň za-
stosowania jako materiałów wykończenio-
wych, blachy falistej i trapezowej, 

g) dopuszcza siň montaż lukarn i okien poła-
ciowych. 

5) dopuszcza siň w zakresie funkcji obiektów: 
a) przeznaczenie kondygnacji parteru na lokale 

usługowe zlokalizowane (wbudowane) bez-
pośrednio w budynku mieszkalnym wielo-
rodzinnym (pod warunkiem zachowania 
wymogów wynikajņcych z przepisów szcze-
gólnych), 

b) przeznaczenie całego budynku lub danej 
sekcji budynku w całości na funkcje usłu-
gowe lub mieszkaniowe. 

§ 30. USTALENIA DLA OBSZARU NR 17: 
1. Ustalenia dla terenu 17.1.UP: 

1) przeznaczenie podstawowe: usługi publiczne, 
2) przeznaczenie dopuszczalne: ciņgi piesze, tere-

ny sportu i rekreacji.  

§ 31. USTALENIA DLA OBSZARU NR 18: 
1. Ustalenia dla terenów 18.1.MN i 18.2.MN: 

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa miesz-
kaniowa jednorodzinna, 

2) przeznaczenie dopuszczalne: nieuciņżliwe 
usługi komercyjne, 

3) zasady zagospodarowania terenu oraz charak-
terystyka zabudowy zgodnie z ustaleniami § 9. 

2. Ustalenia dla terenu 18.3.U: 
1) przeznaczenie podstawowe: nieuciņżliwe usłu-

gi komercyjne, 
2) przeznaczenie dopuszczalne: drogi wewnňtrzne, 

teren obsługi komunikacji samochodowej (wy-
łņcznie: wydzielone miejsca postojowe − parking), 

3) zasady zagospodarowania terenu: 
a) maksymalny wskaŝnik zabudowy – 0,40; 
b) maksymalny wskaŝnik intensywności zabu-

dowy – 0,80; 
c) minimalny wskaŝnik powierzchni biologicz-

nie czynnej – 0,20; 
d) należy zbilansowań w granicach działki bu-

dowlanej − potrzeby parkingowe zgodnie 
z ustaleniami § 12 ust. 5, z możliwościņ 
uwzglňdnienia miejsc postojowych w przy-
legajņcym do granic działki budowlanej pa-
sie drogowym, 

e) w przypadku wystņpienia uciņżliwości zwiņ-
zanych z realizacjņ funkcji usługowej należy 
wprowadziń zieleń piňtrowņ o funkcji izola-
cyjnej lub ekran akustyczny od strony tere-
nu 18.2.MN, 

4) charakterystyka zabudowy: 
a) maksymalna ilośń kondygnacji nadziem-

nych – 2 w tym poddasze użytkowe, 
b) dopuszcza siň podpiwniczenie budynków, 
c) zaleca siň dach stromy, o kņcie nachylenia 

min 30º, dopuszcza siň układ wielospadowy; 
pokrycie dachówkņ ceramicznņ, lub innym 
materiałem o podobnym kolorze i fakturze 
zbliżonej do formy dachówki; nie dopuszcza 
siň zastosowania jako materiałów wykoń-
czeniowych, blachy falistej i trapezowej, 

d) dopuszcza siň możliwośń zastosowania da-
chów mansardowych oraz montaż lukarn 
i okien połaciowych, 

e) dopuszcza siň elewacje o znaczņcym udziale 
powierzchni przeszklonych. 

3. Ustalenia dla terenu 18.4.MW,U,UP: 
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa miesz-

kaniowa wielorodzinna, nieuciņżliwe usługi 
komercyjne, usługi publiczne, 

2) przeznaczenie dopuszczalne: drogi wewnňtrz-
ne, miejsca postojowe, 

3) zasady zagospodarowania terenu: 
a) istniejņca zabudowa do zachowania, 
b) dla zabudowy obowiņzujņ ustalenia § 5 ust. 7, 
c) dopuszcza siň przebudowň oraz nadbudowň 

do 3 kondygnacji (w tym poddasze użytko-
we) – budynków gospodarczych zlokalizo-
wanych wzdłuż wschodniej granicy terenu. 
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4. Ustalenia dla terenu 18.5.KD D: 
1) przeznaczenie podstawowe: pas drogowy drogi 

dojazdowej − rezerwa terenu pod rozbudowň 
siňgacza w ciņgu ul. Racławickiej, 

2) przeznaczenie dopuszczalne: ciņgi piesze, miej-
sca postojowe, 

3) minimalna szerokośń w liniach rozgraniczajņ-
cych – jak na rysunku planu, 

4) zagospodarowanie zgodnie z przepisami 
szczególnymi. 

5. Ustalenia dla terenu 18.6.KDW: 
1) przeznaczenie podstawowe: pas drogowy drogi 

wewnňtrznej, 
2) przeznaczenie dopuszczalne: miejsca postojo-

we, ciņgi piesze, 
3) szerokośń w linach rozgraniczajņcych − 6 m, 
4) dopuszcza siň realizacjň w formie ciņgu pieszo-

-jezdnego, 
5) dostňpnośń ulicy nieograniczona, bezpośrednia 

obsługa otoczenia, 
6) zagospodarowanie zgodnie z przepisami 

szczególnymi. 

§ 32. USTALENIA DLA OBSZARU NR 19: 
1. Ustalenia dla terenu 19.1.MW,U: 

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa miesz-
kaniowa wielorodzinna, nieuciņżliwe usługi 
komercyjne, 

2) przeznaczenie dopuszczalne: drogi wewnňtrz-
ne, miejsca postojowe, 

3) w zakresie charakterystyki nowej zabudowy 
obowiņzujņ ustalenia § 5 ust. 7, dopuszcza siň 
maksymalnie dwa budynki wolno stojņce 
o maksymalnie 4 kondygnacjach nadziemnych 
(w tym poddasze użytkowe), pod warunkiem 
zachowania nieprzekraczalnej wysokości bu-
dynku przy ul. Dņbrowskiego 1, 

4) dopuszcza siň: 
a) przeznaczenie kondygnacji parteru na lokale 

usługowe zlokalizowane (wbudowane) bez-
pośrednio w budynku mieszkalnym wielo-
rodzinnym (pod warunkiem zachowania 
wymogów wynikajņcych z przepisów szcze-
gólnych), 

b) przeznaczenie całego budynku lub danej 
sekcji budynku w całości na funkcje usłu-
gowe lub mieszkaniowe, 

5) zasady zagospodarowania terenu: 
a) maksymalny wskaŝnik zabudowy – 0,40; 
b) minimalny wskaŝnik powierzchni czynnej 

biologicznie – 0,25; 
c) należy zbilansowań w granicach działki bu-

dowlanej – dodatkowe potrzeby parkingowe 
zgodnie z ustaleniami § 12 ust. 5, z możli-
wościņ uwzglňdnienia miejsc postojowych 
w przylegajņcym do granic działki budowla-
nej pasie drogowym. 

2. Ustalenia dla terenu 19.2.U,MW: 
1) przeznaczenie podstawowe: nieuciņżliwe usłu-

gi komercyjne, zabudowa mieszkaniowa wielo-
rodzinna, 

2) zasady zagospodarowania terenu: 
a) istniejņca zabudowa do zachowania, 
b) dopuszcza siň przebudowň istniejņcego bu-

dynku oraz nowņ zabudowň w przypadku 
jego rozbiórki, 

c) maksymalny wskaŝnik zabudowy – jak 
w stanie istniejņcym, 

d) nie dopuszcza siň lokalizowania garaży wol-
no stojņcych lub zespołów garaży, 

3) w zakresie charakterystyki nowej zabudowy 
obowiņzujņ ustalenia § 5 ust. 7, dopuszcza siň 
max 4 kondygnacje nadziemne w tym podda-
sze użytkowe pod warunkiem zachowania nie-
przekraczalnej wysokości budynku przy ul. Ko-
lejowej 4. Należy utrzymań historycznņ liniň 
zabudowy. 

4) ustala siň odstňpstwo od ustaleń § 12 ust. 5 
w zakresie wymogu realizacji miejsc postojo-
wych w granicach działki budowlanej, 

5) dopuszcza siň obsługň komunikacyjnņ terenu 
z drogi wojewódzkiej nr 328 poprzez istniejņce 
skrzyżowania i zjazdy, lokalizacja nowych 
skrzyżowań i zjazdów za zgodņ zarzņdcy drogi. 

3. Ustalenia dla terenu 19.3.EE: 
1) przeznaczenie podstawowe: teren urzņdzeń 

elektroenergetycznych – projektowana stacja 
transformatorowa, 

2) przeznaczenie dopuszczalne: nieuciņżliwe 
usługi komercyjne, 

3) w zakresie charakterystyki nowej zabudowy 
obowiņzujņ ustalenia § 5 ust. 7, 

4) zasady zagospodarowania terenu − zgodnie 
z ustaleniami § 13 ust. 5 pkt 4 oraz przepisami 
szczególnymi, 

5) dopuszcza siň obsługň komunikacyjnņ terenu 
z drogi wojewódzkiej nr 328 poprzez istniejņce 
skrzyżowania i zjazdy, lokalizacja nowych 
skrzyżowań i zjazdów za zgodņ zarzņdcy drogi. 

4. Ustalenia dla terenu 19.4.KDpj: 
1) przeznaczenie podstawowe: ciņg pieszo jezdny, 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) minimalna szerokośń w linach rozgranicza-
jņcych min. 3 m, 

b) zagospodarowanie zgodnie z przepisami 
szczególnymi, 

c) warunki włņczenia do drogi wojewódzkiej nr 
328 oraz sposób obsługi terenów przyle-
głych należy uzgodniń z zarzņdcņ drogi. 

§ 33. USTALENIA DLA OBSZARU NR 20: 
1. Ustalenia dla terenu 20.1.MW,U,KDW: 

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa miesz-
kaniowa wielorodzinna, nieuciņżliwe usługi 
komercyjne, drogi wewnňtrzne, 

2) w zakresie charakterystyki nowej zabudowy 
obowiņzujņ ustalenia § 5 ust. 7, dopuszcza siň 
max 4 kondygnacje nadziemne w tym podda-
sze użytkowe pod warunkiem ścisłego nawiņ-
zania do wysokości budynków przy ul. Tkackiej 
5 i ul. Komuny Paryskiej 1, 

3) dopuszcza siň: 
a) przeznaczenie kondygnacji parteru na lokale 

usługowe zlokalizowane (wbudowane) bez-
pośrednio w budynku mieszkalnym wielo-
rodzinnym (pod warunkiem zachowania 
wymogów wynikajņcych z przepisów szcze-
gólnych), 

b) przeznaczenie całego budynku lub danej 
sekcji budynku w całości na funkcje usłu-
gowe lub mieszkaniowe, 

4) ustala siň lokalizacjň zabudowy na granicy 
działki zgodnie z przebiegiem obowiņzujņcej li-
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nii zabudowy oraz dopuszcza siň cofniňcie na-
rożnych fragmentów elewacji o max 1,5 m, 

5) dopuszcza siň lokalizacjň zabudowy na granicy 
działki zgodnie z przebiegiem nieprzekraczalnej 
linii zabudowy, 

6) ustala siň odstňpstwo od ustaleń § 12 ust. 5 
w zakresie wymogu realizacji miejsc postojo-
wych w granicach działki budowlanej, 

7) ustala siň wydzielenie drogi wewnňtrznej za-
pewniajņcej skomunikowanie wnňtrza kwartału 
od strony ul. Tkackiej. 

§ 34. USTALENIA DLA OBSZARU NR 21: 
1. Ustalenia dla terenu 21.1.MW: 

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa miesz-
kaniowa wielorodzinna, 

2) przeznaczenie dopuszczalne: nieuciņżliwe 
usługi komercyjne, drogi wewnňtrzne, miejsca 
postojowe, ciņgi piesze, 

3) zasady zagospodarowania terenu: 
a) maksymalny wskaŝnik zabudowy – 0,40; 
b) maksymalny wskaŝnik intensywności zabu-

dowy – 1,60; 
c) minimalny wskaŝnik powierzchni biologicz-

nie czynnej – 0,20; 
d) należy wytyczyń ciņgi i promenady piesze 

ogólnodostňpne dla mieszkańców, 
e) należy wprowadziń elementy małej architek-

tury: ławki, elementy oświetlenia, kosze na 
odpadki, umożliwiajņce korzystanie z tere-
nów zielonych, 

f) nie dopuszcza siň lokalizowania garaży wol-
nostojņcych lub zespołów garaży, 

g) należy zbilansowań w granicach terenu − do-
datkowe potrzeby parkingowe zgodnie 
z ustaleniami § 12 ust. 5, z możliwościņ 
uwzglňdnienia miejsc postojowych w przyle-
gajņcym do granic terenu pasie drogowym, 

h) Glediczja trójcierniowa Gleditsia triacanthos 
stanowiņca pomnik przyrody, wskazana do 
bezwzglňdnego zachowania, 

4) charakterystyka zabudowy: 
a) ilośń kondygnacji nadziemnych – 3 w tym 

poddasze użytkowe, 
b) w zakresie charakterystyki nowej zabudowy 

obowiņzujņ ustalenia § 5 ust. 7, 
c) jako nieprzekraczalnņ i maksymalnņ ustala 

siň wysokośń budynku zlokalizowanego przy 
ul. Reja na działce o numerze 215, 

d) ustala siň obowiņzek zrealizowania zabudo-
wy jako ciņgłej pierzei wzdłuż ul. Reja – 
w formie zabudowy zwartej, stanowiņcej je-
den budynek lub kilka kamienic. Nie do-
puszcza siň zabudowy wolnostojņcej. Dla 
całości terenu 21.1.MW na etapie projektu 
zagospodarowania terenu należy ustaliń 
ostatecznņ liniň lokalizacji elewacji fronto-
wej pierzei – zgodnņ z nieprzekraczalnņ liniņ 
zabudowy ustalonņ na rysunku planu. Nie 
dopuszcza siň uskoków i przesuniňń elewacji 
frontowych wzglňdem linii zabudowy przy-
jňtej dla całości założenia, 

e) dopuszcza siň podpiwniczenie budynków, 
f) dopuszcza siň możliwośń zastosowania da-

chów mansardowych oraz montaż lukarn i 
okien połaciowych, 

g) nie dopuszcza siň dachów płaskich, 
5) w zakresie funkcji projektowanych obiektów: 

a) ustala siň przeznaczenie kondygnacji parte-
ru na lokale usługowe zlokalizowane (wbu-
dowane) bezpośrednio w budynku miesz-
kalnym wielorodzinnym, 

b) dopuszcza siň lokale usługowe na pozosta-
łych kondygnacjach (pod warunkiem za-
chowania wymogów wynikajņcych z przepi-
sów szczególnych). Maksymalny udział 
usług w powierzchni budynku mieszkalnego 
do 45%. 

2. Ustalenia dla terenu 21.2.KD Z: 
1) przeznaczenie podstawowe: pas drogowy drogi 

zbiorczej − rezerwa terenu pod rozbudowň  
ul. M. Reja, 

2) przeznaczenie dopuszczalne: ciņgi piesze, 
3) zagospodarowanie zgodnie z przepisami 

szczególnymi. 

§ 35. USTALENIA DLA OBSZARU NR 22: 
1. Ustalenia dla terenu 22.1.UK: 

1) przeznaczenie podstawowe: teren usług kultury 
i kultu religijnego, 

2) przeznaczenie dopuszczalne: usługi publiczne, 
ciņgi piesze, 

3) istniejņca zabudowa – budynek Plebani (2 poł. 
XV, 1717, 1820) przy ul. Ściegiennego 4 – sta-
nowiņcy obiekt wpisany do rejestru zabytków 
(Nr rej. d. woj. Legnickiego 102/L; wpis 
z 14.11.1959 r.) podlegajņcych ścisłej ochronie 
konserwatorskiej – do zachowania, 

4) dopuszcza siň nowņ zabudowň w ciņgu  
ul. Ściegiennego, 

5) w zakresie charakterystyki nowej zabudowy 
obowiņzujņ ustalenia § 5 ust. 7, dopuszcza siň 
maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne w tym 
poddasze użytkowe pod warunkiem zachowa-
nia nieprzekraczalnej wysokości budynku przy 
ul. Ściegiennego 4, 

6) należy zachowań historycznņ liniň zabudowy 
i parcelacjň gruntu wyznaczonņ na podstawie 
badań archeologicznych, materiałów archiwal-
nych i w oparciu o istniejņcņ zabudowň histo-
rycznņ. 

§ 36. USTALENIA DLA OBSZARU NR 23: 
1. Ustalenia dla terenu 23.1.MW,U,UP: 

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa miesz-
kaniowa wielorodzinna, nieuciņżliwe usługi 
komercyjne, usługi publiczne, 

2) przeznaczenie dopuszczalne: drogi wewnňtrz-
ne, miejsca postojowe, 

3) zasady zagospodarowania terenu: 
a) istniejņca zabudowa wpisana do wojewódz-

kiej ewidencji zabytków – budynek przy  
ul. M. Reja 7, willa z przełomu XIX/XX w. – 
do zachowania, 

b) dla ww. obiektu wpisanego do wojewódz-
kiej ewidencji zabytków obowiņzujņ ustale-
nia § 5 ust. 8, 

c) należy zbilansowań w granicach działki bu-
dowlanej − dodatkowe potrzeby parkingowe 
zgodnie z ustaleniami § 12 ust. 5, z możli-
wościņ uwzglňdnienia miejsc postojowych 
w przylegajņcym do granic działki budowla-
nej pasie drogowym, 
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d) dopuszcza siň zabudowň garażowņ i obiekty 
gospodarcze wyłņcznie dostosowane do 
otocznia pod wzglňdem formy architekto-
nicznej i typu dachu. 

§ 37. USTALENIA DLA OBSZARU NR 24: 
1. Ustalenia dla terenu 24.1.MN,MW: 

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa miesz-
kaniowa jednorodzinna, zabudowa mieszka-
niowa wielorodzinna – rezerwa terenu na po-
lepszenie warunków działek sņsiednich, 

2) przeznaczenie dopuszczalne: nieuciņżliwe 
usługi komercyjne, 

3) w zakresie charakterystyki nowej zabudowy 
obowiņzujņ ustalenia § 5 ust. 7, 

4) zaleca siň podział na działki w celu ich przyłņ-
czenia do działek sņsiednich, 

5) zaleca siň ustanowienie wjazdu na teren − od 
strony ul. Ogrodowej. 

2. Ustalenia dla terenu 24.2.KS: 
1) przeznaczenie podstawowe: teren obsługi ko-

munikacji samochodowej (wyłņcznie: wydzie-
lone miejsca postojowe − parkingi), zieleń 
urzņdzona, 

3. Ustalenia dla terenu 24.3.KD L: 
1) przeznaczenie podstawowe: pas drogowy drogi 

lokalnej – rezerwa terenu na poszerzenie ulicy 
Chmielnej, 

2) przeznaczenie dopuszczalne: miejsca postojo-
we, ciņgi piesze. 

§ 38. USTALENIA DLA OBSZARU NR 25: 
1. Ustalenia dla terenu 25.1.MN: 

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa miesz-
kaniowa jednorodzinna, 

2) przeznaczenie dopuszczalne: nieuciņżliwe 
usługi komercyjne, 

3) zasady zagospodarowania terenu oraz charak-
terystyka zabudowy zgodnie z ustaleniami § 9, 
(za wyjņtkiem maksymalnej ilości kondygnacji 
i wysokości. Dopuszcza siň maksymalnie 3 
kondygnacje nadziemne w tym poddasze użyt-
kowe oraz wysokośń w ścisłym nawiņzaniu do 
istniejņcej na działkach sņsiednich historycznej 
zabudowy) oraz zgodnie z ustaleniami § 5 ust. 7. 

2. Ustalenia dla terenów 25.2.MN i 25.3.MN: 
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa miesz-

kaniowa jednorodzinna – rezerwa terenu na 
polepszenie warunków działek sņsiednich, 

2) w zakresie zabudowy dopuszcza siň wyłņcznie 
zabudowň gospodarcza lub garażowņ na tere-
nie 25.3.MN, 

3) zaleca siň podział na działki w celu ich przyłņ-
czenia do działek w ciņgu ulicy Młynarskiej. 

3. Ustalenia dla terenu 25.4.MW,MN: 
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa miesz-

kaniowa wielorodzinna, zabudowa mieszka-
niowa jednorodzinna, 

2) przeznaczenie dopuszczalne: nieuciņżliwe 
usługi komercyjne, 

3) istniejņca zabudowa wpisana do wojewódzkiej 
ewidencji zabytków – budynek mieszkalny przy 
ul. Staszica 1 z końca XIX w. – do zachowania, 

4) dla ww. obiektu wpisanego do wojewódzkiej 
ewidencji zabytków obowiņzujņ ustalenia § 5 
ust. 8, 

5) dopuszcza siň przebudowň, nadbudowň 
i rozbudowň pozostałej zabudowy zlokalizowa-
nej w granicach terenu pod warunkiem zacho-
wania minimalnych wymaganych odległości 
od zabudowy mieszkaniowej (w tym na dział-
kach sņsiednich), 

6) w zakresie charakterystyki nowej zabudowy: 
a) obowiņzujņ ustalenia § 5 ust. 7, 
b) dla zabudowy wielorodzinnej dopuszcza siň 

max 3 kondygnacje nadziemne w tym pod-
dasze użytkowe, 

c) dla zabudowy jednorodzinnej obowiņzujņ 
zasady zagospodarowania terenu oraz cha-
rakterystyka zabudowy zgodnie z ustale-
niami § 9. 

4. Ustalenia dla terenu 25.5.P: 
1) przeznaczenie podstawowe: teren zabudowy 

produkcyjnej, 
2) przeznaczenie dopuszczalne: nieuciņżliwe usługi 

komercyjne, drogi wewnňtrzne, parkingi, 
3) teren stanowi rezerwň na docelowe polepsze-

nie warunków sņsiadujņcych terenów produk-
cyjnych, nie dopuszcza siň zabudowy terenu. 

5. Ustalenia dla terenu 25.6.KD D 1/2: 
1) przeznaczenie podstawowe: pas drogowy drogi 

dojazdowej, 
2) przeznaczenie dopuszczalne: miejsca postojo-

we, ciņgi piesze, 
3) szerokośń w linach rozgraniczajņcych – zgodnie 

z rysunkiem planu, 
4) minimalna szerokośń jezdni – 5 m, 
5) dopuszcza siň realizacjň najwňższego odcinka 

ulicy w formie ciņgu pieszo-jezdnego, 
6) dostňpnośń ulicy nieograniczona, bezpośrednia 

obsługa otoczenia, 
7) zagospodarowanie zgodnie z przepisami 

szczególnymi. 

§ 39. USTALENIA DLA OBSZARU NR 26: 
1. Ustalenia dla terenu 26.1.MW,U: 

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa miesz-
kaniowa wielorodzinna, nieuciņżliwe usługi 
komercyjne, 

2) istniejņca zabudowa wpisana do wojewódzkiej 
ewidencji zabytków – budynek przy ul. Chmiel-
nej 7−9 (pierwotnie magazyn zbożowy) z 1871 r. 
– do zachowania, 

3) dla ww. obiektu o wpisanego do wojewódzkiej 
ewidencji zabytków obowiņzujņ ustalenia § 5 
ust. 8, 

4) w zakresie charakterystyki nowej zabudowy 
obowiņzujņ ustalenia § 5 ust. 7 oraz ustala siň: 
a) minimalna ilośń kondygnacji nadziemnych – 

3 w tym poddasze użytkowe, 
b) maksymalna ilośń kondygnacji nadziem-

nych – 5 w tym poddasze użytkowe pod wa-
runkiem zachowania nieprzekraczalnej wy-
sokości ww. budynku objňtego ewidencjņ 
zabytków, 

c) należy zachowań historycznņ liniň zabudowy 
i parcelacjň gruntu wyznaczonņ na podsta-
wie badań archeologicznych, materiałów 
archiwalnych i w oparciu o istniejņcņ zabu-
dowň historycznņ, 

d) teren w granicach obszaru ścisłej ochrony 
konserwatorskiej ośrodka historycznego 
miasta − obowiņzuje kwerenda archiwalna 
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dotyczņca gabarytów budynków, kształtu 
dachów i dyspozycji elewacji. 

5) ustala siň odstňpstwo od ustaleń § 12 ust. 5 
w zakresie wymogu realizacji miejsc postojo-
wych w granicach działki budowlanej, 

6) w zakresie funkcji obiektów dopuszcza siň: 
a) przeznaczenie kondygnacji parteru na lokale 

usługowe zlokalizowane (wbudowane) bez-
pośrednio w budynku mieszkalnym wielo-
rodzinnym (pod warunkiem zachowania 
wymogów wynikajņcych z przepisów szcze-
gólnych), 

b) przeznaczenie całego budynku lub danej 
sekcji budynku w całości na funkcje usłu-
gowe lub mieszkaniowe. 

2. Ustalenia dla terenu 26.2.U,ZP: 
1) przeznaczenie podstawowe: nieuciņżliwe usłu-

gi komercyjne, zieleń urzņdzona, 
2) przeznaczenie dopuszczalne: ciņgi piesze, 
3) zasady zagospodarowania terenu: 

a) maksymalny wskaŝnik zabudowy – 0,20; 
b) minimalny wskaŝnik powierzchni biologicz-

nie czynnej – 0,50; 
c) należy zbilansowań w granicach działki bu-

dowlanej − dodatkowe potrzeby parkingowe 
zgodnie z ustaleniami § 12 ust. 5, z możli-
wościņ uwzglňdnienia miejsc postojowych 
w przylegajņcym do granic działki budowla-
nej pasie drogowym, 

4) charakterystyka zabudowy: 
a) w zakresie charakterystyki nowej zabudowy 

obowiņzujņ ustalenia § 5 ust. 7, 
b) należy zachowań historycznņ liniň zabudowy 

i parcelacjň gruntu wyznaczonņ na podsta-
wie badań archeologicznych, materiałów 
archiwalnych i w oparciu o istniejņcņ zabu-
dowň historycznņ, 

c) teren w granicach obszaru ścisłej ochrony 
konserwatorskiej ośrodka historycznego 
miasta − obowiņzuje kwerenda archiwalna 
dotyczņca gabarytów budynków, kształtu 
dachów i dyspozycji elewacji. 

3. Ustalenia dla terenu 26.3.KDL: 
1) przeznaczenie podstawowe: pas drogowy drogi 

lokalnej – rezerwa terenu na poszerzenie ulicy 
Chmielnej, 

2) przeznaczenie dopuszczalne: miejsca postojo-
we, ciņgi piesze. 

§ 40. USTALENIA DLA OBSZARU NR 27: 
1. Ustalenia dla terenu 27.1.MW,U,ZP: 

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa miesz-
kaniowa wielorodzinna, nieuciņżliwe usługi 
komercyjne, zieleń urzņdzona, 

2) w zakresie charakterystyki nowej zabudowy 
obowiņzujņ ustalenia § 5 ust. 7, oraz ustala siň: 
a) minimalna ilośń kondygnacji nadziemnych – 

3 w tym poddasze użytkowe, 
b) maksymalna ilośń kondygnacji nadziem-

nych – 4 w tym poddasze użytkowe pod wa-
runkiem ścisłego nawiņzania do wysokości 
budynku przy ul. Chmielnej 2, 

c) należy zachowań historycznņ liniň zabudowy 
i parcelacjň gruntu wyznaczonņ na podsta-
wie badań archeologicznych, materiałów 

archiwalnych i w oparciu o istniejņcņ zabu-
dowň historycznņ, 

d) teren w granicach obszaru ścisłej ochrony 
konserwatorskiej ośrodka historycznego 
miasta − obowiņzuje kwerenda archiwalna 
dotyczņca gabarytów budynków, kształtu 
dachów i dyspozycji elewacji, 

3) ustala siň odstňpstwo od ustaleń § 12 ust. 5 
w zakresie wymogu realizacji miejsc postojo-
wych w granicach działki budowlanej, 

4) w zakresie funkcji obiektów dopuszcza siň: 
a) przeznaczenie kondygnacji parteru na lokale 

usługowe zlokalizowane (wbudowane) bez-
pośrednio w budynku mieszkalnym wielo-
rodzinnym (pod warunkiem zachowania 
wymogów wynikajņcych z przepisów szcze-
gólnych), 

b) przeznaczenie całego budynku lub danej 
sekcji budynku w całości na funkcje usłu-
gowe lub mieszkaniowe. 

§ 41. USTALENIA DLA OBSZARU NR 28: 
1. Ustalenia dla terenu 28.1.UK: 

1) przeznaczenie podstawowe: teren usług kultury 
i kultu religijnego – rezerwa terenu na po- 
wiňkszenie terenu zielonego wokół kościoła  
p.w. Niepokalanego Poczňcia NMP, 

2) przeznaczenie dopuszczalne: ciņgi piesze, 
3) nie dopuszcza siň zabudowy terenu. 

§ 42. USTALENIA DLA OBSZARU NR 29: 
1. Ustalenia dla terenu 29.1.KD Z: 

1) przeznaczenie podstawowe: pas drogowy drogi 
zbiorczej − rezerwa terenu pod rozbudowň  
ul. W. Reymonta, 

2) przeznaczenie dopuszczalne: ciņgi piesze, 
3) zagospodarowanie zgodnie z przepisami szcze- 

gólnymi. 

§ 43. USTALENIA DLA OBSZARU NR 30: 
1. Ustalenia dla terenu 30.1.MW: 

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa miesz-
kaniowa wielorodzinna, 

2) przeznaczenie dopuszczalne, nieuciņżliwe 
usługi komercyjne, 

3) zasady zagospodarowania terenu: 
a) istniejņca zabudowa do zachowania, 
b) dla istniejņcej zabudowy obowiņzujņ ustale-

nia § 5 ust. 7, 
c) w przypadku przebudowy istniejņcego bu-

dynku oraz w przypadku jego rozbiórki 
i budowy nowych obiektów należy odtwo-
rzyń: historycznņ wysokośń obiektu, formň 
pokrycia dachu oraz układ i kņt nachylenia 
połaci dachowych, układ fasad, oryginalny 
układ oraz parametry otworów okiennych 
i bram wejściowych; 

d) dopuszcza siň zabudowň garażowņ wyłņcz-
nie dostosowanņ do otocznia pod wzglň-
dem formy architektonicznej i typu dachu. 

2. Ustalenia dla terenu 30.2.U: 
1) przeznaczenie podstawowe: nieuciņżliwe usłu-

gi komercyjne, 
2) przeznaczenie dopuszczalne: ciņgi piesze, 
3) zasady zagospodarowania terenu: 

a) istniejņca zabudowa (pawilon) – dopuszcza 
siň zachowanie, adaptacjň lub przebudowň, 
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b) maksymalny wskaŝnik zabudowy – 0,40; 
c) minimalny wskaŝnik powierzchni biologicz-

nie czynnej – 0,40; 
d) należy zbilansowań w granicach działki bu-

dowlanej − dodatkowe potrzeby parkingowe 
zgodnie z ustaleniami § 12 ust. 5, z możli-
wościņ uwzglňdnienia miejsc postojowych 
w przylegajņcym do granic działki budowla-
nej pasie drogowym, 

4) charakterystyka zabudowy: 
a) maksymalna ilośń kondygnacji nadziem-

nych – 2 w tym poddasze użytkowe, 
b) w zakresie charakterystyki nowej zabudowy 

obowiņzujņ ustalenia § 5 ust. 7, 
c) zaleca siň dach stromy, o kņcie nachylenia 

min 30º, dopuszcza siň układ wielospadowy; 
pokrycie dachówkņ ceramicznņ, lub innym 
materiałem o podobnym kolorze i fakturze 
zbliżonej do formy dachówki; nie dopuszcza 
siň zastosowania jako materiałów wykoń-
czeniowych, blachy falistej i trapezowej, 

d) dopuszcza siň elewacje o znaczņcym udziale 
powierzchni przeszklonych. 

§ 44. USTALENIA DLA OBSZARU NR 31: 
1. Ustalenia dla terenu 31.1.U,KS: 

1) przeznaczenie podstawowe: nieuciņżliwe usłu-
gi komercyjne, teren obsługi komunikacji sa-
mochodowej (wyłņcznie: zespoły garaży oraz 
parkingi), 

2) przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa miesz-
kaniowa, drogi wewnňtrzne, 

3) zasady zagospodarowania terenu: 
a) istniejņca zabudowa gospodarcza i garażo-

wa − dopuszcza siň zachowanie, adaptacjň 
lub przebudowň; nie dopuszcza siň nadbu-
dowy – max 1 kondygnacja, 

b) dopuszcza siň maksymalnie jeden budynek 
wolnostojņcy w ciņgu ulicy Wojska Polskie-
go, o maksymalnie 3 kondygnacjach nad-
ziemnych (w tym poddasze użytkowe), pod 
warunkiem zachowania nieprzekraczalnej 
wysokości budynku przy ul. Wojska Polskie-
go 7, 

c) maksymalny wskaŝnik zabudowy – 0,50; 
d) minimalny wskaŝnik powierzchni czynnej 

biologicznie – 0,2; 
e) należy zbilansowań w granicach działki bu-

dowlanej − dodatkowe potrzeby parkingowe 
zgodnie z ustaleniami § 12 ust. 5, z możli-
wościņ uwzglňdnienia miejsc postojowych 
w przylegajņcym do granic działki budowla-
nej pasie drogowym, 

4) w zakresie charakterystyki nowej zabudowy 
obowiņzujņ ustalenia § 5 ust. 7, 

5) w zakresie funkcji obiektów dopuszcza siň: 
a) przeznaczenie wszystkich budynków na 

funkcje usługowe, 
b) dla budynku projektowanego w ciņgu  

ul. Wojska Polskiego przeznaczenie kondy-
gnacji parteru na lokale usługowe zlokali-
zowane (wbudowane) bezpośrednio w bu-
dynku mieszkalnym wielorodzinnym (pod 
warunkiem zachowania wymogów wynika-
jņcych z przepisów szczególnych). 

2. Ustalenia dla terenu 31.2.MN,U: 

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa miesz-
kaniowa jednorodzinna, nieuciņżliwe usługi 
komercyjne – rezerwa terenu na polepszenie 
warunków działki sņsiedniej, 

2) zagospodarowanie zgodnie z przepisami 
szczególnymi. 

3. Ustalenia dla terenu 31.3.KD D: 
1) przeznaczenie podstawowe: pas drogowy drogi 

dojazdowej − rezerwa terenu pod rozbudowň 
ul. Rzemieślniczej, 

2) przeznaczenie dopuszczalne: ciņgi piesze, 
3) zagospodarowanie zgodnie z przepisami szcze- 

gólnymi. 

§ 45. USTALENIA DLA OBSZARU NR 32: 
1. Ustalenia dla terenów 32.1.ZP,KS, 

32.2.ZP,KS, 32.3.ZP,KS, 32.4.ZP,KS: 
1) przeznaczenie podstawowe: zieleń urzņdzona, 

teren obsługi komunikacji samochodowej (wy-
łņcznie: zespoły garaży oraz parkingi) – stano-
wiņce rezerwň terenu na polepszenie warun-
ków działek sņsiednich, 

2) przeznaczenie dopuszczalne: drogi wewnňtrz-
ne, ciņgi piesze, place zabaw, tereny sportu 
i rekreacji, 

3) zasada zagospodarowania terenu: 
a) maksymalny wskaŝnik zabudowy – 0,25; 
b) minimalny wskaŝnik powierzchni czynnej 

biologicznie – 0,50; 
4) ustala siň bezwzglňdny zakaz obsługi komuni-

kacyjnej (tj. ustanawiania zjazdów) bezpośred-
nio z drogi krajowej nr 94 i z rezerwy terenu 
pod rozbudowň tejże drogi – 32.6.KD G. 

2. Ustalenia dla terenu 32.5.ZP: 
1) przeznaczenie podstawowe: zieleń urzņdzona, 
2) przeznaczenie dopuszczalne: ciņgi piesze, place 

zabaw, tereny sportu i rekreacji, 
3) ustala siň bezwzglňdny zakaz obsługi komuni-

kacyjnej (tj. ustanawiania zjazdów) bezpośred-
nio z drogi krajowej nr 94 i z rezerwy terenu 
pod rozbudowň tejże drogi – 32.6.KD G. 

3. Ustalenia dla terenu 32.6.KD G: 
1) przeznaczenie podstawowe: pas drogowy drogi 

głównej − rezerwa terenu pod rozbudowň ul. 
Parkowej (droga krajowa nr 94), 

2) przeznaczenie dopuszczalne: ciņgi piesze, 
ścieżki rowerowe, 

3) minimalna szerokośń w liniach rozgraniczajņ-
cych – jak na rysunku planu, 

4) nie dopuszcza siň realizacji parkingów lub 
miejsc postojowych, 

5) zagospodarowanie zgodnie z przepisami 
szczególnymi. 

§ 46. USTALENIA DLA OBSZARU NR 33: 
1. Ustalenia dla terenu 33.1.MW: 

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa miesz-
kaniowa wielorodzinna, 

2) przeznaczenie dopuszczalne: nieuciņżliwe 
usługi komercyjne, drogi wewnňtrzne, miejsca 
postojowe, ciņgi piesze, 

3) zasady zagospodarowania terenu: 
a) maksymalny wskaŝnik zabudowy – 0,35; 
b) maksymalny wskaŝnik intensywności zabu-

dowy – 1,75; 
c) minimalny wskaŝnik powierzchni biologicz-

nie czynnej – 0,40; 
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d) należy wytyczyń ciņgi i promenady piesze 
ogólnodostňpne dla mieszkańców, 

e) należy wprowadziń elementy małej architek-
tury: ławki, elementy oświetlenia, kosze na 
odpadki, umożliwiajņce korzystanie z tere-
nów zielonych, 

f) nie dopuszcza siň lokalizowania garaży wol-
nostojņcych lub zespołów garaży, 

g) należy zbilansowań w granicach terenu − 
dodatkowe potrzeby parkingowe zgodnie 
z ustaleniami § 12 ust. 5, 

4) charakterystyka zabudowy: 
a) minimalna ilośń kondygnacji nadziemnych – 

3 w tym poddasze użytkowe, 
b) maksymalna ilośń kondygnacji nadziem-

nych – 5 w tym poddasze użytkowe lub 
5 pełnych kondygnacji, 

c) dopuszcza siň podpiwniczenie budynków, 
d) dopuszcza siň dachy dwu lub wielospado-

we, dachy mansardowe, dachy płaskie oraz 
montaż lukarn i okien połaciowych, 

5) w zakresie funkcji projektowanych obiektów, 
dopuszcza siň przeznaczenie kondygnacji par-
teru na lokale usługowe zlokalizowane (wbu-
dowane) bezpośrednio w budynku mieszkal-
nym wielorodzinnym oraz dopuszcza siň lokale 
usługowe na pozostałych kondygnacjach (pod 
warunkiem zachowania wymogów wynikajņ-
cych z przepisów szczególnych). Maksymalny 
udział usług w całkowitej powierzchni budynku 
do 45%. 

§ 47. USTALENIA DLA OBSZARU NR 34: 
1. Ustalenia dla terenu: 34.1.MW: 

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa miesz-
kaniowa wielorodzinna, 

2) przeznaczenie dopuszczalne: nieuciņżliwe 
usługi komercyjne, drogi wewnňtrzne, miejsca 
postojowe, ciņgi piesze, 

3) zasady zagospodarowania terenu: 
a) maksymalny wskaŝnik zabudowy – 0,35; 
b) maksymalny wskaŝnik intensywności zabu-

dowy – 1,75; 
c) minimalny wskaŝnik powierzchni biologicz-

nie czynnej – 0,40; 
d) należy wytyczyń ciņgi i promenady piesze 

ogólnodostňpne dla mieszkańców, 
e) należy wprowadziń elementy małej architek-

tury: ławki, elementy oświetlenia, kosze na 
odpadki, umożliwiajņce korzystanie z tere-
nów zielonych, 

f) nie dopuszcza siň lokalizowania garaży wol-
no stojņcych lub zespołów garaży, 

g) należy zbilansowań w granicach terenu − 
dodatkowe potrzeby parkingowe zgodnie 
z ustaleniami § 12 ust. 5, 

4) charakterystyka zabudowy: 
a) minimalna ilośń kondygnacji nadziemnych – 

3 w tym poddasze użytkowe, 
b) maksymalna ilośń kondygnacji nadziem-

nych – 5 w tym poddasze użytkowe lub 
5 pełnych kondygnacji, 

c) dopuszcza siň podpiwniczenie budynków, 
d) dopuszcza siň dachy dwu lub wielospado-

we, dachy mansardowe, dachy płaskie oraz 
montaż lukarn i okien połaciowych, 

5) w zakresie funkcji projektowanych obiektów, 
dopuszcza siň przeznaczenie kondygnacji par-
teru na lokale usługowe zlokalizowane (wbu-
dowane) bezpośrednio w budynku mieszkal-
nym wielorodzinnym oraz dopuszcza siň lokale 
usługowe na pozostałych kondygnacjach (pod 
warunkiem zachowania wymogów wynikajņ-
cych z przepisów szczególnych). Maksymalny 
udział usług w całkowitej powierzchni budynku 
do 45%. 

2. Ustalenia dla terenu 34.2.MW,U: 
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa miesz-

kaniowa wielorodzinna, nieuciņżliwe usługi 
komercyjne – rezerwa terenu na polepszenie 
warunków działki sņsiedniej, 

2) przeznaczenie dopuszczalne: drogi wewnňtrz-
ne, miejsca postojowe. 

3. Ustalenia dla terenu 34.3.KD D 1/2: 
1) przeznaczenie podstawowe: pas drogowy drogi 

dojazdowej, 
2) przeznaczenie dopuszczalne: miejsca postojo-

we, ciņgi piesze, 
3) szerokośń w linach rozgraniczajņcych – zgodnie 

z rysunkiem planu, 
4) dostňpnośń ulicy nieograniczona, bezpośrednia 

obsługa otoczenia, 
5) zagospodarowanie zgodnie z przepisami szcze- 

gólnymi. 
4. Ustalenia dla terenów 34.4.KD D, 34.5.KD 

D, 34.6.KD D: 
1) przeznaczenie podstawowe: pas drogowy drogi 

dojazdowej − rezerwa terenu pod rozbudowň 
i poszerzenie drogi, 

2) przeznaczenie dopuszczalne: miejsca postojo-
we, ciņgi piesze, 

3) minimalna szerokośń w liniach rozgraniczajņ-
cych – jak na rysunku planu, 

4) zagospodarowanie zgodnie z przepisami 
szczególnymi. 

§ 48. USTALENIA DLA OBSZARU NR 35: 
1. Ustalenia dla terenu: 35.1.MW: 

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa miesz-
kaniowa wielorodzinna, 

2) przeznaczenie dopuszczalne: nieuciņżliwe 
usługi komercyjne, drogi wewnňtrzne, miejsca 
postojowe, ciņgi piesze, 

3) zasady zagospodarowania terenu: 
a) maksymalny wskaŝnik zabudowy – 0,35; 
b) maksymalny wskaŝnik intensywności zabu-

dowy – 1,75; 
c) minimalny wskaŝnik powierzchni biologicz-

nie czynnej – 0,40; 
d) należy wytyczyń ciņgi i promenady piesze 

ogólnodostňpne dla mieszkańców, 
e) należy wprowadziń elementy małej architek-

tury: ławki, elementy oświetlenia, kosze na 
odpadki, umożliwiajņce korzystanie z tere-
nów zielonych, 

f) nie dopuszcza siň lokalizowania garaży wol-
nostojņcych lub zespołów garaży, 

g) należy zbilansowań w granicach terenu − 
dodatkowe potrzeby parkingowe zgodnie 
z ustaleniami § 12 ust. 5, 

4) charakterystyka zabudowy: 
a) minimalna ilośń kondygnacji nadziemnych – 

3 w tym poddasze użytkowe, 
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b) maksymalna ilośń kondygnacji nadziem-
nych – 5 w tym poddasze użytkowe lub 
5 pełnych kondygnacji, 

c) dopuszcza siň podpiwniczenie budynków, 
d) dopuszcza siň dachy dwu lub wielospado-

we, dachy mansardowe, dachy płaskie oraz 
montaż lukarn i okien połaciowych, 

5) w zakresie funkcji projektowanych obiektów, 
dopuszcza siň przeznaczenie kondygnacji par-
teru na lokale usługowe zlokalizowane (wbu-
dowane) bezpośrednio w budynku mieszkal-
nym wielorodzinnym oraz dopuszcza siň lokale 
usługowe na pozostałych kondygnacjach (pod 
warunkiem zachowania wymogów wynikajņ-
cych z przepisów szczególnych). Maksymalny 
udział usług w całkowitej powierzchni budynku 
do 45%. 

2. Ustalenia dla terenu 35.2.KS,ZP: 
1) przeznaczenie podstawowe: teren obsługi ko-

munikacji samochodowej (wyłņcznie: wydzie-
lone miejsca postojowe − parkingi), zieleń 
urzņdzona, 

2) przeznaczenie dopuszczalne: drogi wewnňtrz-
ne, ciņgi piesze, 

3) zasady zagospodarowania: 
a) dostňpnośń nieograniczona, bezpośrednia 

obsługa otoczenia, 
b) układ miejsc postojowych według projektu 

zagospodarowania terenu oraz zgodnie 
z przepisami szczególnymi, 

c) minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnej w stosunku do miejsc parkingo-
wych – 20% w tym min. jedno drzewo na 
8 miejsc postojowych, 

d) zaleca siň wprowadzenie zieleni wysokiej 
wzdłuż granic terenu, 

e) zgodnie z przeznaczeniem podstawowym 
całośń terenu można przeznaczyń również 
na zieleń urzņdzonņ (w tym place zabaw, 
obiekty sportowo rekreacyjne z zieleniņ 
urzņdzonņ). 

3. Ustalenia dla terenu 35.3.KD D 1/1: 
1) przeznaczenie podstawowe: pas drogowy drogi 

dojazdowej, 
2) przeznaczenie dopuszczalne: miejsca postojo-

we, ciņgi piesze, 
3) szerokośń w linach rozgraniczajņcych – od 7,5 m 

do 10 m, 
4) dostňpnośń ulicy nieograniczona, bezpośrednia 

obsługa otoczenia, 
5) dopuszcza siň realizacjň drogi jako jednojez-

dniowej o dwóch pasach ruchu, 
6) zagospodarowanie zgodnie z przepisami szcze- 

gólnymi. 

§ 49. USTALENIA DLA OBSZARU NR 36: 
1. Ustalenia dla terenów 36.1.MN i 36.2.MN: 

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa miesz-
kaniowa jednorodzinna, 

2) przeznaczenie dopuszczalne: nieuciņżliwe 
usługi komercyjne, 

3) zasady zagospodarowania terenu oraz charak-
terystyka zabudowy zgodnie z ustaleniami § 9, 

4) dla działek narażonych na uciņżliwośń aku-
stycznņ zwiņzanņ z realizacjņ drogi głównej 
w granicach terenu 36.6.KD G − inwestor we 

własnym zakresie i w granicach terenu 
36.1.MN wprowadzi zieleń piňtrowņ o funkcji 
izolacyjnej (w tym izolacji akustycznej), 

5) nie dopuszcza siň obsługi komunikacyjnej 
z rezerwy terenu pod planowane przeniesienie 
odcinka drogi wojewódzkiej nr 328 i nr 335 − 
oznaczonej symbolem 36.6.KD G, 

6) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 
20m od rezerwy terenu pod planowane prze-
niesienie odcinka drogi wojewódzkiej nr 328 
i nr 335. 

2. Ustalenia dla terenu 36.3.U: 
1) przeznaczenie podstawowe: nieuciņżliwe usłu-

gi komercyjne, 
2) przeznaczenie dopuszczalne: drogi wewnňtrz-

ne, teren obsługi komunikacji samochodowej 
(w szczególności: wydzielone miejsca postojo-
we, warsztaty samochodowe, usługi blachar-
skie i lakiernicze, serwisy i centra diagnostyki 
samochodowej, myjnie samochodowe) z wy-
kluczeniem stacji paliw oraz zespołów garaży, 

3) zasady zagospodarowania terenu: 
a) maksymalny wskaŝnik zabudowy – 0,40; 
b) maksymalny wskaŝnik intensywności zabu-

dowy – 1,0; 
c) minimalny wskaŝnik powierzchni biologicz-

nie czynnej – 0,20; 
d) należy zbilansowań w granicach terenu − do-

datkowe potrzeby parkingowe zgodnie 
z ustaleniami § 12 ust. 5, z możliwościņ 
uwzglňdnienia miejsc postojowych w przyle-
gajņcym do granic terenu pasie drogowym, 

e) w przypadku wystņpienia uciņżliwości zwiņ-
zanych z realizacjņ funkcji usługowej, należy 
wprowadziń zieleń piňtrowņ o funkcji izola-
cyjnej lub ekran akustyczny od strony tere-
nu 36.1.MN, 

4) charakterystyka zabudowy: 
a) maksymalna ilośń kondygnacji nadziem-

nych – 3 w tym poddasze użytkowe, 
b) dopuszcza siň podpiwniczenie budynków, 
c) zaleca siň dach stromy, o kņcie nachylenia 

min 30º, dopuszcza siň układ wielospadowy; 
pokrycie dachówkņ ceramicznņ, lub innym 
materiałem o podobnym kolorze i fakturze 
zbliżonej do formy dachówki; nie dopuszcza 
siň zastosowania jako materiałów wykoń-
czeniowych, blachy falistej i trapezowej, 

d) dopuszcza siň możliwośń zastosowania da-
chów płaskich, dachów mansardowych oraz 
montaż lukarn i okien połaciowych, 

e) dopuszcza siň elewacje o znaczņcym udziale 
powierzchni przeszklonych. 

3. Ustalenia dla terenów 36.4.MW: 
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa miesz-

kaniowa wielorodzinna – rezerwa terenu na po-
lepszenie warunków działki sņsiedniej, 

2) przeznaczenie dopuszczalne: nieuciņżliwe 
usługi komercyjne, drogi wewnňtrzne, miejsca 
postojowe. 

4. Ustalenia dla terenu 36.5.KD D 1/2: 
1) przeznaczenie podstawowe: pas drogowy drogi 

dojazdowej, 
2) przeznaczenie dopuszczalne: miejsca postojo-

we, ciņgi piesze, 
3) szerokośń w linach rozgraniczajņcych – 10 m, 
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4) minimalna szerokośń jezdni – 6 m, 
5) dostňpnośń ulicy nieograniczona, bezpośrednia 

obsługa otoczenia, 
6) zagospodarowanie zgodnie z przepisami 

szczególnymi. 
5. Ustalenia dla terenu 36.6.KD G: 

1) przeznaczenie podstawowe: rezerwa terenu 
pod planowane przeniesienie odcinka drogi 
wojewódzkiej nr 328 i nr 335, 

2) przeznaczenie dopuszczalne: ciņgi piesze, 
ścieżki rowerowe, 

3) minimalna szerokośń w liniach rozgraniczajņ-
cych – jak na rysunku planu, docelowa szero-
kośń rezerwy terenowej 35m, 

4) nie dopuszcza siň obsługi komunikacyjnej te-
renów przyległych, 

5) zagospodarowanie zgodnie z przepisami 
szczególnymi. 

6. Ustalenia dla terenu 36.7.KD L: 
1) przeznaczenie podstawowe: pas drogowy drogi 

lokalnej - rezerwa terenu pod docelowņ rozbu-
dowň ul. Gen. Maczka, 

2) przeznaczenie dopuszczalne: miejsca postojo-
we, ciņgi piesze, 

3) minimalna szerokośń w liniach rozgraniczajņ-
cych – jak na rysunku planu, 

4) zagospodarowanie zgodnie z przepisami szcze- 
gólnymi. 

§ 50. USTALENIA DLA OBSZARU NR 37: 
1. Ustalenia dla terenu 37.1.WE: 

1) przeznaczenie podstawowe: teren wód po-
wierzchniowych rzeki Skora − przeznaczony 
pod lokalizacjň elektrowni wodnej, 

2) przeznaczenie dopuszczalne: tereny wałów, 
ciņgi piesze, mosty piesze oraz drogowe, 

3) zasady zagospodarowania terenu: 
a) ustala siň lokalizacjň małej elektrowni wodnej 

(MEW) wykorzystujņcej wody rzeki Skora, 
b) maksymalna moc elektrowni nie może prze-

kroczyń 5MW, 
c) zagospodarowanie terenu oraz usytuowanie 

poszczególnych obiektów i urzņdzeń MEW 
(jaz piňtrzņcy, kanał dopływowy i odpływo-
wy, przepusty, zespół urzņdzeń i obiektów 
turbin i siłowni, lokalizacja ujňcia górnego 
oraz spustu) - zgodnie z przepisami szcze-
gólnymi oraz wymaganņ przepisami doku-
mentacjņ, 

d) dopuszcza siň wykorzystanie istniejņcego 
jazu piňtrzņcego oraz jego przebudowň, 

e) podniesienie poziomu wody w rzece Skora 
na skutek spiňtrzenia, nie może powodowań 
zagrożenia dla terenów sņsiednich ani 
podmywania wałów. 

2. Ustalenia dla terenu 37.2.WS,KDp: 
1) przeznaczenie podstawowe: teren wód po-

wierzchniowych − rz. Skora, 
2) przeznaczenie dopuszczalne: tereny wałów, 

ciņgi piesze, mosty piesze oraz drogowe, 
3) zagospodarowanie zgodnie z przepisami szcze- 

gólnymi. 
3. Ustalenia dla terenu 37.3.ZP: 

1) przeznaczenie podstawowe: zieleń urzņdzona, 
2) przeznaczenie dopuszczalne: drogi wewnňtrz-

ne, ciņgi piesze, tereny sportu i rekreacji. 

4. Ustalenia dla terenu 37.4.KS: 
1) przeznaczenie podstawowe: teren obsługi ko-

munikacji samochodowej (wyłņcznie garaż lub 
miejsce parkingowe), 

2) przeznaczenie dopuszczalne: droga wewnňtrz-
na, ciņgi piesze, zieleń urzņdzona, 

3) gabaryty garażu w ścisłym nawiņzaniu do ga-
raży na działkach sņsiednich. Dopuszcza siň lo-
kalizacjň garażu na granicy działki oraz połņ-
czenie z innymi garażami. 

5. Ustalenia dla terenu 37.5.KDW: 
1) przeznaczenie podstawowe: pas drogowy drogi 

wewnňtrznej, 
2) przeznaczenie dopuszczalne: miejsca postojo-

we, ciņgi piesze, 
3) szerokośń w linach rozgraniczajņcych – zgodnie 

z rysunkiem planu, 
4) dopuszcza siň realizacjň w formie ciņgu pieszo-

-jezdnego, 
5) dostňpnośń ulicy nieograniczona, bezpośrednia 

obsługa otoczenia, 
6) zagospodarowanie zgodnie z przepisami szcze- 

gólnymi. 
6. Ustalenia dla terenów 37.6.KDp, 37.7.KDp 

i 37.8.KDp: 
1) przeznaczenie podstawowe: ciņg pieszy, 
2) przeznaczenie dopuszczalne dla terenu 

37.6.KDp: ciņg pieszo-jezdny, 
3) zasady zagospodarowania terenu: 

a) minimalna szerokośń w linach rozgranicza-
jņcych – zgodnie z rysunkiem planu, 

b) zagospodarowanie zgodnie z przepisami 
szczególnymi. 

§ 51. USTALENIA DLA OBSZARU NR 38: 
1. Ustalenia dla terenów 38.1.MN i 38.2.MN: 

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa miesz-
kaniowa jednorodzinna, 

2) przeznaczenie dopuszczalne: nieuciņżliwe usłu- 
gi komercyjne, 

3) zasady zagospodarowania terenu oraz charak-
terystyka zabudowy zgodnie z ustaleniami § 9, 

4) dopuszcza siň obsługň komunikacyjnņ terenu 
z drogi wojewódzkiej nr 328 poprzez istniejņce 
skrzyżowania i zjazdy, lokalizacja nowych 
skrzyżowań i zjazdów za zgodņ zarzņdcy drogi. 

2. Ustalenia dla terenu 38.3.KDW: 
1) przeznaczenie podstawowe: pas drogowy drogi 

wewnňtrznej, 
2) przeznaczenie dopuszczalne: miejsca postojo-

we, ciņgi piesze, 
3) szerokośń w linach rozgraniczajņcych − 6 m, 
4) dopuszcza siň realizacjň w formie ciņgu pieszo-

-jezdnego, 
5) dostňpnośń ulicy nieograniczona, bezpośrednia 

obsługa otoczenia, 
6) zagospodarowanie zgodnie z przepisami 

szczególnymi, 
7) warunki włņczenia do drogi wojewódzkiej  

nr 328 oraz sposób obsługi terenów przyle-
głych należy uzgodniń z zarzņdcņ drogi. 

§ 52. USTALENIA DLA OBSZARU NR 39: 
1. Ustalenia dla terenu 39.1.P,U: 

1) przeznaczenie podstawowe: teren zabudowy 
produkcyjnej, przemysłowej, bazy, składy i 
magazyny, nieuciņżliwe usługi komercyjne, 
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2) przeznaczenie dopuszczalne: tereny obsługi 
komunikacji (w szczególności: wydzielone 
miejsca postojowe, garaże oraz zespoły garaży, 
warsztaty samochodowe, usługi blacharskie 
i lakiernicze, serwisy i centra diagnostyki sa-
mochodowej, myjnie samochodowe, stacje pa-
liw), drogi wewnňtrzne, parkingi, garaże, 

3) zasady zagospodarowania terenu: 
a) maksymalny wskaŝnik zabudowy – 0,60; 
b) maksymalny wskaŝnik intensywności zabu-

dowy – 1,80; 
c) minimalny wskaŝnik powierzchni biologicz-

nie czynnej – 0,20; 
d) sugerowana minimalna powierzchnia działki 

budowlanej – 2500 m2, 
e) należy zbilansowań w granicach działki bu-

dowlanej − dodatkowe potrzeby parkingowe 
zgodnie z ustaleniami § 12 ust. 5, z możli-
wościņ uwzglňdnienia miejsc postojowych 
w przylegajņcym do granic działki budowla-
nej pasie drogowym, 

f) w przypadku wystņpienia uciņżliwości − na-
leży wprowadziń zieleń piňtrowņ o funkcji 
izolacyjnej lub ekran akustyczny, 

g) lokalizacja zakładów produkujņcych artykuły 
żywnościowe, zakładów żywienia zbiorowe-
go, zakładów przechowujņcych artykuły 
żywnościowe – w zakresie sņsiedztwa tere-
nu cmentarza komunalnego − zgodnie z 
przepisami szczególnymi, 

h) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległo-
ści 20m od krawňdzi jezdni drogi wojewódz-
kiej nr 328 oraz dla pozostałej czňści terenu 
– zgodnie z przepisami szczególnymi, 

4) charakterystyka zabudowy: 
a) maksymalna ilośń kondygnacji nadziem-

nych – 3 w tym poddasze użytkowe, 
b) dopuszcza siň podpiwniczenie budynków, 
c) dopuszcza siň możliwośń zastosowania da-

chów płaskich, 
d) dopuszcza siň elewacje o znaczņcym udziale 

powierzchni przeszklonych. 
2. Ustalenia dla terenu 39.2.KD D: 

1) przeznaczenie podstawowe: pas drogowy drogi 
dojazdowej − rezerwa terenu pod docelowņ 
rozbudowň, 

2) przeznaczenie dopuszczalne: miejsca postojo-
we, ciņgi piesze, 

3) minimalna szerokośń w liniach rozgraniczajņ-
cych – jak na rysunku planu, 

4) zagospodarowanie zgodnie z przepisami 
szczególnymi, 

5) warunki włņczenia do drogi wojewódzkiej  
nr 328 oraz sposób obsługi terenów przyle-
głych należy uzgodniń z zarzņdcņ drogi. 

§ 53. USTALENIA DLA OBSZARU NR 40: 
1. Ustalenia dla terenów 40.1.P,U, 40.2.P,U 

i 40.3.P,U: 
1) przeznaczenie podstawowe: teren zabudowy 

produkcyjnej, przemysłowej, bazy, składy 
i magazyny, nieuciņżliwe usługi komercyjne, 

2) przeznaczenie dopuszczalne: tereny obsługi 
komunikacji (w szczególności: wydzielone 
miejsca postojowe, garaże oraz zespoły garaży, 
warsztaty samochodowe, usługi blacharskie 

i lakiernicze, serwisy i centra diagnostyki sa-
mochodowej, myjnie samochodowe, stacje pa-
liw), drogi wewnňtrzne, parkingi, garaże, 

3) zasady zagospodarowania terenu: 
a) maksymalny wskaŝnik zabudowy – 0,60; 
b) maksymalny wskaŝnik intensywności zabu-

dowy – 1,80; 
c) minimalny wskaŝnik powierzchni biologicz-

nie czynnej – 0,20; 
d) sugerowana minimalna powierzchnia działki 

budowlanej – 2500 m2, 
e) należy zbilansowań w granicach działek bu-

dowlanych − dodatkowe potrzeby parkin-
gowe zgodnie z ustaleniami § 12 ust. 5, 
z możliwościņ uwzglňdnienia miejsc posto-
jowych w przylegajņcych do granic działek 
budowlanych pasów drogowych oznaczo-
nych symbolami 40.10.KD Z 1/2, 40.11.KD L 
1/2 i 40.12.KD D, 

f) ustala siň: 
− bezwzglňdny zakaz obsługi komunikacyjnej 

(tj. ustanawiania zjazdów) bezpośrednio 
z drogi krajowej nr 94 i z rezerw terenu pod 
rozbudowň tejże drogi oznaczonych sym-
bolami 40.8.KD G i 40.9.KD G, 

− obsługň komunikacyjnņ (w tym zjazdy 
indywidualne) z dróg oznaczonych sym-
bolami 40.10.KD Z 1/2, 40.11.KD L 1/2 
i 40.12.KD D, 

g) w przypadku wystņpienia uciņżliwości − na-
leży wprowadziń zieleń piňtrowņ o funkcji 
izolacyjnej lub ekran akustyczny, 

h) lokalizacja zakładów produkujņcych artykuły 
żywnościowe, zakładów żywienia zbiorowe-
go, zakładów przechowujņcych artykuły 
żywnościowe – w zakresie sņsiedztwa tere-
nu cmentarza komunalnego − zgodnie z 
przepisami szczególnymi, 

4) charakterystyka zabudowy: 
a) maksymalna ilośń kondygnacji nadziem-

nych – 3 w tym poddasze użytkowe, 
b) dopuszcza siň podpiwniczenie budynków, 
c) dopuszcza siň możliwośń zastosowania da-

chów płaskich, 
d) dopuszcza siň elewacje o znaczņcym udziale 

powierzchni przeszklonych. 
2. Ustalenia dla terenu 40.4.ZC: 

1) przeznaczenie podstawowe: teren cmentarza 
komunalnego, 

2) przeznaczenie dopuszczalne: zieleń urzņdzona, 
drogi wewnňtrzne, ciņgi piesze, zabudowania 
i obiekty uzupełniajņce zwiņzane wyłņcznie 
z obsługņ cmentarza w tym kaplice i obiekty 
gospodarcze, 

3) zagospodarowanie zgodnie z przepisami 
szczególnymi oraz w ścisłym nawiņzaniu do 
istniejņcego na sņsiednim terenie cmentarza, 

4) przystņpienie do realizacji miejsc pochówku 
wymaga: 
a) wyprzedzajņcych badań hydrogeologicz-

nych terenu, 
b) stwierdzenia właściwego poziomu zwiercia-

dła wód gruntowych lub skutecznego obni-
żenia poziomu ww. zwierciadła wody − do 
głňbokości wynikajņcej z przepisów szcze-
gólnych. 
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3. Ustalenia dla terenów 40.5.EE i 40.6.EE: 
1) przeznaczenie podstawowe: teren urzņdzeń 

elektroenergetycznych – projektowana stacja 
transformatorowa, 

2) zasady zagospodarowania terenu – zgodnie 
z ustaleniami § 13 ust. 5 pkt 4 oraz przepisami 
szczególnymi. 

4. Ustalenia dla terenu 40.7.U: 
1) przeznaczenie podstawowe: nieuciņżliwe usłu-

gi komercyjne – rezerwa terenu na polepszenie 
warunków dla terenów sņsiednich przeznaczo-
nych pod usługi. 

5. Ustalenia dla terenów 40.8.KD G i 40.9.KD G: 
1) przeznaczenie podstawowe: pas drogowy drogi 

głównej − rezerwa terenu pod rozbudowň  
ul. Parkowej (droga krajowa nr 94), 

2) przeznaczenie dopuszczalne: ciņgi piesze, 
ścieżki rowerowe, 

3) minimalna szerokośń w liniach rozgraniczajņ-
cych – jak na rysunku planu, 

4) nie dopuszcza siň realizacji parkingów lub 
miejsc postojowych, 

5) zagospodarowanie zgodnie z przepisami 
szczególnymi. 

6. Ustalenia dla terenu 40.10.KD Z 1/2: 
1) przeznaczenie podstawowe: pas drogowy drogi 

zbiorczej, 
2) przeznaczenie dopuszczalne: miejsca postojo-

we, ciņgi piesze, ścieżka rowerowa, 
3) szerokośń w linach rozgraniczajņcych – 30 m, 
4) minimalna szerokośń jezdni – 7 m, 
5) ograniczona dostňpnośń ulicy – obsługa oto-

czenia poprzez układ ulic klas niższych, 
6) zagospodarowanie zgodnie z przepisami 

szczególnymi. 
7. Ustalenia dla terenu 40.11.KD L 1/2: 

1) przeznaczenie podstawowe: pas drogowy drogi 
lokalnej, 

2) przeznaczenie dopuszczalne: miejsca postojo-
we, ciņgi piesze, szpaler drzew, 

3) szerokośń w linach rozgraniczajņcych – 15 m, 
4) minimalna szerokośń jezdni – 7 m, 
5) dostňpnośń ulicy nieograniczona, bezpośrednia 

obsługa otoczenia, 
6) zagospodarowanie zgodnie z przepisami 

szczególnymi. 
8. Ustalenia dla terenu 40.12.KD D: 

1) przeznaczenie podstawowe: pas drogowy drogi 
dojazdowej, 

2) przeznaczenie dopuszczalne: miejsca postojo-
we, ciņgi piesze, szpaler drzew, 

3) szerokośń w linach rozgraniczajņcych – 10 m, 
4) dostňpnośń ulicy nieograniczona, bezpośrednia 

obsługa otoczenia, 
5) zagospodarowanie zgodnie z przepisami szcze- 

gólnymi. 

§ 54. SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI 
SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJŇ-
TYCH PLANEM 

1. Nie wyznacza siň obszarów wymagajņcych 
przeprowadzania scaleń i podziałów nieruchomo-
ści. 

2. Ustala siň nastňpujņce szczegółowe zasady 
i warunki scalania i podziału nieruchomości objň-
tych planem miejscowym: 
1) powierzchnia działki budowlanej: 

a) dla terenów: 1.1.MN, 1.2.MN, 3.1.MN, 
3.2.MN, 6.1.MN, 6.2.MN, 6.3.MN, 6.4.MN, 
8.1.MN, 18.1.MN, 18.2.MN, 25.1.MN, 
36.1.MN, 36.2.MN, 38.1.MN, 38.2.MN – mi-
nimalna powierzchnia wydzielanej działki 
budowlanej: 
− dla jednego budynku mieszkalnego jed-

norodzinnego w zabudowie wolno stojņ-
cej – 700 m2, 

− dla jednego budynku mieszkalnego jed-
norodzinnego w zabudowie bliŝniaczej – 
500 m2, 

b) dla terenu: 8.2.MW,MN, 10.1.MW,MN,KDW, 
11.1.MW,U,MN – minimalna powierzchnia 
wydzielanej działki budowlanej: 
− dla jednego budynku mieszkalnego jed-

norodzinnego w zabudowie wolno stojņ-
cej – 700 m2, 

− dla jednego budynku mieszkalnego jed-
norodzinnego w zabudowie bliŝniaczej – 
500 m2, 

− dla jednego budynku mieszkalnego wie-
lorodzinnego – 700 m2, 

c) dla terenów: 2.1.P, 3.3.MN, 9.2.KS,ZP, 
17.1.UP, 24.1.MN,MW, 24.2.KS, 25.2.MN, 
25.3.MN, 25.5.P, 28.1.UK, 32.1.ZP,KS, 
32.2.ZP,KS, 32.3.ZP,KS, 32.4.ZP,KS, 32.5.ZP, 
34.2.MW,U, 36.4.MW, 37.1.WE, 37.2.WS,KDp, 
37.4.KS – minimalna powierzchnia wydzie-
lanej działki 5 m2, 

d) dla terenów: 6.5.U, 6.6.U, 16.1.MW,U, 
16.2.MW,U, 18.4.MW,U,UP, 19.1.MW,U, 
23.1.MW,U,UP, 30.1.MW, 36.3.U – minimal-
na powierzchnia wydzielanej działki budow-
lanej – 700 m2, 

e) dla terenów: 9.1.MW,U, 19.2.U,MW, 18.3.U, 
21.1.MW, 33.1.MW, 34.1.MW, 35.1.MW, – 
minimalna powierzchnia wydzielanej działki 
budowlanej 300 m2, 

f) dla terenów: 4.1.KS,U, 7.1.MW, 12.1.U,MW, 
13.1.MW,U, 14.1.MW,U, 15.1.U,KS, 
20.1.MW,U,KDW, 22.1.UK, 25.4.MW,MN, 
26.1.MW,U, 26.2.U,ZP, 27.1.MW,U,ZP, 
30.2.U, 31.1.U,KS, 31.2.MN,U, 35.2.KS,ZP, 
37.3.ZP, 40.4.ZC, 40.7.U – minimalna po-
wierzchnia wydzielanej działki budowlanej 
100 m2, 

g) dla terenów: 39.1.P,U, 40.1.P,U, 40.2.P,U, 
40.3.P,U – minimalna powierzchnia wydzie-
lanej działki budowlanej 2500 m2, 

2) szerokośń frontu działki: 
a) przeznaczonej pod zabudowň mieszkaniowņ 

jednorodzinnņ nie może byń mniejsza niż 20 m, 
z wyjņtkiem działek posiadajņcych dostňp 
do pasa drogowego w układzie siňgaczowym 
lub skrňcie pasa drogowego dla których mi-
nimalna szerokośń frontu działki to 5 m, 

b) przeznaczonej pod zabudowň mieszkaniowņ 
wielorodzinnņ i zabudowň usługowņ nie 
może byń mniejsza niż 10 m, 

c) przeznaczonej pod zabudowň produkcyjnņ, 
przemysłowņ, bazy, składy i magazyny − nie 
może byń mniejsza niż 35 m, 

3) kņt położenia granicy działki w stosunku do 
pasa drogowego 90º z tolerancjņ do 35%, lub 
równolegle do granic działek sņsiednich, 
z dopuszczeniem odstňpstwa od tej zasady 
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w przypadku, gdy podział nie jest możliwy ze 
wzglňdu na istniejņce linie podziału lub ukształ-
towanie terenu, 

4) ustalenia zawarte w pkt 1, 2 i 3 nie dotyczņ: 
a) sytuacji w której wydzielenie działki służy 

powiňkszeniu działki budowlanej, 
b) podziału terenu pod urzņdzenia infrastruktu-

ry technicznej i komunikacjň. 

§ 55. W zakresie sposobów i terminów tym-
czasowego zagospodarowania, urzņdzania i użyt-
kowania terenów, ustala siň że do czasu zagospo-
darowania terenów zgodnie z ustaleniami niniej-
szej uchwały zachowujņ one obecne użytkowanie. 

§ 56. Dla terenu określonego w § 1: 
1) Gospodarka gruntami bňdzie prowadzona na 

zasadach określonych przepisami szczególny-
mi. 

2) Ustala siň stawkň procentowņ, służņcņ nalicza-
niu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 usta-

wy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym: 
a) dla terenów przeznaczonych pod zabudowň 

w wysokości – 30%, 
b) dla pozostałych terenów w wysokości – 1%. 

Rozdział IV 

PRZEPISY KOŃCOWE 

§ 57. Wykonanie niniejszej uchwały powierza 
siň Burmistrzowi Miasta Chojnowa. 

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

§ 59. Uchwała podlega publikacji na stronie 
internetowej Urzňdu Miejskiego w Chojnowie. 

 
 

Przewodniczņcy Rady Miejskiej: 
Jan Skowroński 
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Załącznik nr 1 do uchwały nr IX/ 
/41/11 Rady Miejskiej Chojnowa 
z dnia 30 czerwca 2011 r. 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr IX/ 
/41/11 Rady Miejskiej Chojnowa 
z dnia 30 czerwca 2011 r. 

 

 
 
 

Załącznik nr 3 do uchwały nr IX/ 
/41/11 Rady Miejskiej Chojnowa 
z dnia 30 czerwca 2011 r. 
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Załącznik nr 4 do uchwały nr IX/ 
/41/11 Rady Miejskiej Chojnowa 
z dnia 30 czerwca 2011 r. 

 

 
 
 

Załącznik nr 5 do uchwały nr IX/ 
/41/11 Rady Miejskiej Chojnowa 
z dnia 30 czerwca 2011 r. 

 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

terenów w mieście Chojnów 

Sposób realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej ustalonych w planie,  
należących do zadań własnych gminy  

1. Teren objňty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jest w stanie istniejņcym 
terenem czňściowo zabudowanym oraz czňściowo uzbrojonym w sieci infrastruktury technicznej. 

2. W zwiņzku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla zrealizo-
wania zainwestowania ustalonego planem, wystņpi koniecznośń realizacji dróg oraz nowych sieci 
i urzņdzeń systemu wodociņgowego, kanalizacyjnego oraz sieci oświetlenia ulic. 

3. Plan ustala obsługň komunikacyjnņ terenów poprzez sień istniejņcych i projektowanych ulic we-
wnňtrznych, dojazdowych, lokalnych, zbiorczych i głównych. 

4. Plan ustala przebieg i parametry projektowanych dróg publicznych, ciņgów pieszych oraz pieszo-
jezdnych, w tym: 
1) pasy drogowe dróg zbiorczych: 3.5.KD Z 1/2 (projektowane przedłużenie ulicy Kusocińskiego w kie-

runku zachodnim do ul. Wyspiańskiego), 8.3.KD Z 1/2, 40.10.KD Z 1/2, 
2) pasy drogowe dróg lokalnych: 9.3.KD L1/2, 40.11.KD L 1/2, 
3) pasy drogowe dróg dojazdowych: 1.5.KD D 1/2, 1.6.KD D 1/2, 1.7.KD D 1/2, 3.7.KD D 1/2, 5.1.KD D, 

6.8.KD D 1/2, 6.9.KD D 1/2, 7.2.KD D, 25.6.KD D 1/2, 34.3.KD D 1/2, 35.3.KD D 1/1, 36.5.KD D 1/2, 
40.12.KD D, 

4) ciņgi piesze: 3.9.KDp, 37.6.KDp, 37.7.KDp i 37.8.KDp, 
5) ciņg pieszo-jezdny: 19.4.KDpj. 
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5. Plan ustala przebieg i parametry rezerw terenowych pod docelowņ realizacjň: 
1) dróg głównych − rezerwa terenu pod rozbudowň ul. Parkowej (droga krajowa nr 94): 6.10.KD G, 

32.6.KD G, 40.8.KD G i 40.9.KD G oraz rezerwa terenu pod planowane przeniesienie odcinka drogi wo-
jewódzkiej nr 328 i nr 335 − 36.6.KD G, 

2) dróg zbiorczych: 21.2.KD Z (rezerwa terenu pod rozbudowň ul. M. Reja), 29.1.KD Z (rezerwa terenu 
pod rozbudowň ul. W. Reymonta), 

3) dróg lokalnych: 1.4.KD L (rezerwa terenu pod rozbudowň ul. Wyspiańskiego) i 3.6.KD L (rezerwa tere-
nu pod rozbudowň ul. Wyspiańskiego), 24.3.KD L (rezerwa terenu na poszerzenie ulicy Chmielnej), 
26.3.KDL (rezerwa terenu na poszerzenie ulicy Chmielnej), 36.7.KD L (rezerwa terenu pod docelowņ 
rozbudowň ul. Gen. Maczka), 

4) dróg dojazdowych: 18.5.KD D (rezerwa terenu pod rozbudowň siňgacza w ciņgu ul. Racławickiej), 
31.3.KD D (rezerwa terenu pod rozbudowň ul. Rzemieślniczej), 34.4.KD D, 34.5.KD D, 34.6.KD D, 
39.2.KD D. 

6. Drogi wewnňtrzne oznaczone symbolami: 1.8.KDW, 1.9.KDW, 3.8.KDW, 15.2.KDW, 18.6.KDW, 
37.5.KDW, 38.3.KDW wraz z ich wyposażeniem w: sień wodociņgowņ, kanalizacjň ścieków komunalnych 
i wód deszczowych oraz sień oświetlenia ulic – realizowane bňdņ ze środków i staraniem współwłaści-
cieli gruntów, na których sņ położone. Ustala siň, że droga wewnňtrzna stanowi własnośń lub współwła-
snośń osób fizycznych, prawnych lub jednostek nie posiadajņcych osobowości prawnej. 

7. Ustala siň, że projektowane sieci telekomunikacyjne, zaopatrzenia w gaz, energiň elektrycznņ, 
wodň i odprowadzenia ścieków należy projektowań w liniach rozgraniczajņcych poszczególnych terenów 
z uwzglňdnieniem ogólnodostňpnych ciņgów komunikacyjnych, jako sieci podziemne. Odstňpstwa od 
ustalonej zasady możliwe sņ wyłņcznie w przypadku wykazania konieczności wynikajņcej z warunków 
technicznych prowadzenia sieci. Prowadzenie sieci poza pasem w liniach rozgraniczajņcych ulic wymaga 
uzgodnienia z właścicielem działki i zarzņdcņ sieci. 

8. Dopuszcza siň lokalizacjň i trwałņ adaptacjň wszystkich istniejņcych sieci, obiektów i urzņdzeń 
uzbrojenia terenów nie kolidujņcych z zainwestowaniem przesņdzonym w niniejszym planie. 

9. Uzbrojenie terenu objňtego projektem planu w sieci oraz urzņdzenia elektroenergetyczne 
i zwiņzane z zaopatrzeniem w gaz, realizowane bňdzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie Prawo 
energetyczne, na warunkach określonych odpowiednio przez przedsiňbiorstwa elektroenergetyczne 
i gazownicze. 

10. Inwestycje, o których mowa w ust. 2, 4, 5 i 8, realizowane bňdņ zgodnie z obowiņzujņcymi prze-
pisami w zakresie zasad finansowania oraz przepisami o finansach publicznych. 

 

Załącznik nr 6 do uchwały nr IX/ 
/41/11 Rady Miejskiej Chojnowa 
z dnia 30 czerwca 2011 r. 

 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

terenów w mieście Chojnów 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu planu  

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w mieście Chojnów, został wy-
łożony do publicznego wglņdu w dniach od 15 kwietnia do 10 maja 2011 r. 
W trakcie wyłożenia projektu planu do publicznego wglņdu oraz w okresie 14 dni od dnia zakończenia 
okresu wyłożenia – nie wpłynňły uwagi do przedmiotowej dokumentacji. 
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