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UCHWAŁA NR 249.XXIV.2020
RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY
z dnia 29 października 2020 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych
przy ulicy Jana Kilińskiego w Jeleniej Górze
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz.
713, z późn. zm.), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 293, z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą nr 140.XVIII.2015 Rady Miejskiej Jeleniej
Góry z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenów położonych przy ulicy Jana Kilińskiego w Jeleniej Górze, stwierdzając, że plan nie
narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jelenia Góra,
uchwalonego uchwałą nr 245.XXXIV.2016 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 8 listopada 2016 r., uchwala się,
co następuje:
§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ulicy
Jana Kilińskiego w Jeleniej Górze, zwany dalej „planem”.
2. Załącznikami do uchwały są:
1) część graficzna, zwana dalej „rysunkiem planu”, w skali 1:1000 - załącznik nr 1;
2) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej Jeleniej Góry o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag do projektu
planu - załącznik nr 2;
3) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej Jeleniej Góry o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie
z przepisami o finansach publicznych - załącznik nr 3.
3. Granice obszaru objętego planem oznaczono na rysunku planu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej
uchwały.
4. Załączniki nr 2 i 3 nie stanowią ustaleń planu.
5. Zakres obowiązywania ustaleń graficznych:
1) na rysunku planu zastosowano następujące oznaczenia graficzne o charakterze obowiązującym:
a) granica obszaru objętego planem,
b) linia rozgraniczająca tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,
c) nieprzekraczalna linia zabudowy,
d) obowiązująca linia zabudowy,
e) granica obszaru służącego organizacji imprez masowych,
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f) budynki wpisane do gminnej ewidencji zabytków,
g) oś widokowa ul. 1 Maja,
h) wglądy kompozycyjne,
h) obszar szczególnego zagrożenia powodzią, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest
średnie i wynosi 1% - tj. raz na 100 lat (Q 1%),
g) oznaczenia terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi i oznaczonych symbolami cyfrowoliterowymi;
2) charakter informacyjny mają wszelkie dodatkowe oznaczenia, w tym:
a) orientacyjny przebieg głównych ciągów pieszych,
b) granica terenu zamkniętego, tożsama z granicą obszaru kolejowego,
c) granica strefy ochrony konserwatorskiej "OW" oraz strefy ochrony konserwatorskiej historycznego
zespołu zabudowy miasta Jelenia Góra,
d) budynki wpisane do rejestru zabytków oraz gminnej ewidencji zabytków,
e) ciąg kamienic przy ul. 1 Maja w Jeleniej Górze wpisany do rejestru zabytków pod numerem A/4943/494/J,
decyzją z dnia 10.03.1977 r.,
f) granica strefy ochronnej wału przeciwpowodziowego,
g) granica obszaru narażonego
przeciwpowodziowego,

na

zalanie

w przypadku

uszkodzenia

lub

zniszczenia

wału

h) obszar na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi 0,2% - tj. raz na 500 lat
(Q 0,2%),
i) powierzchnia terenu,
j) opisy, symbole i oznaczenia geodezyjne zawarte na urzędowej kopii mapy zasadniczej pochodzącej
z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, na której wykonany został rysunek planu.
§ 2. 1. Przedmiotem planu jest ustalenie:
1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach
zagospodarowania;
2) zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,
3) zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu, w tym zasad kształtowania krajobrazu;
4) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych, oraz dóbr kultury
współczesnej;
5) zasad kształtowania przestrzeni publicznych;
6) zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu;
7) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, na podstawie
odrębnych przepisów, w tym obszarów szczególnego zagrożenia powodzią;
8) szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazu
zabudowy;
9) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji;
10) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej;
11) szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;
12) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;
13) stawek procentowych, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
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2. Na obszarze opracowania nie występują tereny górnicze, w związku z tym w planie nie podejmuje się
ustaleń w zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów górniczych.
3. Na obszarze opracowania nie stwierdzono ruchów masowych ziemi, w związku z tym w planie
nie podejmuje się ustaleń w zakresie granic i sposobów zagospodarowania obszarów osuwania się mas
ziemnych.
4. W planie nie podejmuje się ustaleń w zakresie granic i sposobów zagospodarowania krajobrazów
priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego
województwa.
§ 3. Ilekroć w niniejszej uchwale mowa o:
1) terenie – należy przez to rozumieć część obszaru planu o określonym przeznaczeniu, wyznaczoną linią
rozgraniczającą oraz oznaczoną symbolem cyfrowo-literowym na rysunku planu;
2) przeznaczeniu podstawowym − należy przez to rozumieć przeznaczenie, które w ramach realizacji planu
będzie dominującą formą wykorzystania terenu, w ramach przeznaczenia podstawowego mieszczą się
elementy zagospodarowania bezpośrednio z nim związane, warunkujące prawidłowe korzystanie z terenu,
w tym obiekty, sieci i inne urządzenia infrastruktury technicznej, dojazdy, miejsca postojowe i parkingi,
podziemne garaże wielostanowiskowe;
3) przeznaczeniu uzupełniającym − należy przez to rozumieć przeznaczenie inne niż określone w przeznaczeniu
podstawowym, realizowane na warunkach określonych w niniejszej uchwale lub/i zgodnie z przepisami
odrębnymi;
4) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię wyznaczającą minimalną odległość od linii
rozgraniczającej drogę lub teren, w jakiej można sytuować budynek, z dopuszczeniem:
a) wysunięcia poza tę linię na odległość nie większą niż:

- 1,5 m - okapów, gzymsów, balkonów, tarasów, schodów zewnętrznych, wykuszy, wiatrołapów,
- 3,0 m - pochylni, wind, ramp i spoczników,
b) remontu i przebudowy istniejącej zabudowy poza liniami zabudowy, w tym termomodernizacji oraz
rozbudowy lub dobudowy o obiekty i urządzenia dla osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem linii
zabudowy, zlokalizowanych bezpośrednio przy granicy obszaru objętego planem;
5) obowiązującej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię, wzdłuż której wymaga się usytuowania ściany
zasadniczej bryły budynku, z wyjątkiem kondygnacji parteru i kondygnacji podziemnych, z dopuszczeniem:
a) wysunięcia poza tę linię na odległość nie większą niż:

- 1,5 m - okapów, gzymsów, balkonów, tarasów, schodów zewnętrznych, wykuszy, wiatrołapów,
- 3,0 m - pochylni, wind, ramp i spoczników,
b) remontu i przebudowy istniejącej zabudowy poza liniami zabudowy, w tym termomodernizacji oraz
rozbudowy lub dobudowy o obiekty i urządzenia dla osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem linii
zabudowy, zlokalizowanych bezpośrednio przy granicy obszaru objętego planem;
6) wysokości zabudowy - należy przez to rozumieć wysokość zasadniczej bryły budynków i budowli, zgodnie
z przepisami odrębnymi;
7) dachu płaskim – należy przez to rozumieć dach o kącie nachylenia głównych połaci dachowych
nie większym niż 12°, z dopuszczeniem zagospodarowania w formie dachu zielonego lub/i tarasu;
8) dachu stromym – należy przez to rozumieć dach o kącie nachylenia głównych połaci dachowych od 13°
do 55°, z dopuszczeniem nachylenia głównych połaci dachowych do 80° dla dachu mansardowego;
9) obiektach rekreacji – należy przez to rozumieć obiekty oraz urządzenia służące rekreacji i wypoczynkowi,
a także inne z nimi związane, w tym między innymi siłownie zewnętrzne, skateparki, stoły do gry.
§ 4. Ustala się następujące przeznaczenie terenów oznaczone na rysunku planu symbolami literowymi
i cyframi wyróżniającymi poszczególne tereny:
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1) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub/i zabudowy usługowej, oznaczone na rysunku planu
symbolami MW/U;
2) tereny zabudowy usługowej, w tym usług publicznych lub/i zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
oznaczone na rysunku planu symbolami U,UP/MW;
3) tereny zabudowy usługowej lub/i zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczone na rysunku planu
symbolami U/MW;
4) tereny zabudowy usługowej, oznaczone na rysunku planu symbolami U;
5) teren zabudowy usługowej, w tym rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej
2000 m2, usług publicznych lub/i zieleni urządzonej, oznaczony na rysunku planu symbolem U,UC,UP/ZP;
6) teren zabudowy usługowej lub/i zieleni urządzonej, oznaczony na rysunku planu symbolem U/ZP;
7) teren sportu i rekreacji lub/i zabudowy usługowej, w tym usług publicznych, oznaczony na rysunku planu
symbolem US/U,UP;
8) tereny zieleni urządzonej, oznaczone na rysunku planu symbolami ZP;
9) teren zieleni urządzonej lub/i zabudowy kultu religijnego, oznaczony na rysunku planu symbolem ZP/UKR;
10) teren zabudowy kultu religijnego, oznaczony na rysunku planu symbolem UKR;
11) tereny wód powierzchniowych śródlądowych, oznaczone na rysunku planu symbolami WS;
12) teren wału przeciwpowodziowego, oznaczony na rysunku planu symbolem ZW;
13) tereny komunikacji:
a) teren drogi publicznej klasy zbiorczej, oznaczony na rysunku planu symbolem KDZ,
b) tereny dróg publicznych klasy lokalnej, oznaczone na rysunku planu symbolami KDL,
c) tereny publicznych ciągów pieszo-jezdnych, oznaczone na rysunku planu symbolami KDPJ,
d) tereny publicznych ciągów pieszo-rowerowych, oznaczone na rysunku planu symbolami KDPR.
§ 5. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:
1) dopuszczenie remontu, rozbudowy, nadbudowy, dobudowy i odbudowy istniejącej zabudowy
z zachowaniem parametrów określonych w planie;
2) dostosowanie do ustaleń szczegółowych uchwały lub zachowanie dotychczasowych parametrów
w przypadku przebudowy lub adaptacji zabudowy istniejącej w dniu uchwalenia planu, przekraczających
ustaloną w planie wysokość zabudowy lub geometrię dachu;
3) dopuszczenie zachowania istniejących, w dniu wejścia w życie planu, funkcji terenów i budynków
odmiennych od ustalonych w planie;
4) dopuszczenie zachowania wysokości zabudowy, geometrii dachu w przypadku rozbudowy, remontu
lub odbudowy;
5) dopuszczenie realizacji zróżnicowanych form dachów, w tym między innymi jedno-, dwu-, lub
wielospadowych przy zachowaniu określonego w planie nachylenia głównych połaci dachowych lub/i
przekryć strukturalnych, krzywiznowych, łukowych, przestrzennych;
6) dopuszczenie lokalizacji dojść, dojazdów, dróg pożarowych;
7) zakaz budowy, dobudowy, rozbudowy i odbudowy garaży oraz budynków gospodarczych blaszanych
oraz wykonanych z prefabrykowanych elementów betonowych;
8) dla nowych garaży, budynków gospodarczych oraz w przypadku rozbudowy lub nadbudowy istniejących,
dopuszczenie zastosowania kąta nachylenia głównych połaci dachowych, innego niż w przepisach uchwały,
w nawiązaniu do istniejącej zabudowy zlokalizowanej na tej samej działce budowlanej;
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9) dopuszczenie zwiększenia ustalonego w uchwale wskaźnika intensywności zabudowy oraz maksymalnej
powierzchni zabudowy o maksymalnie 20% w stosunku do wartości istniejących, w przypadku rozbudowy
lub nadbudowy istniejących budynków, z zachowaniem pozostałych parametrów określonych w planie;
10) dopuszczenie lokalizacji budynków przy granicach działek lub w odległości 1,5 m od granicy działki;
11) lokalizację obszaru planu w granicach obszaru zabudowy śródmiejskiej;
12) dopuszczenie przebudowy, odbudowy, rozbudowy, nadbudowy istniejących obiektów budowlanych oraz
budowę budynków, budowli i urządzeń technicznych służących do prowadzenia ruchu kolejowego.
§ 6. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu, w tym zasad kształtowania krajobrazu
ustala się:
1) zakaz lokalizacji przedsięwzięć, których oddziaływanie wynikające z prowadzonej działalności powoduje
ponadnormatywne obciążenia środowiska naturalnego poza granicami działki, do której inwestor posiada
tytuł prawny;
2) zakaz lokalizacji biogazowni.
§ 7. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych, oraz
dóbr kultury współczesnej:
1) ustala się lokalizację całego obszaru objętego planem w strefie:
a) ochrony konserwatorskiej „OW”, na terenie której obowiązuje nakaz przeprowadzenia badań
archeologicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi,
b) ochrony konserwatorskiej historycznego zespołu zabudowy miasta Jelenia Góra;
2) ustala się obowiązek uwzględnienia przepisów odrębnych, podczas prowadzenia prac konserwatorskich
i restauratorskich oraz robót budowlanych, dla następujących obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru
zabytków województwa dolnośląskiego:
a) ciąg kamienic przy ul. 1 Maja nr 1-88 w Jeleniej Górze, oznaczony na rysunku planu, wpisany do rejestru
zabytków pod numerem A/4943/494/J, decyzją z dnia 10.03.1977 r.,
b) dawny ewangelicki Kościół Łaski, obecnie kościół garnizonowy p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego,
oznaczony na rysunku planu, wpisany do rejestru zabytków pod numerem A/1995/996, decyzją z dnia
10.10.1963 r.,
c) cmentarz z murem cmentarnym i zespołem 19 kaplic grobowych przy kościele p.w. Podwyższenia Krzyża
Świętego, oznaczony na rysunku planu, wpisany do rejestru zabytków pod numerem A/1996/617, decyzją
z dnia 01.09.1959 r.,
d) kościół prawosławny p.w. Św. Piotra i Pawła, oznaczony na rysunku planu, wpisany do rejestru zabytków
pod numerem A/4954/715, decyzją z dnia 26.08.1960 r.,
e) budynki wpisane do rejestru zabytków, oznaczone na rysunku planu i zlokalizowane pod następującymi
adresami: ul. Kilińskiego 3, 6, 8, 16, ul. 1 Maja 3, 5, 23, 25, 27, 39-41, 45, 45A;
3) dla budynków wpisanych do gminnej ewidencji zabytków, oznaczonych na rysunku planu i zlokalizowanych
pod następującymi adresami: ul. Górna 3, 4, 5, 8, ul. Kilińskiego 3, 5/7, 6, 8, 16, 18, 20, 21, 22, 22a, 40, ul.
1 Maja 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 31, 33, 35, 35 of., 37, 39-41, 45, 45A, 47, 53, 55, 57,
59, ul. Osiedle Robotnicze 24, 28, 30, 49, ul. Wincentego Pola 1, 1b, 1c, 1d, 1e, 1g, 1i-k, ustala się:
a) ochronę w zakresie ich historycznych cech, takich jak:

- bryła i rzut budynku, z zastrzeżeniem lit. d,
- układ przestrzenny budynków w granicach działki budowlanej,
- forma dachu oraz rodzaj jego pokrycia,
- kompozycja i wystrój elewacji,
- detal architektoniczny,
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- faktura i kolorystyka tynku,
b) zakaz stosowania następujących materiałów:

- pokrycia dachów: blachodachówka, gont bitumiczny,
- elewacyjnych: siding,
c) dopuszczenie montażu zewnętrznych urządzeń oraz instalacji technicznych, takich jak kominy spalinowe
i wentylacyjne, klimatyzatory, anteny, windy i platformy dla niepełnosprawnych oraz innych urządzeń
technicznych w taki sposób, aby nie naruszały oryginalnej kompozycji i wystroju elewacji i stromych
dachów budynków,
d) docelową likwidację elementów zakłócających historyczny układ przestrzenny, w tym wtórne ogrodzenia
wewnątrz kwartałów zabudowy oraz obiekty substandardowe,
e) zakaz realizacji ogrodzeń wnętrz kwartałów zabudowy,
f) dopuszczenie realizacji robót budowlanych, zgodnie z przepisami odrębnymi,
g) weryfikacja i aktualizacja obszarów i obiektów wpisanych do gminnej ewidencji zabytków, o których
mowa w pkt 3, nie narusza ustaleń planu i nie wymaga zmiany planu;
h) dla budynków usuniętych z gminnej ewidencji zabytków, przestają obowiązywać ustalenia zawarte
w pkt 3.
4) ochronę osi widokowej ul. 1 Maja oraz wglądów kompozycyjnych ul. Jeleniej, ul. Górnej, ul. Piłsudskiego,
ul. Pocztowej oraz ul. Klonowickiej, dla których obowiązuje:
a) zakaz sytuowania wszelkich elementów, w tym zabudowy, przesłaniającej otwarcie widokowe,
b) zakaz nadwieszania elementów informacyjnych nad ulicami będącymi osiami widokowymi oraz wglądami
kompozycyjnymi.
§ 8. 1. W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych ustala się,
iż obszar przestrzeni publicznej obejmuje tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: U,UC,UP/ZP, U/ZP,
US/U,UP, ZP, ZP/UKR, ZW, KDZ, KDL, KDPJ, KDPR.
2. W obszarze przestrzeni publicznej dopuszcza się:
1) lokalizację obiektów, o których mowa w §13, §14, §15, §16, §17, §20, §23;
2) wprowadzenie powierzchni biologicznie czynnej na wolnych od utwardzenia powierzchniach terenów
komunikacji, z uwzględnieniem przebiegu sieci infrastruktury technicznej.
§ 9. Zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej lub/i zabudowy usługowej, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1.MW/U,
2.MW/U, 3.MW/U, 4.MW/U, 5.MW/U, 6.MW/U, 7.MW/U, 8.MW/U, 9.MW/U, 10.MW/U, 11.MW/U,
12.MW/U, 13.MW/U, 14.MW/U, 15.MW/U, 16.MW/U, 17.MW/U, 18.MW/U:
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna lub/i zabudowa usługowa, w tym
handlowa o powierzchni sprzedaży poniżej 2000 m2;
2) przeznaczenie uzupełniające, w tym:
a) sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej,
b) ciągi piesze, ciągi rowerowe, dojścia i dojazdy, miejsca postojowe, obiekty rekreacji,
c) miejsca gromadzenia odpadów stałych,
d) niepowiązane trwale z gruntem, obiekty tymczasowe gastronomii oraz handlu sezonowego, realizowane
w formie ogródków gastronomicznych, straganów, kiosków, pawilonów sprzedaży ulicznej,
z dopuszczeniem przekryć namiotowych, o maksymalnej powierzchni do 30,0 m²,
e) garaże wielostanowiskowe wbudowane w zabudowę przeznaczenia podstawowego,
f) garaże wielostanowiskowe wolnostojące lub położone poniżej powierzchni terenu,
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g) rzemiosło produkcyjne na terenach 5.MW/U, 6.MW/U, 13.MW/U, 16.MW/U,
g) na terenie 2.MW/U - drogi wewnętrzne o szerokości nie mniejszej niż 6,0 m;
3) dla terenów MW/U oraz ich części znajdujących się w granicach obszaru narażonego na zalanie w przypadku
uszkodzenia lub zniszczenia wału przeciwpowodziowego oraz obszaru szczególnego zagrożenia powodzią –
obowiązują ograniczenia zawarte w § 21 oraz określone w przepisach odrębnych;
4) dla obiektów zabytkowych obowiązują ustalenia zawarte w § 7;
5) na terenie 4.MW/U w zakresie sposobu lub zmiany sposobu zagospodarowania gruntów przyległych do linii
kolejowej nr 274 o znaczeniu państwowym obowiązują ograniczenia określone w przepisach odrębnych;
6) w zakresie ochrony przed hałasem tereny 1.MW/U, 2.MW/U, 3.MW/U, 4.MW/U, 5.MW/U, 6.MW/U,
7.MW/U, 8.MW/U, 9.MW/U, 10.MW/U, 11.MW/U, 12.MW/U, 13.MW/U, 14.MW/U, 15.MW/U,
16.MW/U, 17.MW/U, 18.MW/U, kwalifikowane są jako tereny mieszkaniowo-usługowe, zgodnie
z przepisami odrębnymi;
7) sytuowanie budynków przy uwzględnieniu ustalonych na rysunku planu linii zabudowy:
a) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1.MW/U – 0,0 m od linii rozgraniczającej drogę
1.KDZ, od 0,0 m do 8,0 m od linii rozgraniczającej ul. Pijarskiej częściowo tożsamej z granicą obszaru
planu, 7,0 m od linii rozgraniczającej ciąg 1.KDPR, od 3,0 m do 23,5 m od linii rozgraniczającej teren
1.ZP,
b) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2.MW/U – od 0,0 m do 14,0 m od linii
rozgraniczającej drogę 1.KDL, 0,0 m od linii rozgraniczającej ul. Pijarskiej tożsamej z granicą obszaru
planu, 7,0 m od linii rozgraniczającej ciąg 1.KDPR, 3,0 m od linii rozgraniczającej teren 5.ZP,
c) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 3.MW/U - 5,0 m od linii rozgraniczającej ciąg
3.KDPJ,
d) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 4.MW/U – od 0,0 m od linii rozgraniczającej drogę
2.KDL, 5,0 m od linii rozgraniczającej ul. Wincentego Pola tożsamej z granicą obszaru planu, od 11,0 m
do 17,0 m od linii rozgraniczającej teren linii kolejowej nr 274 tożsamej z granicą obszaru planu,
e) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 5.MW/U – 0,0 m od linii rozgraniczającej drogę
1.KDZ, 3,0 m od linii rozgraniczającej teren 2.WS,
f) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 6.MW/U – 0,0 m od linii rozgraniczającej drogę
1.KDL, 3,0 m od linii rozgraniczającej teren 2.WS,
g) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 7.MW/U – 0,0 m od linii rozgraniczającej drogę
1.KDL, ciąg 2.KDPJ, 0,0 m od linii rozgraniczającej ul. Pijarskiej i Górnej tożsamych z granicą obszaru
planu,
h) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 8.MW/U – 0,0 m od linii rozgraniczającej ciąg
1.KDPJ, 2.KDPJ,
i) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 9.MW/U – 0,0 m od linii rozgraniczającej drogę
1.KDL, 5,0 m od linii rozgraniczającej ciąg 3.KDPJ, od 3,0 m do 5,0 m od linii rozgraniczającej teren
1.ZP/UKR, od 3,5 m do 5,5 m od linii rozgraniczającej teren 2.ZP,
j) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 10.MW/U – 0,0 m od linii rozgraniczającej drogę
1.KDL,
k) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 11.MW/U – 0,0 m od linii rozgraniczającej ciąg
1.KDPJ, 2KDPR, 3.KDPR, 5,0 m od linii rozgraniczającej ciąg 3.KDPJ,
l) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 12.MW/U – 0,0 m od linii rozgraniczającej ciąg
1.KDPJ, 3.KDPR, od 0,0 m do 3,0 m od linii rozgraniczającej teren 1.ZP/UKR,
m) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 13.MW/U – 0,0 m od linii rozgraniczającej drogę
1.KDZ, 3,0 m od linii rozgraniczającej teren 2.WS,
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n) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 14.MW/U – 0,0 m od linii rozgraniczającej drogę
2.KDL, 5,0 m od linii rozgraniczającej ul. Wincentego Pola tożsamej z granicą obszaru planu,
o) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 15.MW/U – od 0,0 m do 27,5 m od linii
rozgraniczającej drogę 1.KDL, 0,0 m od linii rozgraniczającej ciąg 1.KDPJ, teren 1.ZP/UKR,
p) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 16.MW/U – 0,0 m od linii rozgraniczającej drogę
1.KDL, 3,0 m od linii rozgraniczającej teren 2.WS,
r) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 17.MW/U – 0,0 m od linii rozgraniczającej drogę
1.KDL, od 0,0 m do 6,0 m od linii rozgraniczającej drogę 2.KDL, 5,0 m od linii rozgraniczającej teren
2.ZP,
s) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 18.MW/U – 0,0 m od linii rozgraniczającej ciąg
1.KDPJ, 2.KDPJ, 4.KDPJ, 0,0 m od linii rozgraniczającej ul. Jeleniej tożsamej z granicą obszaru planu;
8) wskaźnik intensywności zabudowy na działce budowlanej:
a) na terenach 1.MW/U, 2.MW/U, 7.MW/U, 9.MW/U, 11.MW/U, 12.MW/U, 14.MW/U, 17.MW/U – od 1,5
do 3,0,
b) na terenach 3.MW/U, 4.MW/U, 5.MW/U, 6.MW/U, 10.MW/U – od 1,0 do 2,0,
c) na terenach 8.MW/U, 15.MW/U, 18.MW/U – od 1,8 do 3,6,
d) na terenach 13.MW/U, 16.MW/U – od 1,0 do 3,0;
9) maksymalną powierzchnię zabudowy w stosunku do powierzchni działki:
a) na terenach 1.MW/U, 2.MW/U, 7.MW/U, 9.MW/U, 11.MW/U, 12.MW/U, 13.MW/U, 14.MW/U,
16.MW/U, 17.MW/U – 75%,
b) na terenach 3.MW/U, 4.MW/U, 5.MW/U, 6.MW/U, 10.MW/U – 50%,
c) na terenach 8.MW/U, 15.MW/U, 18.MW/U – 90%;
10) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki budowlanej – 10%;
11) wysokość zabudowy:
a) przeznaczenia podstawowego:

- na terenach 1.MW/U, 3.MW/U, 5.MW/U, 6.MW/U, 7.MW/U, 8.MW/U, 9.MW/U, 10.MW/U,
11.MW/U, 12.MW/U, 15.MW/U, 17.MW/U – do 15,0 m,

- na terenach 2.MW/U, 4.MW/U, 13.MW/U, 14.MW/U, 16.MW/U, 18.MW/U – do 18,0 m,
b) przeznaczenia uzupełniającego – do 5,0 m;
12) geometrię dachów:
a) na terenach 1.MW/U, 2.MW/U, 7.MW/U, 8.MW/U, 9.MW/U, 10.MW/U, 11.MW/U, 12.MW/U,
13.MW/U, 14.MW/U, 15.MW/U, 16.MW/U, 17.MW/U, 18.MW/U – dachy płaskie lub strome,
b) na terenach 3.MW/U, 4.MW/U, 5.MW/U, 6.MW/U – dachy strome.
§ 10. Zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów zabudowy
usługowej, w tym usług publicznych lub/i zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczonych na rysunku
planu symbolami 1.U,UP/MW, 2.U,UP/MW:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) terenu 1.U,UP/MW – zabudowa usługowa, w tym handlowa o powierzchni sprzedaży poniżej 2000 m2,
usługi publiczne, budynki zamieszkania zbiorowego, zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,
b) terenu 2.U,UP/MW – zabudowa usługowa, w tym w tym handlowa o powierzchni sprzedaży poniżej
2000 m2, usługi publiczne, zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;
2) przeznaczenie uzupełniające, w tym:
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a) obiekty rekreacji,
b) place zabaw,
c) sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej,
d) ciągi piesze, ciągi rowerowe, dojścia i dojazdy, miejsca postojowe,
e) miejsca gromadzenia odpadów stałych,
f) niepowiązane trwale z gruntem, obiekty tymczasowe gastronomii oraz handlu sezonowego, realizowane
w formie ogródków gastronomicznych, straganów, kiosków, pawilonów sprzedaży ulicznej,
z dopuszczeniem przekryć namiotowych, o maksymalnej powierzchni do 30,0 m²,
g) garaże wielostanowiskowe wbudowane w zabudowę przeznaczenia podstawowego,
h) garaże wielostanowiskowe wolnostojące lub położone poniżej powierzchni terenu;
3) dla części terenu 1.U,UP/MW znajdującego się w granicach obszaru narażonego na zalanie w przypadku
uszkodzenia lub zniszczenia wału przeciwpowodziowego oraz obszaru szczególnego zagrożenia powodzią –
obowiązują ograniczenia zawarte w § 21 oraz określone w przepisach odrębnych;
4) dla obiektów zabytkowych obowiązują ustalenia zawarte w § 7;
5) w zakresie ochrony przed hałasem tereny 1.U,UP/MW, 2.U,UP/MW kwalifikowane są jako tereny
mieszkaniowo-usługowe, zgodnie z przepisami odrębnymi;
6) sytuowanie budynków przy uwzględnieniu ustalonych na rysunku planu linii zabudowy:
a) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1.U,UP/MW – od 7,5 m do 9,0 m od linii
rozgraniczającej drogę 1.KDL, 0,0 m od linii rozgraniczającej ciąg 1.KDPR, od 3,0 m do 10,5 m od linii
rozgraniczającej teren 4.ZP, od 12,5 m do 13,5 m od linii rozgraniczającej teren 10.MW/U,
b) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2.U,UP/MW – 0,0 m od linii rozgraniczającej ciąg
1.KDPJ, 2.KDPR;
7) wskaźnik intensywności zabudowy na działce budowlanej:
a) na terenie 1.U,UP/MW – od 0,5 do 2,0,
b) na terenie 2.U,UP/MW – od 1,8 do 3,6;
8) maksymalną powierzchnię zabudowy w stosunku do powierzchni działki:
a) na terenie 1.U,UP/MW – 50%,
b) na terenie 2.U,UP/MW – 90%;
9) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki budowlanej – 10%;
10) wysokość zabudowy:
a) przeznaczenia podstawowego – do 15,0 m,
b) przeznaczenia uzupełniającego – do 5,0 m;
11) geometrię dachów – dachy płaskie lub strome.
§ 11. Zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów zabudowy
usługowej lub/i zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1.U/MW,
2.U/MW, 3.U/MW:
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa, w tym handlowa o powierzchni sprzedaży poniżej
2000 m2, zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;
2) przeznaczenie uzupełniające, w tym:
a) sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej,
b) ciągi piesze, ciągi rowerowe, dojścia i dojazdy, miejsca postojowe, obiekty rekreacji,
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c) miejsca gromadzenia odpadów stałych,
d) niepowiązane trwale z gruntem, obiekty tymczasowe gastronomii oraz handlu sezonowego, realizowane
w formie ogródków gastronomicznych, straganów, kiosków, pawilonów sprzedaży ulicznej,
z dopuszczeniem przekryć namiotowych, o maksymalnej powierzchni do 30,0 m²,
e) garaże wielostanowiskowe wbudowane w zabudowę przeznaczenia podstawowego,
f) garaże wielostanowiskowe wolnostojące lub położone poniżej powierzchni terenu;
3) dla obiektów zabytkowych obowiązują ustalenia zawarte w § 7;
4) w zakresie ochrony przed hałasem tereny 1.U/MW, 2.U/MW, 3.U/MW kwalifikowane są jako tereny
mieszkaniowo-usługowe, zgodnie z przepisami odrębnymi;
5) sytuowanie budynków przy uwzględnieniu ustalonych na rysunku planu linii zabudowy:
a) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1.U/MW – 0,0 m od linii rozgraniczającej ciąg
3.KDPJ, 3,0 m od linii rozgraniczającej teren 1.ZP/UKR,
b) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2.U/MW – 0,0 m od linii rozgraniczającej ciąg
1.KDPJ i teren 1.ZP/UKR,
c) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 3.U/MW – od 4,0 m do 6,0 m od linii rozgraniczającej
teren 2.ZP, 4,0 m od linii rozgraniczającej teren 1.ZP/UKR, od 6,0 m do 9,5 m od linii rozgraniczającej
drogę 2.KDL;
6) wskaźnik intensywności zabudowy na działce budowlanej:
a) na terenie 1.U/MW – od 0,9 do 4,0,
b) na terenie 2.U/MW – od 1,0 do 4,0,
c) na terenie 3.U/MW – od 0,5 do 2,0;
7) maksymalną powierzchnię zabudowy w stosunku do powierzchni działki:
a) na terenie 1.U/MW – 90%,
b) na terenie 2.U/MW – 100%,
c) na terenie 3.U/MW – 50%;
8) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki budowlanej:
a) na terenach 1.U/MW, 3.U/MW – 10%,
b) na terenie 2.U/MW – 0%;
9) wysokość zabudowy:
a) przeznaczenia podstawowego – do 15,0 m,
b) przeznaczenia uzupełniającego – do 5,0 m;
10) geometrię dachów – dachy strome.
§ 12. Zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenów zabudowy
usługowej, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1.U, 2.U:
1) przeznaczenie podstawowe:1.U, 2.U - zabudowa usługowa, w tym handlowa o powierzchni sprzedaży
poniżej 2000 m2;
2) przeznaczenie uzupełniające, w tym:
a) sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej,
b) ciągi piesze, ciągi rowerowe, dojścia i dojazdy, miejsca postojowe, obiekty rekreacji,
c) miejsca gromadzenia odpadów,
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d) niepowiązane trwale z gruntem, obiekty tymczasowe gastronomii oraz handlu sezonowego, realizowane
w formie ogródków gastronomicznych, straganów, kiosków, pawilonów sprzedaży ulicznej,
z dopuszczeniem przekryć namiotowych, o maksymalnej powierzchni do 30,0 m²,
e) garaże wielostanowiskowe wbudowane w zabudowę przeznaczenia podstawowego,
f) garaże wielostanowiskowe wolnostojące lub położone poniżej powierzchni terenu,
g) na terenie 1.U - drogi wewnętrzne o szerokości nie mniejszej niż 6,0 m;
3) dla części terenu 1.U, zlokalizowanej w granicach strefy ochronnej wału przeciwpowodziowego obowiązują
ustalenia zawarte w § 22;
4) dla terenów U oraz ich części znajdujących się w granicach obszaru narażonego na zalanie w przypadku
uszkodzenia lub zniszczenia wału przeciwpowodziowego oraz obszaru szczególnego zagrożenia powodzią –
obowiązują ograniczenia zawarte w § 21 oraz określone w przepisach odrębnych;
5) dla obiektów zabytkowych obowiązują ustalenia zawarte w § 7;
6) na terenie 1.U w zakresie sposobu lub zmiany sposobu zagospodarowania gruntów przyległych do linii
kolejowej nr 274 o znaczeniu państwowym obowiązują ograniczenia określone w przepisach odrębnych;
7) sytuowanie budynków przy uwzględnieniu ustalonych na rysunku planu linii zabudowy:
a) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1.U – 10,0 m od linii rozgraniczającej drogę 1.KDZ
oraz 10,0 m od linii rozgraniczającej teren linii kolejowej nr 274 tożsamej z granicą obszaru planu,
b) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2.U – 0,0 m od linii rozgraniczającej drogę 1.KDL,
3,0 m od linii rozgraniczającej teren 2.WS;
8) wskaźnik intensywności zabudowy na działce budowlanej – od 1,0 do 3,0;
9) maksymalną powierzchnię zabudowy w stosunku do powierzchni działki – 70%;
10) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki budowlanej – 10%;
11) wysokość zabudowy:
a) przeznaczenia podstawowego – do 15,0 m,
b) przeznaczenia uzupełniającego – do 5,0 m;
12) geometrię dachów – dachy płaskie lub strome.
§ 13. Zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu zabudowy
usługowej, w tym rozmieszczenia obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2, usług
publicznych lub/i zieleni urządzonej, oznaczonego na rysunku planu symbolem 1.U,UC,UP/ZP:
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa, w tym handlowa o powierzchni sprzedaży powyżej
2000 m2, usługi publiczne, zieleń urządzona, w tym w formie ogólnodostępnego parku miejskiego;
2) przeznaczenie uzupełniające, w tym:
a) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,
b) place zabaw oraz obiekty rekreacji,
c) sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej,
d) ciągi piesze, ciągi rowerowe, dojścia i dojazdy, miejsca postojowe,
e) miejsca gromadzenia odpadów stałych,
f) niepowiązane trwale z gruntem, obiekty tymczasowe gastronomii oraz handlu sezonowego, realizowane
w formie ogródków gastronomicznych, straganów, kiosków, pawilonów sprzedaży ulicznej,
z dopuszczeniem przekryć namiotowych, o maksymalnej powierzchni do 30,0 m²,
g) garaże wielostanowiskowe wbudowane w zabudowę przeznaczenia podstawowego,
h) garaże wielostanowiskowe wolnostojące lub położone poniżej powierzchni terenu,
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i) drogi wewnętrzne o szerokości nie mniejszej niż 6,0 m;
3) w zakresie ochrony przed hałasem teren 1.U,UC,UP/ZP kwalifikowany jest jako teren mieszkaniowousługowy, zgodnie z przepisami odrębnymi;
4) sytuowanie budynków przy uwzględnieniu ustalonych na rysunku planu linii zabudowy: 0,0 m od linii
rozgraniczającej drogę 1.KDL, ciąg 1.KDPJ, 3.KDPJ;
5) wskaźnik intensywności zabudowy na działce budowlanej – od 1,8 do 4,5;
6) maksymalną powierzchnię zabudowy w stosunku do powierzchni działki – 90%;
7) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki budowlanej – 10%;
8) wysokość zabudowy:
a) przeznaczenia podstawowego – od 12,0 m do 20,0 m,
b) przeznaczenia uzupełniającego – do 5,0 m;
9) geometrię dachów – dachy płaskie lub strome.
§ 14. Zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu zabudowy
usługowej lub/i zieleni urządzonej, oznaczonego na rysunku planu symbolem 1.U/ZP:
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługowa, w tym handlowa o powierzchni sprzedaży poniżej 2000 m2
lub/i zieleń urządzona;
2) przeznaczenie uzupełniające, w tym:
a) obiekty i urządzenia przystanku kolei pasażerskiej,
b) przejścia podziemne oraz kładki piesze i pieszo-rowerowe,
c) urządzenia sportu i rekreacji,
d) place zabaw,
e) sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej,
f) ciągi piesze, ciągi rowerowe, dojścia i dojazdy, miejsca postojowe,
g) miejsca gromadzenia odpadów stałych,
h) niepowiązane trwale z gruntem, obiekty tymczasowe gastronomii oraz handlu sezonowego, realizowane
w formie ogródków gastronomicznych, straganów, kiosków, pawilonów sprzedaży ulicznej,
z dopuszczeniem przekryć namiotowych, o maksymalnej powierzchni do 30,0 m²,
i) obiekty gospodarcze oraz higieniczno-sanitarne o powierzchni użytkowej do 100 m2 i maksymalnej
wysokości do najwyższego punktu obiektu – 5,0 m,
j) garaże wielostanowiskowe wbudowane w zabudowę przeznaczenia podstawowego,
k) garaże wielostanowiskowe wolnostojące lub położone poniżej powierzchni terenu;
3) w zakresie sposobu lub zmiany sposobu zagospodarowania gruntów przyległych do linii kolejowej nr 274
o znaczeniu państwowym obowiązują ograniczenia określone w przepisach odrębnych;
4) sytuowanie budynków przy uwzględnieniu ustalonych na rysunku planu linii zabudowy: 6,0 m od linii
rozgraniczającej drogę 1.KDL, 2.KDL, 89,0 m od linii rozgraniczającej teren 4.MW/U, od 10,0 m do 16,0 m
od linii rozgraniczającej teren linii kolejowej nr 274 tożsamej z granicą obszaru planu,
5) wskaźnik intensywności zabudowy na działce budowlanej – od 0,5 do 2,0;
6) maksymalną powierzchnię zabudowy w stosunku do powierzchni działki – 50%;
7) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki budowlanej – 30%;
8) wysokość zabudowy:
a) przeznaczenia podstawowego – do 12,0 m,
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b) przeznaczenia uzupełniającego – do 5,0 m;
9) geometrię dachów – dachy płaskie lub strome.
§ 15. Zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu sportu
i rekreacji lub/i zabudowy usługowej, w tym usług publicznych, oznaczonego na rysunku planu symbolem
1.US/U,UP:
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa i urządzenia sportu i rekreacji lub/i zabudowa usługowa, w tym
handlowa o powierzchni sprzedaży poniżej 2000 m2, usługi publiczne;
2) przeznaczenie uzupełniające, w tym:
a) sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej,
b) ciągi piesze, ciągi rowerowe, dojścia i dojazdy, miejsca postojowe,
c) miejsca gromadzenia odpadów stałych,
d) niepowiązane trwale z gruntem, obiekty tymczasowe gastronomii oraz handlu sezonowego, realizowane
w formie ogródków gastronomicznych, straganów, kiosków, pawilonów sprzedaży ulicznej,
z dopuszczeniem przekryć namiotowych, o maksymalnej powierzchni do 30,0 m²,
e) garaże wielostanowiskowe wbudowane w zabudowę przeznaczenia podstawowego,
f) garaże wielostanowiskowe wolnostojące lub położone poniżej powierzchni terenu;
3) dla obiektów zabytkowych obowiązują ustalenia zawarte w §7;
4) sytuowanie budynków przy uwzględnieniu ustalonych na rysunku planu linii zabudowy: 0,0 m od linii
rozgraniczającej ciąg 2.KDPR;
5) wskaźnik intensywności zabudowy na działce budowlanej – od 0,6 do 2,0;
6) maksymalną powierzchnię zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej – 60%;
7) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki budowlanej – 10%;
8) wysokość zabudowy:
a) przeznaczenia podstawowego – do 15,0 m,
b) przeznaczenia uzupełniającego – do 5,0 m;
9) geometrię dachów – dachy płaskie.
§ 16. Zasady, parametry i wskaźniki zagospodarowania terenów zieleni urządzonej, oznaczonych na rysunku
planu symbolami 1.ZP, 2.ZP, 3.ZP, 4.ZP, 5.ZP, 6.ZP:
1) przeznaczenie podstawowe – zieleń urządzona, w tym zieleń ozdobna, drzewa i krzewy;
2) przeznaczenie uzupełniające, w tym:
a) urządzenia sportu i rekreacji,
b) place zabaw,
c) zbiorniki i urządzenia wodne,
d) ciągi piesze, ciągi rowerowe, dojścia i dojazdy, miejsca postojowe,
e) sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej,
f) miejsca gromadzenia odpadów stałych o maksymalnej wysokości do najwyższego punktu obiektu – 5,0 m,
g) na terenach 2.ZP, 3.ZP, 4.ZP, 6.ZP niepowiązane trwale z gruntem, obiekty tymczasowe gastronomii oraz
handlu sezonowego, realizowane w formie ogródków gastronomicznych, straganów, kiosków, pawilonów
sprzedaży ulicznej, z dopuszczeniem przekryć namiotowych, o maksymalnej powierzchni do 30,0 m²
i maksymalnej wysokości do najwyższego punktu obiektu – 5,0 m,

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

– 14 –

Poz. 6328

h) na terenach 2.ZP, 3.ZP, 4.ZP, 6.ZP obiekty usługowe lub higieniczno-sanitarne o powierzchni użytkowej
do 30 m2 i maksymalnej wysokości do najwyższego punktu obiektu – 5,0 m;
3) dla terenów ZP oraz ich części znajdujących się w granicach obszaru narażonego na zalanie w przypadku
uszkodzenia lub zniszczenia wału przeciwpowodziowego oraz obszaru szczególnego zagrożenia powodzią –
obowiązują ograniczenia zawarte w §21 oraz określone w przepisach odrębnych;
4) w zakresie ochrony przed hałasem tereny 1.ZP, 2.ZP, 3.ZP, 4.ZP, 5.ZP, 6.ZP kwalifikowane są jako tereny
rekreacyjno-wypoczynkowe, zgodnie z przepisami odrębnymi;
5) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki budowlanej – 70%.
§ 17. Zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu zieleni
urządzonej lub/i zabudowy kultu religijnego, oznaczonego na rysunku planu symbolem 1.ZP/UKR:
1) przeznaczenie podstawowe: zieleń urządzona, w tym zieleń ozdobna, drzewa i krzewy lub/i zabudowa kultu
religijnego;
2) przeznaczenie uzupełniające, w tym:
a) ciągi piesze, ciągi rowerowe, dojścia i dojazdy, miejsca postojowe,
b) sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej,
c) miejsca gromadzenia odpadów stałych o maksymalnej wysokości do najwyższego punktu obiektu –
5,0 m,
d) niepowiązane trwale z gruntem, obiekty tymczasowe handlu sezonowego, realizowane w formie
straganów, kiosków, pawilonów sprzedaży ulicznej, z dopuszczeniem przekryć namiotowych,
o maksymalnej powierzchni do 30,0 m² i maksymalnej wysokości do najwyższego punktu obiektu –
5,0 m;
3) dla obiektów zabytkowych obowiązują ustalenia zawarte w § 7;
4) dla istniejącej zabudowy dopuszczenie wyłącznie remontu, przebudowy lub odbudowy, z zachowaniem
istniejących parametrów;
5) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki budowlanej – 70%.
§ 18. Zasady, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu zabudowy kultu
religijnego, oznaczonego na rysunku planu symbolem 1.UKR:
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa kultu religijnego;
2) przeznaczenie uzupełniające, w tym: sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej,
3) dla obiektów zabytkowych obowiązują ustalenia zawarte w §7;
4) dla istniejącej zabudowy dopuszczenie wyłącznie remontu, przebudowy lub odbudowy, z zachowaniem
istniejących parametrów;
5) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni działki budowlanej – 0%.
§ 19. Zasady, parametry i wskaźniki zagospodarowania terenów wód powierzchniowych śródlądowych,
oznaczonych na rysunku planu symbolami 1.WS, 2.WS:
1) przeznaczenie podstawowe – wody powierzchniowe śródlądowe;
2) przeznaczenie uzupełniające, w tym:
a) sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej,
b) mosty i kładki,
c) urządzenia wodne, w tym urządzenia przeciwpowodziowe,
d) przejścia piesze, przejazdy, przepusty;
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3) dla terenów WS oraz ich części znajdujących się w granicach obszaru narażonego na zalanie w przypadku
uszkodzenia lub zniszczenia wału przeciwpowodziowego – obowiązują ograniczenia określone w przepisach
odrębnych;
§ 20. Zasady, parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu wału przeciwpowodziowego, oznaczonego
na rysunku planu symbolem 1.ZW:
1) przeznaczenie podstawowe – wał przeciwpowodziowy;
2) przeznaczenie uzupełniające, w tym:
a) sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej,
b) ciągi piesze, ciągi rowerowe,
c) mosty i kładki,
d) urządzenia wodne, w tym urządzenia przeciwpowodziowe,
e) przejścia piesze, przejazdy, przepusty;
3) dla części terenu ZW znajdującej się w granicach obszaru narażonego na zalanie w przypadku uszkodzenia
lub zniszczenia wału przeciwpowodziowego – obowiązują ograniczenia określone w przepisach odrębnych.
§ 21. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie
ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, dla terenów
oraz części terenów znajdujących się w granicach:
1) obszaru narażonego na zalanie w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia wału przeciwpowodziowego –
obowiązują ograniczenia określone w przepisach odrębnych;
2) obszaru szczególnego zagrożenia powodzią na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest
średnie i wynosi 1% - tj. raz na 100 lat (Q 1%):
a) obowiązują ograniczenia określone w przepisach odrębnych,
b) dla zabudowy istniejącej i projektowanej ustala się stosowanie rozwiązań technicznych:
– zmniejszających wrażliwość na zalanie poprzez zastosowanie wodoodpornych materiałów,
– mających na celu zabezpieczenie wszelkich instalacji i przyłączy przed uszkodzeniem w czasie zalania,
c) dla zabudowy projektowanej ustala się stosowanie rozwiązań technicznych:
– mających na celu ochronę przed przedostawaniem się wód powodziowych do wnętrza budynku, w tym
między innymi poprzez zakaz realizacji kondygnacji podziemnych, wyniesienie poziomu zerowego
parteru budynku ponad poziom wód powodziowych,
– zmniejszających wrażliwość na zalanie poprzez zastosowanie wodoodpornych materiałów,
– mających na celu zabezpieczenie wszelkich instalacji i przyłączy przed uszkodzeniem w czasie zalania;
3) obszaru na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi 0,2% - tj. raz na 500 lat
(Q 0,2%) – obszar narażony jest na zalanie wodami powodziowymi powodującymi szkody powodziowe.
§ 22. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu,
w tym zakazu zabudowy ustala się:
1) obowiązek uwzględnienia ograniczeń wynikających z przepisów odrębnych na terenach położonych
w sąsiedztwie obszaru kolejowego, zlokalizowanego poza obszarem planu;
2) obowiązek uwzględnienia przepisów odrębnych w zakresie lokalizacji obiektów budowlanych w strefie
ochronnej wału przeciwpowodziowego, oznaczonej na rysunku planu;
3) obowiązek uwzględnienia przepisów odrębnych lotnisk Jelenia Góra oraz Jeżów Sudecki, w zakresie
ograniczeń wysokości obiektów budowlanych i urządzeń;
4) w granicach obszarów służących organizacji imprez masowych, wyznaczonych na rysunku planu na terenach
1.U,UC,UP/ZP, 1.ZP/UKR, 2.ZP:
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a) dopuszczenie organizacji imprez masowych,
b) dopuszczenie lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych oraz urządzeń związanych z imprezami
masowymi,
c) dopuszczenie lokalizacji obiektów rekreacji i obiektów związanych z organizacją imprez masowych
w czasie trwania tych imprez.
§ 23. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji ustala się:
1) dla terenu drogi publicznej klasy zbiorczej, oznaczonej na rysunku planu symbolem 1.KDZ:
a) szerokość drogi 1.KDZ w liniach rozgraniczających – 20,0 m, z miejscowymi przewężeniami do 12,0 m
i poszerzeniami do 33,5 m,
b) dopuszczenie lokalizacji budowli inżynieryjnych, sieci i innych urządzeń infrastruktury technicznej,
w tym elektroenergetycznych stacji transformatorowych,
c) dopuszczenie realizacji przystanków autobusowych, zieleni ozdobnej, urządzeń informacji miejskiej oraz
chodników i ścieżek rowerowych;
2) dla terenów dróg publicznych klasy lokalnej, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1.KDL. 2.KDL:
a) szerokość drogi 1.KDL w liniach rozgraniczających – 12,0 m, z miejscowymi przewężeniami do 10,0 m
i poszerzeniami do 28,0 m,
b) szerokość drogi 2.KDL w liniach rozgraniczających – 15,0 m, z miejscowymi przewężeniami do 12,5 m
i poszerzeniami do 46,5 m,
c) dopuszczenie lokalizacji budowli inżynieryjnych, sieci i innych urządzeń infrastruktury technicznej,
w tym elektroenergetycznych stacji transformatorowych,
d) dopuszczenie realizacji przystanków autobusowych, zieleni ozdobnej, urządzeń informacji miejskiej oraz
chodników i ścieżek rowerowych;
3) dla terenów publicznych ciągów pieszo-jezdnych, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1.KDPJ,
2.KDPJ, 3.KDPJ, 4.KDPJ:
a) szerokość ciągu 1.KDPJ w liniach rozgraniczających – 10,0 m z miejscowymi poszerzeniami do 28,0 m,
b) szerokość ciągu 2.KDPJ w liniach rozgraniczających – 7,0 m z miejscowymi poszerzeniami do 25,0 m,
c) szerokość ciągu 3.KDPJ w liniach rozgraniczających – 11,0 m z miejscowymi poszerzeniami do 21,0 m,
d) szerokość ciągu 4.KDPJ w liniach rozgraniczających – 5,0 m z miejscowymi poszerzeniami do 20,0 m,
e) dopuszczenie lokalizacji sieci i innych urządzeń infrastruktury technicznej, w tym elektroenergetycznych
stacji transformatorowych,
f) dopuszczenie połączenia strefy ruchu pieszego, rowerowego i kołowego lub rozdzielenie wyłącznie
zróżnicowaną kolorystyką nawierzchni,
g) dopuszczenie realizacji zieleni ozdobnej, urządzeń informacji miejskiej oraz chodników i ścieżek
rowerowych,
h) dopuszczenie lokalizacji niepowiązanych trwale z gruntem, obiektów tymczasowych handlu sezonowego,
realizowanych w formie straganów, kiosków, pawilonów sprzedaży ulicznej, z dopuszczeniem przekryć
namiotowych, o maksymalnej powierzchni do 30,0 m² i maksymalnej wysokości do najwyższego punktu
obiektu – 5,0 m;
4) dla terenów publicznych ciągów pieszo-rowerowych, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1.KDPR,
2.KDPR, 3.KDPR:
a) szerokość ciągu 1.KDPR w liniach rozgraniczających – 7,0 m z miejscowymi poszerzeniami do 7,5 m,
b) szerokość ciągu 2.KDPR w liniach rozgraniczających – 4,0 m z miejscowymi poszerzeniami do 7,5 m,
c) szerokość ciągu 3.KDPR w liniach rozgraniczających – 8,0 m z miejscowymi poszerzeniami do 10,5 m,
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d) dopuszczenie lokalizacji budowli inżynieryjnych, sieci i innych urządzeń infrastruktury technicznej,
w tym elektroenergetycznych stacji transformatorowych,
e) dopuszczenie realizacji zieleni ozdobnej, urządzeń informacji miejskiej,
f) dopuszczenie lokalizacji niepowiązanych trwale z gruntem, obiektów tymczasowych handlu sezonowego,
realizowanych w formie straganów, kiosków, pawilonów sprzedaży ulicznej, z dopuszczeniem przekryć
namiotowych, o maksymalnej powierzchni do 30,0 m² i maksymalnej wysokości do najwyższego punktu
obiektu – 5,0 m;
5) dla terenów oraz części terenów komunikacji znajdujących się w granicach obszaru szczególnego zagrożenia
powodzią – obowiązują ograniczenia określone w przepisach odrębnych;
6) zapewnienie, z zastrzeżeniem pkt 7 i 8, na terenie działki budowlanej dla samochodów osobowych, w liczbie
nie mniejszej niż:
a) 1 stanowiska postojowego na 1 lokal mieszkalny, wliczając w to stanowiska postojowe w garażu,
b) 1 stanowiska postojowego na 1 pokój hotelowy,
c) 1 stanowiska postojowego na każde rozpoczęte 50 m2 powierzchni użytkowej funkcji usługowej lub/i
rzemiosła produkcyjnego,
d) 1 stanowiska postojowego na dwóch pracowników w zabudowie usług publicznych;
7) w przypadku realizacji więcej niż jednego rodzaju zabudowy w granicach działki, liczba stanowisk
postojowych określona w pkt 6 podlega zsumowaniu;
8) dopuszczenie wyznaczenia stanowisk postojowych, określonych w pkt 6 poza terenem działki budowlanej;
9) liczbę stanowisk postojowych dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową nie mniejszą niż wynikającą
z przepisów odrębnych.
§ 24. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej ustala się:
1) lokalizację sieci i innych urządzeń infrastruktury technicznej w granicach linii rozgraniczających terenów
komunikacji, w tym niewyznaczonych na rysunku planu, projektowanych dróg wewnętrznych,
z zastrzeżeniem pkt 2;
2) dopuszczenie lokalizacji sieci i innych urządzeń infrastruktury technicznej w granicach pozostałych terenów,
w przypadku, gdy nie ma technicznej możliwości lokalizacji w granicach linii rozgraniczających terenów
komunikacji, w tym niewyznaczonych na rysunku planu, projektowanych dróg wewnętrznych;
3) w zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:
a) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej, zgodnie z przepisami odrębnymi,
b) dopuszczenie realizacji hydrantów przeciwpożarowych;
4) w zakresie odprowadzania ścieków komunalnych ustala się:
a) odprowadzanie ścieków komunalnych do sieci kanalizacji sanitarnej, zgodnie z przepisami odrębnymi,
b) dopuszczenie realizacji przepompowni ścieków komunalnych;
5) w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych ustala się:
a) z terenów komunikacji – odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej,
zgodnie z przepisami odrębnymi,
b) z pozostałych terenów – zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych w granicach własnej działki
budowlanej lub odprowadzanie do sieci kanalizacji deszczowej,
c) nakaz podczyszczania wód opadowych i roztopowych z utwardzonych powierzchni terenów komunikacji
poprzez stosowanie separatorów szlamu, piasku i substancji ropopochodnych,
d) zakaz oprowadzania wód opadowych i roztopowych na obszar kolejowy linii kolejowej nr 274 Jelenia
Góra – Lubań i korzystania z kolejowych urządzeń odwadniających,
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e) dopuszczenie lokalizacji przepompowni wód opadowych i roztopowych;
6) w zakresie zaopatrzenia w gaz ziemny ustala się zasilanie z sieci gazowej;
7) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się:
a) zasilanie z:

- sieci elektroenergetycznej,
- indywidualnych źródeł energii elektrycznej, wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii o mocy
do 100 kW, z wyjątkiem elektrowni wiatrowych,
b) dopuszczenie lokalizacji stacji transformatorowych,
c) nakaz realizacji podziemnej sieci elektroenergetycznej;
8) w zakresie zaopatrzenia w ciepło do celów grzewczych i technologicznych ustala się podłączenie do sieci
ciepłowniczej lub/i stosowanie paliw charakteryzujących się niskimi wskaźnikami emisyjnymi, energii
elektrycznej lub odnawialnych źródeł energii o mocy do 100 kW, z wyjątkiem elektrowni wiatrowych;
9) gromadzenie i zagospodarowanie odpadów w sposób zgodny z przepisami odrębnymi.
§ 25. W zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości objętych planem,
zgodnie z przepisami odrębnymi o gospodarce nieruchomościami, ustala się:
1) nie określa się terenów, które wymagają wszczęcia procedury scalania i podziału nieruchomości
w rozumieniu przepisów odrębnych;
2) minimalną powierzchnię działek wydzielonych w wyniku procedury scalania i podziału nieruchomości:
250 m2;
3) minimalną szerokości frontu działek powstających w wyniku scalania i podziału nieruchomości: 10,0 m;
4) kąt przebiegu granic działki w stosunku do pasa drogowego: 60°–120°;
5) dopuszczenie wydzielania działek dla lokalizacji sieci oraz innych urządzeń infrastruktury technicznej,
dla których nie określa się minimalnej powierzchni działki.
§ 26. W zakresie sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów
ustala się:
1) nie określa się sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu;
2) dopuszczenie sytuowania tymczasowych obiektów budowlanych i urządzeń służących obsłudze budowy
oraz organizacji imprez masowych.
§ 27. Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości
nieruchomości, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
w wysokości:
1) 0,01% dla terenów gminnych;
2) 30% dla pozostałych terenów.
§ 28. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jeleniej Góry.
§ 29. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej:
Rafał Piotr Szymański
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Załącznik nr 1 do uchwały nr 249.XXIV.2020 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 29 października 2020 r.
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Załącznik nr 2 do uchwały nr 249.XXIV.2020
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 29 października 2020 r.

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej Jeleniej Góry
w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych przy ulicy Jana Kilińskiego
w Jeleniej Górze
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, z późn. zm.) Rada Miejska
Jeleniej Góry rozstrzyga, co następuje:

Lp.

Data
wpływu
uwagi

Nazwisko
i imię, nazwa
jednostki
organizacyjnej
i adres
zgłaszającego
uwagi

1

03.03.
2017 r.

Ochrona
danych
osobowych

2

27.03.
2017 r.

Ochrona
danych
osobowych

Treść uwagi

Oznaczenie
nieruchomości
, której
dotyczy
uwaga

Ustalenia
projektu planu
dla
nieruchomości,
której dotyczy
uwaga

Rozstrzygnięcie
Prezydenta w sprawie
rozpatrzenia uwagi

Uwaga
uwzględniona
I WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU
Korekta rysunku projektu
Działki nr
miejscowego planu zagospodarowania ewid. 48 i 29/5
przestrzennego, pomiędzy ulicami
(AM-36,
Kilińskiego i 1-go Maja, w zakresie
obręb: 0028)
zapewnienia dojazdu i dojścia do
zaplecza budynku przy ul. 1 Maja
31 w Jeleniej Górze od strony ul.
Kilińskiego;
Uwagi w zakresie:
1) dostosowania szerokości w liniach
rozgraniczających drogi lokalnej
oznaczonej symbolem 1.KDL - ul.
Kilińskiego w taki sposób aby
zagwarantować możliwość realizacji
w pasie drogowym skośnych miejsc
parkingowych;

Działki nr
ewid. 100, 102,
106/5
(AM-1, obręb:
0018)

Uwaga
nieuwzględniona
X

Rozstrzygnięcie Rady
Miejskiej Jeleniej
Góry załącznik do
uchwały nr
249.XXIV.2020
z dnia 29.10.2020 r.
Uwaga
Uwaga
uwzglęnieuwzdniona
ględniona

Uwagi

plan dopuszcza dojścia
i dojazdy

§ 9, § 15
1) X

1) -

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

3

27.03.
2017 r.

Ochrona
danych
osobowych

4

29.03.
2017 r.

Ochrona
danych
osobowych

2) zmiany funkcji terenu 2.MW/U
i wprowadzenie zapisów
umożliwiających realizację
wielofunkcyjnego zespołu zabudowy
mieszkaniowej wielorodzinnej,
nieuciążliwych usług. Usług dla
ludności o możliwie szerokiej gamie
np: handlu, biura, hotel, domy dla
osób w podeszłym wieku, szkoła
językowa, gabinety lekarskie,
rekreacja i sport, fitness i odnowa
biologiczna, usługi publiczne.
Rozważyć należy możliwość realizacji
zabudowy zwartej w której suma
powierzchni sprzedażowej przekroczy
2000 m2.
Uwagi w zakresie rozważenia
możliwości zbycia małej części
działki nr 48 zajętej „przyporami”
stanowiącymi trwały element budynku
nr 31 przy ul. 1 Maja, położonego
w granicach działki nr 30 (obręb
28NE, AM36) na poprawę
zagospodarowania tej nieruchomości.
Jak również rozważenie możliwości
zbycia na poprawę zagospodarowania
działki nr 29/5 jako niezbędnej do
obsługi budynku przy ul. 1 Maja 31.
Uwagi w zakresie:
1) przekształcenia zapisu w §6 punkt
2 na treść: „możliwość prowadzenia
działalności gospodarczej polegającej
na odzysku, unieszkodliwianiu
odpadów, w tym ich składowaniu,
przeładunku oraz na zbieraniu
odpadów.” lub ewentualnie
o usunięcie całego punktu 2, tak aby
umożliwić prowadzenie działalności
gospodarczej o takim profilu;
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2) X
(w części)

Obszar objęty
planem

§ 9, § 10

Działki nr
ewid. 89, 90/4,
96/1
(AM-1, obręb:
0018)

§9

2) X
(w części)

X

1) X
(w części)

1) X
(w części)

2) uwaga
nieuwzględniona w części
dotyczącej realizacji
zabudowy w której suma
powierzchni sprzedażowej
przekroczy 2000 m2

uwaga nieuwzględniona
(bezprzedmiotowa)
mpzp nie ustala sposobu
zbycia nieruchomości

1) uwaga uwzględniona
w części dotyczącej
usunięcia całego punktu 2

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
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2) wykreślenia terenu 5.MW/U
i 6.MW/U (ewentualnie terenu działek
nr 89, 90/4 i 96/1) z zapisu w §9 punkt
5, ponieważ zmiana przeznaczenia
tego terenu
z terenów przemysłowych na teren
mieszkaniowo-usługowy chroniony
przed hałasem zgodnie z przepisami
odrębnymi powoduje niemożliwość
prowadzenia niektórych działalności
na tych terenach;
3) przekształcenia zapisu w §26 punkt
2 na treść „minimalną powierzchnię
działek wydzielonych w wyniku
procedury scalania i podziału
nieruchomości: 200 m2;”. Ewentualnie
o stworzenie takiego zapisu dla
działek nr 89, 90/4 i 96/1;

5

23.03.
2017 r.

Ochrona
danych
osobowych

4) uwzględnienia zapisu, który
zakazuje na terenie działki nr 90 (po
podziale nr
90/2; 90/3; 90/4; 90/6 i 90/7)
lokalizacji w ramach przeznaczenia
podstawowego usług handlu
hurtowego, który został wprowadzony
w planie obowiązującym;
Uwagi w zakresie:
1) wprowadzenie zapisu dla działki,
np. w ustaleniach szczegółowych:
„wysokość budynku mierzona od
poziomu głównego wejścia do
budynku” ze względu na duże spadki
ulicy Górnej i ul. Jeleniej powodujące
znaczne wyniesienie parteru ponad
poziom północnego narożnika działki;

2) X

Działka
nr ewid. 138/3
(AM-1, obręb:
0018)

2) -

3) X

3) -

4) X

4) -

§10
1) X

1) -

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

6

24.03.
2017 r.

Ochrona
danych
osobowych

1

24.08.
2017 r.

Ochrona
danych
osobowych
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2) wprowadzenie zapisu w ustaleniach
szczegółowych: „możliwe
wprowadzenie wykuszy
nadwieszonych nad chodnikiem po
uzyskaniu zgody MZDiM” ze
względu na fakt, iż budynek posiada
wykusze, uzgodnione z Miejskim
Zarządem Dróg i Mostów,
nadwieszone nad chodnikiem przy ul.
Jeleniej;
3) ponieważ szereg działek jest bardzo
małych nie istnieje możliwość
lokalizacji miejsc parkingowych
zgodnie z warunkami technicznymi na
ich terenie. Właściwym wydaje się
w bilansie miejsc parkingowych
dopuszczenie ich lokalizacji poza
terenem działki. Miejsc
ogólnodostępnych za zgodą MZDiM
oraz na innych działkach za zgodą
właścicieli.
Wyznaczenie na rysunku planu linii
Działki nr
§ 10
proponowanego podziału działek na
ewid. 38/6
terenie oznaczonym symbolem
i 15/26
14MW/U, zabudowanym obiektami
(AM-36,
usługowymi
obręb: 0028)
Oznaczenie linii proponowanego
podziału będzie dodatkowym
elementem przekonującym do
umożliwienia mi wykupu
dzierżawionego gruntu.
III WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU
Zmiana przeznaczenia działki 101/3
Działka nr
§ 24 ust. 1 pkt 2
i włączenie nieruchomości w granice
ewid. 101/3
terenu 2.MW/U.

Poz. 6328

2) X

3) X
(w części)

3) X
(w części)

2) -

3) plan dopuszcza
wyznaczenie miejsc
postojowych poza
terenem działki
budowlanej

X

Uwaga nieuwzględniona
ponieważ projekt planu
nie wprowadza ustaleń
w zakresie
proponowanych
podziałów.

X

-

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

2

21.09.
2017 r.

Ochrona
danych
osobowych

Uwagi w zakresie:
1) uwzględnienia zapisu, który
zakazuje na terenie działki nr 90 (po
podziale nr 90/2; 90/3; 90/4; 90/6
i 90/7) lokalizacji w ramach
przeznaczenia podstawowego usług
handlu hurtowego, który obowiązuje
zgodnie z uchwałą nr 156.XIX.2011
Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia
22 listopada 2011 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
rejonu Śródmieścia – część północna
w Jeleniej Górze. Zapis na stronie nr
28 w.w. uchwały dla terenu nr
52 U/MW jest następujący:
„dopuszcza się lokalizację w ramach
przeznaczenia podstawowego usług
handlu hurtowego i rzemiosła
produkcyjnego (z wyjątkiem działki
o numerze ewidencyjnym 90)”.
2) dla terenów 3.U i 4.U wnoszę
o zastosowanie wskaźnika
intensywności zabudowy od 1 do
3 oraz maksymalną powierzchnię
zabudowy do 70% powierzchni
działki.
3) dla terenu 4.U wnoszę
o usytuowanie nieprzekraczalnej linii
zabudowy w sąsiedztwie do terenu
1.KDL (drogi publicznej, ul.
Kilińskiego) dokładnie na granicy
działki nr 96/1 (obecnie część terenu
tej działki jest zabrana na rzecz terenu
1.KDL).
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Działki nr
ewid. 89, 90/4,
96/1
(AM-1, obręb:
0018)
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§9
1) X

1) -

2) X

2) -

3) X

3) -

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego

1

30.05.
2018 r.

Ochrona
danych
osobowych

2

30.05.
2018 r.

Ochrona
danych
osobowych
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4) dopisanie w ramach przeznaczenia
podstawowego dla terenów 3.U i 4.U
funkcji usług obiektów kulturalnych,
rozrywkowych, rekreacyjnych
i sportowych dla przykładu:
„przeznaczenie podstawowe 3.U, 4.U:
- zabudowa usługowa, w tym
handlowa o powierzchni sprzedaży
poniżej 2000 m² lub/i obiekty usług
kulturalnych, rozrywkowych,
rekreacyjnych i sportowych, parki
rozrywki lub/i rzemiosło
produkcyjne.”
IV WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU
Uwaga dotyczy parametrów dla
Działki
§ 13, § 5, § 3,
istniejącej zabudowy położonej na dz.
nr ewid.
§ 24
numer 89, obręb: 0018 AM-1,
89 (AM-1,
jednostka ewid.:026101_1 (M.Jelenia
obręb: 0018)
Góra) – teren w projektowanym mpzp:
3.U położony przy ulicy Osiedle
Robotnicze w Jeleniej Górze zniesienie obowiązku realizowania
miejsc postojowych dla samochodów
osobowych w liczbie określonej, jak
jest to w nowoprojektowanym planie
miejscowym lub alternatywnie
wprowadzenie odpowiednich zapisów
planistycznych dotyczących tych
kwestii. (…)
(…) cofam w całości swój wniosek
Działki nr
§ 5, § 9, § 13
z dnia 22 maja 2018 r. i zgłaszam
ewid. 89, 90/4,
i § 24
uwagi do projektu miejscowego planu
96/1
zagospodarowania przestrzennego.
(AM-1, obręb:
W związku pojawieniem się nowych
0018)
możliwości inwestycyjnych
21/5, 20/1,
związanych z budownictwem
11/5, 11/4,
mieszkaniowo – usługowym proszę
11/2 (AM-36,
o zmianę w treści projektu
obręb:0028)
i ostatecznie wnoszę o:
1) Utworzenie z całego terenu działki
nr 89 (teren 3.U) nowego terenu
mieszkaniowo – usługowego MW/U
z przeznaczeniem podstawowym
zabudowa mieszkaniowa

Poz. 6328

4) X

X

1) X

4) -

zgodnie z §24 pkt 8 plan
dopuszcza wyznaczanie
miejsc postojowych,
określonych w pkt 6 poza
terenem działki
budowlanej.

1) -
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wielorodzinna lub/i usługi, w tym
handel o powierzchni sprzedaży
poniżej 2000 m2 lub/i rzemiosło
produkcyjne. Zachowanie parametrów
dotychczas ustalonych, jeżeli chodzi
o: wskaźnik intensywności zabudowy
(od 1,0 do 3,0). Maksymalną
powierzchnię zabudowy w stosunku
do powierzchni działki (70%) oraz
wysokość zabudowy przeznaczenia
podstawowego (do 18.0 m).
2) Utworzenie z całego terenu działki
nr 96/1 (terenu 4.U) nowego terenu
mieszkaniowo usługowego MW/U
z przeznaczeniem podstawowym
zabudowa mieszkaniowa
wielorodzinna lub/i usługi, w tym
handel o powierzchni sprzedaży
poniżej 2000 m2 lub/i rzemiosło
produkcyjne. Zachowanie parametrów
dotychczas ustalonych, jeżeli chodzi
o: wskaźnik intensywności zabudowy
(od 1,0 do 3,0), maksymalną
powierzchnię zabudowy w stosunku
do powierzchni działki (70%) oraz
wysokość zabudowy przeznaczenia
podstawowego (do 18,0 m).
3) Zwiększenie na działce budowlanej
nr 90/4 (teren 5.MW/U) wskaźnika
intensywności zabudowy do 3,0 oraz
zwiększenie maksymalnej
powierzchni zabudowy w stosunku do
powierzchni działki do 70%,
ewentualnie przyłączenie tej działki
do nowego terenu mieszkaniowo –
usługowego, znajdującego się na
terenie działki nr 89 oraz przyjęcie
parametrów dotychczas ustalonych
dla działki nr 89, jeżeli chodzi o:
wskaźnik intensywności zabudowy
(od 1,0 do 3,0), maksymalną
powierzchnię zabudowy w stosunku
do powierzchni działki (70%) oraz
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2) X

2) -

3) X

3) -
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1

08.01.
2020 r.

Ochrona
danych
osobowych
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wysokość zabudowy przeznaczenia
podstawowego (do 18,0 m).
4) Usunięcie terenu 1.KDL z terenu
działki nr 96/1 bowiem lokalizacja
tego obszaru przestrzeni publicznej na
działce nr 96/1 narusza prawo
użytkowania wieczystego, prawo
własności budynków i infrastruktury
technicznej w tym instalacji wodno –
kanalizacyjnych, płotów oraz bram
wjazdowych zlokalizowanych na
terenie tej działki, a w związku z tym
nie ma zgody właściciela tej
nieruchomości na przeznaczenie
kawałka tej działki pod lokalizację
przedsięwzięć publicznych, zatem po
raz kolejny wnoszę o poprawę zapisu
w projekcie, gdzie dla terenu 4.U
usytuowanie nieprzekraczalnej linii
zabudowy w sąsiedztwie do terenu
1.KDL (drogi publicznej, ul.
Kilińskiego) powinno być dokładnie
na granicy działki nr 96/1. Ponadto
informuję, że poszerzenie przestrzeni
publicznej dla terenu 1.KDL może
nastąpić po drugiej stronie ulicy gdzie
jest więcej miejsca (poprzez działki nr
21/5; 20/1; 11/5; 11/4 oraz 11/2).
V WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU
1) dopuszczenie dla nowych terenów
Działki nr
§ 9, § 13
w przeznaczeniu podstawowym
ewid. 89, 90/4
rzemiosła produkcyjnego;
i 96/1 (AM-1,
obręb: 0018)
2) usunięcie z rysunku planu zapisu
o 3 metrowej linii ograniczającej
sytuowanie budynków wobec terenu
2.WS.

Poz. 6328

4) X

4) -

1) X

1) rzemiosło produkcyjne
dopuszczone w ramach
przeznaczenia
uzupełniającego

2) X

2) zaprojektowana
nieprzekraczalna linia
zabudowy wynika
z uzgodnienia PGW
Wody Polskie z dnia
14.10.2019 r. dotyczącego
konieczności ochrony
koryta kanału Młynówka.
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2

24.01.
2020 r.

Ochrona
danych
osobowych

1

14.07.
2020 r.

Ochrona
danych
osobowych

2

20.07.
2020 r.

Ochrona
danych
osobowych

Brak zgody na uchwalenie
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego bez wytyczenia drogi
wewnętrznej prowadzącej do działki
nr ewid. 21/19.
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Działki
nr ewid. 21/5,
21/19, 21/20
(AM-1, obręb:
0018)

Poz. 6328

§ 10

VI WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU
Dla terenów 13.MW/U i 16.MW/U
Działki
§9
wniosek o usunięcie z rysunku planu
nr ewid. 89,
i tekstu planu zapisu o 3 metrowej linii
90/4 i 96/1
ograniczającej sytuowanie budynków
(AM-1, obręb:
wobec terenu 2.WS.
0018)

Wyznaczenie na rysunku planu linii
proponowanego podziału działek na
terenie oznaczonym symbolem
14.MW/U, zabudowanym obiektami
usługowymi
Oznaczenie linii proponowanego
podziału będzie dodatkowym
elementem przekonującym do
umożliwienia wykupu dzierżawionego
gruntu.

Działki
nr ewid. 38/6
i 15/26
(AM-36,
obręb: 0028)

§ 10

X

Uwaga dotyczy ustaleń
planu obowiązującego.
W projekcie planu dojazd
do budynku
zlokalizowanego na
działce nr 21/19 jest
możliwy poprzez
dopuszczoną lokalizację
dojść i dojazdów do
nieruchomości, zgodnie
z zapisami §5
pkt 6 uchwały planu.

X

Zaprojektowana
nieprzekraczalna linia
zabudowy wynika
z uzgodnienia PGW
Wody Polskie z dnia
14.10.2019 r. dotyczącego
konieczności ochrony
koryta kanału Młynówka.
Uwaga nieuwzględniona,
ponieważ projekt planu
nie wprowadza ustaleń
w zakresie
proponowanych
podziałów.

X
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Załącznik nr 3 do uchwały nr 249.XXIV.2020
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 29 października 2020 r.

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej Jeleniej Góry o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich
finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 293, z późn. zm.) Rada Miejska Jeleniej Góry rozstrzyga, co następuje:
§ 1. Sposób realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej:
1) zadania w zakresie infrastruktury technicznej prowadzić będą właściwe przedsiębiorstwa, w kompetencji
których leży rozwój sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, energetycznej i gazociągowej, zgodnie
z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz na podstawie przepisów odrębnych. Zadania
w zakresie gospodarki odpadami realizowane będą zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego oraz na podstawie przepisów odrębnych;
2) za podstawę przyjęcia do realizacji zadań określonych w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego, które należą do zadań własnych gminy, stanowić będą zapisy planu wydatków na wieloletnie
programy inwestycyjne;
3) określenie terminów przystąpienia i zakończenia realizacji tych zadań, ustalone będzie według kryteriów
i zasad przyjętych przy konstruowaniu planu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne;
4) inwestycje realizowane mogą być etapowo w zależności od wielkości środków przeznaczonych
na inwestycje.
§ 2. Zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej określonych w planie:
1) udział inwestorów w finansowaniu w ramach porozumień o charakterze cywilno - prawnym lub w formie
partnerstwa publiczno – prywatnego – „PPP”;
2) wydatki z budżetu gminy;
3) współfinansowanie środkami zewnętrznymi, poprzez budżet gminy – w ramach m. in.:
a) dotacji unijnych,
b) dotacji samorządu województwa,
c) dotacji i pożyczek z funduszy celowych,
d) kredytów i pożyczek bankowych,
e) innych środków zewnętrznych.

