
UCHWAŁA NR XI/92/16
RADY GMINY BOLESŁAWIEC

z dnia 24 lutego 2016 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bożejowice, Rakowice, 
Otok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm.), art. 3 ust. 1, art. 20 ust. 1 i 
art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. 
Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) oraz w związku z uchwałą Nr XIV/100/12 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 
11 kwietnia 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wsi Bożejowice, Rakowice, Otok, po stwierdzeniu, że plan nie narusza ustaleń studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolesławiec, przyjętego uchwałą Nr 
XXI/161/13 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 28 lutego 2013 roku,

uchwala się co następuje:

DZIAŁ I.
Ustalenia Ogólne

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Bożejowice, Rakowice, Otok, 
zwany dalej planem.

2. Granice obszaru objętego planem oznaczono na rysunku planu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej 
uchwały.

3. Załącznikami do niniejszej uchwały są:

1) załącznik nr 1 - rysunek planu w skali 1:1000;

2) załącznik nr 2 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu;

3) załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.

§ 2. 1. Ilekroć w dalszych przepisach uchwały jest mowa o:

1) planie - należy przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa 
w § 1 niniejszej uchwały;

2) przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć aktualne przepisy ustaw wraz aktami wykonawczymi, 
a także ratyfikowane umowy międzynarodowe, prawodawstwo organizacji i organów międzynarodowych, 
których Rzeczpospolita Polska jest członkiem oraz prawo Unii Europejskiej obowiązujące w regulowanej 
dziedzinie;
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3) terenie - należy przez to rozumieć obszar o określonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania, 
wydzielony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczony symbolem literowym oraz cyfrowym;

4) przeznaczeniu podstawowym terenu – należy przez to rozumieć przeznaczenie w terenie wyznaczonym 
na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, które podczas realizacji planu powinno stać się dominującą 
formą wykorzystania ponad 50% powierzchni terenu, o ile ustalenia szczegółowe stanowią inaczej; Jeżeli 
przeznaczenie podstawowe terenu obejmuje więcej niż jedno przeznaczenie, należy przez to rozumieć, że 
przeznaczenia podstawowe mogą być realizowane w dowolnych proporcjach, z zachowaniem ustalonych 
dla nich wymagań szczegółowych;5) przeznaczeniu uzupełniającym terenu – należy przez to rozumieć 
przeznaczenie dopuszczone do lokalizacji na danym terenie, określane indywidualnie dla każdej działki 
budowlanej lub terenu;

5) przeznaczeniu uzupełniającym terenu – należy przez to rozumieć przeznaczenie dopuszczone do 
lokalizacji na danym terenie, określane indywidualnie dla każdej działki budowlanej lub terenu;

6) mieszkaniu integralnie związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą - należy przez to rozumieć 
plebanię lub mieszkanie stanowiące uzupełnienie zabudowy przeznaczenia podstawowego lub 
uzupełniającego, związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, użytkowane przez: właściciela 
podmiotu gospodarczego, stróża lub, technologa, o ile działalność wymaga całodobowego nadzoru 
technologicznego na działce budowlanej wspólnej z obiektem gospodarczym; dopuszcza się najwyżej dwa 
mieszkania, przy czym łączna powierzchnia użytkowa mieszkań nie może przekraczać łącznej powierzchni 
użytkowej wykorzystywanej na cele działalności gospodarczej;

7) usługach – należy przez to rozumieć działalność komercyjną, której celem jest zaspokojenie potrzeb 
ludności poprzez obsługę, pośrednictwo, wytwarzanie lub serwis dóbr materialnych w dziedzinach: handlu 
o powierzchni sprzedaży do 2000 m², gastronomii, hotelarstwa, rzemiosła, szkolnictwa, zdrowia, kultury 
i rozrywki, sportu i rekreacji, obsługi komunikacji naprawy i obsługi pojazdów mechanicznych 
z wykluczeniem stacji paliw, instytucji finansowych i ubezpieczeniowych, siedzib stowarzyszeń, 
związków, izb zawodowych i gospodarczych, jednostek projektowych i consultingowych, instytucji 
gospodarczych, środków masowej komunikacji i łączności oraz innych, których powyższe grupy 
nie dotyczą bezpośrednio lub pośrednio, a mają charakter usługi i obsługi;

8) usługach nieuciążliwych – należy przez to rozumieć drobną wytwórczość i usługi z zakresu handlu, 
ochrony zdrowia, kultury, administracji, itp., które zgodnie z przepisami odrębnymi nie należą do 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz nie są zaliczone do przedsięwzięć, dla 
których istnieje lub może być wymagany obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko;

9) usługach publicznych – należy przez to rozumieć usługi z zakresu: oświaty, kultury, zdrowia i opieki 
społecznej, sportu i rekreacji, administracji oraz innych, których powyższe grupy nie dotyczą bezpośrednio 
lub pośrednio, a mają charakter usług ogólnospołecznych;

10) wskaźniku zabudowy działki – należy przez to rozumieć należy przez to rozumieć wyrażoną w % 
wielkość powierzchni zabudowy do powierzchni działki budowlanej. Za powierzchnię zabudowy uważa się 
powierzchnię liczoną zewnętrznym obrysie zewnętrznych ścian parteru budynku, bez uwzględniania 
obrysów schodów wejściowych, pochylni, tarasów i balkonów, oranżerii;

11) powierzchni biologicznie czynnej – należy przez to rozumieć powierzchnię terenu biologicznie czynnego 
w rozumieniu przepisów odrębnych dotyczących budownictwa;

12) wysokości zabudowy – należy przez to rozumieć wysokość:

a) budynku, mierzoną od rzędnej terenu przy głównym wejściu do budynku do najwyższego punktu górnej 
powierzchni najwyżej położonego stropodachu, attyki, gzymsu lub najwyżej położonej krawędzi 
kalenicy dachu,

b) budowli przekrytej dachem, mierzoną od średniej rzędnej terenu posadowienia budowli do najwyższego 
punktu górnej powierzchni najwyżej położonego stropodachu lub do najwyżej położonej krawędzi 
kalenicy dachu.

13) urządzeniach towarzyszących – należy przez to rozumieć urządzenia budowlane w rozumieniu 
przepisów odrębnych dotyczących budownictwa, a także: boksy na pojemniki i kontenery do gromadzenia 
odpadów komunalnych, dojścia i dojazdy, garaże, budynki gospodarcze, obiekty małej architektury;
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14) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linie zabudowy wyznaczone na rysunku 
planu, które nie mogą być przekroczone przy sytuowaniu zewnętrznej ściany budynków i budowli 
przekrytych dachami, z wyłączeniem wykuszy, balkonów, gzymsów, ryzalitów, zdobień elewacji, 
elementów odwodnienia i stref wejściowych;

15) nośnikach reklamowych – należy przez to rozumieć wolnostojące, związane z gruntem urządzenia 
reklamowe lub urządzenia reklamowe posiadające samodzielną konstrukcję nośną, a także tablice 
reklamowe na ścianach budynków i innych obiektach budowlanych, służące prezentacji reklamy 
w jakiejkolwiek postaci;

16) terenach usług sportu i rekreacji – należy przez to rozumieć tereny przeznaczone na lokalizację 
urządzeń sportowo - rekreacyjnych i obiektów budowlanych: ośrodków sportu i rekreacji, boisk 
i stadionów, kortów, hal sportowych, basenów, kąpielisk, placów zabaw, obiektów i urządzeń socjalnych, 
sanitarnych i zaplecza technicznego (oświetlenia, trybun, parkingów) oraz innych urządzeń dla celów 
kultury fizycznej i rozrywki;

17) zieleni urządzonej - należy przez to rozumieć tereny, na których zlokalizowano zaplanowane i urządzone 
zespoły zieleni o charakterze rekreacyjnym lub ochronnym, takie jak: parki, zieleńce, skwery i zespoły 
zieleni izolacyjnej, ogrody przydomowe;

18) strefie ochronnej strzelnicy – należy przez to rozumieć obszar o ograniczonym użytkowaniu, wewnątrz 
którego obowiązują przepisy odrębne.

§ 3. 1. Obowiązującymi ustaleniami na rysunku planu są następujące oznaczenia graficzne:

1) granice obszaru objętego planem;

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3) nieprzekraczalne linie zabudowy;

4) oznaczenia przeznaczenia terenów, zawierające symbole literowe i numery, wyróżniające je spośród innych 
terenów;

5) granice historycznych układów ruralistycznych ujętych w wykazie zabytków;

6) granice strefy obserwacji archeologicznej.

2. Pozostałe oznaczenia graficzne na rysunku planu, nie wymienione w ust. 1 mają charakter informacyjny, 
nie stanowią obowiązujących ustaleń planu.

§ 4. 1. W planie nie określa się granic i sposobów zagospodarowania terenów górniczych oraz obszarów 
osuwania się mas ziemnych, ze względu na brak występowania takich terenów.

2. W planie nie określa się sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia 
i użytkowania terenów, innych niż wynikające z przepisów odrębnych.

DZIAŁ II.
ustalenia szczegółowe

Rozdział 1.
Obręb Bożejowice

§ 5. 1. Dla terenów oznaczonych symbolami od B-MN1 do B-MN33 ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

2) w ramach przeznaczenia podstawowego dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy zagrodowej oraz 
zachowanie istniejącej zabudowy wielorodzinnej;

3) przeznaczenie uzupełniające:

a) usługi nieuciążliwe z zastrzeżeniem pkt 4 -6,

b) usługi publiczne,
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c) zabudowa związana z prowadzoną w ramach gospodarstwa rolnego działalnością agroturystyczną 
w zakresie wynajmowania pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach 
rolnych innych usług związanych z pobytem turystów – wyłącznie w ramach istniejącej w dniu wejścia 
w życie planu zabudowy zagrodowej,

d) urządzenia towarzyszące,

e) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

f) drogi wewnętrzne,

g) zieleń urządzona, zieleń izolacyjna.

4) zakaz prowadzenia działalności gospodarczej związanej ze skupem, przetwarzaniem i odzyskiem odpadów 
i surowców wtórnych;

5) zakaz lokalizacji zakładów stolarskich i kamieniarskich;

6) zakaz lokalizacji otwartych placów składowych;

7) zakaz lokalizacji stanowisk postojowych dla przyczep samochodowych, kempingowych lub podobnych 
pojazdów do prowadzenia działalności usługowej.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę lub nadbudowę istniejących budynków w tym:

a) budynków zlokalizowanych częściowo lub w całości poza wyznaczonymi w planie nieprzekraczalnymi 
liniami zabudowy, z zastrzeżeniem pkt 2,

b) budynków o innym przeznaczeniu terenu niż ustalone w planie,

c) budynków nie spełniających wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu,

d) zgodnie z przepisami odrębnymi, z zachowaniem ustalonych w planie wskaźników kształtowania 
zabudowy i nieprzekraczalnych linii zabudowy;

2) nie dopuszcza się rozbudowy w kierunku dróg bryły istniejących budynków zlokalizowanych częściowo 
lub w całości poza wyznaczonymi w planie nieprzekraczalnymi liniami zabudowy i jednocześnie 
niespełniających wymogów zachowania odległości od krawędzi jezdni wynikających z przepisów 
odrębnych;

3) obowiązuje zakaz realizacji dachów o niesymetrycznym układzie połaci, przesuniętych względem siebie w 
pionie;

4) obowiązuje stosowanie kolorystyki harmonizującej z otoczeniem oraz zbliżonej do kolorów tradycyjnych 
materiałów budowlanych, takich jak drewno, kamień, cegła, kamień naturalny i metal oraz do kolorów 
uzyskiwanych z naturalnych pigmentów;

5) zakazuje się stosowania okładzin elewacyjnych z tworzywa sztucznego (oblicówka imitująca deskowanie 
typu „siding”);

6) zakazuje się lokalizowania od strony terenów dróg publicznych:

a) ogrodzeń pełnych i ogrodzeń wykonanych z prefabrykowanych płyt betonowych – dopuszcza się 
wyłącznie betonowe słupki i podmurówki (w przypadku ogrodzeń systemowych lub pokrytych z 
zewnątrz okładzinami elewacyjnymi z kamienia naturalnego, ceramiki lub okładzin imitujących te 
materiały),

b) ogrodzeń o wysokości większej niż 1,50 m;

7) zakazuje się lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych;

8) zakazuje się lokalizowania garaży i budynków gospodarczych w formie blaszanych lub metalowych 
kontenerów;

9) wysokości zabudowy ustalonej dla poszczególnych terenów nie stosuje się do inwestycji z zakresu 
inwestycji łączności publicznej.
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3. Zasady ochrony  środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) zakaz lokalizowania obiektów i urządzeń zaliczonych do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco 
oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej oraz 
infrastruktury telekomunikacyjnej;

2) uciążliwość wynikająca z charakteru prowadzonej działalności nie może przekraczać wartości 
dopuszczalnych określonych w przepisach odrębnych, na granicy działki, do której inwestor posiada tytuł 
prawny;

3) ustala się wymóg zachowania dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, określonych w przepisach 
odrębnych, jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

4) w zakresie właściwej gospodarki odpadami obowiązują zasady określone w przepisach odrębnych;

5) tereny znajdują się w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP nr 317 "Niecka 
Zewnętrznosudecka Bolesławiec", wewnątrz którego wody podziemne podlegają ochronie;

6) w zakresie ochrony przed polem elektromagnetycznym związanym z obiektami elektroenergetycznymi, 
telekomunikacyjnymi i teleinformatycznymi obowiązują zasady określone w przepisach odrębnych;

7) tereny o symbolu: B-MN11, B-MN1, B-MN7 znajdują się w zasięgu strefy ochrony pośredniej od ujęcia 
wody, w granicach której obowiązują ograniczenia określone w dokumentach wydanych, zgodnie 
z wymogami przepisów odrębnych dotyczących gospodarowania wodami.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

1) na terenach o symbolach: B-MN1, B-MN3,  B-MN9, B-MN15, B-MN18, B-MN32 znajdują się 
następujące zabytki nieruchome wpisane do gminnej ewidencji zabytków:

a) budynek mieszkalny nr 3 w Bożejowicach,

b) budynek mieszkalno - gospodarczy nr 10 w Bożejowicach,

c) budynek mieszkalny nr 17 w Bożejowicach,

d) budynek mieszkalno - gospodarczy nr 21 w Bożejowicach,

e) budynek mieszkalny nr 24 w Bożejowicach,

f) budynek mieszkalno - gospodarczy nr 25 w Bożejowicach,

g) budynek mieszkalno - gospodarczy nr 26 w Bożejowicach,

h) budynek mieszkalno - gospodarczy nr 28 w Bożejowicach,

i) stodoła nr 28 w Bożejowicach,

j) budynek mieszkalno – gospodarczy nr 33 w Bożejowicach,

k) budynek mieszkalno – gospodarczy nr 36 w Bożejowicach;

2) dla obiektów wymienionych w pkt 1, które obejmuje się ochroną ustaleniami planu obowiązują następujące 
ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) zachowanie i odtwarzanie historycznej zabudowy poprzez utrzymanie cech architektury regionalnej w 
postaci: formy, bryły budynków, detali architektonicznych, wystroju i kompozycji elewacji, w tym formy 
i podziałów stolarki okiennej i drzwiowej, a także układów, kształtów i kolorystyki dachów oraz 
zastosowania historycznych materiałów i konstrukcji,

b) przy remontach budynków należy stosować tradycyjne techniki i materiały budowlane, takie jak np. 
dachówka ceramiczna, łupek, drewno, kamień, cegła,

c) dopuszcza się stosowania współczesnych odpowiedników materiałów budowlanych, jak np. łupek 
syntetyczny w pokryciach dachów lub innych materiałów zastosowanych w wykończeniach elewacji, 
stolarce okiennej i drzwiowej, detalu architektonicznym, posiadających cechy wizualne jak tradycyjne 
materiały budowlane,
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d) tereny o symbolach: B-MN2 dopuszcza się wprowadzanie zmian w ukształtowaniu zabudowy, 
rozbudowę i przebudowę obiektów, zmiany sposobu użytkowania obiektów z poszanowaniem 
zabytkowego charakteru obiektów, w szczególności adaptację budynków do potrzeb poruszania się osób 
niepełnosprawnych, w tym budowę ramp, poszerzenie otworów wejściowych oraz montaż wewnętrznych 
urządzeń windowych,

e) stosowanie kolorystyki elewacji, dachów, detali architektonicznych harmonizującej z otoczeniem oraz 
historycznym charakterem obiektu, zbliżonej do kolorów tradycyjnych materiałów budowlanych, takich 
jak drewno, kamień i cegła oraz do kolorów uzyskiwanych z naturalnych pigmentów lub nawiązujących 
do kolorystyki charakterystycznej dla czasu powstania obiektów,

f) obowiązuje stosowanie kolorystyki dachów w odcieniach ceglanej czerwieni i szarości,

g) zakazuje się stosowania okładzin na elewacjach z PCV (siding), ocieplania budynków z zewnątrz, 
zasłaniających historyczną konstrukcję budynków (konstrukcje drewniane, szachulcowe, przysłupowe, 
ceglane itp.), również w przypadku budynków murowanych o bogatym lub ciekawym detalu 
architektonicznym zabrania się zbijania zewnętrznej warstwy elewacji i zasłaniania materiałami 
ocieplającymi oraz wprowadzania wyrobów sztucznych, w tym ocieplanie styropianem itp.,

h) zabrania się prowadzenia przewodów wentylacyjno – spalinowych, kabli, rur lub innych urządzeń 
technicznych po elewacji budynków oraz montowania na elewacji frontowej budynków urządzeń 
klimatyzacyjnych, odbioru telewizji satelitarnej i innych urządzeń technicznych obniżających wartość 
estetyczną zabytku,

i) zachowanie jednolitej formy i kolorystyki stolarki okiennej i drzwiowej oraz proporcji otworów 
okiennych i drzwiowych, a także ich podziałów - dopuszcza się wymianę stolarki pod warunkiem 
zachowania pierwotnych wielkości otworów okiennych i drzwiowych oraz ich podziałów, z 
pełnoplastycznymi elementami konstrukcyjnymi ramiaków (wykluczony podział międzyszybowy),

j) zachowanie jednolitej formy ogrodzeń, oświetlenia ulicznego i innych obiektów małej architektury, 
nawiązujących lub harmonizujących z formami historycznymi;

3) tereny o symbolach: B-MN1, B-MN2, B-MN3, B-MN14, B-MN15, B-MN33 oraz fragmenty terenów 
o symbolach: B-MN4, B-MN5, B-MN6, B-MN7, B-MN9, B-MN11, B-MN13, B-MN16, B-MN17, B-
MN18, B-MN19 , B-MN20,  B-MN21, B-MN32 znajdują się w granicach historycznych układów 
ruralistycznych, ujętych w wykazie zabytków, w obrębie których obowiązuje:

a) zachowanie i odtwarzanie pierwotnego układu przestrzennego zabudowy poprzez zachowanie 
historycznych linii zabudowy, formy zabudowy architektury regionalnej,

b) zachowanie i odtwarzanie zasadniczych elementów historycznego rozplanowania w tym przede 
wszystkim: układu ulic i dróg, układu placów, podziału działek, rodzaju nawierzchni, nasadzeń 
alejowych i pozostałej zieleni, przebiegu głównych cieków wodnych,

c) obowiązuje ochrona i opieka nad zabytkami, zgodnie z przepisami odrębnymi;

4) na terenie o symbolu: B-MN3 znajduje się stanowisko archeologiczne  (AZP 76-14), o numerze na 
obszarze 3, podlegające ochronie, zgodnie z przepisami odrębnymi;

5) tereny o symbolach: tereny o symbolach: B-MN1, B-MN2, B-MN3, B-MN14, B-MN15, B-MN33 oraz 
fragmenty terenów o symbolach: B-MN4, B-MN5, B-MN6, B-MN7, B-MN9, B-MN11, B-MN13, B-
MN16, B-MN17, B-MN18, B-MN19 , B-MN20,  B-MN21, B-MN32 znajdują się w granicach strefy 
obserwacji archeologicznej, wyznaczonej dla miejscowości o wczesnej metryce historycznej, w obrębie 
której obowiązuje przeprowadzenie badań archeologicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi.

5. Obowiązują   następujące  ustalenia   dotyczące  nośników reklamowych i obiektów 
informacyjnych:

1) dopuszcza się lokalizowanie tablic informacji turystycznej stanowiących elementy systemu informacji 
wizualnej;

2) dopuszcza się lokalizowanie szyldów reklamowych:
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a) wyłącznie na elewacji frontowej, w strefie wejściowej do budynku, w pasie międzygzymsowym, nad 
parterem obiektu,

b) w sposób nie przesłaniający okien i detali architektonicznych,

c) w formie zgrupowanej w pionie lub poziomie,

d) o jednakowym kolorystycznie tle,

e) o powierzchni pojedynczej tablicy nie większej niż 2 m², a w przypadku zgrupowania tablic 
reklamowych lub szyldów w pionie lub poziomie o łącznej powierzchni nie większej niż 4 m².

6. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: nie określa się.

7. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) nową zabudowę należy sytuować w odległości:

a) 8 m od linii rozgraniczającej drogi zbiorczej,

b) 6 m od linii rozgraniczającej drogi lokalnej, dojazdowej i wewnętrznej,

c) 6 m od linii rozgraniczającej ciągu pieszo – jezdnego o ile rysunek planu nie stanowi inaczej;

2) obowiązuje zabudowa w układzie wolnostojącym;

3) maksymalna wysokość zabudowy:

a) mieszkaniowej  i usługowej - trzy kondygnacje nadziemne i jednocześnie - 12 m,

b) gospodarczej nie związanej z działalnością rolniczą i garaży - 8 m,

c) gospodarczej związanej z działalnością rolniczą - 12 m;

4) geometria dachu:

a) dachy strome: dwuspadowe lub wielospadowe, symetryczne,

b) kąt nachylenia połaci dachowych:

- dla budynków mieszkalnych, usługowych, garażowych i gospodarczych nie związanych z 
działalnością rolniczą: w przedziale 35 ° - 45°,

- dla budynków gospodarczych związanych z działalnością rolniczą: w przedziale 15° - 45°,

c) pokrycie dachów:

- dla budynków mieszkalnych, usługowych, garażowych i gospodarczych (nie związanych z produkcją 
rolniczą) dachówką ceramiczną lub dachówką jej wizualnie odpowiadającą, w odcieniu czerwieni i 
brązu,

- dla budynków gospodarczych związanych z działalnością rolniczą dachówką ceramiczną lub 
materiałem dachówkopodobnym z wyłączeniem dachówki bitumicznej, w odcieniu czerwieni i brązu,

d) dopuszcza się elementy wzbogacające geometrię dachu, takie jak świetliki, lukarny i sygnaturki;

5) gabaryty zabudowy:

a) mieszkaniowej i usługowej nie mniej niż 6 m x 6 m,

b) gospodarczej nie związanej z działalnością rolniczą i garażowej nie mniej niż 2 m x 2 m,

c) gospodarczej związanej z działalnością rolniczą nie mniej niż 2 m x 3 m;

6) ustala się następujące zasady lokalizowania obiektów garażowych i gospodarczych:

a) dopuszcza się sytuowanie budynków zwróconych ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych do 
granicy z sąsiednią działką budowlaną w odległości 1,5 m od tej granicy lub bezpośrednio przy tej 
granicy,

b) forma architektoniczna nowych budynków garażowych i gospodarczych powinna nawiązywać do formy 
budynku mieszkalnego zlokalizowanego na działce;
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7) ustala się maksymalny wskaźnik zabudowy działki: 40%;

8) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 30%;

9) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,4;

10) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,01;

11) minimalna powierzchnia działki- 900 m2.

8. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem:

1) nie określa się granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości;

2) ustala się minimalne szerokości frontu działki, mierzone w linii usytuowania budynku: 20 m;

3) ustala się minimalne powierzchnie działek gruntu uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału 
nieruchomości:

a) przeznaczonych na cele infrastruktury technicznej, komunikacyjnej i pod cele publiczne: 1m2,

b) przeznaczonych na inne funkcje: 900 m²;

4) granice działek należy wytyczać w stosunku do istniejących lub projektowanych dróg publicznych i 
wewnętrznych pod kątem od 40 stopni do 140 stopni;

9. Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy:

1) wyznacza się następujące korytarze techniczne wzdłuż linii elektroenergetycznych, zlokalizowanych w 
terenach o symbolach: B-MN zgodnie z rysunkiem planu, w obrębie których występują ograniczenia 
zabudowy i zagospodarowania terenu, wynikające z przepisów odrębnych:

a) wzdłuż linii napowietrznej WN 110 kV - 15m  od rzutu poziomego skrajnego przewodu linii, po obu jej 
stronach,

b) wzdłuż linii napowietrznej SN 15 kV lub 20 kV - 5m od rzutu poziomego skrajnego przewodu linii, po 
obu jej stronach;

2) wewnątrz korytarzy technicznych wzdłuż linii elektroenergetycznych, o których mowa w pkt 1 dopuszcza 
się lokalizację sieci podziemnego uzbrojenia technicznego, na warunkach określonych w przepisach 
odrębnych;

3) teren o symbolu: B-MN22 oraz fragmenty terenów o symbolach: B-MN19, B-MN21 znajdują się w 
granicach strefy ochronnej strzelnicy, w której występują ograniczenia zabudowy i zagospodarowania 
terenu, wynikające z przepisów odrębnych oraz zakaz lokalizacji:

a) nowej zabudowy, przeznaczonej na stały lub czasowy pobyt ludzi,

b) nowych dróg kołowych,

c) nowych placów zabaw i boisk sportowych,

d) nowych miejsc parkingowych.

10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) w zakresie rozbudowy przebudowy i likwidacji istniejącej infrastruktury technicznej ustala się co 
następuje:

a) nowe oraz przebudowywane i rozbudowywane sieci i urządzenia infrastruktury technicznej należy 
lokalizować w granicach terenów dróg publicznych oraz wewnętrznych a także w granicach terenów, 
których przeznaczeniem podstawowym są takie sieci i urządzenia,

b) dopuszcza się utrzymanie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej istniejącej przed dniem 
wejścia w życie planu,

c) dopuszcza się likwidację istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

2) ustala się następujące zasady obsługi komunikacyjnej terenu:
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a) dojazd do terenów o symbolach: B-MN, od strony istniejących i projektowanych dróg publicznych, 
wewnętrznych lub ciągów pieszo jezdnych,

b) dopuszcza się wydzielenie niezbędnych działek dla realizacji dróg wewnętrznych i ciągów pieszo 
jezdnych, nieoznaczonych na rysunku planu, spełniających następujące warunki: dla dróg wewnętrznych 
minimalna szerokość w liniach rozgraniczających nie może być mniejsza niż 10 m, dla ciągów pieszo-
jezdnych minimalna szerokość w liniach rozgraniczających nie może być mniejsza niż 6 m, zapewnienie 
wymagań ochrony przeciwpożarowej, w szczególności dotyczących placów manewrowych, zgodnie z 
przepisami odrębnymi;

c) obowiązek zapewnienia miejsc postojowych: dla lokali mieszkaniowych w ilości nie mniejszej niż – 2 
miejsca postojowe na 1 mieszkanie, dla lokali usługowych w ilości nie mniejszej niż – 1 miejsce 
postojowe na każde rozpoczęte 25 m² powierzchni użytkowej usług zlokalizowanych na działce, lecz nie 
mniej niż 2 miejsca postojowe, przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę 
parkingową  - w ilości nie mniejszej niż określona dla stanowisk postojowych wyznaczonych na drogach 
publicznych, strefach zamieszkania i strefach ruchu zgodnie z wymogami przepisów odrębnych 
dotyczących ruchu drogowego,

d) nawierzchnię naziemnych miejsc postojowych należy utwardzić, z zastosowaniem takich materiałów jak: 
kostka granitowa lub betonowa, betonowe płyty pełne lub ażurowe lub materiały do nich podobne;

3) w zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:

a) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem lit. b,

b) dopuszcza się stosowanie indywidualnych ujęć wody w wypadku braku technicznych możliwości 
podłączenia działek budowlanych do sieci wodociągowej,

c) awaryjne zaopatrzenie w wodę należy zapewnić zgodnie z przepisami odrębnymi;

d) przy realizacji nowych sieci wodociągowych należy uwzględnić wymogi przeciwpożarowe, zgodnie z 
przepisami odrębnymi;

4) w zakresie odprowadzenia i oczyszczenia ścieków bytowych, komunalnych, przemysłowych ustala się:

a) odprowadzanie ścieków komunalnych poprzez sieć kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni ścieków lub do 
indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków z zastrzeżeniem lit. b i c,

b) dopuszcza się stosowanie zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych indywidualnych 
oczyszczalni ścieków zgodnie z przepisami odrębnymi,

c) odprowadzanie ścieków przemysłowych, zgodnie z wymogami przepisów odrębnych;

5) w zakresie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych ustala się:

a) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do gruntu w obrębie własnych działek, w sposób nie 
zmieniający stosunków wodnych na sąsiednich działkach,

b) dopuszcza się retencjonowanie wód opadowych i roztopowych z dachów i tarasów budynków w celu ich 
gospodarczego wykorzystania,

c) w projektowaniu zainwestowania należy uwzględnić istniejące urządzenia melioracyjne i zapewnić im 
prawidłowe użytkowanie;

6) w zakresie zaopatrzenia w gaz:

a) ustala się zaopatrzenie z sieci gazowej,

b) dopuszcza się zaopatrzenie ze zbiorników indywidualnych;

7) w zakresie zaopatrzenia w ciepło:

a) dla nowych obiektów ustala się stosowanie wysokosprawnych źródeł energii cieplnej, 
charakteryzujących się brakiem lub niską emisją substancji szkodliwych do powietrza lub stosowanie 
niekonwencjonalnych źródeł energii cieplnej, w tym paneli fotowoltaicznych, w urządzeniach 
wytwarzających energię o mocy nieprzekraczającej 40 kW, z zastrzeżeniem lit. b,
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b) zakaz realizacji turbin wiatrowych,

c) dla istniejących obiektów dopuszcza się stosowanie dotychczasowych źródeł ciepła,

d) dopuszcza się tworzenie lokalnych sieci ciepłowniczych i grupowych kotłowni;

8) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:

a) zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejących i planowanych sieci elektroenergetycznych niskiego i 
średniego napięcia,

b) dopuszcza się pozyskiwanie energii z odnawialnych źródeł, w tym lokalizację urządzeń wytwarzających 
energię z odnawialnych źródeł energii o mocy nieprzekraczającej 40 kW, w tym paneli fotowoltaicznych 
z zastrzeżeniem lit. d,

c) zakaz lokalizacji turbin wiatrowych,

d) ustala się utrzymanie istniejących stacji transformatorowych, z dopuszczeniem możliwości ich 
modernizacji lub likwidacji,

e) dopuszcza się lokalizowanie stacji transformatorowych zgodnie z przepisami odrębnymi,

f) ustala się zapewnienie dostępu do infrastruktury elektroenergetycznej dla celów eksploatacyjnych i 
modernizacyjnych,

g) dopuszcza się rozbudowę sieci elektrycznej, wraz z niezbędnymi urządzeniami technicznymi dla 
zasilania terenów nowego zainwestowania, wyłącznie jako skablowanej z zachowaniem normatywnych 
odległości od budynków i od innych sieci infrastruktury podziemnej, określonych w przepisach 
odrębnych;

9) w zakresie zaopatrzenia w sieć telekomunikacyjną:

a) ustala się rozbudowę linii kablowych telekomunikacyjnych w ciągach komunikacyjnych zgodnie z 
obowiązującymi przepisami o lokalizacji sieci,

b) dopuszcza się lokalizację inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, zgodnie z 
przepisami odrębnymi;

10) w zakresie właściwej gospodarki odpadami obowiązują zasady określone w przepisach odrębnych.

11. Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości: dla terenów o symbolach: B-MN ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu 
jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości wynikającej z uchwalenia planu w wysokości 30%.

§ 6. 1. Dla terenów oznaczonych symbolami: od B-MN/U1 do B-MN/U8 ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe:

a) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

b) tereny zabudowy usługowej;

2) w ramach przeznaczenia podstawowego dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy zagrodowej oraz 
zachowanie istniejącej zabudowy wielorodzinnej;

3) przeznaczenie uzupełniające:

a) usługi publiczne,

b) urządzenia towarzyszące,

c) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

d) drogi wewnętrzne,

e) zieleń urządzona, zieleń izolacyjna.

4) zakaz lokalizacji otwartych placów składowych;
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5) zakaz prowadzenia działalności gospodarczej związanej ze skupem, przetwarzaniem i odzyskiem odpadów 
(ze szczególnym uwzględnieniem złomu i części pojazdów samochodowych), z zastrzeżeniem pkt 6;

6) dla placówek handlowych oferujących artykuły podlegające obowiązkowi odzysku lub unieszkodliwienia, 
w tym: opakowań wielokrotnego użytku, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, akumulatorów i 
baterii, dopuszcza się lokalizację punktów przyjmowania i skupu tych odpadów;

7) zakaz lokalizacji stanowisk postojowych dla przyczep samochodowych, kempingowych lub podobnych 
pojazdów do prowadzenia działalności usługowej.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę lub nadbudowę istniejących budynków w tym:

a) budynków zlokalizowanych częściowo lub w całości poza wyznaczonymi w planie nieprzekraczalnymi 
liniami zabudowy, z zastrzeżeniem pkt 2,

b) budynków o innym przeznaczeniu terenu niż ustalone w planie,

c) budynków nie spełniających wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu zgodnie 
z przepisami odrębnymi z zachowaniem ustalonych w planie wskaźników kształtowania zabudowy i 
nieprzekraczalnych linii zabudowy;

2) nie dopuszcza się rozbudowy w kierunku dróg bryły istniejących budynków zlokalizowanych częściowo 
lub w całości poza wyznaczonymi w planie nieprzekraczalnymi liniami zabudowy i jednocześnie 
niespełniających wymogów zachowania odległości od krawędzi jezdni wynikających z przepisów 
odrębnych;

3) obowiązuje zakaz realizacji dachów o niesymetrycznym układzie połaci, przesuniętych względem siebie w 
pionie;

4) obowiązuje stosowanie kolorystyki harmonizującej z otoczeniem oraz zbliżonej do kolorów tradycyjnych 
materiałów budowlanych, takich jak drewno, kamień, cegła, kamień naturalny i metal oraz do kolorów 
uzyskiwanych z naturalnych pigmentów;

5) zakazuje się stosowania okładzin elewacyjnych z tworzywa sztucznego (oblicówka imitująca deskowanie 
typu „siding”);

6) zakazuje się lokalizowania od strony terenów dróg publicznych:

a) ogrodzeń pełnych i ogrodzeń wykonanych z prefabrykowanych płyt betonowych – dopuszcza się 
wyłącznie betonowe słupki i podmurówki (w przypadku ogrodzeń systemowych lub pokrytych z 
zewnątrz okładzinami elewacyjnymi z kamienia naturalnego, ceramiki lub okładzin imitujących te 
materiały),

b) ogrodzeń o wysokości większej niż 1.50 m;

7) zakazuje się lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych;

8) zakazuje się lokalizowania garaży i budynków gospodarczych w formie blaszanych lub metalowych 
kontenerów;

9) wysokości zabudowy ustalonej dla poszczególnych terenów nie stosuje się do inwestycji z zakresu 
inwestycji łączności publicznej.

3. Zasady ochrony  środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) zakaz lokalizowania obiektów i urządzeń zaliczonych do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco 
oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej oraz 
infrastruktury telekomunikacyjnej;

2) uciążliwość wynikająca z charakteru prowadzonej działalności nie może przekraczać wartości 
dopuszczalnych określonych w przepisach odrębnych, na granicy działki, do której inwestor posiada tytuł 
prawny;
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3) ustala się wymóg zachowania dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, określony w przepisach 
odrębnych dla: terenów mieszkaniowo - usługowych;

4) w zakresie właściwej gospodarki odpadami obowiązują zasady określone w przepisach odrębnych;

5) tereny znajdują się w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP nr 317 "Niecka 
Zewnętrznosudecka Bolesławiec", wewnątrz którego wody podziemne podlegają ochronie;

6) w zakresie ochrony przed polem elektromagnetycznym związanym z obiektami elektroenergetycznymi, 
telekomunikacyjnymi i teleinformatycznymi obowiązują zasady określone w przepisach odrębnych,

7) teren o symbolu: B-MN/U7 znajdują się w zasięgu strefy ochrony pośredniej od ujęcia wody, w granicach 
której obowiązują ograniczenia określone w dokumentach wydanych, zgodnie z wymogami przepisów 
odrębnych dotyczących gospodarowania wodami.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

1) na terenie o symbolu: B-MN/U8 znajduje się zabytek nieruchomy wpisany do gminnej ewidencji 
zabytków: dom mieszkalny z salą zebrań, nr 4 w Bożejowicach;

2) dla obiektu wymienionego w pkt 1, który obejmuje się ochroną ustaleniami planu obowiązują następujące 
ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) zachowanie i odtwarzanie historycznej zabudowy poprzez utrzymanie cech architektury regionalnej w 
postaci: formy, bryły budynków, detali architektonicznych, wystroju i kompozycji elewacji, w tym formy 
i podziałów stolarki okiennej i drzwiowej, a także układów, kształtów i kolorystyki dachów oraz 
zastosowania historycznych materiałów i konstrukcji,

b) przy remontach budynków należy stosować tradycyjne techniki i materiały budowlane, takie jak np. 
dachówka ceramiczna, łupek, drewno, kamień, cegła,

c) dopuszcza się stosowania współczesnych odpowiedników materiałów budowlanych, jak np. łupek 
syntetyczny w pokryciach dachów lub innych materiałów zastosowanych w wykończeniach elewacji, 
stolarce okiennej i drzwiowej, detalu architektonicznym, posiadających cechy wizualne jak tradycyjne 
materiały budowlane,

d) dopuszcza się wprowadzanie zmian w ukształtowaniu zabudowy, rozbudowę i przebudowę obiektów, 
zmiany sposobu użytkowania obiektów z poszanowaniem zabytkowego charakteru obiektów, w 
szczególności adaptację budynków do potrzeb poruszania się osób niepełnosprawnych, w tym budowę 
ramp, poszerzenie otworów wejściowych oraz montaż wewnętrznych urządzeń windowych,

e) stosowanie kolorystyki elewacji, dachów, detali architektonicznych harmonizującej z otoczeniem oraz 
historycznym charakterem obiektu, zbliżonej do kolorów tradycyjnych materiałów budowlanych, takich 
jak drewno, kamień i cegła oraz do kolorów uzyskiwanych z naturalnych pigmentów lub nawiązujących 
do kolorystyki charakterystycznej dla czasu powstania obiektów,

f) obowiązuje stosowanie kolorystyki dachów w odcieniach ceglanej czerwieni i szarości,

g) zakazuje się stosowania okładzin na elewacjach z PCV (siding), ocieplania budynków z zewnątrz, 
zasłaniających historyczną konstrukcję budynków (konstrukcje drewniane, szachulcowe, przysłupowe, 
ceglane itp.), również w przypadku budynków murowanych o bogatym lub ciekawym detalu 
architektonicznym zabrania się zbijania zewnętrznej warstwy elewacji i zasłaniania materiałami 
ocieplającymi oraz wprowadzania wyrobów sztucznych, w tym ocieplanie styropianem itp.,

h) zabrania się prowadzenia przewodów wentylacyjno – spalinowych, kabli, rur lub innych urządzeń 
technicznych po elewacji budynków oraz montowania na elewacji frontowej budynków urządzeń 
klimatyzacyjnych, odbioru telewizji satelitarnej i innych urządzeń technicznych obniżających wartość 
estetyczną zabytku,

i) zachowanie jednolitej formy i kolorystyki stolarki okiennej i drzwiowej oraz proporcji otworów 
okiennych i drzwiowych, a także ich podziałów - dopuszcza się wymianę stolarki pod warunkiem 
zachowania pierwotnych wielkości otworów okiennych i drzwiowych oraz ich podziałów, z 
pełnoplastycznymi elementami konstrukcyjnymi ramiaków (wykluczony podział międzyszybowy),
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j) zachowanie jednolitej formy ogrodzeń, oświetlenia ulicznego i innych obiektów małej architektury, 
nawiązujących lub harmonizujących z formami historycznymi;

3) tereny o symbolach: B-MN/U2, B-MN/U3, B-MN/U8 oraz fragmenty terenów o symbolach: B-MN/U1, B-
MN/U6 znajdują się w granicach historycznych układów ruralistycznych, ujętych w wykazie zabytków, w 
obrębie których obowiązuje:

a) zachowanie i odtwarzanie pierwotnego układu przestrzennego zabudowy poprzez zachowanie 
historycznych linii zabudowy, formy zabudowy architektury regionalnej,

b) zachowanie i odtwarzanie zasadniczych elementów historycznego rozplanowania w tym przede 
wszystkim: układu ulic i dróg, układu placów, podziału działek, rodzaju nawierzchni, nasadzeń 
alejowych i pozostałej zieleni, przebiegu głównych cieków wodnych,

c) obowiązuje ochrona i opieka nad zabytkami, zgodnie z przepisami odrębnymi;

4) tereny o symbolach: B-MN/U2, B-MN/U3, B-MN/U8 oraz fragmenty terenów o symbolach: B-MN/U1, B-
MN/U6 znajdują się w zasięgu strefy obserwacji archeologicznej, wyznaczonej dla miejscowości o 
wczesnej metryce historycznej, w obrębie której obowiązuje przeprowadzenie badań archeologicznych, 
zgodnie z przepisami odrębnymi.

5. Obowiązują  następujące  ustalenia  dotyczące  nośników reklamowych:

1) dopuszcza się lokalizowanie tablic informacji turystycznej stanowiących elementy systemu informacji 
wizualnej;

2) dopuszcza się lokalizowanie szyldów reklamowych:

a) wyłącznie na elewacji frontowej, w strefie wejściowej do budynku, w pasie międzygzymsowym, nad 
parterem obiektu,

b) w sposób nie przesłaniający okien i detali architektonicznych,

c) w formie zgrupowanej w pionie lub poziomie,

d) o jednakowym kolorystycznie tle,

e) o powierzchni pojedynczej tablicy nie większej niż 2 m², a w przypadku zgrupowania tablic 
reklamowych lub szyldów reklamowych w pionie lub poziomie o łącznej powierzchni nie większej niż 
6 m².

6. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: nie określa się.

7. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) nową zabudowę należy sytuować w odległości:

a) 8 m od linii rozgraniczającej drogi zbiorczej,

b) 6 m od linii rozgraniczającej drogi lokalnej, dojazdowej i wewnętrznej,

c) 6 m od linii rozgraniczającej ciągu pieszo – jezdnego o ile rysunek planu nie stanowi inaczej;

2) maksymalna wysokość zabudowy:

a) mieszkaniowej  i usługowej - trzy kondygnacje nadziemne i jednocześnie - 12 m,

b) gospodarczej i garaży - 8 m;

3) geometria dachu:

a) dachy strome: dwuspadowe lub wielospadowe, symetryczne,

b) kąt nachylenia połaci dachowych:

- dla budynków mieszkalnych, garażowych i gospodarczych nie związanych z działalnością usługową 
w przedziale 35 ° - 45°,

- dla budynków usługowych i gospodarczych związanych z działalnością usługową w przedziale 10° - 
45°,
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c) pokrycie dachów stromych: dla budynków mieszkalnych, usługowych, garażowych i gospodarczych: 
dachówką ceramiczną lub dachówką jej wizualnie odpowiadającą, w odcieniu czerwieni i brązu,

d) dopuszcza się elementy wzbogacające geometrię dachu, takie jak świetliki, lukarny i sygnaturki;

4) gabaryty zabudowy:

a) mieszkaniowej i usługowej nie mniej niż 6 m x 6 m,

b) gospodarczej i garażowej nie mniej niż 2 m x 2 m;

5) ustala się następujące zasady lokalizowania obiektów garażowych i gospodarczych:

a) dopuszcza się sytuowanie budynków zwróconych ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych do 
granicy z sąsiednią działką budowlaną w odległości 1,5 m od tej granicy lub bezpośrednio przy tej 
granicy,

b) forma architektoniczna nowych budynków garażowych i gospodarczych powinna nawiązywać do formy 
budynku mieszkalnego zlokalizowanego na działce;

6) maksymalny wskaźnik zabudowy działki: 50%;

7) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej działki: 20%;

8) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,5;

9) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,01;

10) minimalne powierzchnie nowo wydzielanych działek budowlanych:

a) 900 m² - dla zabudowy mieszkaniowej,

b) 500 m² - dla zabudowy usługowej,

c) dopuszcza się wydzielanie działek budowlanych o parametrach mniejszych niż wymienione w pkt 10 lit. 
a i b na cele infrastruktury technicznej, komunikacyjnej i pod cele publiczne;

11) obowiązuje zabudowa i zagospodarowanie terenu z uwzględnieniem wymagań ochrony 
przeciwpożarowej, wynikających z przepisów odrębnych, a w szczególności zapewnienie jednostkom 
ratowniczo-gaśniczym (w tym ochotniczej i państwowej straży pożarnej):

a) możliwości dojazdu i prowadzenia działań ratowniczych,

b) odpowiedniego zaopatrzenia w wodę do celów gaśniczych.

8. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem:

1) nie określa się granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości;

2) ustala się minimalne szerokości frontu działki, mierzone w linii usytuowania budynku na 10 m;

3) ustala się minimalne powierzchnie działek gruntu uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału 
nieruchomości:

a) przeznaczonych na cele infrastruktury technicznej, komunikacyjnej i pod cele publiczne: 1m2,

b) przeznaczonych na inne funkcje: 500 m²;

4) granice działek należy wytyczać w stosunku do istniejących lub projektowanych dróg publicznych i 
wewnętrznych pod kątem od 40 stopni do 140 stopni;

9. Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy:

1) wyznacza się następujące korytarze techniczne wzdłuż linii elektroenergetycznych, zlokalizowanych 
w terenie o symbolu: B-MN/U zgodnie z rysunkiem planu, wewnątrz których występują ograniczenia 
zabudowy i zagospodarowania terenu, wynikające z przepisów odrębnych:

a) wzdłuż linii napowietrznej WN 110 kV - 15m  od rzutu poziomego skrajnego przewodu linii, po obu jej 
stronach,
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b) wzdłuż linii napowietrznej SN 15 kV lub 20 kV - 5m od rzutu poziomego skrajnego przewodu linii, po 
obu jej stronach;

2) wewnątrz korytarzy technicznych wzdłuż linii elektroenergetycznych, o których mowa w pkt 1 dopuszcza 
się lokalizację sieci podziemnego uzbrojenia technicznego, na warunkach określonych w przepisach 
odrębnych;

3) teren o symbolu: B-MN/U6 znajduje się w granicach strefy ochronnej strzelnicy, w której występują 
ograniczenia w lokalizacji zabudowy i zagospodarowaniu terenu, wynikające z przepisów odrębnych.

10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) w zakresie rozbudowy przebudowy i likwidacji istniejącej infrastruktury technicznej ustala się co 
następuje:

a) nowe oraz przebudowywane i rozbudowywane sieci i urządzenia infrastruktury technicznej należy 
lokalizować w granicach terenów dróg publicznych oraz wewnętrznych a także w granicach terenów, 
których przeznaczeniem podstawowym są takie sieci i urządzenia,

b) dopuszcza się utrzymanie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej istniejącej przed dniem 
wejścia w życie planu,

c) dopuszcza się likwidację istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

2) ustala się następujące zasady obsługi komunikacyjnej terenu:

a) dojazd do terenów o symbolach: B-MN/U od strony istniejących i projektowanych dróg publicznych,  
wewnętrznych lub ciągów pieszo jezdnych,

b) dopuszcza się wydzielenie niezbędnych działek dla realizacji dróg wewnętrznych i ciągów pieszo 
jezdnych, nieoznaczonych na rysunku planu, spełniających następujące warunki:

- dla dróg wewnętrznych minimalna szerokość w liniach rozgraniczających nie może być mniejsza niż 
10 m,

- dla ciągów pieszo-jezdnych minimalna szerokość w liniach rozgraniczających nie może być mniejsza 
niż 6 m,

- zapewnienie wymagań ochrony przeciwpożarowej, w szczególności dotyczących placów 
manewrowych, zgodnie z przepisami odrębnymi,

c) obowiązek zapewnienia miejsc postojowych:

- dla lokali mieszkaniowych w ilości nie mniejszej niż – 2 miejsce postojowe na 1 mieszkanie,

- dla lokali usługowych w ilości nie mniejszej niż – 1 miejsce postojowe na każde rozpoczęte 25 m² 
powierzchni użytkowej usług zlokalizowanych na działce, lecz nie mniej niż 2 miejsca postojowe,

- przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową  - w ilości nie mniejszej 
niż określona dla stanowisk postojowych wyznaczonych na drogach publicznych, strefach 
zamieszkania i strefach ruchu zgodnie z wymogami przepisów odrębnych dotyczących ruchu 
drogowego,

d) nawierzchnię naziemnych miejsc postojowych należy utwardzić, z zastosowaniem takich materiałów jak: 
kostka granitowa lub betonowa, betonowe płyty pełne lub ażurowe lub materiały do nich podobne;

3) w zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:

a) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem lit. b,

b) dopuszcza się stosowanie indywidualnych ujęć wody w wypadku braku technicznych możliwości 
podłączenia działek budowlanych do sieci wodociągowej,

c) awaryjne zaopatrzenie w wodę należy zapewnić zgodnie z przepisami odrębnymi;

d) przy realizacji nowych sieci wodociągowych należy uwzględnić wymogi przeciwpożarowe, zgodnie z 
przepisami odrębnymi;
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4) w zakresie odprowadzenia i oczyszczenia ścieków bytowych, komunalnych, przemysłowych ustala się:

a) odprowadzanie ścieków komunalnych poprzez sieć kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni ścieków lub do 
indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków z zastrzeżeniem lit. b i c,

b) dopuszcza się stosowanie zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych indywidualnych 
oczyszczalni ścieków zgodnie z przepisami odrębnymi,

c) odprowadzanie ścieków przemysłowych, zgodnie z wymogami przepisów odrębnych;

5) w zakresie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych ustala się:

a) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do gruntu w obrębie własnych działek, w sposób nie 
zmieniający stosunków wodnych na sąsiednich działkach,

b) dopuszcza się retencjonowanie wód opadowych i roztopowych z dachów i tarasów budynków w celu ich 
gospodarczego wykorzystania,

c) objęcie systemami odprowadzającymi wody opadowe i roztopowe terenów utwardzonych,

d) w projektowaniu zainwestowania należy uwzględnić istniejące urządzenia melioracyjne i zapewnić im 
prawidłowe użytkowanie;

6) w zakresie zaopatrzenia w gaz:

a) ustala się zaopatrzenie z sieci gazowej,

b) dopuszcza się zaopatrzenie ze zbiorników indywidualnych;

7) w zakresie zaopatrzenia w ciepło:

a) dla nowych obiektów ustala się stosowanie wysokosprawnych źródeł energii cieplnej, 
charakteryzujących się brakiem lub niską emisją substancji szkodliwych do powietrza lub stosowanie 
niekonwencjonalnych źródeł energii cieplnej, w tym paneli fotowoltaicznych, w urządzeniach 
wytwarzających energię o mocy nieprzekraczającej 40 kW, z zastrzeżeniem lit. b,

b) zakaz realizacji turbin wiatrowych,

c) dla istniejących obiektów dopuszcza się stosowanie dotychczasowych źródeł ciepła,

d) dopuszcza się tworzenie lokalnych sieci ciepłowniczych i grupowych kotłowni;

8) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:

a) zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejących i planowanych sieci elektroenergetycznych niskiego i 
średniego napięcia,

b) dopuszcza się pozyskiwanie energii z odnawialnych źródeł, w tym lokalizację urządzeń wytwarzających 
energię z odnawialnych źródeł energii o mocy nieprzekraczającej 40 kW, w tym paneli fotowoltaicznych 
z zastrzeżeniem lit. c,

c) zakaz lokalizacji turbin wiatrowych,

d) ustala się utrzymanie istniejących stacji transformatorowych, z dopuszczeniem możliwości ich 
modernizacji lub likwidacji,

e) dopuszcza się lokalizowanie stacji transformatorowych zgodnie z przepisami odrębnymi,

f) ustala się zapewnienie dostępu do infrastruktury elektroenergetycznej dla celów eksploatacyjnych i 
modernizacyjnych,

g) dopuszcza się rozbudowę sieci elektrycznej, wraz z niezbędnymi urządzeniami technicznymi dla 
zasilania terenów nowego zainwestowania, wyłącznie jako skablowanej z zachowaniem normatywnych 
odległości od budynków i od innych sieci infrastruktury podziemnej, określonych w przepisach 
odrębnych;

9) w zakresie zaopatrzenia w sieć telekomunikacyjną:
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a) ustala się rozbudowę linii kablowych telekomunikacyjnych w ciągach komunikacyjnych zgodnie z 
obowiązującymi przepisami o lokalizacji sieci,

b) dopuszcza się lokalizacje inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, zgodnie z 
przepisami odrębnymi;

10) w zakresie właściwej gospodarki odpadami obowiązują zasady określone w przepisach odrębnych.

11. Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości: dla terenów o symbolach: B-MN/U ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu 
jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości wynikającej z uchwalenia planu w wysokości 30%.

§ 7. 1. Dla terenów oznaczonych symbolami: od B-U1 do B-U7 ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe - tereny zabudowy usługowej;

2) w ramach przeznaczenia podstawowego ustala się:

a) na terenie o symbolu: B-U2: usługi publiczne z dopuszczeniem terenów sportu i rekreacji,

b) na terenie o symbolu: B-U3 ustala się usługi sakralne;

3) przeznaczenie uzupełniające:

a) mieszkanie integralne związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,

b) urządzenia towarzyszące,

c) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

d) drogi wewnętrzne,

e) zieleń urządzona, zieleń izolacyjna;

4) dla terenów o symbolach: B-U1, B-U4, B-U5 i B-U7 dopuszcza się w ramach przeznaczenia 
uzupełniającego, lokalizację baz maszyn i pojazdów wraz z zapleczem technicznym i biurowym oraz 
składy, magazyny i hurtownie;

5) nie dopuszcza się lokalizacji stanowisk postojowych dla przyczep samochodowych, kempingowych lub 
podobnych pojazdów do prowadzenia działalności usługowej;

6) zakazuje się prowadzenia działalności gospodarczej związanej ze skupem, przetwarzaniem i odzyskiem 
odpadów (ze szczególnym uwzględnieniem złomu i części pojazdów samochodowych).

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę lub nadbudowę istniejących budynków w tym:

a) budynków zlokalizowanych częściowo lub w całości poza wyznaczonymi w planie nieprzekraczalnymi 
liniami zabudowy, z zastrzeżeniem pkt 2,

b) budynków o innym przeznaczeniu terenu niż ustalone w planie,

c) budynków nie spełniających wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu zgodnie 
z przepisami odrębnymi z zachowaniem ustalonych w planie wskaźników kształtowania zabudowy i 
nieprzekraczalnych linii zabudowy;

2) nie dopuszcza się rozbudowy w kierunku dróg bryły istniejących budynków zlokalizowanych częściowo 
lub w całości poza wyznaczonymi w planie nieprzekraczalnymi liniami zabudowy i jednocześnie 
niespełniających wymogów zachowania odległości od krawędzi jezdni wynikających z przepisów 
odrębnych;

3) obowiązuje stosowanie kolorystyki harmonizującej z otoczeniem oraz zbliżonej do kolorów tradycyjnych 
materiałów budowlanych, takich jak drewno, kamień, cegła, kamień naturalny i metal oraz do kolorów 
uzyskiwanych z naturalnych pigmentów;

4) zakazuje się stosowania okładzin elewacyjnych z tworzywa sztucznego (oblicówka imitująca deskowanie 
typu „siding”);
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5) dopuszcza się stosowanie współczesnych form architektonicznych zabudowy, z uwzględnieniem 
przeszkleń strukturalnych oraz nowoczesnych okładzin elewacyjnych i dachowych, w tym blachy tytanowo 
- cynkowej, paneli żaluzyjnych, siatek cięto - ciągnionych, paneli kompozytowych, płyt warstwowych oraz 
materiałów do nich podobnych;

6) zakazuje się lokalizowania od strony terenów dróg publicznych::

a) ogrodzeń pełnych i ogrodzeń wykonanych z prefabrykowanych płyt betonowych – dopuszcza się 
wyłącznie betonowe słupki i podmurówki (w przypadku ogrodzeń systemowych lub pokrytych z 
zewnątrz okładzinami elewacyjnymi z kamienia naturalnego, ceramiki lub okładzin imitujących te 
materiały),

b) ogrodzeń o wysokości większej niż 1,80 m;

7) zakazuje się lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych;

8) zakazuje się lokalizowania garaży i budynków gospodarczych w formie blaszanych lub metalowych 
kontenerów;

9) wysokości zabudowy ustalonej dla poszczególnych terenów nie stosuje się do inwestycji z zakresu 
inwestycji łączności publicznej.

3. Zasady ochrony  środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) uciążliwość wynikająca z charakteru prowadzonej działalności nie może przekraczać wartości 
dopuszczalnych określonych w przepisach odrębnych, na granicy działki, do której inwestor posiada tytuł 
prawny;

2) ustala się wymóg zachowania wartości dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, określonych w 
przepisach odrębnych:

a) na terenach B-U3, B-U4 i B-U6  jak dla terenów mieszkaniowo - usługowych;

b) na terenie o symbolu: B-U2 jak dla terenów zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem 
dzieci i młodzieży;

3) w zakresie właściwej gospodarki odpadami obowiązują zasady określone w przepisach odrębnych;

4) tereny znajdują się w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP nr 317 "Niecka 
Zewnętrznosudecka Bolesławiec", wewnątrz którego wody podziemne podlegają ochronie;

5) w zakresie ochrony przed polem elektromagnetycznym związanym z obiektami elektroenergetycznymi, 
telekomunikacyjnymi i teleinformatycznymi obowiązują zasady określone w przepisach odrębnych,

6) teren o symbolu: B-U1 oraz fragmenty terenu o symbolu: B-U2 znajdują się w zasięgu strefy ochrony 
pośredniej od ujęcia wody, w granicach której obowiązują ograniczenia określone w dokumentach 
wydanych, zgodnie z wymogami przepisów odrębnych dotyczących gospodarowania wodami.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

1) na terenach o symbolach: B-U2, B-U3 znajdują się zabytki nieruchome wpisane do gminnej ewidencji 
zabytków:

a) szkoła, nr 1 w Bożejowicach,

b) sala ludowa, ob. kościół p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej, nr 24 w Bożejowicach;

2) dla obiektów wymienionych w pkt 1, które obejmuje się ochroną ustaleniami planu obowiązują następujące 
ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) zachowanie i odtwarzanie historycznej zabudowy poprzez utrzymanie cech architektury regionalnej w 
postaci: formy, bryły budynków, detali architektonicznych, wystroju i kompozycji elewacji, w tym formy 
i podziałów stolarki okiennej i drzwiowej, a także układów, kształtów i kolorystyki dachów oraz 
zastosowania historycznych materiałów i konstrukcji,

b) przy remontach budynków należy stosować tradycyjne techniki i materiały budowlane, takie jak np. 
dachówka ceramiczna, łupek, drewno, kamień, cegła,
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c) dopuszcza się stosowania współczesnych odpowiedników materiałów budowlanych, jak np. łupek 
syntetyczny w pokryciach dachów lub innych materiałów zastosowanych w wykończeniach elewacji, 
stolarce okiennej i drzwiowej, detalu architektonicznym, posiadających cechy wizualne jak tradycyjne 
materiały budowlane,

d) dopuszcza się wprowadzanie zmian w ukształtowaniu zabudowy, rozbudowę i przebudowę obiektów, 
zmiany sposobu użytkowania obiektów z poszanowaniem zabytkowego charakteru obiektów, w 
szczególności adaptację budynków do potrzeb poruszania się osób niepełnosprawnych, w tym budowę 
ramp, poszerzenie otworów wejściowych oraz montaż wewnętrznych urządzeń windowych,

e) stosowanie kolorystyki elewacji, dachów, detali architektonicznych harmonizującej z otoczeniem oraz 
historycznym charakterem obiektu, zbliżonej do kolorów tradycyjnych materiałów budowlanych, takich 
jak drewno, kamień i cegła oraz do kolorów uzyskiwanych z naturalnych pigmentów lub nawiązujących 
do kolorystyki charakterystycznej dla czasu powstania obiektów,

f) obowiązuje stosowanie kolorystyki dachów w odcieniach ceglanej czerwieni i szarości,

g) zakazuje się stosowania okładzin na elewacjach z PCV (siding), ocieplania budynków z zewnątrz, 
zasłaniających historyczną konstrukcję budynków (konstrukcje drewniane, szachulcowe, przysłupowe, 
ceglane itp.), również w przypadku budynków murowanych o bogatym lub ciekawym detalu 
architektonicznym zabrania się zbijania zewnętrznej warstwy elewacji i zasłaniania materiałami 
ocieplającymi oraz wprowadzania wyrobów sztucznych, w tym ocieplanie styropianem itp.,

h) zabrania się prowadzenia przewodów wentylacyjno – spalinowych, kabli, rur lub innych urządzeń 
technicznych po elewacji budynków oraz montowania na elewacji frontowej budynków urządzeń 
klimatyzacyjnych, odbioru telewizji satelitarnej i innych urządzeń technicznych obniżających wartość 
estetyczną zabytku,

i) zachowanie jednolitej formy i kolorystyki stolarki okiennej i drzwiowej oraz proporcji otworów 
okiennych i drzwiowych, a także ich podziałów - dopuszcza się wymianę stolarki pod warunkiem 
zachowania pierwotnych wielkości otworów okiennych i drzwiowych oraz ich podziałów, z 
pełnoplastycznymi elementami konstrukcyjnymi ramiaków (wykluczony podział międzyszybowy),

j) obowiązuje zachowanie jednolitej formy ogrodzeń, oświetlenia ulicznego i innych obiektów małej 
architektury, nawiązujących lub harmonizujących z formami historycznymi;

3) tereny o symbolach: B-U3 oraz fragmenty terenów o symbolach: B-U1, B-U2, B-U4  znajdują się w 
zasięgu historycznych układów ruralistycznych, ujętych w wykazie zabytków, w obrębie których 
obowiązuje:

a) zachowanie i odtwarzanie pierwotnego układu przestrzennego zabudowy poprzez zachowanie 
historycznych linii zabudowy, formy zabudowy architektury regionalnej,

b) zachowanie i odtwarzanie zasadniczych elementów historycznego rozplanowania w tym przede 
wszystkim: układu ulic i dróg, układu placów, podziału działek, rodzaju nawierzchni, nasadzeń 
alejowych i pozostałej zieleni, przebiegu głównych cieków wodnych,

c) obowiązuje ochrona i opieka nad zabytkami, zgodnie z przepisami odrębnymi;

4) teren o symbolu: B-U3 oraz fragmenty terenów o symbolach: B-U1, B-U2, B-U4 znajdują się w zasięgu 
stref obserwacji archeologicznej, wyznaczonych dla miejscowości o wczesnej metryce historycznej, w 
obrębie których obowiązuje przeprowadzenie badań archeologicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi.

5. Obowiązują następujące ustalenia dotyczące  nośników reklamowych i obiektów informacyjnych:

1) dopuszcza się lokalizowanie tablic informacji turystycznej stanowiących elementy systemu informacji 
wizualnej;

2) dopuszcza się lokalizowanie szyldów reklamowych:

a) wyłącznie na elewacji frontowej, w strefie wejściowej do budynku, w pasie międzygzymsowym, nad 
parterem obiektu,

b) w sposób nie przesłaniający okien i detali architektonicznych,
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c) w formie zgrupowanej w pionie lub poziomie,

d) o jednakowym kolorystycznie tle,

e) o powierzchni pojedynczej tablicy nie większej niż 2 m², a w przypadku zgrupowania tablic 
reklamowych lub szyldów reklamowych w pionie lub poziomie o łącznej powierzchni nie większej niż 
6 m².

6. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:

1) jako tereny przestrzeni publicznej ustala się tereny o symbolach: B-U2, B-U3;

2) w granicach terenów przestrzeni publicznych dopuszcza się lokalizowanie tablic informacji turystycznej 
stanowiących elementy systemu informacji wizualnej oraz lokalizowanie nośników reklamowych i szyldów 
reklamowych na zasadach określonych w ust. 5.

7. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) nową zabudowę należy sytuować w odległości:

a) 8 m od linii rozgraniczającej drogi zbiorczej,

b) 6 m od linii rozgraniczającej drogi lokalnej, dojazdowej i wewnętrznej, o ile rysunek planu nie stanowi 
inaczej;

2) maksymalna wysokość zabudowy:

a) usługowej - trzy kondygnacje nadziemne i jednocześnie - 12 m,

b) gospodarczej i garaży - 8 m,

c) ustalenia lit. a nie dotyczą wież, wieżyczek, dzwonnic związanych z zabudową usług sakralnych;

3) geometria dachu:

a) dachy strome: dwuspadowe lub wielospadowe, symetryczne,

b) kąt nachylenia połaci dachowych: w przedziale 5° - 45°,

c) pokrycie dachów stromych dachówką ceramiczną lub materiałem dachówkopodobnym z wyłączeniem 
dachówki bitumicznej, w odcieniu czerwieni i brązu,

d) dopuszcza się elementy wzbogacające geometrię dachu, takie jak świetliki, lukarny i sygnaturki;

4) gabaryty zabudowy:

a) usługowej nie mniej niż 6 m x 6 m,

b) gospodarczej i garażowej nie mniej niż 2 m x 2 m;

5) ustala się następujące zasady lokalizowania obiektów garażowych i gospodarczych:

a) dopuszcza się sytuowanie budynków zwróconych ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych do 
granicy z sąsiednią działką budowlaną w odległości 1,5 m od tej granicy lub bezpośrednio przy tej 
granicy,

b) forma architektoniczna nowych budynków garażowych i gospodarczych powinna nawiązywać do 
dominującej zabudowy zlokalizowanej na działce;

6) maksymalny wskaźnik zabudowy działki: 60%;

7) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej działki: 15%;

8) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,6;

9) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,01;

10) minimalne powierzchnie nowo wydzielanych działek - 500 m²;

11) dopuszcza się wydzielanie działek o parametrach mniejszych niż wymienione w pkt 10 na cele 
infrastruktury technicznej, komunikacyjnej i pod cele publiczne;
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12) obowiązuje zabudowa i zagospodarowanie terenu z uwzględnieniem wymagań ochrony 
przeciwpożarowej, wynikających z przepisów odrębnych, a w szczególności zapewnienie jednostkom 
ratowniczo-gaśniczym (w tym ochotniczej i państwowej straży pożarnej):

a) możliwości dojazdu i prowadzenia działań ratowniczych,

b) odpowiedniego zaopatrzenia w wodę do celów gaśniczych.

8. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem:

1) nie określa się granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości;

2) ustala się minimalne szerokości frontu działki, mierzone w linii usytuowania budynku na 10 m;

3) ustala się minimalne powierzchnie działek gruntu uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału 
nieruchomości:

a) przeznaczonych na cele infrastruktury technicznej, komunikacyjnej i pod cele publiczne: 1m2,

b) przeznaczonych na inne funkcje: 500 m²;

4) granice działek należy wytyczać w stosunku do istniejących lub projektowanych dróg publicznych i 
wewnętrznych pod kątem od 40 stopni do 140 stopni;

9. Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy:

1) wyznacza się następujące korytarze techniczne wzdłuż linii elektroenergetycznych, zlokalizowanych 
w terenach o symbolach: B-U zgodnie z rysunkiem planu, wewnątrz których występują ograniczenia 
zabudowy i zagospodarowania terenu, wynikające z przepisów odrębnych:

a) wzdłuż linii napowietrznej WN 110 kV -  15m  od rzutu poziomego skrajnego przewodu linii, po obu jej 
stronach,

b) wzdłuż linii napowietrznej SN 15 kV lub 20 kV - 5m od rzutu poziomego skrajnego przewodu linii, po 
obu jej stronach;

2) wewnątrz korytarzy technicznych wzdłuż linii elektroenergetycznych, o których mowa w pkt 1 dopuszcza 
się lokalizację sieci podziemnego uzbrojenia technicznego, na warunkach określonych w przepisach 
odrębnych.

10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) w zakresie rozbudowy przebudowy i likwidacji istniejącej infrastruktury technicznej ustala się co 
następuje:

a) nowe oraz przebudowywane i rozbudowywane sieci i urządzenia infrastruktury technicznej należy 
lokalizować w granicach terenów dróg publicznych oraz wewnętrznych a także w granicach terenów, 
których przeznaczeniem podstawowym są takie sieci i urządzenia,

b) dopuszcza się utrzymanie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej istniejącej przed dniem 
wejścia w życie planu,

c) dopuszcza się likwidację istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

2) ustala się następujące zasady obsługi komunikacyjnej terenu:

a) dojazd do terenów o symbolach: B-U od strony istniejących i projektowanych dróg publicznych 
wewnętrznych lub ciągów pieszo jezdnych,

b) dopuszcza się wydzielenie niezbędnych działek dla realizacji dróg wewnętrznych i ciągów pieszo 
jezdnych, nieoznaczonych na rysunku planu, spełniających następujące warunki: dla dróg wewnętrznych 
minimalna szerokość w liniach rozgraniczających nie może być mniejsza niż 10 m, dla ciągów pieszo-
jezdnych minimalna szerokość w liniach rozgraniczających nie może być mniejsza niż 6 m, zapewnienie 
wymagań ochrony przeciwpożarowej, w szczególności dotyczących placów manewrowych, zgodnie z 
przepisami odrębnymi;
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c) obowiązek zapewnienia miejsc postojowych w ilości nie mniejszej niż:  dla obiektów sportowych – 1 
miejsce postojowe na 20 użytkowników jednocześnie, dla obiektów usług publicznych: oświaty, zdrowia 
- 1 miejsce postojowe na 10 zatrudnionych, lecz nie mniej niż 4 miejsca postojowe, dla obiektów usług 
publicznych: domów kultury, świetlic, klubów, bibliotek – 1 miejsce postojowe na 20 użytkowników 
jednocześnie, lecz nie mniej niż 4 miejsca postojowe, dla pozostałych obiektów i lokali usługowych – 1 
miejsce postojowe na każde rozpoczęte 50 m² powierzchni użytkowej usług zlokalizowanych na działce, 
lecz nie mniej niż 2 miejsca postojowe, dla lokali mieszkaniowych – 2 miejsca postojowe na 1 
mieszkanie, przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową  - w ilości nie 
mniejszej niż określona dla stanowisk postojowych wyznaczonych na drogach publicznych, strefach 
zamieszkania i strefach ruchu zgodnie z wymogami przepisów odrębnych dotyczących ruchu 
drogowego,

d) nawierzchnię naziemnych miejsc postojowych należy utwardzić, z zastosowaniem takich materiałów jak: 
kostka granitowa lub betonowa, betonowe płyty pełne lub ażurowe lub materiały do nich podobne;

3) w zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:

a) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem lit. b,

b) dopuszcza się korzystanie z indywidualnych ujęć wody, do czasu realizacji sieci wodociągowej

c) awaryjne zaopatrzenie w wodę należy zapewnić zgodnie z przepisami odrębnymi;

d) przy realizacji nowych sieci wodociągowych należy uwzględnić wymogi przeciwpożarowe, zgodnie z 
przepisami odrębnymi;

4) w zakresie odprowadzenia i oczyszczenia ścieków bytowych, komunalnych, przemysłowych ustala się:

a) odprowadzanie ścieków komunalnych poprzez sieć kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni ścieków lub do 
indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków z zastrzeżeniem lit. b i c,

b) dopuszcza się stosowanie zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych indywidualnych 
oczyszczalni ścieków zgodnie z przepisami odrębnymi,

c) odprowadzanie ścieków przemysłowych, zgodnie z wymogami przepisów odrębnych;

5) w zakresie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych ustala się:

a) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do gruntu w obrębie własnych działek, w sposób nie 
zmieniający stosunków wodnych na sąsiednich działkach,

b) dopuszcza się retencjonowanie wód opadowych i roztopowych z dachów i tarasów budynków w celu ich 
gospodarczego wykorzystania,

c) objęcie systemami odprowadzającymi wody opadowe i roztopowe terenów utwardzonych,

d) w projektowaniu zainwestowania należy uwzględnić istniejące urządzenia melioracyjne i zapewnić im 
prawidłowe użytkowanie;

6) w zakresie zaopatrzenia w gaz:

a) ustala się zaopatrzenie z sieci gazowej,

b) dopuszcza się zaopatrzenie ze zbiorników indywidualnych;

7) w zakresie zaopatrzenia w ciepło:

a) dla nowych obiektów ustala się stosowanie wysokosprawnych źródeł energii cieplnej, 
charakteryzujących się brakiem lub niską emisją substancji szkodliwych do powietrza lub stosowanie 
niekonwencjonalnych źródeł energii cieplnej, w tym paneli fotowoltaicznych, w urządzeniach 
wytwarzających energię o mocy nieprzekraczającej 40 kW, z zastrzeżeniem lit. b,

b) zakaz realizacji turbin wiatrowych,

c) dla istniejących obiektów dopuszcza się stosowanie dotychczasowych źródeł ciepła,

d) dopuszcza się tworzenie lokalnych sieci ciepłowniczych i grupowych kotłowni;
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8) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:

a) zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejących i planowanych sieci elektroenergetycznych niskiego i 
średniego napięcia,

b) dopuszcza się pozyskiwanie energii z odnawialnych źródeł, w tym lokalizację urządzeń wytwarzających 
energię z odnawialnych źródeł energii o mocy nieprzekraczającej 40 kW, w tym paneli fotowoltaicznych 
z zastrzeżeniem lit. c,

c) zakaz lokalizacji turbin wiatrowych,

d) ustala się utrzymanie istniejących stacji transformatorowych, z dopuszczeniem możliwości ich 
modernizacji lub likwidacji,

e) dopuszcza się lokalizowanie stacji transformatorowych zgodnie z przepisami odrębnymi,

f) ustala się zapewnienie dostępu do infrastruktury elektroenergetycznej dla celów eksploatacyjnych i 
modernizacyjnych,

g) dopuszcza się rozbudowę sieci elektrycznej, wraz z niezbędnymi urządzeniami technicznymi dla 
zasilania terenów nowego zainwestowania, wyłącznie jako skablowanej z zachowaniem normatywnych 
odległości od budynków i od innych sieci infrastruktury podziemnej, określonych w przepisach 
odrębnych;

9) w zakresie zaopatrzenia w sieć telekomunikacyjną:

a) ustala się rozbudowę linii kablowych telekomunikacyjnych w ciągach komunikacyjnych zgodnie z 
obowiązującymi przepisami o lokalizacji sieci,

b) dopuszcza się lokalizacje inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, zgodnie z 
przepisami odrębnymi;

10) w zakresie właściwej gospodarki odpadami obowiązują zasady określone w przepisach odrębnych.

11. Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości:

1) dla terenów o symbolach: B-U1, B-U4, B-U5, B-U6 ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu 
jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości wynikającej z uchwalenia planu w wysokości 
30%;

2) dla terenów o symbolach: B-U2, B-U3, B-U7 ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu 
jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości wynikającej z uchwalenia planu w wysokości 1%.

§ 8. 1. Dla terenów oznaczonych symbolami: od B-U/KS1 do B-U/KS2 ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe:

a) tereny zabudowy usługowej,

b) tereny obsługi komunikacji – parkingi, z zastrzeżeniem pkt. 3;

2) przeznaczenie uzupełniające:

a) mieszkanie integralne związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,

b) urządzenia towarzyszące,

c) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

d) drogi wewnętrzne,

e) zieleń urządzona, zieleń izolacyjna;

3) zakaz lokalizacji stanowisk postojowych dla przyczep samochodowych, kempingowych lub podobnych 
pojazdów do prowadzenia działalności usługowej;

4) zakaz prowadzenia działalności gospodarczej związanej ze skupem, przetwarzaniem i odzyskiem odpadów 
(ze szczególnym uwzględnieniem złomu i części pojazdów samochodowych).

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 23 – Poz. 1374_______________________________________________________________________________________________________________



2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) obowiązuje stosowanie kolorystyki w jasnych tonacjach, zharmonizowanej w obrębie wszystkich 
budynków na działce;

2) zakazuje się stosowania okładzin elewacyjnych z tworzywa sztucznego (oblicówka imitująca deskowanie 
typu „siding”);

3) dopuszcza się stosowanie współczesnych form architektonicznych zabudowy, z uwzględnieniem 
przeszkleń strukturalnych oraz nowoczesnych okładzin elewacyjnych i dachowych, w tym blachy tytanowo 
- cynkowej, paneli żaluzyjnych, siatek cięto - ciągnionych, paneli kompozytowych, płyt warstwowych oraz 
materiałów do nich podobnych;

4) zakazuje się lokalizowania od strony terenów dróg publicznych:

a) ogrodzeń pełnych i ogrodzeń wykonanych z prefabrykowanych płyt betonowych – dopuszcza się 
wyłącznie betonowe słupki i podmurówki (w przypadku ogrodzeń systemowych lub pokrytych z 
zewnątrz okładzinami elewacyjnymi z kamienia naturalnego, ceramiki lub okładzin imitujących te 
materiały),

b) ogrodzeń o wysokości większej niż 1,80 m;

5) zakazuje się lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych;

6) zakazuje się lokalizowania garaży i budynków gospodarczych w formie blaszanych lub metalowych 
kontenerów;

7) wysokości zabudowy ustalonej dla poszczególnych terenów nie stosuje się do inwestycji z zakresu 
inwestycji łączności publicznej.

3. Zasady ochrony  środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) uciążliwość wynikająca z charakteru prowadzonej działalności nie może przekraczać wartości 
dopuszczalnych określonych w przepisach odrębnych, na granicy działki, do której inwestor posiada tytuł 
prawny;

2) w zakresie właściwej gospodarki odpadami obowiązują zasady określone w przepisach odrębnych;

3) tereny znajdują się w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP nr 317 "Niecka 
Zewnętrznosudecka Bolesławiec", wewnątrz którego wody podziemne podlegają ochronie;

4) w zakresie ochrony przed polem elektromagnetycznym związanym z obiektami elektroenergetycznymi, 
telekomunikacyjnymi i teleinformatycznymi obowiązują zasady określone w przepisach odrębnych.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: nie ustala 
się.

5. Obowiązują  następujące  ustalenia  dotyczące  nośników reklamowych i obiektów 
informacyjnych:

1) dopuszcza się lokalizowanie tablic informacji turystycznej stanowiących elementy systemu informacji 
wizualnej;

2) dopuszcza się lokalizowanie szyldów reklamowych oraz innych nośników reklamowych:

a) o powierzchni tablicy nie większej niż 6 m²,

b) szyldów reklamowych - wyłącznie na elewacjach budynków,

c) innych nośników reklamowych – wyłącznie związanych z prowadzoną w granicach terenu działalnością 
gospodarczą.

6. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: nie ustala się.

7. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) nową zabudowę należy sytuować w odległości 6 m od linii rozgraniczającej drogi lokalnej, lub dojazdowej 
zgodnie z określonymi na rysunku planu nieprzekraczalnymi liniami zabudowy;
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2) maksymalna wysokość zabudowy:

a) usługowej - trzy kondygnacje nadziemne i jednocześnie - 12 m,

b) gospodarczej i garaży - 8 m;

3) geometria dachu:

a) dachy strome: dwuspadowe lub wielospadowe, symetryczne,

b) kąt nachylenia połaci dachowych: w przedziale 5° - 45°,

c) pokrycie dachów stromych dachówką ceramiczną lub materiałem dachówkopodobnym z wyłączeniem 
dachówki bitumicznej, w odcieniu czerwieni i brązu,

d) dopuszcza się elementy wzbogacające geometrię dachu, takie jak świetliki, lukarny i sygnaturki;

4) gabaryty zabudowy:

a) usługowej nie mniej niż 6 m x 6 m,

b) gospodarczej i garażowej nie mniej niż 2 m x 2 m;

5) ustala się następujące zasady lokalizowania obiektów garażowych i gospodarczych:

a) dopuszcza się sytuowanie budynków zwróconych ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych do 
granicy z sąsiednią działką budowlaną w odległości 1,5 m od tej granicy lub bezpośrednio przy tej 
granicy,

b) forma architektoniczna nowych budynków garażowych i gospodarczych powinna nawiązywać do 
dominującej zabudowy zlokalizowanej na działce;

6) maksymalny wskaźnik zabudowy działki: 60%;

7) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej działki: 15%;

8) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,6;

9) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1;

10) minimalne powierzchnie nowo wydzielanych działek - 500 m²;

11) dopuszcza się wydzielanie działek o parametrach mniejszych niż wymienione w pkt 10 na cele 
infrastruktury technicznej, komunikacyjnej i pod cele publiczne;

12) obowiązuje zabudowa i zagospodarowanie terenu z uwzględnieniem wymagań ochrony 
przeciwpożarowej, wynikających z przepisów odrębnych, a w szczególności zapewnienie jednostkom 
ratowniczo-gaśniczym (w tym ochotniczej i państwowej straży pożarnej):

a) możliwości dojazdu i prowadzenia działań ratowniczych,

b) odpowiedniego zaopatrzenia w wodę do celów gaśniczych.

8. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem:

1) nie określa się granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości;

2) ustala się minimalne szerokości frontu działki, mierzone w linii usytuowania budynku na 10 m;

3) ustala się minimalne powierzchnie działek gruntu uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału 
nieruchomości:

a) przeznaczonych na cele infrastruktury technicznej, komunikacyjnej i pod cele publiczne: 1m2,

b) przeznaczonych na inne funkcje: 500 m²;

4) granice działek należy wytyczać w stosunku do istniejących lub projektowanych dróg publicznych i 
wewnętrznych pod kątem od 40 stopni do 140 stopni;

9. Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy:
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1) wyznacza się korytarz techniczny wzdłuż napowietrznej linii elektroenergetycznej WN 110 kV - 15m  od 
rzutu poziomego skrajnego przewodu linii, po obu jej stronach, zlokalizowany w terenach o symbolach: B-
U/KS zgodnie z rysunkiem planu, wewnątrz których występują ograniczenia zabudowy i zagospodarowania 
terenu, wynikające z przepisów odrębnych;

2) wewnątrz korytarza technicznego, o którym mowa w pkt 1 dopuszcza się lokalizację sieci podziemnego 
uzbrojenia technicznego, na warunkach określonych w przepisach odrębnych.

10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) w zakresie rozbudowy przebudowy i likwidacji istniejącej infrastruktury technicznej ustala się co 
następuje:

a) nowe oraz przebudowywane i rozbudowywane sieci i urządzenia infrastruktury technicznej należy 
lokalizować w granicach terenów dróg publicznych oraz wewnętrznych a także w granicach terenów, 
których przeznaczeniem podstawowym są takie sieci i urządzenia,

b) dopuszcza się utrzymanie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej istniejącej przed dniem 
wejścia w życie planu,

c) dopuszcza się likwidację istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

2) ustala się następujące zasady obsługi komunikacyjnej terenu:

a) dojazd do terenów o symbolach: B-U/KS od strony istniejących i projektowanych dróg publicznych,

b) obowiązek zapewnienia miejsc postojowych w ilości nie mniejszej niż:

- dla lokali usługowych – 1 miejsce postojowe na każde rozpoczęte 25 m² powierzchni użytkowej usług 
zlokalizowanych na działce, lecz nie mniej niż 2 miejsca postojowe,

- dla lokali mieszkaniowych – 2 miejsca postojowe na 1 mieszkanie,

- przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową  - w ilości nie mniejszej 
niż określona dla stanowisk postojowych wyznaczonych na drogach publicznych, strefach 
zamieszkania i strefach ruchu zgodnie z wymogami przepisów odrębnych dotyczących ruchu 
drogowego,

c) nawierzchnię naziemnych miejsc postojowych należy utwardzić, z zastosowaniem takich materiałów jak: 
kostka granitowa lub betonowa, betonowe płyty pełne lub ażurowe lub materiały do nich podobne;

3) w zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:

a) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem lit. b,

b) dopuszcza się stosowanie indywidualnych ujęć wody w wypadku braku technicznych możliwości 
podłączenia działek budowlanych do sieci wodociągowej;

c) awaryjne zaopatrzenie w wodę należy zapewnić zgodnie z przepisami odrębnymi;

d) przy realizacji nowych sieci wodociągowych należy uwzględnić wymogi przeciwpożarowe, zgodnie z 
przepisami odrębnymi.

4) w zakresie odprowadzenia i oczyszczenia ścieków bytowych, komunalnych, przemysłowych ustala się:

a) odprowadzanie ścieków komunalnych poprzez sieć kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni ścieków lub do 
indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków z zastrzeżeniem lit. b i c,

b) dopuszcza się stosowanie zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych indywidualnych 
oczyszczalni ścieków zgodnie z przepisami odrębnymi,

c) odprowadzanie ścieków przemysłowych, zgodnie z wymogami przepisów odrębnych;

5) w zakresie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych ustala się:

a) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do gruntu w obrębie własnych działek, w sposób nie 
zmieniający stosunków wodnych na sąsiednich działkach,
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b) dopuszcza się retencjonowanie wód opadowych i roztopowych z dachów i tarasów budynków w celu ich 
gospodarczego wykorzystania,

c) objęcie systemami odprowadzającymi wody opadowe i roztopowe terenów utwardzonych,

d) w projektowaniu zainwestowania należy uwzględnić istniejące urządzenia melioracyjne i zapewnić im 
prawidłowe użytkowanie;

6) w zakresie zaopatrzenia w gaz:

a) ustala się zaopatrzenie z sieci gazowej,

b) dopuszcza się zaopatrzenie ze zbiorników indywidualnych;

7) w zakresie zaopatrzenia w ciepło:

a) dla nowych obiektów ustala się stosowanie wysokosprawnych źródeł energii cieplnej, 
charakteryzujących się brakiem lub niską emisją substancji szkodliwych do powietrza lub stosowanie 
niekonwencjonalnych źródeł energii cieplnej, w tym paneli fotowoltaicznych, w urządzeniach 
wytwarzających energię o mocy nieprzekraczającej 40 kW, z zastrzeżeniem lit. b,

b) zakaz realizacji turbin wiatrowych,

c) dla istniejących obiektów dopuszcza się stosowanie dotychczasowych źródeł ciepła,

d) dopuszcza się tworzenie lokalnych sieci ciepłowniczych i grupowych kotłowni;

8) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:

a) zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejących i planowanych sieci elektroenergetycznych niskiego i 
średniego napięcia,

b) dopuszcza się pozyskiwanie energii z odnawialnych źródeł, w tym lokalizację urządzeń wytwarzających 
energię z odnawialnych źródeł energii o mocy nieprzekraczającej 40 kW, w tym paneli fotowoltaicznych 
z zastrzeżeniem lit. c,

c) zakaz lokalizacji turbin wiatrowych,

d) ustala się utrzymanie istniejących stacji transformatorowych, z dopuszczeniem możliwości ich 
modernizacji lub likwidacji,

e) dopuszcza się lokalizowanie stacji transformatorowych zgodnie z przepisami odrębnymi,

f) ustala się zapewnienie dostępu do infrastruktury elektroenergetycznej dla celów eksploatacyjnych i 
modernizacyjnych,

g) dopuszcza się rozbudowę sieci elektrycznej, wraz z niezbędnymi urządzeniami technicznymi dla 
zasilania terenów nowego zainwestowania, wyłącznie jako skablowanej z zachowaniem normatywnych 
odległości od budynków i od innych sieci infrastruktury podziemnej, określonych w przepisach 
odrębnych;

9) w zakresie zaopatrzenia w sieć telekomunikacyjną:

a) ustala się rozbudowę linii kablowych telekomunikacyjnych w ciągach komunikacyjnych zgodnie z 
przepisami o lokalizacji sieci,

b) dopuszcza się lokalizacje inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, zgodnie z 
przepisami odrębnymi;

10) w zakresie właściwej gospodarki odpadami obowiązują zasady określone w przepisach odrębnych.

11. Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości: dla terenów o symbolach: B-U/KS ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu 
jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości wynikającej z uchwalenia planu w wysokości 30%.

§ 9. 1. Dla terenów oznaczonych symbolami: od B-RU1 do B-RU5 ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe - tereny obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, 
ogrodniczych;
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2) w ramach przeznaczenia podstawowego dopuszcza się tereny rolnicze,

3) przeznaczenie uzupełniające:

a) tereny obsługi produkcji w gospodarstwach leśnych i rybackich,

b) mieszkanie integralne związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,

c) usługi związane z produkcją rolniczą,

d) urządzenia towarzyszące,

e) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

f) drogi wewnętrzne,

g) zieleń urządzona, zieleń izolacyjna.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę lub nadbudowę istniejących budynków w tym:

a) budynków zlokalizowanych częściowo lub w całości poza wyznaczonymi w planie nieprzekraczalnymi 
liniami zabudowy, z zastrzeżeniem pkt 2,

b) budynków o innym przeznaczeniu terenu niż ustalone w planie,

c) budynków nie spełniających wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu zgodnie 
z przepisami odrębnymi z zachowaniem ustalonych w planie wskaźników kształtowania zabudowy i 
nieprzekraczalnych linii zabudowy;

2) nie dopuszcza się rozbudowy w kierunku dróg bryły istniejących budynków zlokalizowanych częściowo 
lub w całości poza wyznaczonymi w planie nieprzekraczalnymi liniami zabudowy i jednocześnie 
niespełniających wymogów zachowania odległości od krawędzi jezdni wynikających z przepisów 
odrębnych;

3) obowiązuje stosowanie kolorystyki w jasnych tonacjach, zharmonizowanej w obrębie wszystkich 
budynków na działce;

4) zakazuje się stosowania okładzin elewacyjnych z tworzywa sztucznego (oblicówka imitująca deskowanie 
typu „siding”);

5) zakazuje się lokalizowania od strony terenów dróg publicznych:

a) ogrodzeń pełnych i ogrodzeń wykonanych z prefabrykowanych płyt betonowych – dopuszcza się 
wyłącznie betonowe słupki i podmurówki (w przypadku ogrodzeń systemowych lub pokrytych z 
zewnątrz okładzinami elewacyjnymi z kamienia naturalnego, ceramiki lub okładzin imitujących te 
materiały),

b) ogrodzeń o wysokości większej niż 1,80 m;

6) zakazuje się lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych;

7) wysokości zabudowy ustalonej dla poszczególnych terenów nie stosuje się do inwestycji z zakresu 
inwestycji łączności publicznej.

3. Zasady ochrony  środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) dopuszcza się możliwość lokalizowania obiektów i urządzeń zaliczonych do przedsięwzięć mogących 
zawsze znacząco oddziaływać na środowisko i mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na 
środowisko, na podstawie przepisów odrębnych, z zastrzeżeniem pkt 2;

2) uciążliwość wynikająca z charakteru prowadzonej działalności nie może przekraczać wartości 
dopuszczalnych określonych w przepisach odrębnych, na granicy działki, do której inwestor posiada tytuł 
prawny;

3) w zakresie właściwej gospodarki odpadami obowiązują zasady określone w przepisach odrębnych;
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4) tereny znajdują się w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP nr 317 "Niecka 
Zewnętrznosudecka Bolesławiec", wewnątrz którego wody podziemne podlegają ochronie;

5) ustala się wymóg zachowania dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, określonych w przepisach 
odrębnych, jak dla terenów zabudowy zagrodowej;

6) w zakresie ochrony przed polem elektromagnetycznym związanym z obiektami elektroenergetycznymi, 
telekomunikacyjnymi i teleinformatycznymi obowiązują zasady określone w przepisach odrębnych.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: nie ustala 
się.

5. Obowiązują   następujące  ustalenia   dotyczące  nośników reklamowych i obiektów 
informacyjnych:

1) dopuszcza się lokalizowanie tablic informacji turystycznej stanowiących elementy systemu informacji 
wizualnej;

2) dopuszcza się lokalizowanie szyldów reklamowych oraz innych nośników reklamowych:

a) o powierzchni tablicy nie większej niż 6 m²,

b) szyldów - wyłącznie na elewacjach budynków,

c) innych nośników reklamowych – wyłącznie związanych z prowadzoną w granicach terenu działalnością 
gospodarczą.

6. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: nie określa się.

7. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) nową zabudowę należy sytuować w odległości :

a) 6 m od linii rozgraniczającej drogi lokalnej, dojazdowej i wewnętrznej,

b) od 3 do 22 m od linii rozgraniczającej teren lasów, zgodnie z określonymi na rysunku planu 
nieprzekraczalnymi liniami zabudowy;

2) maksymalna wysokość zabudowy: 18 m;

3) geometrię i pokrycie dachu należy dostosować do funkcji obiektów;

4) gabaryty zabudowy:

a) produkcyjnej, usługowej, mieszkaniowej nie mniej niż 6 m x 6 m,

b) gospodarczej, inwentarskiej i garażowej nie mniej niż 2 m x 3 m;

5) dopuszcza się sytuowanie budynków zwróconych ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych do 
granicy z sąsiednią działką budowlaną w odległości 1,5 m od tej granicy lub bezpośrednio przy tej granicy;

6) ustala się maksymalny wskaźnik zabudowy działki: 50%; dopuszcza się wskaźnik na poziomie 100% w 
sytuacji, w której wydzielono działkę bezpośrednio pod budynkiem (w jego obrysie);

7) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej działki: 10%;

8) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,5;

9) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,01;

10) dopuszcza się wydzielanie działek o parametrach mniejszych niż wymienione w pkt 9 na cele 
infrastruktury technicznej, komunikacyjnej i pod cele publiczne;

11) obowiązuje zabudowa i zagospodarowanie terenu z uwzględnieniem wymagań ochrony 
przeciwpożarowej, wynikających z przepisów odrębnych, w tym zapewnienie jednostkom ratowniczo-
gaśniczym (w tym ochotniczej i państwowej straży pożarnej):

a) możliwości dojazdu i prowadzenia działań ratowniczych,

b) odpowiedniego zaopatrzenia w wodę do celów gaśniczych.
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8. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem:

1) nie określa się granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości,

2) ustala się minimalne szerokości frontu działki, mierzone w linii usytuowania budynku na 30 m;

3) ustala się minimalne powierzchnie działek gruntu uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału 
nieruchomości:

a) przeznaczonych na cele infrastruktury technicznej, komunikacyjnej i pod cele publiczne: 1m2,

b) przeznaczonych na inne funkcje: 3000 m²;

4) granice działek należy wytyczać w stosunku do istniejących lub projektowanych dróg publicznych i 
wewnętrznych pod kątem od 40 stopni do 140 stopni;

9. Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy:

1) wyznacza się następujące korytarze techniczne wzdłuż napowietrznych linii elektroenergetycznych, 
zlokalizowane w granicach terenów o symbolach: B-RU, zgodnie z rysunkiem planu, wewnątrz których 
występują ograniczenia zabudowy i zagospodarowania terenu, wynikające z przepisów odrębnych:

a) wzdłuż linii napowietrznej WN 110 kV -  15m  od rzutu poziomego skrajnego przewodu linii, po obu jej 
stronach,

b) wzdłuż linii napowietrznej SN 15 kV lub 20 kV - 5m od rzutu poziomego skrajnego przewodu linii, po 
obu jej stronach;

2) wewnątrz korytarzy technicznych wzdłuż napowietrznych linii elektroenergetycznych, o których mowa w 
pkt 1 dopuszcza się lokalizację sieci podziemnego uzbrojenia technicznego, na warunkach określonych w 
przepisach odrębnych.

10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) w zakresie rozbudowy przebudowy i likwidacji istniejącej infrastruktury technicznej ustala się co 
następuje:

a) nowe oraz przebudowywane i rozbudowywane sieci i urządzenia infrastruktury technicznej należy 
lokalizować w granicach terenów dróg publicznych oraz wewnętrznych a także w granicach terenów, 
których przeznaczeniem podstawowym są takie sieci i urządzenia,

b) dopuszcza się utrzymanie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej istniejącej przed dniem 
wejścia w życie planu,

c) dopuszcza się likwidację istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

2) ustala się następujące zasady obsługi komunikacyjnej terenu:

a) dojazd do terenów o symbolach: B-RU od strony istniejących i projektowanych dróg publicznych i 
wewnętrznych,

b) dopuszcza się wydzielenie niezbędnych działek dla realizacji dróg wewnętrznych i ciągów pieszo 
jezdnych, nieoznaczonych na rysunku planu, spełniających następujące warunki:

- dla dróg wewnętrznych minimalna szerokość w liniach rozgraniczających nie może być mniejsza niż 
10 m,

- dla ciągów pieszo-jezdnych minimalna szerokość w liniach rozgraniczających nie może być mniejsza 
niż 6 m,

- zapewnienie wymagań ochrony przeciwpożarowej, w szczególności dotyczących placów 
manewrowych, zgodnie z przepisami odrębnymi;

c) obowiązek zapewnienia miejsc postojowych w ilości nie mniejszej niż:

- 1 miejsce postojowe na każde rozpoczęte 50 m² powierzchni użytkowej zabudowy przeznaczenia 
podstawowego i uzupełniającego zlokalizowanej na działce, lecz nie mniej niż 2 miejsca postojowe,
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- dla lokali mieszkaniowych – 2 miejsca postojowe na 1 mieszkanie,

- przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową  - w ilości nie mniejszej 
niż określona dla stanowisk postojowych wyznaczonych na drogach publicznych, strefach 
zamieszkania i strefach ruchu zgodnie z wymogami przepisów odrębnych dotyczących ruchu 
drogowego,

d) nawierzchnię naziemnych miejsc postojowych należy utwardzić, z zastosowaniem takich materiałów jak: 
kostka granitowa lub betonowa, betonowe płyty pełne lub ażurowe lub materiały do nich podobne;

3) w zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:

a) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem lit. b,

b) dopuszcza się stosowanie indywidualnych ujęć wody w wypadku braku technicznych możliwości 
podłączenia działek budowlanych do sieci wodociągowej;

c) awaryjne zaopatrzenie w wodę należy zapewnić zgodnie z przepisami odrębnymi;

d) przy realizacji nowych sieci wodociągowych należy uwzględnić wymogi przeciwpożarowe, zgodnie z 
przepisami odrębnymi;

4) w zakresie odprowadzenia i oczyszczenia ścieków bytowych, komunalnych, przemysłowych ustala się:

a) odprowadzanie ścieków komunalnych poprzez sieć kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni ścieków lub do 
indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków z zastrzeżeniem lit. b i c,

b) dopuszcza się stosowanie zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych indywidualnych 
oczyszczalni ścieków zgodnie z przepisami odrębnymi,

c) odprowadzanie ścieków przemysłowych, zgodnie z wymogami przepisów odrębnych;

5) w zakresie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych ustala się:

a) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do gruntu w obrębie własnych działek, w sposób nie 
zmieniający stosunków wodnych na sąsiednich działkach,

b) dopuszcza się retencjonowanie wód opadowych i roztopowych z dachów i tarasów budynków w celu ich 
gospodarczego wykorzystania,

c) objęcie terenów utwardzonych systemami odprowadzającymi wody opadowe i roztopowe;

d) w projektowaniu zainwestowania należy uwzględnić istniejące urządzenia melioracyjne i zapewnić im 
prawidłowe użytkowanie;

6) w zakresie zaopatrzenia w gaz:

a) ustala się zaopatrzenie z sieci gazowej,

b) dopuszcza się zaopatrzenie ze zbiorników indywidualnych;

7) w zakresie zaopatrzenia w ciepło:

a) dla nowych obiektów ustala się stosowanie wysokosprawnych źródeł energii cieplnej, 
charakteryzujących się brakiem lub niską emisją substancji szkodliwych do powietrza lub stosowanie 
niekonwencjonalnych źródeł energii cieplnej, w tym paneli fotowoltaicznych, w urządzeniach 
wytwarzających energię o mocy nieprzekraczającej 40 kW, z zastrzeżeniem lit. b,

b) zakaz realizacji turbin wiatrowych,

c) dla istniejących obiektów dopuszcza się stosowanie dotychczasowych źródeł ciepła,

d) dopuszcza się tworzenie lokalnych sieci ciepłowniczych i grupowych kotłowni;

8) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:

a) zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejących i planowanych sieci elektroenergetycznych niskiego i 
średniego napięcia,
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b) dopuszcza się pozyskiwanie energii z odnawialnych źródeł, w tym lokalizację urządzeń wytwarzających 
energię z odnawialnych źródeł energii o mocy nieprzekraczającej 40 kW, w tym paneli fotowoltaicznych 
z zastrzeżeniem lit. c,

a) zakaz lokalizacji turbin wiatrowych,

b) ustala się utrzymanie istniejących stacji transformatorowych, z dopuszczeniem możliwości ich 
modernizacji lub likwidacji,

c) dopuszcza się lokalizowanie stacji transformatorowych zgodnie z przepisami odrębnymi,

d) ustala się zapewnienie dostępu do infrastruktury elektroenergetycznej dla celów eksploatacyjnych i 
modernizacyjnych,

e) dopuszcza się rozbudowę sieci elektrycznej, wraz z niezbędnymi urządzeniami technicznymi dla 
zasilania terenów nowego zainwestowania, wyłącznie jako skablowanej z zachowaniem normatywnych 
odległości od budynków i od innych sieci infrastruktury podziemnej, określonych w przepisach 
odrębnych;

9) w zakresie zaopatrzenia w sieć telekomunikacyjną:

a) ustala się rozbudowę linii kablowych telekomunikacyjnych w ciągach komunikacyjnych zgodnie z 
przepisami o lokalizacji sieci,

b) dopuszcza się lokalizacje inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, zgodnie z 
przepisami odrębnymi;

10) w zakresie właściwej gospodarki odpadami obowiązują zasady określone w przepisach odrębnych.

11. Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości: 
dla terenów o symbolach: B-RU ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty od 
wzrostu wartości nieruchomości wynikającej z uchwalenia planu w wysokości 15%.

§ 10. 1. 1. Dla terenów oznaczonych symbolami: od B-RM1 do B-RM2 ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i 
ogrodniczych;

2) przeznaczenie uzupełniające:

a) usługi związane z rolnictwem w tym zabudowa związana z prowadzoną w ramach gospodarstwa rolnego 
działalnością agroturystyczną w zakresie wynajmowania pokoi, sprzedaży posiłków domowych 
i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów,

b) urządzenia towarzyszące,

c) drogi wewnętrzne,

d) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

e) zieleń urządzona, zieleń izolacyjna.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę lub nadbudowę istniejących budynków o innym przeznaczeniu 
terenu niż ustalone w planie lub nie spełniających wskaźników kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu, zgodnie z przepisami odrębnymi z zachowaniem ustalonych w planie 
wskaźników kształtowania zabudowy i nieprzekraczalnych linii zabudowy, z zastrzeżeniem pkt 2;

2) nie dopuszcza się rozbudowy w kierunku dróg bryły istniejących budynków niespełniających wymogów 
zachowania odległości od krawędzi jezdni wynikających z przepisów odrębnych;

3) obowiązuje zakaz realizacji dachów o niesymetrycznym układzie połaci, przesuniętych względem siebie w 
pionie;

4) obowiązuje stosowanie kolorystyki harmonizującej z otoczeniem oraz zbliżonej do kolorów tradycyjnych 
materiałów budowlanych, takich jak drewno, kamień, cegła, kamień naturalny i metal oraz do kolorów 
uzyskiwanych z naturalnych pigmentów;
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5) zakazuje się stosowania okładzin elewacyjnych z tworzywa sztucznego (oblicówka imitująca deskowanie 
typu „siding”);

6) zakazuje się lokalizowania od strony terenów dróg publicznych:

a) ogrodzeń pełnych i ogrodzeń wykonanych z prefabrykowanych płyt betonowych – dopuszcza się 
wyłącznie betonowe słupki i podmurówki (w przypadku ogrodzeń systemowych lub pokrytych z 
zewnątrz okładzinami elewacyjnymi z kamienia naturalnego, ceramiki lub okładzin imitujących te 
materiały),

b) ogrodzeń o wysokości większej niż 1,80 m;

7) zakazuje się lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych;

8) zakazuje się lokalizowania garaży i budynków gospodarczych w formie blaszanych lub metalowych 
kontenerów;

9) wysokości zabudowy ustalonej dla poszczególnych terenów nie stosuje się do inwestycji z zakresu 
inwestycji łączności publicznej.

3. Zasady ochrony  środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) zakaz lokalizowania obiektów i urządzeń zaliczonych do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco 
oddziaływać na środowisko i mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, na podstawie 
przepisów odrębnych;

2) uciążliwość wynikająca z charakteru prowadzonej działalności nie może przekraczać wartości 
dopuszczalnych określonych w przepisach odrębnych, na granicy działki, do której inwestor posiada tytuł 
prawny;

3) ustala się wymóg zachowania wartości dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, określonych w 
przepisach odrębnych dla terenów zabudowy zagrodowej;

4) w zakresie właściwej gospodarki odpadami obowiązują zasady określone w przepisach odrębnych;

5) tereny znajdują się w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 317 "Niecka Zewnętrznosudecka 
Bolesławiec" – wody podziemne podlegają ochronie;

6) w zakresie ochrony przed polem elektromagnetycznym związanym z obiektami elektroenergetycznymi, 
telekomunikacyjnymi i teleinformatycznymi obowiązują zasady określone w przepisach odrębnych;

7) teren o symbolu: B-RM2 znajduje się w zasięgu strefy ochrony pośredniej od ujęcia wody, w granicach 
której obowiązują ograniczenia określone w dokumentach wydanych, zgodnie z wymogami przepisów 
odrębnych dotyczących gospodarowania wodami.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

1) fragment terenu o symbolu: B-RM1 znajduje się w zasięgu historycznych układów ruralistycznych, ujętych 
w wykazie zabytków, w obrębie których obowiązuje:

a) zachowanie i odtwarzanie pierwotnego układu przestrzennego zabudowy poprzez zachowanie 
historycznych linii zabudowy, formy zabudowy architektury regionalnej,

b) zachowanie i odtwarzanie zasadniczych elementów historycznego rozplanowania w tym przede 
wszystkim: układu ulic i dróg, układu placów, podziału działek, rodzaju nawierzchni, nasadzeń 
alejowych i pozostałej zieleni, przebiegu głównych cieków wodnych,

c) obowiązuje ochrona i opieka nad zabytkami, zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) fragment terenu o symbolu: B-RM1 znajduje się w zasięgu strefy obserwacji archeologicznej, wyznaczonej 
dla miejscowości o wczesnej metryce historycznej, w obrębie których obowiązuje przeprowadzenie badań 
archeologicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi.

5. Obowiązują następujące ustalenia dotyczące nośników reklamowych:

1) dopuszcza się lokalizowanie tablic informacji turystycznej stanowiących elementy systemu informacji 
wizualnej;
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2) dopuszcza się lokalizowanie szyldów reklamowych:

a) wyłącznie na elewacji frontowej, w strefie wejściowej do budynku, w pasie międzygzymsowym, nad 
parterem obiektu,

b) w sposób nie przesłaniający okien i detali architektonicznych,

c) w formie zgrupowanej w pionie lub poziomie,

d) o jednakowym kolorystycznie tle,

e) o powierzchni pojedynczej tablicy nie większej niż 2 m², a w przypadku zgrupowania tablic 
reklamowych lub szyldów reklamowych w pionie lub poziomie o łącznej powierzchni nie większej niż 
4 m².

6. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: nie ustala się.

7. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) nową zabudowę należy sytuować zgodnie z określonymi na rysunku planu nieprzekraczalnymi liniami 
zabudowy;

2) maksymalna wysokość zabudowy:

a) mieszkaniowej  i usługowej - trzy kondygnacje nadziemne i jednocześnie - 12 m,;

b) gospodarczej nie związanej z działalnością rolniczą i garaży - 8 m,

c) gospodarczej związanej z działalnością rolniczą - 12 m;

3) geometria dachu:

a) dachy strome: dwuspadowe lub wielospadowe, symetryczne,

b) kąt nachylenia połaci dachowych:

- dla budynków mieszkalnych, usługowych, garażowych i gospodarczych nie związanych z 
działalnością rolniczą w przedziale 35° - 45°,

- dla budynków gospodarczych związanych z działalnością rolniczą w przedziale 15° - 45°,

c) pokrycie dachów stromych:

- dla budynków mieszkalnych, usługowych, garażowych i gospodarczych nie związanych z produkcją 
rolniczą dachówką ceramiczną lub dachówką jej wizualnie odpowiadającą, w odcieniu czerwieni i 
brązu,

- dla budynków gospodarczych związanych z działalnością rolniczą dachówką ceramiczną lub 
materiałem dachówkopodobnym z wyłączeniem dachówki bitumicznej, w odcieniu czerwieni i brązu,

d) dopuszcza się elementy wzbogacające geometrię dachu, takie jak świetliki, lukarny i sygnaturki;

4) gabaryty zabudowy:

a) mieszkaniowej i usługowej nie mniej niż 6 m x 6 m,

b) gospodarczej, inwentarskiej i garażowej nie mniej niż 2 m x 3 m;

5) ustala się następujące zasady lokalizowania obiektów garażowych i gospodarczych:

a) dopuszcza się sytuowanie budynków zwróconych ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych do 
granicy z sąsiednią działką budowlaną w odległości 1,5 m od tej granicy lub bezpośrednio przy tej 
granicy,

b) forma architektoniczna nowych budynków garażowych i gospodarczych powinna nawiązywać do formy 
budynku mieszkalnego zlokalizowanego na działce;

6) maksymalny wskaźnik zabudowy działki dla terenu B-RM1: 60%;

7) maksymalny wskaźnik zabudowy działki dla terenu B-RM2: 30%;
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8) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej działki dla terenu B-RM1: 15%;

9) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej działki dla terenu B-RM2: 30%;

10) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy dla terenu B-RM1: 0,6;

11) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy dla terenu B-RM2: 0,3;

12) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,01;

13) minimalne powierzchnie nowo wydzielanych działek budowlanych: 500 m²;

14) dopuszcza się wydzielanie działek budowlanych o parametrach mniejszych niż wymienione w pkt 13 na 
cele infrastruktury technicznej, komunikacyjnej i pod cele publiczne;

15) obowiązuje zabudowa i zagospodarowanie terenu z uwzględnieniem wymagań ochrony 
przeciwpożarowej, wynikających z przepisów odrębnych.

8. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem:

1) nie określa się granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości;

2) ustala się minimalne szerokości frontu działki, mierzone w linii usytuowania budynku: 10 m;

3) ustala się minimalne powierzchnie działek gruntu uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału 
nieruchomości:

a) przeznaczonych na cele infrastruktury technicznej, komunikacyjnej i pod cele publiczne: 1m2,

b) przeznaczonych na inne funkcje: 500 m²;

4) granice działek należy wytyczać w stosunku do istniejących lub projektowanych dróg publicznych i 
wewnętrznych pod kątem od 40 stopni do 140 stopni;

5) w przypadku, gdy powierzchnia działki budowlanej podlegającej podziałowi uniemożliwia wydzielenie 
działek o parametrach określonych w pkt 2 i 3 dopuszcza się pomniejszenie powierzchni nie więcej niż 
jednej z nowo wydzielanych działek maksymalnie o 20% minimalnej powierzchni określonej dla danego 
terenu.

9. Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy:

1) wyznacza się następujące korytarze techniczne wzdłuż linii elektroenergetycznych, zlokalizowanych w 
terenie o symbolu: B-RM1, zgodnie z rysunkiem planu, w obrębie którego występują ograniczenia 
zabudowy i zagospodarowania terenu, wynikające z przepisów odrębnych: wzdłuż linii napowietrznej SN 
15 kV lub 20 kV - 5m od rzutu poziomego skrajnego przewodu linii, po obu jej stronach;

2) wewnątrz korytarza technicznego wzdłuż linii elektroenergetycznych, o którym mowa w pkt 1 dopuszcza 
się lokalizację sieci podziemnego uzbrojenia technicznego, na warunkach określonych w przepisach 
odrębnych.

10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) w zakresie rozbudowy przebudowy i likwidacji istniejącej infrastruktury technicznej ustala się co 
następuje:

a) nowe oraz przebudowywane i rozbudowywane sieci i urządzenia infrastruktury technicznej należy 
lokalizować w granicach terenów dróg publicznych oraz wewnętrznych a także w granicach terenów, 
których przeznaczeniem podstawowym są takie sieci i urządzenia,

b) dopuszcza się utrzymanie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej istniejącej przed dniem 
wejścia w życie planu,

c) dopuszcza się likwidację istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

2) ustala się następujące zasady obsługi komunikacyjnej terenu:

a) dojazd do terenu o symbolu: B-RM1 od strony istniejącego ciągu pieszo - jezdnego
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b) dojazd do terenu o symbolu B-RM2, od strony od strony istniejącej drogi publicznej poprzez działkę nr 
308/1, obręb Bożejowice,

c) dopuszcza się wydzielenie niezbędnych działek dla realizacji dróg wewnętrznych i ciągów pieszo 
jezdnych, nieoznaczonych na rysunku planu, spełniających następujące warunki:

- dla dróg wewnętrznych minimalna szerokość w liniach rozgraniczających nie może być mniejsza niż 
10 m,

- dla ciągów pieszo-jezdnych minimalna szerokość w liniach rozgraniczających nie może być mniejsza 
niż 6 m,

- zapewnienie, wymagań ochrony przeciwpożarowej, w szczególności dotyczących placów 
manewrowych, zgodnie z przepisami odrębnymi;

d) obowiązek zapewnienia miejsc postojowych w ilości nie mniejszej niż:

- dla lokali mieszkaniowych – 2 miejsca postojowe na 1 mieszkanie,

- dla usług w ramach gospodarstwa rolniczego – 1 miejsce postojowe na każde rozpoczęte 25 m² 
powierzchni użytkowej usług zlokalizowanych na działce, lecz nie mniej niż 2 miejsca postojowe,

- dla działalności hotelarskiej w ramach agroturystyki – 1 miejsce postojowe na 1 pokój gościnny,

- przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową  - w ilości nie mniejszej 
niż określona dla stanowisk postojowych wyznaczonych na drogach publicznych, strefach 
zamieszkania i strefach ruchu zgodnie z wymogami przepisów odrębnych dotyczących ruchu 
drogowego,

e) nawierzchnię naziemnych miejsc postojowych należy utwardzić, z zastosowaniem takich materiałów jak: 
kostka granitowa lub betonowa, betonowe płyty pełne lub ażurowe, nawierzchnie bitumiczne lub 
materiały do nich podobne;

3) w zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:

a) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem lit. b,

b) dopuszcza się stosowanie indywidualnych ujęć wody w wypadku braku technicznych możliwości 
podłączenia działek budowlanych do sieci wodociągowej;

c) awaryjne zaopatrzenie w wodę należy zapewnić zgodnie z przepisami odrębnymi;

d) przy realizacji nowych sieci wodociągowych należy uwzględnić wymogi przeciwpożarowe, zgodnie z 
przepisami odrębnymi.

4) w zakresie odprowadzenia i oczyszczenia ścieków bytowych, komunalnych, przemysłowych ustala się:

a) odprowadzanie ścieków komunalnych poprzez sieć kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni ścieków lub do 
indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków z zastrzeżeniem lit. b i c,

b) dopuszcza się stosowanie zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych indywidualnych 
oczyszczalni ścieków zgodnie z przepisami odrębnymi,

c) odprowadzanie ścieków przemysłowych, zgodnie z wymogami przepisów odrębnych;

5) w zakresie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych ustala się:

a) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do gruntu w obrębie własnych działek, w sposób nie 
zmieniający stosunków wodnych na sąsiednich działkach,

b) dopuszcza się retencjonowanie wód opadowych i roztopowych z dachów i tarasów budynków w celu ich 
gospodarczego wykorzystania,

c) objęcie systemami odprowadzającymi wody opadowe i roztopowe terenów utwardzonych,

d) w projektowaniu zainwestowania należy uwzględnić istniejące urządzenia melioracyjne i zapewnić im 
prawidłowe użytkowanie;

6) w zakresie zaopatrzenia w gaz:
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a) ustala się zaopatrzenie z sieci gazowej,

b) dopuszcza się zaopatrzenie ze zbiorników indywidualnych;

7) w zakresie zaopatrzenia w ciepło:

a) dla nowych obiektów ustala się stosowanie wysokosprawnych źródeł energii cieplnej, 
charakteryzujących się brakiem lub niską emisją substancji szkodliwych do powietrza lub stosowanie 
niekonwencjonalnych źródeł energii cieplnej, w tym paneli fotowoltaicznych, w urządzeniach 
wytwarzających energię o mocy nieprzekraczającej 40 kW, z zastrzeżeniem lit. b,

b) zakaz realizacji turbin wiatrowych,

c) dla istniejących obiektów dopuszcza się stosowanie dotychczasowych źródeł ciepła,

d) dopuszcza się tworzenie lokalnych sieci ciepłowniczych i grupowych kotłowni;

8) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:

a) zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejących i planowanych sieci elektroenergetycznych niskiego i 
średniego napięcia,

b) dopuszcza się pozyskiwanie energii z odnawialnych źródeł, w tym lokalizację urządzeń wytwarzających 
energię z odnawialnych źródeł energii o mocy nieprzekraczającej 40 kW, w tym paneli fotowoltaicznych 
z zastrzeżeniem lit. c,

c) zakaz lokalizacji turbin wiatrowych,

d) ustala się utrzymanie istniejących stacji transformatorowych, z dopuszczeniem możliwości ich 
modernizacji lub likwidacji,

e) dopuszcza się lokalizowanie stacji transformatorowych zgodnie z przepisami odrębnymi,

f) ustala się zapewnienie dostępu do infrastruktury elektroenergetycznej dla celów eksploatacyjnych 
i modernizacyjnych,

g) dopuszcza się rozbudowę sieci elektrycznej, wraz z niezbędnymi urządzeniami technicznymi dla 
zasilania terenów nowego zainwestowania, wyłącznie jako skablowanej z zachowaniem normatywnych 
odległości od budynków i od innych sieci infrastruktury podziemnej, określonych w przepisach 
odrębnych;

9) w zakresie zaopatrzenia w sieć telekomunikacyjną:

a) ustala się rozbudowę linii kablowych telekomunikacyjnych w ciągach komunikacyjnych zgodnie z 
obowiązującymi przepisami o lokalizacji sieci,

b) dopuszcza się lokalizacje inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, zgodnie z 
przepisami odrębnymi;

10) w zakresie właściwej gospodarki odpadami obowiązują zasady określone w przepisach odrębnych.

11. Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości: dla terenów o symbolach: B-RM ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu 
jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości wynikającej z uchwalenia planu w wysokości 15%.

§ 11. 1. Dla terenów oznaczonych symbolami: od B-R1 do B-R6 ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe - tereny rolnicze;

2) przeznaczenie uzupełniające:

a) drogi gospodarcze transportu rolnego,

b) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, dla których nie jest wymagane uzyskanie zgody na zmianę 
przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze i nieleśne,

c) zbiorniki i cieki wodne, których realizacja nie wpłynie niekorzystnie na stosunki gruntowo- wodne 
obszarów przyległych,
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d) zalesienia gruntów rolnych, zgodnie z przepisami odrębnymi.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) nie dopuszcza się grodzenia terenu;

2) dopuszcza się lokalizowanie tablic informacji turystycznej stanowiących elementy systemu informacji 
wizualnej.

3. Zasady ochrony  środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) tereny znajdują się w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP nr 317 "Niecka 
Zewnętrznosudecka Bolesławiec", wewnątrz którego wody podziemne podlegają ochronie;

2) ustala się ochronę istniejących zadrzewień i zakrzewień śródpolnych oraz wód powierzchniowych, 
śródlądowych, urządzeń melioracyjnych i drenażowych;

3) obowiązuje ochrona szpalerów i alei drzew poprzez:

a) zachowanie drzewostanu o istniejącym przebiegu wzdłuż dróg,

b) dopuszczenie możliwości uzupełnianie ubytków nowymi nasadzeniami drzew o tych samych gatunkach;

4) fragment terenu o symbolu: B-R5 znajduje się w zasięgu strefy ochrony pośredniej od ujęcia wody, w 
granicach której obowiązują ograniczenia określone w dokumentach wydanych, zgodnie z wymogami 
przepisów odrębnych dotyczących gospodarowania wodami.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: fragmenty 
terenów o symbolach: B-R1, B-R2 znajdują się w granicach strefy obserwacji archeologicznej, wyznaczonej 
dla miejscowości o wczesnej metryce historycznej, w obrębie której obowiązuje przeprowadzenie badań 
archeologicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi.

5. Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy:

1) ustala się zakaz zabudowy z wyłączeniem sieci i urządzeń infrastruktury technicznej oraz komunikacji;

2) wyznacza się następujące korytarze techniczne wzdłuż linii elektroenergetycznych, zlokalizowanych 
w terenach o symbolach: B-R zgodnie z rysunkiem planu, w obrębie których występują ograniczenia 
zabudowy i zagospodarowania terenu, wynikające z przepisów odrębnych:

a) wzdłuż linii napowietrznej WN 110 kV - 15m  od rzutu poziomego skrajnego przewodu linii, po obu jej 
stronach,

b) wzdłuż linii napowietrznej SN 15 kV lub 20 kV - 5m od rzutu poziomego skrajnego przewodu linii, po 
obu jej stronach;

3) wewnątrz korytarzy technicznych wzdłuż linii elektroenergetycznych, o których mowa w pkt 2 dopuszcza 
się lokalizację sieci podziemnego uzbrojenia technicznego, na warunkach określonych w przepisach 
odrębnych;

4) w ramach dopuszczonych dolesień gospodarkę leśną należy prowadzić zgodnie z wymogami ochrony 
środowiska oraz w oparciu o plany urządzania lasów;

5) fragment terenu o symbolu: B-R6 znajduje się w granicach strefy ochronnej strzelnicy, w której występują 
ograniczenia w lokalizacji zabudowy i zagospodarowaniu terenu, wynikające z przepisów odrębnych.

6. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) ustala się następujące zasady obsługi komunikacyjnej terenu:

a) dojazd do terenów o symbolu: B-R od strony istniejących dróg publicznych i dróg gospodarczych 
transportu rolnego,

b) dopuszcza się wydzielenie niezbędnych działek dla realizacji dróg gospodarczych transportu rolnego, 
nieoznaczonych na rysunku planu, o szerokości nie mniejszej niż 3,0 m i nie większej niż 6,0 m;
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2) dopuszcza się rozbudowę, przebudowę i likwidację istniejącej infrastruktury technicznej w sposób 
umożliwiający wykorzystanie terenu zgodnie z jego przeznaczeniem podstawowym;

3) należy zapewnić dostęp dla potrzeb eksploatacyjnych i konserwacyjnych do istniejących i projektowanych 
sieci infrastruktury technicznej, zgodnie z przepisami odrębnymi.

7. Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości: dla terenów o symbolach: B-R ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej 
opłaty od wzrostu wartości nieruchomości wynikającej z uchwalenia planu w wysokości 1%.

§ 12. 1. Dla terenów oznaczonych symbolami: od B-ZL1 do B-ZL8 ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe - lasy;

2) przeznaczenie uzupełniające, nie naruszające przepisów odrębnych w zakresie ochrony gruntów rolnych i 
leśnych:

a) drogi gospodarcze,

b) zbiorniki i cieki wodne, których realizacja nie wpłynie niekorzystnie na stosunki gruntowo- wodne 
obszarów przyległych,

c) zalesienia, dolesienia i szkółki leśne, zgodnie z przepisami odrębnymi,

d) wyznaczenie szlaków turystycznych i ścieżek rowerowych wraz z ich niezbędnym oznakowaniem.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: nie ustala się.

3. Zasady ochrony  środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) tereny znajdują się w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP nr 317 "Niecka 
Zewnętrznosudecka Bolesławiec", wewnątrz którego wody podziemne podlegają ochronie;

2) prowadzenie gospodarki leśnej zgodnie z przepisami odrębnymi: w tym wykonywanie prac związanych z 
pielęgnacja drzewostanu, korektę koron oraz wycinkę drzew w niezbędnym zakresie;

a) zapewnienia możliwości swobodnego dostępu do wód publicznych na potrzeby powszechnego 
korzystania i wykonywania robót związanych z utrzymaniem tych wód przez ich administratora,

b) prowadzenia gospodarki zmierzającej do odtworzenia i utrzymywania wartości naturalnych, łęgów, 
zadrzewień, łąk i cieków wodnych, wraz z ich biologicznym obrzeżem.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

a) fragmenty terenów o symbolach: B-ZL3, B-ZL7, B-ZL8 znajdują się w granicach strefy obserwacji 
archeologicznej, wyznaczonej dla miejscowości o wczesnej metryce historycznej, w obrębie której 
obowiązuje przeprowadzenie badań archeologicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi;

b) fragmenty terenów o symbolach: B-ZL3, B-ZL7, B-ZL8, znajdują się w granicach historycznych układów 
ruralistycznych, ujętych w wykazie zabytków, w obrębie których obowiązuje ochrona i opieka nad 
zabytkami, zgodnie z przepisami odrębnymi.

5. Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy:

1) gospodarkę leśną należy prowadzić zgodnie z wymogami ochrony środowiska oraz w oparciu o plany 
urządzania lasów oraz przepisy odrębne,

2) wyznacza się następujące korytarze techniczne wzdłuż linii elektroenergetycznych, zlokalizowanych 
w terenach o symbolach: B-ZL zgodnie z rysunkiem planu, w obrębie których występują ograniczenia 
zabudowy i zagospodarowania terenu, wynikające z przepisów odrębnych: wzdłuż linii napowietrznej SN 
15 kV lub 20 kV - 5m od rzutu poziomego skrajnego przewodu linii, po obu jej stronach;

3) wewnątrz korytarzy technicznych wzdłuż linii elektroenergetycznych, o których mowa w pkt 2 dopuszcza 
się lokalizację sieci podziemnego uzbrojenia technicznego, na warunkach określonych w przepisach 
odrębnych;
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4) obowiązuje zakaz lokalizacji zabudowy z wyłączeniem niezbędnych urządzeń i obiektów infrastruktury 
technicznej oraz obiektów dopuszczonych do realizacji na terenach lasów na podstawie przepisów 
odrębnych;

5) dopuszcza się prowadzenie robót związanych z utrzymywaniem lub regulacją wód;

6) fragment terenu o symbolach: B-ZL5 znajduje się w granicach strefy ochronnej strzelnicy, w której 
występują ograniczenia w lokalizacji zabudowy i zagospodarowaniu terenu, wynikające z przepisów 
odrębnych.

6. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) dopuszcza się rozbudowę, przebudowę i likwidację istniejącej infrastruktury technicznej w sposób 
umożliwiający wykorzystanie terenu zgodnie z jego przeznaczeniem podstawowym;

2) należy zapewnić dostęp dla potrzeb eksploatacyjnych i konserwacyjnych do istniejących i projektowanych 
sieci infrastruktury technicznej, zgodnie z przepisami odrębnymi.

7. Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości: dla terenów o symbolach: B-ZL ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej 
opłaty od wzrostu wartości nieruchomości wynikającej z uchwalenia planu w wysokości 1%.

§ 13. 1. Dla terenów oznaczonych symbolami: od B-ZLp1 do B-ZLp2 ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – tereny do zalesienia;

2) przeznaczenie uzupełniające:

a) drogi gospodarcze,

b) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

c) zbiorniki i cieki wodne, których realizacja nie wpłynie niekorzystnie na stosunki gruntowo- wodne 
obszarów przyległych,

d) szlaki turystyczne i ścieżki rowerowe wraz z ich niezbędnym oznakowaniem.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: nie dopuszcza się grodzenia terenu.

3. Zasady ochrony  środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) tereny znajdują się w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP nr 317 "Niecka 
Zewnętrznosudecka Bolesławiec", wewnątrz którego wody podziemne podlegają ochronie,

2) ustala się ochronę istniejących zadrzewień i zakrzewień śródpolnych oraz wód powierzchniowych, 
śródlądowych, urządzeń melioracyjnych i drenażowych;

3) prowadzenie gospodarki leśnej zgodnie z przepisami odrębnymi: w tym wykonywanie prac związanych z 
pielęgnacja drzewostanu, korektę koron oraz wycinkę drzew w niezbędnym zakresie;

4) obowiązuje ochrona szpalerów i alei drzew poprzez:

a) zachowanie drzewostanu o istniejącym przebiegu wzdłuż dróg,

b) dopuszczenie możliwości uzupełnianie ubytków nowymi nasadzeniami drzew o tych samych gatunkach.

4. Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy:

1) wyznacza się następujące korytarze techniczne wzdłuż linii elektroenergetycznych, zlokalizowanych 
w terenach o symbolach: B-ZLp zgodnie z rysunkiem planu, w obrębie których występują ograniczenia 
zabudowy i zagospodarowania terenu, wynikające z przepisów odrębnych: wzdłuż linii napowietrznej SN 
15 kV lub 20 kV - 5m od rzutu poziomego skrajnego przewodu linii, po obu jej stronach;

2) wewnątrz korytarzy technicznych wzdłuż linii elektroenergetycznych, o których mowa w pkt 2 dopuszcza 
się lokalizację sieci podziemnego uzbrojenia technicznego, na warunkach określonych w przepisach 
odrębnych;
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3) gospodarkę leśną należy prowadzić zgodnie z wymogami ochrony środowiska oraz w oparciu o plany 
urządzania lasów oraz przepisy odrębne;

4) obowiązuje zakaz lokalizacji zabudowy z wyłączeniem obiektów małej architektury.

5. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) dopuszcza się rozbudowę, przebudowę i likwidację istniejącej infrastruktury technicznej w sposób 
umożliwiający wykorzystanie terenu zgodnie z jego przeznaczeniem podstawowym;;

2) należy zapewnić dostęp dla potrzeb eksploatacyjnych i konserwacyjnych do istniejących i projektowanych 
sieci infrastruktury technicznej, zgodnie z przepisami odrębnymi.

6. Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości: dlaterenów o symbolach: B-ZLp ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu 
jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości wynikającej z uchwalenia planu w wysokości 1%.

§ 14. 1. Dla terenów oznaczonych symbolami: od B-ZI1 do B-ZI5 ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – tereny zieleni izolacyjnej;

2) przeznaczenie uzupełniające:

a) zieleń urządzona,

b) drogi gospodarcze,

c) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

d) zbiorniki i cieki wodne, których realizacja nie wpłynie niekorzystnie na stosunki gruntowo- wodne 
obszarów przyległych,

e) obiekty małej architektury,

f) szlaki turystyczne i ścieżki rowerowe wraz z ich niezbędnym oznakowaniem.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: nie ustala się.

3. Zasady ochrony  środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) tereny znajdują się w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP nr 317 "Niecka 
Zewnętrznosudecka Bolesławiec", wewnątrz którego wody podziemne podlegają ochronie;

2) ustala się ochronę istniejących zadrzewień i zakrzewień śródpolnych oraz wód powierzchniowych, 
śródlądowych, urządzeń melioracyjnych i drenażowych;

3) ustala się obowiązek:

a) zapewnienia możliwości swobodnego dostępu do wód publicznych na potrzeby powszechnego 
korzystania i wykonywania robót związanych z utrzymaniem tych wód przez ich administratora,

b) prowadzenia gospodarki zmierzającej do odtworzenia i utrzymywania wartości naturalnych, łęgów, 
zadrzewień, łąk i cieków wodnych, wraz z ich biologicznym obrzeżem.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

1) teren o symbolu: B-Zi3 oraz fragment terenu B-Zi1 znajdują się w zasięgu strefy obserwacji 
archeologicznej, wyznaczonej dla miejscowości o wczesnej metryce historycznej, w obrębie której 
obowiązuje przeprowadzenie badań archeologicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) teren o symbolu: B-Zi3 oraz fragment terenu B-Zi1 znajdują się w w zasięgu historycznych układów 
ruralistycznych, ujętych w wykazie zabytków, w obrębie których obowiązuje:

a) zachowanie i odtwarzanie zasadniczych elementów historycznego rozplanowania w tym przede 
wszystkim: układu ulic i dróg, układu placów, podziału działek, rodzaju nawierzchni, nasadzeń 
alejowych i pozostałej zieleni, przebiegu głównych cieków wodnych,

b) obowiązuje ochrona i opieka nad zabytkami, zgodnie z przepisami odrębnymi.
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5. Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy:

1) obowiązuje zakaz lokalizacji zabudowy za wyjątkiem niezbędnych urządzeń i obiektów infrastruktury 
technicznej oraz obiektów obiektów małej architektury oraz urządzeń sportowo - rekreacyjnych;

2) wyznacza się następujące korytarze techniczne wzdłuż linii elektroenergetycznych, zlokalizowanych 
w terenach o symbolach: B-ZI, zgodnie z rysunkiem planu, w obrębie których występują ograniczenia 
zabudowy i zagospodarowania terenu, wynikające z przepisów odrębnych: wzdłuż linii napowietrznej SN 
15 kV lub 20 kV - 5m od rzutu poziomego skrajnego przewodu linii, po obu jej stronach;

3) wewnątrz korytarzy technicznych wzdłuż linii elektroenergetycznych, o których mowa w pkt 2 dopuszcza 
się lokalizację sieci podziemnego uzbrojenia technicznego, na warunkach określonych w przepisach 
odrębnych;

4) dopuszcza się prowadzenie robót związanych z utrzymywaniem lub regulacją wód;

5) fragment terenu o symbolu: B-ZI5 znajduje się w granicach strefy ochronnej strzelnicy, w której występują 
ograniczenia w lokalizacji zabudowy i zagospodarowaniu terenu, wynikające z przepisów odrębnych.

6. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) dopuszcza się rozbudowę, przebudowę i likwidację istniejącej infrastruktury technicznej w sposób 
umożliwiający wykorzystanie terenu zgodnie z jego przeznaczeniem podstawowym;

2) należy zapewnić dostęp dla potrzeb eksploatacyjnych i konserwacyjnych do istniejących i projektowanych 
sieci infrastruktury technicznej, zgodnie z przepisami odrębnymi.

7. Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości: dla terenów o symbolach: B-ZI ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej 
opłaty od wzrostu wartości nieruchomości wynikającej z uchwalenia planu w wysokości 1%.

§ 15. 1. Dla terenów oznaczonych symbolami: od B-WS1 do B-WS3 ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – tereny wód powierzchniowych śródlądowych, rzeki, stawy;

2) przeznaczenie uzupełniające, nie naruszające przepisów odrębnych w zakresie ochrony wód:

a) urządzenia melioracji,

b) przeprawy wodne,

c) zieleń urządzona,

d) zieleń izolacyjna,

e) drogi gospodarcze,

f) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

g) obiekty małej architektury,

h) szlaki turystyczne wraz z ich niezbędnym oznakowaniem.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: nie ustala się.

3. Zasady ochrony  środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) tereny znajdują się w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP nr 317 "Niecka 
Zewnętrznosudecka Bolesławiec", wewnątrz którego wody podziemne podlegają ochronie;

2) ustala się obowiązek zapewnienia możliwości swobodnego dostępu do wód publicznych na potrzeby 
powszechnego korzystania i wykonywania robót związanych z utrzymaniem tych wód przez ich 
administratora.

4. Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy:
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1) obowiązuje zakaz lokalizacji zabudowy za wyjątkiem niezbędnych urządzeń i obiektów dopuszczonych w 
ramach przeznaczenia uzupełniającego;

2) wyznacza się następujące korytarze techniczne wzdłuż linii elektroenergetycznych, zlokalizowanych 
w terenach o symbolach: B-ZI, zgodnie z rysunkiem planu, w obrębie których występują ograniczenia 
zabudowy i zagospodarowania terenu, wynikające z przepisów odrębnych:

a) wzdłuż linii napowietrznej WN 110 kV -  15m  od rzutu poziomego skrajnego przewodu linii, po obu jej 
stronach,

b) wzdłuż linii napowietrznej SN 15 kV lub 20 kV - 5m od rzutu poziomego skrajnego przewodu linii, po 
obu jej stronach;

3) dopuszcza się prowadzenie robót związanych z utrzymywaniem lub regulacją wód.

5. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) dopuszcza się rozbudowę, przebudowę i likwidację istniejącej infrastruktury technicznej w sposób 
umożliwiający wykorzystanie terenu zgodnie z jego przeznaczeniem podstawowym;

2) należy zapewnić dostęp dla potrzeb eksploatacyjnych i konserwacyjnych do istniejących i projektowanych 
sieci infrastruktury technicznej, zgodnie z przepisami odrębnymi.

6. Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości: dla terenów o symbolach: B-WS ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu 
jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości wynikającej z uchwalenia planu w wysokości 1%.

§ 16. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem: B-KDZ1 ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe– tereny dróg i ulic publicznych klasy zbiorczej;

2) przeznaczenie uzupełniające:

a) urządzenia towarzyszące,

b) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

c) zieleń urządzona, zieleń izolacyjna.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: nie ustala się.

3. Zasady ochrony  środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) tereny znajdują się w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP nr 317 "Niecka 
Zewnętrznosudecka Bolesławiec", wewnątrz którego wody podziemne podlegają ochronie;

2) fragment  terenu o symbolu: B-KDZ1 znajduje się w zasięgu strefy ochrony pośredniej od ujęcia wody, w 
granicach której obowiązują ograniczenia określone w dokumentach wydanych, zgodnie z wymogami 
przepisów odrębnych dotyczących gospodarowania wodami.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

1) fragment terenu o symbolu: B-KDZ1 znajduje się w zasięgu historycznych układów ruralistycznych, 
ujętych w wykazie zabytków, w obrębie których obowiązuje zachowanie układu zabytkowej zabudowy i 
zieleni oraz historycznego przebiegu ulic, w obrębie którego obowiązuje wymóg ochrony i opieki 
zabytków, zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) fragment terenu o symbolu: B-KDZ1 znajduje się w zasięgu strefy obserwacji archeologicznej, 
wyznaczonej dla miejscowości o wczesnej metryce historycznej, w obrębie której obowiązuje 
przeprowadzenie badań archeologicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi.

5. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:

1) jako tereny przestrzeni publicznej ustala się teren o symbolu: B-KDZ1;

2) dopuszcza się lokalizowanie nośników reklamowych i tablic informacji turystycznej stanowiących 
elementy systemu informacji wizualnej o powierzchni nie większej niż 6 m², w sposób nie pogarszający 
warunków ruchu drogowego, zgodnie z przepisami odrębnymi.
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6. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: nie ustala się.

7. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem: nie ustala się.

8. Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy: do czasu realizacji projektowanych odcinków ulic lub poszerzenia do docelowych 
parametrów istniejących ulic dopuszcza się dotychczasowy sposób zagospodarowania terenów, bez możliwości 
wprowadzania trwałych obiektów budowlanych, oraz realizacji nowych ogrodzeń, uniemożliwiających 
docelową realizację ustaleń planu.

9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) remonty, przebudowę dróg i sieci infrastruktury technicznej można prowadzić w istniejących granicach 
własności lub etapami w liniach rozgraniczających wyznaczonych na rysunku planu;

2) ustala się docelową szerokość w liniach rozgraniczających od 6 m do 25 m, zgodnie z rysunkiem planu;

3) obowiązuje przekrój ulicy jednojezdniowy, o dwóch pasach ruchu;

4) ustala się obowiązek budowy co najmniej jednostronnie chodnika;

5) chodniki oraz krawężniki wydzielające jezdnię należy kształtować w sposób umożliwiający ruch osób 
niepełnosprawnych i osób z wózkami dla dzieci;

6) dopuszcza się:

a) etapową realizację poszerzenia dróg do ustalonych linii rozgraniczających;

b) lokalizację środków biernej ochrony przed uciążliwościami wywołanymi ruchem pojazdów w formie 
zieleni izolacyjnej i szpalerów drzew,

c) lokalizację ścieżek rowerowych, miejsc postojowych, zieleni urządzonej, urządzeń obsługi komunikacji 
zbiorowej;

d) rozbudowę, przebudowę i likwidację istniejącej infrastruktury technicznej;

e) lokalizację nowych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

10. Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości: dla terenu o symbolu: B-KDZ1 ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej 
opłaty od wzrostu wartości nieruchomości wynikającej z uchwalenia planu w wysokości 1%.

§ 17. 1. Dla terenów oznaczonych symbolami: od B-KDL1 do B-KDL2 ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – tereny dróg i ulic publicznych klasy lokalnej;

2) przeznaczenie uzupełniające:

a) urządzenia towarzyszące,

b) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

c) zieleń urządzona, zieleń izolacyjna.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: nie ustala się.

3. Zasady ochrony  środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: tereny znajdują się w zasięgu 
Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP nr 317 "Niecka Zewnętrznosudecka Bolesławiec", wewnątrz 
którego wody podziemne podlegają ochronie.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

1) teren lub fragmenty terenów o symbolach: B-KDL1, B-KDL2 znajdują się w zasięgu historycznych 
układów ruralistycznych, ujętych w wykazie zabytków, w obrębie których obowiązuje zachowanie układu 
zabytkowej zabudowy i zieleni oraz historycznego przebiegu ulic, w obrębie którego obowiązuje wymóg 
ochrony i opieki zabytków, zgodnie z przepisami odrębnymi;
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2) teren lub fragmenty terenów o symbolach: B-KDL1, B-KDL2 znajdują się w zasięgu strefy obserwacji 
archeologicznej, wyznaczonej dla miejscowości o wczesnej metryce historycznej, w obrębie której 
obowiązuje przeprowadzenie badań archeologicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi.

5. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:

1) jako tereny przestrzeni publicznej ustala się tereny o symbolach: B-KDL1, B-KDL2;

2) dopuszcza się lokalizowanie nośników reklamowych i tablic informacji turystycznej stanowiących 
elementy systemu informacji wizualnej o powierzchni nie większej niż 6 m² w sposób nie pogarszający 
warunków ruchu drogowego zgodnie z przepisami odrębnymi.

6. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: nie ustala się.

7. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem: nie ustala się.

8. Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy:

1) do czasu realizacji projektowanych odcinków ulic lub poszerzenia do docelowych parametrów istniejących 
ulic dopuszcza się dotychczasowy sposób zagospodarowania terenów, bez możliwości wprowadzania 
trwałych obiektów budowlanych, oraz realizacji nowych ogrodzeń, uniemożliwiających docelową 
realizację ustaleń planu;

2) fragment terenu o symbolu: B-KDL1 znajduje się w zasięgu strefy ochronnej strzelnicy, w której występują 
ograniczenia w lokalizacji zabudowy i zagospodarowaniu terenu, wynikające z przepisów odrębnych.

9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) remonty, przebudowę dróg i sieci infrastruktury technicznej można prowadzić w istniejących granicach 
własności lub etapami w liniach rozgraniczających wyznaczonych na rysunku planu;

2) ustala się docelową szerokość w liniach rozgraniczających od 6 m do 20 m, zgodnie z rysunkiem planu;

3) obowiązuje przekrój ulic jednojezdniowy, o dwóch pasach ruchu;

4) ustala się obowiązek budowy co najmniej jednostronnie chodnika;

5) chodniki oraz krawężniki wydzielające jezdnię należy kształtować w sposób umożliwiający ruch osób 
niepełnosprawnych i osób z wózkami dla dzieci;

6) dopuszcza się:

a) etapową realizację poszerzenia dróg do ustalonych linii rozgraniczających,

b) lokalizację elementów uspokojenia ruchu, takich jak: poprzeczne progi spowalniające przejazd 
pojazdów, gazony, zieleńce i wyspy zwężające lub wyginające pas przeznaczony dla ruchu pojazdów,

c) lokalizację ścieżek rowerowych, miejsc postojowych, zieleni urządzonej, urządzeń obsługi komunikacji 
zbiorowej,

d) rozbudowę, przebudowę i likwidację istniejącej infrastruktury technicznej,

e) lokalizację nowych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

10. Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości: dla terenów o symbolach: B-KDL ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu 
jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości wynikającej z uchwalenia planu w wysokości 1%.

§ 18. 1. Dla terenów oznaczonych symbolami: od B-KDD1 do B-KDD12 ustala się: przeznaczenie 
podstawowe – tereny dróg i ulic publicznych klasy dojazdowej.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: nie ustala się.

3. Zasady ochrony  środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) tereny znajdują się w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP nr 317 "Niecka 
Zewnętrznosudecka Bolesławiec", wewnątrz którego wody podziemne podlegają ochronie;
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2) tereny o symbolach: B-KDD1, B-KDD2 znajdują się w zasięgu strefy ochrony pośredniej od ujęcia wody, 
w granicach której obowiązują ograniczenia określone w dokumentach wydanych, zgodnie z wymogami 
przepisów odrębnych dotyczących gospodarowania wodami.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

1) tereny lub fragmenty terenów o symbolach: B-KDD1, B-KDD2, B-KDD3, B-KDD4, B-KDD5, B-KDD6, 
B-KDD7, B-KDD8, B-KDD9, B-KDD10 znajdują się w zasięgu historycznych układów ruralistycznych, 
ujętych w wykazie zabytków, w obrębie których obowiązuje zachowanie układu zabytkowej zabudowy i 
zieleni oraz historycznego przebiegu ulic, w obrębie którego obowiązuje wymóg ochrony i opieki 
zabytków, zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) tereny lub fragmenty terenów o symbolach: B-KDD1, B-KDD2, B-KDD3, B-KDD4, B-KDD5, B-KDD6, 
B-KDD7, B-KDD8, B-KDD9, B-KDD10 znajdują się w zasięgu strefy obserwacji archeologicznej, 
wyznaczonej dla miejscowości o wczesnej metryce historycznej, w obrębie której obowiązuje 
przeprowadzenie badań archeologicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi.

5. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:

1) jako tereny przestrzeni publicznej ustala się tereny o symbolach: B-KDD;

2) dopuszcza się lokalizowanie nośników reklamowych i tablic informacji turystycznej stanowiących 
elementy systemu informacji wizualnej o powierzchni nie większej niż 6 m² w sposób nie pogarszający 
warunków ruchu drogowego zgodnie z przepisami odrębnymi.

6. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: nie ustala się.

7. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem: nie ustala się.

8. Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy:

1) do czasu realizacji projektowanych odcinków ulic lub poszerzenia do docelowych parametrów istniejących 
ulic dopuszcza się dotychczasowy sposób zagospodarowania terenów, bez możliwości wprowadzania 
trwałych obiektów budowlanych, oraz realizacji nowych ogrodzeń, uniemożliwiających docelową 
realizację ustaleń planu;

2) wyznacza się następujące korytarze techniczne wzdłuż linii elektroenergetycznych, zlokalizowanych 
w terenach o symbolach: B-KDD zgodnie z rysunkiem planu, w obrębie których występują ograniczenia 
zabudowy i zagospodarowania terenu, wynikające z przepisów odrębnych:

a) wzdłuż linii napowietrznej WN 110 kV -  15m  od rzutu poziomego skrajnego przewodu linii, po obu jej 
stronach,

b) wzdłuż linii napowietrznej SN 15 kV lub 20 kV - 5m od rzutu poziomego skrajnego przewodu linii, po 
obu jej stronach;

3) fragment terenu o symbolu: B-KDD9 znajduje się w zasięgu strefy ochronnej strzelnicy, w której występują 
ograniczenia w lokalizacji zabudowy i zagospodarowaniu terenu, wynikające z przepisów odrębnych.

9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) remonty, przebudowę dróg i sieci infrastruktury technicznej można prowadzić w istniejących granicach 
własności lub etapami w liniach rozgraniczających wyznaczonych na rysunku planu;

2) ustala się docelową szerokość w liniach rozgraniczających od 3 m do 20 m, zgodnie z rysunkiem planu;

3) obowiązuje przekrój ulic jednojezdniowy, o dwóch pasach ruchu;

4) chodniki oraz krawężniki wydzielające jezdnię należy kształtować w sposób umożliwiający ruch osób 
niepełnosprawnych i osób z wózkami dla dzieci;

5) dopuszcza się:

a) brak wyodrębniania jezdni i chodnika, tj. realizację nawierzchni jednoprzestrzennej, w formie ciągu 
pieszo – jezdnego;
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b) etapową realizację poszerzenia dróg do ustalonych linii rozgraniczających,

c) lokalizację elementów uspokojenia ruchu, takich jak: poprzeczne progi spowalniające przejazd 
pojazdów, gazony, zieleńce i wyspy zwężające lub wyginające pas przeznaczony dla ruchu pojazdów,

d) lokalizację ścieżek rowerowych, miejsc postojowych, zieleni urządzonej, urządzeń obsługi komunikacji 
zbiorowej,

e) rozbudowę, przebudowę i likwidację istniejącej infrastruktury technicznej,

f) lokalizację nowych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

10. Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości: dla terenów o symbolach: B-KDD ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu 
jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości wynikającej z uchwalenia planu w wysokości 1%.

§ 19. 1. Dla terenów oznaczonych symbolami: od B-KDW1 do B-KDW8 ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe– tereny dróg i ulic wewnętrznych;

2) przeznaczenie uzupełniające:

a) urządzenia towarzyszące,

b) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

c) zieleń urządzona, zieleń izolacyjna.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: nie ustala się.

3. Zasady ochrony  środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: tereny znajdują się w zasięgu 
Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP nr 317 "Niecka Zewnętrznosudecka Bolesławiec", wewnątrz 
którego wody podziemne podlegają ochronie.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

1) tereny lub fragmenty terenów o symbolach: B-KDW1, B-KDW3, B-KDW4, B-KDW5, B-KDW8 znajdują 
się w zasięgu historycznych układów ruralistycznych, ujętych w wykazie zabytków, w obrębie których 
obowiązuje zachowanie układu zabytkowej zabudowy i zieleni oraz historycznego przebiegu ulic, w 
obrębie którego obowiązuje wymóg ochrony i opieki zabytków, zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) tereny lub fragmenty terenów o symbolach: B-KDW1, B-KDW3, B-KDW4, B-KDW5, B-KDW8 znajdują 
się w zasięgu strefy obserwacji archeologicznej, wyznaczonej dla miejscowości o wczesnej metryce 
historycznej, w obrębie której obowiązuje przeprowadzenie badań archeologicznych, zgodnie z przepisami 
odrębnymi.

5. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:

1) jako tereny przestrzeni publicznej ustala się tereny o symbolach: B-KDW;

2) dopuszcza się lokalizowanie nośników reklamowych i tablic informacji turystycznej stanowiących 
elementy systemu informacji wizualnej o powierzchni nie większej niż 6 m² w sposób nie pogarszający 
warunków ruchu drogowego.

6. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: nie ustala się.

7. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem: nie ustala się.

8. Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy:

1) wyznacza się następujące korytarze techniczne wzdłuż linii elektroenergetycznych, zlokalizowanych 
w terenach o symbolach: O-ZL zgodnie z rysunkiem planu, w obrębie których występują ograniczenia 
zabudowy i zagospodarowania terenu, wynikające z przepisów odrębnych: wzdłuż linii napowietrznej SN 
15 kV lub 20 kV - 5m od rzutu poziomego skrajnego przewodu linii, po obu jej stronach;

2) do czasu realizacji projektowanych odcinków ulic lub poszerzenia do docelowych parametrów istniejących 
ulic dopuszcza się dotychczasowy sposób zagospodarowania terenów, bez możliwości wprowadzania 
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trwałych obiektów budowlanych, oraz realizacji nowych ogrodzeń, uniemożliwiających docelową 
realizację ustaleń planu.

9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) remonty, przebudowę dróg i sieci infrastruktury technicznej można prowadzić w istniejących granicach 
własności lub etapami w liniach rozgraniczających wyznaczonych na rysunku planu;

2) ustala się docelową szerokość w liniach rozgraniczających od 3,5 m do 15 m, zgodnie z rysunkiem planu;

3) dopuszcza się:

a) rozbudowę, przebudowę i likwidację istniejącej infrastruktury technicznej,

b) lokalizację nowych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,

c) etapową realizację poszerzenia dróg do ustalonych linii rozgraniczających,

d) brak wyodrębniania jezdni i chodnika, tj. realizację nawierzchni jednoprzestrzennej, w formie ciągu 
pieszo - jezdnego,

e) lokalizację elementów uspokojenia ruchu, takich jak: poprzeczne progi spowalniające przejazd 
pojazdów, gazony, zieleńce i wyspy zwężające lub wyginające pas przeznaczony dla ruchu pojazdów,

f) lokalizację ścieżek rowerowych, miejsc postojowych, zieleni urządzonej, urządzeń obsługi komunikacji 
zbiorowej.

10. Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości: dla terenów o symbolach: B-KDW ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu 
jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości wynikającej z uchwalenia planu w wysokości 1%.

§ 20. 1. Przeznaczenie terenu oznaczonego symbolami: od B-CPJ1 do B-CPJ3:

1) przeznaczenie podstawowe – tereny ciągów pieszo - jednych rozumiane jako pas terenu przeznaczony dla 
ruchu pieszych, dojazd do posesji pojazdów właścicieli, służb komunalnych i porządkowych, wraz ze 
ścieżkami rowerowymi, który jest zarządzany i utrzymywany przez właściciela terenu lub jego zarządcę;

2) przeznaczenie uzupełniające:

a) urządzenia towarzyszące,

b) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

c) zieleń urządzona, zieleń izolacyjna.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: nie ustala się.

3. Zasady ochrony  środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: tereny znajdują się w zasięgu 
Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 317 "Niecka Zewnętrznosudecka Bolesławiec" – wody podziemne 
podlegają ochronie.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

1) tereny o symbolach: B-CPJ1, B-CPJ3 znajdują się w zasięgu historycznych układów ruralistycznych, 
ujętych w wykazie zabytków, w obrębie których obowiązuje zachowanie układu zabytkowej zabudowy i 
zieleni oraz historycznego przebiegu ulic, w obrębie którego obowiązuje wymóg ochrony i opieki 
zabytków, zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) tereny o symbolach: B-CPJ1, B-CPJ3 znajdują się w zasięgu strefy obserwacji archeologicznej, 
wyznaczonej dla miejscowości o wczesnej metryce historycznej, w obrębie której obowiązuje 
przeprowadzenie badań archeologicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi.

5. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:

1) jako tereny przestrzeni publicznej ustala się teren o symbolu: B-CPJ;

2) dopuszcza się lokalizowanie nośników reklamowych i tablic informacji turystycznej stanowiących 
elementy systemu informacji wizualnej o powierzchni nie większej niż 6 m² w sposób nie pogarszający 
warunków ruchu drogowego.
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6. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: nie ustala się.

7. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem: nie ustala się.

8. Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy:

1) wyznacza się następujące korytarze techniczne wzdłuż linii elektroenergetycznych, zlokalizowanych 
w terenach o symbolach: B-CPJ zgodnie z rysunkiem planu, w obrębie których występują ograniczenia 
zabudowy i zagospodarowania terenu, wynikające z przepisów odrębnych: wzdłuż linii napowietrznej WN 
110 kV -  15m  od rzutu poziomego skrajnego przewodu linii, po obu jej stronach;

2) do czasu realizacji projektowanych odcinków ulic lub poszerzenia do docelowych parametrów istniejących 
ulic dopuszcza się dotychczasowy sposób zagospodarowania terenów, bez możliwości wprowadzania 
trwałych obiektów budowlanych, oraz realizacji nowych ogrodzeń, uniemożliwiających docelową 
realizację ustaleń planu.

9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) remonty, przebudowę dróg i sieci infrastruktury technicznej można prowadzić w istniejących granicach 
własności lub etapami w liniach rozgraniczających wyznaczonych na rysunku planu;

2) ustala się docelową szerokość w liniach rozgraniczających od 5 m do 6 m, zgodnie z rysunkiem planu;

3) ustala się realizację nawierzchni jednoprzestrzennej, tj. bez wyodrębniania jezdni i chodnika;

4) dopuszcza się:

a) rozbudowę, przebudowę i likwidację istniejącej infrastruktury technicznej,

b) lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,

c) etapową realizację poszerzenia dróg do ustalonych linii rozgraniczających,

d) lokalizację elementów uspokojenia ruchu, takich jak: poprzeczne progi spowalniające przejazd 
pojazdów, gazony, zieleńce i wyspy zwężające lub wyginające pas przeznaczony dla ruchu pojazdów,

e) lokalizację ścieżek rowerowych, miejsc postojowych.

10. Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości: dla terenów o symbolach: B-CPJ ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu 
jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości wynikającej z uchwalenia planu w wysokości 1%.

§ 21. 1. Dla terenów oznaczonych symbolami: od B-IT1 do B-IT2 ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – tereny infrastruktury technicznej;

2) dopuszcza się lokalizację chodników, miejsc postojowych, zieleni urządzonej i małej architektury;

3) dopuszcza się trwałe ogrodzenie terenu.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: nie ustala się.

3. Zasady ochrony  środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: tereny znajdują się w zasięgu 
Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP nr 317 "Niecka Zewnętrznosudecka Bolesławiec", wewnątrz 
którego wody podziemne podlegają ochronie.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

1) teren o symbolu: B-IT1 znajduje się w zasięgu historycznych układów ruralistycznych, ujętych w wykazie 
zabytków, w obrębie których obowiązuje zachowanie układu zabytkowej zabudowy i zieleni oraz 
historycznego przebiegu ulic, w obrębie którego obowiązuje wymóg ochrony i opieki zabytków, zgodnie z 
przepisami odrębnymi;

2) teren o symbolu: B-IT1 znajduje się w zasięgu strefy obserwacji archeologicznej, wyznaczonej dla 
miejscowości o wczesnej metryce historycznej, w obrębie której obowiązuje przeprowadzenie badań 
archeologicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi.

5. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: nie określa się.
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6. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) formę obiektu i jego gabaryty, w tym wysokość należy dostosować do parametrów technicznych 
urządzenia;

2) maksymalny wskaźnik zabudowy działki: 95%;

3) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej działki: 5%;

4) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 1,0;

5) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,01;

6) minimalne powierzchnie nowo wydzielanych działek budowlanych: 4 m².

7. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem:

1) nie określa się granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości;

2) ustala się minimalne szerokości frontu działki na 2 m;

3) publiczne: 1m2,

4) granice działek należy wytyczać w stosunku do istniejących lub projektowanych dróg publicznych i 
wewnętrznych pod kątem od 40 stopni do 140 stopni.

8. Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy:

1) wyznacza się następujące korytarze techniczne wzdłuż linii elektroenergetycznych, zlokalizowanych 
w terenach o symbolach: B-IT, zgodnie z rysunkiem planu, wewnątrz których występują ograniczenia 
zagospodarowania terenu, wynikające z przepisów odrębnych: wzdłuż linii napowietrznej WN 110 kV - 
15m  od rzutu poziomego skrajnego przewodu linii, po obu jej stronach;

2) wewnątrz korytarzy technicznych wzdłuż linii elektroenergetycznych, o których mowa w pkt 1 dopuszcza 
się lokalizację sieci podziemnego uzbrojenia technicznego, na warunkach określonych w przepisach 
odrębnych.

9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) dopuszcza się rozbudowę, przebudowę i likwidację istniejącej infrastruktury technicznej;

2) ustala się następujące zasady obsługi komunikacyjnej terenu: dojazd do terenów o symbolach: IT od strony 
istniejących dróg publicznych.

10. Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości: dla terenów o symbolach: B-IT ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej 
opłaty od wzrostu wartości nieruchomości wynikającej z uchwalenia planu w wysokości 1%.

Rozdział 2.
Obręb Rakowice

§ 22. 1. Dla terenów oznaczonych symbolami: od R-MN1 do R-MN41 ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

2) w ramach przeznaczenia podstawowego dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy zagrodowej oraz 
zachowanie istniejącej zabudowy wielorodzinnej;

3) przeznaczenie uzupełniające:

a) usługi nieuciążliwe, z zastrzeżeniem pkt 4 -7,

b) usługi publiczne,

c) zabudowa związana z prowadzoną w ramach gospodarstwa rolnego działalnością agroturystyczną 
w zakresie wynajmowania pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach 
rolnych innych usług związanych z pobytem turystów – wyłącznie w ramach istniejącej w dniu wejścia 
w życie planu zabudowy zagrodowej,
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d) urządzenia towarzyszące,

e) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

f) drogi wewnętrzne,

g) zieleń urządzona, zieleń izolacyjna.

4) zakaz prowadzenia działalności gospodarczej związanej ze skupem, przetwarzaniem i odzyskiem odpadów 
i surowców wtórnych;

5) zakaz lokalizacji zakładów stolarskich i kamieniarskich;

6) zakaz lokalizacji otwartych placów składowych;

7) zakaz lokalizacji stanowisk postojowych dla przyczep samochodowych, kempingowych lub podobnych 
pojazdów do prowadzenia działalności usługowej.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę lub nadbudowę istniejących budynków w tym:

a) budynków zlokalizowanych częściowo lub w całości poza wyznaczonymi w planie nieprzekraczalnymi 
liniami zabudowy, z zastrzeżeniem pkt 2,

b) budynków o innym przeznaczeniu terenu niż ustalone w planie,

c) budynków nie spełniających wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu zgodnie 
z przepisami odrębnymi z zachowaniem ustalonych w planie wskaźników kształtowania zabudowy i 
nieprzekraczalnych linii zabudowy;

2) nie dopuszcza się rozbudowy w kierunku dróg bryły istniejących budynków zlokalizowanych częściowo 
lub w całości poza wyznaczonymi w planie nieprzekraczalnymi liniami zabudowy i jednocześnie 
niespełniających wymogów zachowania odległości od krawędzi jezdni wynikających z przepisów 
odrębnych;

3) obowiązuje zakaz realizacji dachów o niesymetrycznym układzie połaci, przesuniętych względem siebie w 
pionie;

4) obowiązuje stosowanie kolorystyki harmonizującej z otoczeniem oraz zbliżonej do kolorów tradycyjnych 
materiałów budowlanych, takich jak drewno, kamień, cegła, kamień naturalny i metal oraz do kolorów 
uzyskiwanych z naturalnych pigmentów;

5) zakazuje się stosowania okładzin elewacyjnych z tworzywa sztucznego (oblicówka imitująca deskowanie 
typu „siding”);

6) zakazuje się lokalizowania od strony terenów dróg publicznych:

a) ogrodzeń pełnych i ogrodzeń wykonanych z prefabrykowanych płyt betonowych – dopuszcza się 
wyłącznie betonowe słupki i podmurówki (w przypadku ogrodzeń systemowych lub pokrytych z 
zewnątrz okładzinami elewacyjnymi z kamienia naturalnego, ceramiki lub okładzin imitujących te 
materiały),

b) ogrodzeń o wysokości większej niż 1.50 m;

7) zakazuje się lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych;

8) zakazuje się lokalizowania garaży i budynków gospodarczych w formie blaszanych lub metalowych 
kontenerów;

9) wysokości zabudowy ustalonej dla poszczególnych terenów nie stosuje się do inwestycji z zakresu 
inwestycji łączności publicznej.

3. Zasady ochrony  środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) zakaz lokalizowania obiektów i urządzeń zaliczonych do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco 
oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej oraz 
infrastruktury telekomunikacyjnej;
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2) ustala się wymóg zachowania dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, określonych w przepisach 
odrębnych, jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

3) uciążliwość wynikająca z charakteru prowadzonej działalności nie może przekraczać wartości 
dopuszczalnych określonych w przepisach odrębnych, na granicy działki, do której inwestor posiada tytuł 
prawny;

4) w zakresie właściwej gospodarki odpadami obowiązują zasady określone w przepisach odrębnych;

5) tereny znajdują się w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP nr 317 "Niecka 
Zewnętrznosudecka Bolesławiec", wewnątrz którego wody podziemne podlegają ochronie;

6) w zakresie ochrony przed polem elektromagnetycznym związanym z obiektami elektroenergetycznymi, 
telekomunikacyjnymi i teleinformatycznymi obowiązują zasady określone w przepisach odrębnych,

7) tereny o symbolach: R-MN1, R-MN2, R-MN4, R-MN5, R-MN6, R-MN8, R-MN9, R-MN10, R-MN12, R-
MN13, R-MN23, R-MN24, R-MN25, R-MN26, R-MN27, R-MN28, R-MN29, R-MN30, R-MN31, R-
MN32, R-MN33, R-MN34, R-MN35, R-MN36, R-MN39, R-MN40, R-MN41 oraz fragmenty terenów o 
symbolach: R-MN3, R-MN7, R-MN14, R-MN15, R-MN17 znajdują się w zasięgu strefy ochrony 
pośredniej od ujęcia wody, w granicach której obowiązują ograniczenia określone w dokumentach 
wydanych, zgodnie z wymogami przepisów odrębnych dotyczących gospodarowania wodami..

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

1) na terenach o symbolach: R-MN3,  R-MN7, R-MN8, R-MN9, R-MN12, R-MN14, R-MN17, R-MN18, R-
MN23, R-MN41 znajdują się następujące zabytki nieruchome wpisane do gminnej ewidencji zabytków:

a) budynek mieszkalny nr 2 w Rakowicach,

b) budynek mieszkalny nr 5 w Rakowicach,

c) budynek mieszkalny nr 12 w Rakowicach,

d) budynek  mieszkalno - gospodarczy nr 13 w Rakowicach,

e) budynek mieszkalny nr 18 w Rakowicach,

f) budynek mieszkalny nr 19 w Rakowicach,

g) budynek  mieszkalno - gospodarczy nr 22 w Rakowicach,

h) budynek mieszkalno - gospodarczy nr 23 w Rakowicach,

i) stodoła, nr 23 w Rakowicach,

j) budynek mieszkalny nr 25 w Rakowicach,

k) budynek mieszkalny nr 26 w Rakowicach,

l) budynek mieszkalny nr 30 w Rakowicach;

2) dla obiektów wymienionych w pkt 1, które obejmuje się ochroną ustaleniami planu obowiązują następujące 
ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) zachowanie i odtwarzanie historycznej zabudowy poprzez utrzymanie cech architektury regionalnej w 
postaci: formy, bryły budynków, detali architektonicznych, wystroju i kompozycji elewacji, w tym formy 
i podziałów stolarki okiennej i drzwiowej, a także układów, kształtów i kolorystyki dachów oraz 
zastosowania historycznych materiałów i konstrukcji,

b) przy remontach budynków należy stosować tradycyjne techniki i materiały budowlane, takie jak np. 
dachówka ceramiczna, łupek, drewno, kamień, cegła,

c) dopuszcza się stosowania współczesnych odpowiedników materiałów budowlanych, jak np. łupek 
syntetyczny w pokryciach dachów lub innych materiałów zastosowanych w wykończeniach elewacji, 
stolarce okiennej i drzwiowej, detalu architektonicznym, posiadających cechy wizualne jak tradycyjne 
materiały budowlane,
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d) tereny o symbolach: B-MN2 dopuszcza się wprowadzanie zmian w ukształtowaniu zabudowy, 
rozbudowę i przebudowę obiektów, zmiany sposobu użytkowania obiektów z poszanowaniem 
zabytkowego charakteru obiektów, w szczególności adaptację budynków do potrzeb poruszania się osób 
niepełnosprawnych, w tym budowę ramp, poszerzenie otworów wejściowych oraz montaż wewnętrznych 
urządzeń windowych,

e) stosowanie kolorystyki elewacji, dachów, detali architektonicznych harmonizującej z otoczeniem oraz 
historycznym charakterem obiektu, zbliżonej do kolorów tradycyjnych materiałów budowlanych, takich 
jak drewno, kamień i cegła oraz do kolorów uzyskiwanych z naturalnych pigmentów lub nawiązujących 
do kolorystyki charakterystycznej dla czasu powstania obiektów,

f) obowiązuje stosowanie kolorystyki dachów w odcieniach ceglanej czerwieni i szarości,

g) zakazuje się stosowania okładzin na elewacjach z PCV (siding), ocieplania budynków z zewnątrz, 
zasłaniających historyczną konstrukcję budynków (konstrukcje drewniane, szachulcowe, przysłupowe, 
ceglane itp.), również w przypadku budynków murowanych o bogatym lub ciekawym detalu 
architektonicznym zabrania się zbijania zewnętrznej warstwy elewacji i zasłaniania materiałami 
ocieplającymi oraz wprowadzania wyrobów sztucznych, w tym ocieplanie styropianem itp.,

h) zabrania się prowadzenia przewodów wentylacyjno – spalinowych, kabli, rur lub innych urządzeń 
technicznych po elewacji budynków oraz montowania na elewacji frontowej budynków urządzeń 
klimatyzacyjnych, odbioru telewizji satelitarnej i innych urządzeń technicznych obniżających wartość 
estetyczną zabytku,

i) zachowanie jednolitej formy i kolorystyki stolarki okiennej i drzwiowej oraz proporcji otworów 
okiennych i drzwiowych, a także ich podziałów - dopuszcza się wymianę stolarki pod warunkiem 
zachowania pierwotnych wielkości otworów okiennych i drzwiowych oraz ich podziałów, 
z pełnoplastycznymi elementami konstrukcyjnymi ramiaków (wykluczony podział międzyszybowy),

j) zachowanie jednolitej formy ogrodzeń, oświetlenia ulicznego i innych obiektów małej architektury, 
nawiązujących lub harmonizujących z formami historycznymi;

2) tereny o symbolach: R-MN11, R-MN12, R-MN13, R-MN14, R-MN20, R-MN21, R-MN29, R-MN30, R-
MN31, R-MN32 oraz fragmenty terenów o symbolach: R-MN3, R-MN4,   R-MN7, R-MN8, R-MN9, R-
MN10, R-MN15, R-MN16, R-MN17, R-MN18, R-MN19, R-MN23, R-MN24, R-MN25, R-MN28, R-
MN33, R-MN34, R-MN35, R-MN39, R-MN40, R-MN41 znajdują się w granicach historycznych układów 
ruralistycznych, ujętych w wykazie zabytków, w obrębie których obowiązuje:

a) zachowanie i odtwarzanie pierwotnego układu przestrzennego zabudowy poprzez zachowanie 
historycznych linii zabudowy, formy zabudowy architektury regionalnej,

b) zachowanie i odtwarzanie zasadniczych elementów historycznego rozplanowania w tym przede 
wszystkim: układu ulic i dróg, układu placów, podziału działek, rodzaju nawierzchni, nasadzeń 
alejowych i pozostałej zieleni, przebiegu głównych cieków wodnych,

c) obowiązuje ochrona i opieka nad zabytkami, zgodnie z przepisami odrębnymi;

3) na terenie o symbolu: R-MN 23 znajduje się stanowisko archeologiczne (AZP 73-15, 74-15), o numerze 
stanowiska na obszarze 21, podlegające ochronie, zgodnie z przepisami odrębnymi;

4) na terenie o symbolu: R-MN 3 znajduje się stanowisko archeologiczne (AZP 73-15, 74-15), o numerze 
stanowiska na obszarze 22, podlegające ochronie, zgodnie z przepisami odrębnymi;

5) tereny lub fragmenty terenów o symbolach: R-MN1, R-MN2, R-MN4, R-MN5, R-MN6, R-MN7, R-MN8, 
R-MN9, R-MN10, R-MN11, R-MN12, R-MN13,  R-MN14, R-MN15, R-MN16, R-MN17, R-MN18, R-
MN19,R-MN20, R-MN21, R-MN23, R-MN24, R-MN25, R-MN26, R-MN27, R-MN28, R-MN29, R-
MN30, R-MN31, R-MN32, R-MN34, R-MN35, R-MN36, R-MN40, R-MN41, R-MN33, R-MN39 znajdują 
się w granicach strefy obserwacji archeologicznej, wyznaczonej dla miejscowości o wczesnej metryce 
historycznej, w obrębie której obowiązuje przeprowadzenie badań archeologicznych, zgodnie z przepisami 
odrębnymi.

5. Obowiązują następujące ustalenia dotyczące nośników reklamowych:
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1) dopuszcza się lokalizowanie tablic informacji turystycznej stanowiących elementy systemu informacji 
wizualnej;

2) dopuszcza się lokalizowanie szyldów reklamowych:

a) wyłącznie na elewacji frontowej, w strefie wejściowej do budynku, w pasie międzygzymsowym, nad 
parterem obiektu,

b) w sposób nie przesłaniający okien i detali architektonicznych,

c) w formie zgrupowanej w pionie lub poziomie,

d) o jednakowym kolorystycznie tle,

e) o powierzchni pojedynczej tablicy nie większej niż 2 m², a w przypadku zgrupowania tablic 
reklamowych lub szyldów reklamowych w pionie lub poziomie o łącznej powierzchni nie większej niż 
4 m².

6. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: nie określa się.

7. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) nową zabudowę należy sytuować w odległości:

a) 8 m od linii rozgraniczającej drogi zbiorczej,

b) 6 m od linii rozgraniczającej drogi lokalnej, dojazdowej i wewnętrznej,

c) 6 m od linii rozgraniczającej ciągu pieszo – jezdnego o ile rysunek planu nie stanowi inaczej;

2) obowiązuje zabudowa w układzie wolnostojącym;

3) maksymalna wysokość zabudowy:

a) mieszkaniowej  i usługowej - trzy kondygnacje nadziemne i jednocześnie - 12 m,

b) gospodarczej nie związanej z działalnością rolniczą i garaży - 8 m,

c) gospodarczej związanej z działalnością rolniczą - 12 m;

4) geometria dachu:

a) dachy strome: dwuspadowe lub wielospadowe, symetryczne,

b) kąt nachylenia połaci dachowych:

- dla budynków mieszkalnych, usługowych, garażowych i gospodarczych (nie związanych z 
działalnością rolniczą) w przedziale 35 ° - 45°,

- dla budynków gospodarczych związanych z działalnością rolniczą w przedziale 15° - 45°,

c) pokrycie dachów stromych:

- dla budynków mieszkalnych, usługowych, garażowych i gospodarczych (nie związanych z produkcją 
rolniczą) dachówką ceramiczną lub dachówką jej wizualnie odpowiadającą, w odcieniu czerwieni i 
brązu,

- dla budynków gospodarczych związanych z działalnością rolniczą dachówką ceramiczną lub 
materiałem dachówkopodobnym z wyłączeniem dachówki bitumicznej, w odcieniu czerwieni i brązu,

d) dopuszcza się elementy wzbogacające geometrię dachu, takie jak świetliki, lukarny i sygnaturki;

5) gabaryty zabudowy:

a) mieszkaniowej i usługowej nie mniej niż 6 m x 6 m,

b) gospodarczej nie związanej z działalnością rolniczą i garażowej nie mniej niż 2 m x 2 m,

e) gospodarczej związanej z działalnością rolniczą nie mniej niż 2 m x 3 m;

6) zasady lokalizowania obiektów garażowych i gospodarczych:
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a) dopuszcza się sytuowanie budynków zwróconych ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych do 
granicy z sąsiednią działką budowlaną w odległości 1,5 m od tej granicy lub bezpośrednio przy tej 
granicy,

b) forma architektoniczna nowych budynków garażowych i gospodarczych powinna nawiązywać do formy 
budynku mieszkalnego zlokalizowanego na działce;

7) maksymalny wskaźnik zabudowy działki: 40%;

8) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej działki: 30%;

9) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,4;

10) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,01;

11) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych: 900 m²,

12) dopuszcza się wydzielanie działek budowlanych o parametrach mniejszych niż wymienione w pkt. 11  na 
cele infrastruktury technicznej, komunikacyjnej i pod cele publiczne;

13) obowiązuje zabudowa i zagospodarowanie terenu z uwzględnieniem wymagań ochrony 
przeciwpożarowej, wynikających z przepisów odrębnych;

14) zakazuje się lokalizacji otwartych placów składowych oraz prowadzenia działalności gospodarczej 
związanej ze skupem, przetwarzaniem i odzyskiem odpadów (ze szczególnym uwzględnieniem złomu i 
części pojazdów samochodowych).

8. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem:

1) nie określa się granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości;

2) ustala się minimalne szerokości frontu działki, mierzone w linii usytuowania budynku na 20 m;

3) ustala się minimalne powierzchnie działek gruntu uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału 
nieruchomości:

a) przeznaczonych na cele infrastruktury technicznej, komunikacyjnej i pod cele publiczne: 1m2,

b) przeznaczonych na inne funkcje: 900 m²;

4) granice działek należy wytyczać w stosunku do istniejących lub projektowanych dróg publicznych i 
wewnętrznych pod kątem od 40 stopni do 140 stopni;

9. Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy:

1) wyznacza się następujące korytarze techniczne wzdłuż linii elektroenergetycznych, zlokalizowanych w 
terenach o symbolach: R-MN, zgodnie z rysunkiem planu, w obrębie których występują ograniczenia 
zabudowy i zagospodarowania terenu, wynikające z przepisów odrębnych:

a) wzdłuż linii napowietrznej WN 110 kV - 15m  od rzutu poziomego skrajnego przewodu linii, po obu jej 
stronach,

b) wzdłuż linii napowietrznej SN 15 kV lub 20 kV - 5m od rzutu poziomego skrajnego przewodu linii, po 
obu jej stronach;

2) wewnątrz korytarzy technicznych wzdłuż linii elektroenergetycznych, o których mowa w pkt 1 dopuszcza 
się lokalizację sieci podziemnego uzbrojenia technicznego, na warunkach określonych w przepisach 
odrębnych.

10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) w zakresie rozbudowy przebudowy i likwidacji istniejącej infrastruktury technicznej ustala się co 
następuje:

a) nowe oraz przebudowywane i rozbudowywane sieci i urządzenia infrastruktury technicznej należy 
lokalizować w granicach terenów dróg publicznych oraz wewnętrznych a także w granicach terenów, 
których przeznaczeniem podstawowym są takie sieci i urządzenia,
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b) dopuszcza się utrzymanie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej istniejącej przed dniem 
wejścia w życie planu,

c) dopuszcza się likwidację istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

2) ustala się następujące zasady obsługi komunikacyjnej terenu:

a) dojazd do terenów o symbolach: R-MN, od strony istniejących i projektowanych dróg publicznych, 
wewnętrznych lub ciągów pieszo jezdnych,

b) dopuszcza się wydzielenie niezbędnych działek dla realizacji dróg wewnętrznych i ciągów pieszo 
jezdnych, nieoznaczonych na rysunku planu, spełniających następujące warunki:

- dla dróg wewnętrznych minimalna szerokość w liniach rozgraniczających nie może być mniejsza niż 
10 m,

- dla ciągów pieszo-jezdnych minimalna szerokość w liniach rozgraniczających nie może być mniejsza 
niż 6 m,

- zapewnienie wymagań ochrony przeciwpożarowej, w szczególności dotyczących placów 
manewrowych, zgodnie z przepisami odrębnymi;

c) obowiązek zapewnienia miejsc postojowych w ilości nie mniejszej niż:

- dla lokali mieszkaniowych – 2 miejsce postojowe na 1 mieszkanie,

- dla lokali usługowych – 1 miejsce postojowe na każde rozpoczęte 25 m² powierzchni użytkowej usług 
zlokalizowanych na działce, lecz nie mniej niż 2 miejsca postojowe,

- przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową  - w ilości nie mniejszej 
niż określona dla stanowisk postojowych wyznaczonych na drogach publicznych, strefach 
zamieszkania i strefach ruchu zgodnie z wymogami przepisów odrębnych dotyczących ruchu 
drogowego,

d) nawierzchnię naziemnych miejsc postojowych należy utwardzić, z zastosowaniem takich materiałów jak: 
kostka granitowa lub betonowa, betonowe płyty pełne lub ażurowe lub materiały do nich podobne;

3) w zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:

a) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem lit. b,

b) dopuszcza się stosowanie indywidualnych ujęć wody w wypadku braku technicznych możliwości 
podłączenia działek budowlanych do sieci wodociągowej;

c) awaryjne zaopatrzenie w wodę należy zapewnić zgodnie z przepisami odrębnymi;

d) przy realizacji nowych sieci wodociągowych należy uwzględnić wymogi przeciwpożarowe, zgodnie z 
przepisami odrębnymi.

4) w zakresie odprowadzenia i oczyszczenia ścieków bytowych, komunalnych, przemysłowych ustala się:

a) odprowadzanie ścieków komunalnych poprzez sieć kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni ścieków lub do 
indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków z zastrzeżeniem lit. b i c,

b) dopuszcza się stosowanie zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych indywidualnych 
oczyszczalni ścieków zgodnie z przepisami odrębnymi,

c) odprowadzanie ścieków przemysłowych, zgodnie z wymogami przepisów odrębnych;

5) w zakresie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych ustala się:

a) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do gruntu w obrębie własnych działek, w sposób nie 
zmieniający stosunków wodnych na sąsiednich działkach,

b) dopuszcza się retencjonowanie wód opadowych i roztopowych z dachów i tarasów budynków w celu ich 
gospodarczego wykorzystania,

c) objęcie systemami odprowadzającymi wody opadowe i roztopowe terenów utwardzonych,
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d) w projektowaniu zainwestowania należy uwzględnić istniejące urządzenia melioracyjne i zapewnić im 
prawidłowe użytkowanie;

6) w zakresie zaopatrzenia w gaz:

a) ustala się zaopatrzenie z sieci gazowej,

b) dopuszcza się zaopatrzenie ze zbiorników indywidualnych;

7) w zakresie zaopatrzenia w ciepło:

a) dla nowych obiektów ustala się stosowanie wysokosprawnych źródeł energii cieplnej, 
charakteryzujących się brakiem lub niską emisją substancji szkodliwych do powietrza lub stosowanie 
niekonwencjonalnych źródeł energii cieplnej, w tym paneli fotowoltaicznych, w urządzeniach 
wytwarzających energię o mocy nieprzekraczającej 40 kW, z zastrzeżeniem lit. b,

b) zakaz realizacji turbin wiatrowych,

c) dla istniejących obiektów dopuszcza się stosowanie dotychczasowych źródeł ciepła,

d) dopuszcza się tworzenie lokalnych sieci ciepłowniczych i grupowych kotłowni;

8) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:

a) zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejących i planowanych sieci elektroenergetycznych niskiego i 
średniego napięcia,

b) dopuszcza się pozyskiwanie energii z odnawialnych źródeł, w tym lokalizację urządzeń wytwarzających 
energię z odnawialnych źródeł energii o mocy nieprzekraczającej 40 kW, w tym paneli fotowoltaicznych 
z zastrzeżeniem lit. d,

c) zakaz lokalizacji turbin wiatrowych,

d) ustala się utrzymanie istniejących stacji transformatorowych, z dopuszczeniem możliwości ich 
modernizacji lub likwidacji,

e) dopuszcza się lokalizowanie stacji transformatorowych zgodnie z przepisami odrębnymi,

f) ustala się zapewnienie dostępu do infrastruktury elektroenergetycznej dla celów eksploatacyjnych i 
modernizacyjnych,

g) dopuszcza się rozbudowę sieci elektrycznej, wraz z niezbędnymi urządzeniami technicznymi dla 
zasilania terenów nowego zainwestowania, wyłącznie jako skablowanej z zachowaniem normatywnych 
odległości od budynków i od innych sieci infrastruktury podziemnej, określonych w przepisach 
odrębnych;

9) w zakresie zaopatrzenia w sieć telekomunikacyjną:

a) ustala się rozbudowę linii kablowych telekomunikacyjnych w ciągach komunikacyjnych zgodnie z 
obowiązującymi przepisami o lokalizacji sieci,

b) dopuszcza się lokalizacje inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, zgodnie z 
przepisami odrębnymi;

10) w zakresie właściwej gospodarki odpadami obowiązują zasady określone w przepisach odrębnych.

11. Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości: dla terenów o symbolach: R-MN ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu 
jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości wynikającej z uchwalenia planu w wysokości 30%.

§ 23. 1. Dla terenów oznaczonych symbolami: od R-MN/U1 do R-MN/U4 ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe:

a) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

b) tereny zabudowy usługowej;

2) w ramach przeznaczenia podstawowego dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy wielorodzinnej;
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3) przeznaczenie uzupełniające:

a) usługi publiczne,

b) urządzenia towarzyszące,

c) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

d) drogi wewnętrzne,

e) zieleń urządzona, zieleń izolacyjna;

4) zakaz lokalizacji otwartych placów składowych;

5) zakaz prowadzenia działalności gospodarczej związanej ze skupem, przetwarzaniem i odzyskiem odpadów 
(ze szczególnym uwzględnieniem złomu i części pojazdów samochodowych), z zastrzeżeniem pkt 6;

6) dla placówek handlowych oferujących artykuły podlegające obowiązkowi odzysku lub unieszkodliwienia, 
w tym: opakowań wielokrotnego użytku, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, akumulatorów i 
baterii, dopuszcza się lokalizację punktów przyjmowania i skupu tych odpadów;

7) zakaz lokalizacji stanowisk postojowych dla przyczep samochodowych, kempingowych lub podobnych 
pojazdów do prowadzenia działalności usługowej.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę lub nadbudowę istniejących budynków w tym:

a) budynków zlokalizowanych częściowo lub w całości poza wyznaczonymi w planie nieprzekraczalnymi 
liniami zabudowy, z zastrzeżeniem pkt 2,

b) budynków o innym przeznaczeniu terenu niż ustalone w planie,

c) budynków nie spełniających wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu zgodnie 
z przepisami odrębnymi z zachowaniem ustalonych w planie wskaźników kształtowania zabudowy i 
nieprzekraczalnych linii zabudowy;

2) nie dopuszcza się rozbudowy w kierunku dróg bryły istniejących budynków zlokalizowanych częściowo 
lub w całości poza wyznaczonymi w planie nieprzekraczalnymi liniami zabudowy i jednocześnie 
niespełniających wymogów zachowania odległości od krawędzi jezdni wynikających z przepisów 
odrębnych;

3) obowiązuje zakaz realizacji dachów o niesymetrycznym układzie połaci, przesuniętych względem siebie w 
pionie;

4) obowiązuje stosowanie kolorystyki harmonizującej z otoczeniem oraz zbliżonej do kolorów tradycyjnych 
materiałów budowlanych, takich jak drewno, kamień, cegła, kamień naturalny i metal oraz do kolorów 
uzyskiwanych z naturalnych pigmentów;

5) zakazuje się stosowania okładzin elewacyjnych z tworzywa sztucznego (oblicówka imitująca deskowanie 
typu „siding”);

6) zakazuje się lokalizowania od strony terenów dróg publicznych:

a) ogrodzeń pełnych i ogrodzeń wykonanych z prefabrykowanych płyt betonowych – dopuszcza się 
wyłącznie betonowe słupki i podmurówki (w przypadku ogrodzeń systemowych lub pokrytych z 
zewnątrz okładzinami elewacyjnymi z kamienia naturalnego, ceramiki lub okładzin imitujących te 
materiały),

b) ogrodzeń o wysokości większej niż 1.50 m;

7) zakazuje się lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych;

8) zakazuje się lokalizowania garaży i budynków gospodarczych w formie blaszanych lub metalowych 
kontenerów;

9) wysokości zabudowy ustalonej dla poszczególnych terenów nie stosuje się do inwestycji z zakresu 
inwestycji łączności publicznej.
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3. Zasady ochrony  środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) zakaz lokalizowania obiektów i urządzeń zaliczonych do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco 
oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej oraz 
infrastruktury telekomunikacyjnej;

2) uciążliwość wynikająca z charakteru prowadzonej działalności nie może przekraczać wartości 
dopuszczalnych określonych w przepisach odrębnych, na granicy działki, do której inwestor posiada tytuł 
prawny;

3) ustala się wymóg zachowania dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, określony w przepisach 
odrębnych dla: terenów mieszkaniowo – usługowych;

4) w zakresie właściwej gospodarki odpadami obowiązują zasady określone w przepisach odrębnych;

5) tereny znajdują się w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP nr 317 "Niecka 
Zewnętrznosudecka Bolesławiec", wewnątrz którego wody podziemne podlegają ochronie;

6) ustala się wymóg zachowania dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, określonych w przepisach 
odrębnych, jak dla terenów mieszkaniowo – usługowych;

7) w zakresie ochrony przed polem elektromagnetycznym związanym z obiektami elektroenergetycznymi, 
telekomunikacyjnymi i teleinformatycznymi obowiązują zasady określone w przepisach odrębnych,

8) tereny o symbolach: R-MN/U1, R-MN/U4 znajdują się w zasięgu strefy ochrony pośredniej od ujęcia 
wody, w granicach której obowiązują ograniczenia określone w dokumentach wydanych, zgodnie 
z wymogami przepisów odrębnych dotyczących gospodarowania wodami.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

1) tereny o symbolach: R-MN/U1, R-MN/U3 oraz fragment terenu o symbolu R-MN/U4 znajdują się w 
zasięgu historycznych układów ruralistycznych, ujętych w wykazie zabytków, w obrębie którego 
obowiązuje:

a) zachowanie i odtwarzanie pierwotnego układu przestrzennego zabudowy poprzez zachowanie 
historycznych linii zabudowy, formy zabudowy architektury regionalnej,

b) zachowanie i odtwarzanie zasadniczych elementów historycznego rozplanowania w tym przede 
wszystkim: układu ulic i dróg, układu placów, podziału działek, rodzaju nawierzchni, nasadzeń 
alejowych i pozostałej zieleni, przebiegu głównych cieków wodnych,

c) obowiązuje ochrona i opieka nad zabytkami, zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) tereny o symbolach: R-MN/U1, R-MN/U3, R-MN/U4 znajdują się w zasięgu strefy obserwacji 
archeologicznej, wyznaczonej dla miejscowości o wczesnej metryce historycznej, w obrębie której 
obowiązuje przeprowadzenie badań archeologicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi.

5. Obowiązują następujące ustalenia dotyczące nośników reklamowych i obiektów informacyjnych:

1) dopuszcza się lokalizowanie tablic informacji turystycznej stanowiących elementy systemu informacji 
wizualnej;

2) dopuszcza się lokalizowanie szyldów reklamowych:

a) wyłącznie na elewacji frontowej, w strefie wejściowej do budynku, w pasie międzygzymsowym, nad 
parterem obiektu,

b) w sposób nie przesłaniający okien i detali architektonicznych,

c) w formie zgrupowanej w pionie lub poziomie,

d) o jednakowym kolorystycznie tle,

3) o powierzchni pojedynczej tablicy nie większej niż 2 m², a w przypadku zgrupowania tablic reklamowych 
lub szyldów reklamowych w pionie lub poziomie o łącznej powierzchni nie większej niż 6 m².

6. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: nie określa się.
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7. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) nową zabudowę należy sytuować w odległości:

a) 8 m od linii rozgraniczającej drogi zbiorczej,

b) 6 m od linii rozgraniczającej drogi lokalnej, dojazdowej i wewnętrznej,

c) 6 m od linii rozgraniczającej ciągu pieszo – jezdnego o ile rysunek planu nie stanowi inaczej;

2) maksymalna wysokość zabudowy:

a) mieszkaniowej  i usługowej - trzy kondygnacje nadziemne i jednocześnie - 12 m,

b) gospodarczej i garaży - 8 m;

3) geometria dachu:

a) dachy strome: dwuspadowe lub wielospadowe, symetryczne,

b) kąt nachylenia połaci dachowych:

- dla budynków mieszkalnych, garażowych i gospodarczych nie związanych z działalnością usługową 
w przedziale 35 ° - 45°,

- dla budynków usługowych i gospodarczych związanych z działalnością usługową w przedziale 10° - 
45°,

c) pokrycie dachów stromych: dla budynków mieszkalnych, usługowych, garażowych i gospodarczych: 
dachówką ceramiczną lub dachówką jej wizualnie odpowiadającą, w odcieniu czerwieni i brązu,

d) dopuszcza się elementy wzbogacające geometrię dachu, takie jak świetliki, lukarny i sygnaturki;

4) gabaryty zabudowy:

a) mieszkaniowej i usługowej nie mniej niż 6 m x 6 m,

b) gospodarczej i garażowej nie mniej niż 2 m x 2 m;

5) ustala się następujące zasady lokalizowania obiektów garażowych i gospodarczych:

a) dopuszcza się sytuowanie budynków zwróconych ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych do 
granicy z sąsiednią działką budowlaną w odległości 1,5 m od tej granicy lub bezpośrednio przy tej 
granicy,

b) forma architektoniczna nowych budynków garażowych i gospodarczych powinna nawiązywać do formy 
budynku mieszkalnego zlokalizowanego na działce;

6) maksymalny wskaźnik zabudowy działki: 50%;

7) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej działki: 20%;

8) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,5;

9) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,01;

10) ustala się minimalne powierzchnie nowo wydzielanych działek:

a) 900 m² - dla zabudowy mieszkaniowej,

b) 500 m² - dla zabudowy usługowej,

c) dopuszcza się wydzielanie działek o parametrach mniejszych niż wymienione w pkt 10 lit. a i b na cele 
infrastruktury technicznej, komunikacyjnej i pod cele publiczne;

11) obowiązuje zabudowa i zagospodarowanie terenu z uwzględnieniem wymagań ochrony 
przeciwpożarowej, wynikających z przepisów odrębnych, a w szczególności zapewnienie jednostkom 
ratowniczo-gaśniczym (w tym ochotniczej i państwowej straży pożarnej):

a) możliwości dojazdu i prowadzenia działań ratowniczych,

b) odpowiedniego zaopatrzenia w wodę do celów gaśniczych.
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8. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem:

1) nie określa się granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości;

2) ustala się minimalne szerokości frontu działki, mierzone w linii usytuowania budynku na 10 m;

3) ustala się minimalne powierzchnie działek gruntu uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału 
nieruchomości:

a) przeznaczonych na cele infrastruktury technicznej, komunikacyjnej i pod cele publiczne: 1m2,

b) przeznaczonych na inne funkcje: 500 m²;

4) granice działek należy wytyczać w stosunku do istniejących lub projektowanych dróg publicznych i 
wewnętrznych pod kątem od 40 stopni do 140 stopni;

9. Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy:

1) wyznacza się następujące korytarze techniczne wzdłuż linii elektroenergetycznych, zlokalizowanych w 
terenów o symbolach: R-MN/U, zgodnie z rysunkiem planu, wewnątrz których występują ograniczenia 
zabudowy i zagospodarowania terenu, wynikające z przepisów odrębnych: wzdłuż linii napowietrznej SN 
15 kV lub 20 kV - 5m od rzutu poziomego skrajnego przewodu linii, po obu jej stronach;

2) wewnątrz korytarzy technicznych wzdłuż linii elektroenergetycznych, o których mowa w pkt 1 dopuszcza 
się lokalizację sieci podziemnego uzbrojenia technicznego, na warunkach określonych w przepisach 
odrębnych.

10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) w zakresie rozbudowy przebudowy i likwidacji istniejącej infrastruktury technicznej ustala się co 
następuje:

a) nowe oraz przebudowywane i rozbudowywane sieci i urządzenia infrastruktury technicznej należy 
lokalizować w granicach terenów dróg publicznych oraz wewnętrznych a także w granicach terenów, 
których przeznaczeniem podstawowym są takie sieci i urządzenia,

b) dopuszcza się utrzymanie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej istniejącej przed dniem 
wejścia w życie planu,

c) dopuszcza się likwidację istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

2) ustala się następujące zasady obsługi komunikacyjnej terenu:

a) dojazd do terenów o symbolach: R-MN/U od strony istniejących i projektowanych dróg publicznych, 
wewnętrznych lub ciągów pieszo jezdnych,

b) dopuszcza się wydzielenie niezbędnych działek dla realizacji dróg wewnętrznych i ciągów pieszo 
jezdnych, nieoznaczonych na rysunku planu, spełniających następujące warunki:

- dla dróg wewnętrznych minimalna szerokość w liniach rozgraniczających nie może być mniejsza niż 
10 m,

- dla ciągów pieszo-jezdnych minimalna szerokość w liniach rozgraniczających nie może być mniejsza 
niż 6 m,

- zapewnienie wymagań ochrony przeciwpożarowej, w szczególności dotyczących placów 
manewrowych, zgodnie z przepisami odrębnymi,

c) obowiązek zapewnienia miejsc postojowych w ilości nie mniejszej niż:

- dla lokali mieszkaniowych – 2 miejsce postojowe na 1 mieszkanie,

- dla lokali usługowych – 1 miejsce postojowe na każde rozpoczęte 25 m² powierzchni użytkowej usług 
zlokalizowanych na działce, lecz nie mniej niż 2 miejsca postojowe,
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- przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową  - w ilości nie mniejszej 
niż określona dla stanowisk postojowych wyznaczonych na drogach publicznych, strefach 
zamieszkania i strefach ruchu zgodnie z wymogami przepisów odrębnych dotyczących ruchu 
drogowego,

d) nawierzchnię naziemnych miejsc postojowych należy utwardzić, z zastosowaniem takich materiałów jak: 
kostka granitowa lub betonowa, betonowe płyty pełne lub ażurowe lub materiały do nich podobne;

3) w zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:

a) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem lit. b,

b) dopuszcza się stosowanie indywidualnych ujęć wody w wypadku braku technicznych możliwości 
podłączenia działek budowlanych do sieci wodociągowej;

c) awaryjne zaopatrzenie w wodę należy zapewnić zgodnie z przepisami odrębnymi;

d) przy realizacji nowych sieci wodociągowych należy uwzględnić wymogi przeciwpożarowe, zgodnie z 
przepisami odrębnymi;

4) w zakresie odprowadzenia i oczyszczenia ścieków bytowych, komunalnych, przemysłowych ustala się:

a) odprowadzanie ścieków komunalnych poprzez sieć kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni ścieków lub do 
indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków z zastrzeżeniem lit. b i c,

b) dopuszcza się stosowanie zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych indywidualnych 
oczyszczalni ścieków zgodnie z przepisami odrębnymi,

c) odprowadzanie ścieków przemysłowych, zgodnie z wymogami przepisów odrębnych;

5) w zakresie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych ustala się:

a) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do gruntu w obrębie własnych działek, w sposób nie 
zmieniający stosunków wodnych na sąsiednich działkach,

b) dopuszcza się retencjonowanie wód opadowych i roztopowych z dachów i tarasów budynków w celu ich 
gospodarczego wykorzystania,

c) objęcie systemami odprowadzającymi wody opadowe i roztopowe terenów utwardzonych,

d) w projektowaniu zainwestowania należy uwzględnić istniejące urządzenia melioracyjne i zapewnić im 
prawidłowe użytkowanie;

6) w zakresie zaopatrzenia w gaz:

a) ustala się zaopatrzenie z sieci gazowej,

b) dopuszcza się zaopatrzenie ze zbiorników indywidualnych;

7) w zakresie zaopatrzenia w ciepło:

a) dla nowych obiektów ustala się stosowanie wysokosprawnych źródeł energii cieplnej, 
charakteryzujących się brakiem lub niską emisją substancji szkodliwych do powietrza lub stosowanie 
niekonwencjonalnych źródeł energii cieplnej, w tym paneli fotowoltaicznych, w urządzeniach 
wytwarzających energię o mocy nieprzekraczającej 40 kW, z zastrzeżeniem lit. b,

b) zakaz realizacji turbin wiatrowych,

c) dla istniejących obiektów dopuszcza się stosowanie dotychczasowych źródeł ciepła,

d) dopuszcza się tworzenie lokalnych sieci ciepłowniczych i grupowych kotłowni;

8) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:

a) zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejących i planowanych sieci elektroenergetycznych niskiego i 
średniego napięcia ,
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b) dopuszcza się pozyskiwanie energii z odnawialnych źródeł, w tym lokalizację urządzeń wytwarzających 
energię z odnawialnych źródeł energii o mocy nieprzekraczającej 40 kW, w tym paneli fotowoltaicznych 
z zastrzeżeniem lit. c,

c) zakaz lokalizacji turbin wiatrowych,

d) ustala się utrzymanie istniejących stacji transformatorowych, z dopuszczeniem możliwości ich 
modernizacji lub likwidacji,

e) dopuszcza się lokalizowanie stacji transformatorowych zgodnie z przepisami odrębnymi,

f) ustala się zapewnienie dostępu do infrastruktury elektroenergetycznej dla celów eksploatacyjnych i 
modernizacyjnych,

g) dopuszcza się rozbudowę sieci elektrycznej, wraz z niezbędnymi urządzeniami technicznymi dla 
zasilania terenów nowego zainwestowania, wyłącznie jako skablowanej z zachowaniem normatywnych 
odległości od budynków i od innych sieci infrastruktury podziemnej, określonych w przepisach 
odrębnych;

9) w zakresie zaopatrzenia w sieć telekomunikacyjną:

a) ustala się rozbudowę linii kablowych telekomunikacyjnych w ciągach komunikacyjnych zgodnie z 
obowiązującymi przepisami o lokalizacji sieci,

b) dopuszcza się lokalizacje inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, zgodnie z 
przepisami odrębnymi;

10) w zakresie właściwej gospodarki odpadami obowiązują zasady określone w przepisach odrębnych.

11. Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości: dla terenów o symbolach: R-MN/U ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu 
jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości wynikającej z uchwalenia planu w wysokości 30%.

§ 24. 1. Dla terenów oznaczonych symbolami: od R-U1 do R-U2 ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe - tereny zabudowy usługowej;

2) przeznaczenie uzupełniające:

a) mieszkanie integralne związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,

b) urządzenia towarzyszące,

c) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

d) drogi wewnętrzne,

e) zieleń urządzona, zieleń izolacyjna.

3) nie dopuszcza się lokalizacji stanowisk postojowych dla przyczep samochodowych, kempingowych lub 
podobnych pojazdów do prowadzenia działalności usługowej;

4) zakazuje się prowadzenia działalności gospodarczej związanej ze skupem, przetwarzaniem i odzyskiem 
odpadów (ze szczególnym uwzględnieniem złomu i części pojazdów samochodowych).

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę lub nadbudowę istniejących budynków w tym:

a) budynków zlokalizowanych częściowo lub w całości poza wyznaczonymi w planie nieprzekraczalnymi 
liniami zabudowy, z zastrzeżeniem pkt 2,

b) budynków o innym przeznaczeniu terenu niż ustalone w planie,

c) budynków nie spełniających wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu zgodnie 
z przepisami odrębnymi z zachowaniem ustalonych w planie wskaźników kształtowania zabudowy i 
nieprzekraczalnych linii zabudowy;
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2) nie dopuszcza się rozbudowy w kierunku dróg bryły istniejących budynków zlokalizowanych częściowo 
lub w całości poza wyznaczonymi w planie nieprzekraczalnymi liniami zabudowy i jednocześnie 
niespełniających wymogów zachowania odległości od krawędzi jezdni wynikających z przepisów 
odrębnych;

3) obowiązuje stosowanie kolorystyki w jasnych tonacjach, zharmonizowanej w obrębie wszystkich 
budynków na działce;

4) zakazuje się stosowania okładzin elewacyjnych z tworzywa sztucznego (oblicówka imitująca deskowanie 
typu „siding”);

5) dopuszcza się stosowanie współczesnych form architektonicznych zabudowy, z uwzględnieniem 
przeszkleń strukturalnych oraz nowoczesnych okładzin elewacyjnych i dachowych, w tym blachy tytanowo 
- cynkowej, paneli żaluzyjnych, siatek cięto - ciągnionych, paneli kompozytowych, płyt warstwowych oraz 
materiałów do nich podobnych;

6) zakazuje się lokalizowania od strony terenów dróg publicznych:

a) ogrodzeń pełnych i ogrodzeń wykonanych z prefabrykowanych płyt betonowych– dopuszcza się 
wyłącznie betonowe słupki i podmurówki (w przypadku ogrodzeń systemowych lub pokrytych z 
zewnątrz okładzinami elewacyjnymi z kamienia naturalnego, ceramiki lub okładzin imitujących te 
materiały),

b) ogrodzeń o wysokości większej niż 1,80 m;

7) zakazuje się lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych;

8) zakazuje się lokalizowania garaży i budynków gospodarczych w formie blaszanych lub metalowych 
kontenerów;

9) wysokości zabudowy ustalonej dla poszczególnych terenów nie stosuje się do inwestycji z zakresu 
inwestycji łączności publicznej.

3. Zasady ochrony  środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) uciążliwość wynikająca z charakteru prowadzonej działalności nie może przekraczać wartości 
dopuszczalnych określonych w przepisach odrębnych, na granicy działki, do której inwestor posiada tytuł 
prawny;

2) w zakresie właściwej gospodarki odpadami obowiązują zasady określone w przepisach odrębnych;

3) tereny znajdują się w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP nr 317 "Niecka 
Zewnętrznosudecka Bolesławiec", wewnątrz którego wody podziemne podlegają ochronie;

4) w zakresie ochrony przed polem elektromagnetycznym związanym z obiektami elektroenergetycznymi, 
telekomunikacyjnymi i teleinformatycznymi obowiązują zasady określone w przepisach odrębnych;

5) teren o symbolu: R-U1 znajduje się w zasięgu strefy ochrony pośredniej od ujęcia wody, w granicach której 
obowiązują ograniczenia określone w dokumentach wydanych, zgodnie z wymogami przepisów odrębnych 
dotyczących gospodarowania wodami.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

1) tereny o symbolach: R-U  znajdują się w zasięgu historycznych układów ruralistycznych, ujętych w 
wykazie zabytków, w obrębie których obowiązuje:

a) zachowanie i odtwarzanie pierwotnego układu przestrzennego zabudowy poprzez zachowanie 
historycznych linii zabudowy, formy zabudowy architektury regionalnej,

b) zachowanie i odtwarzanie zasadniczych elementów historycznego rozplanowania w tym przede 
wszystkim: układu ulic i dróg, układu placów, podziału działek, rodzaju nawierzchni, nasadzeń 
alejowych i pozostałej zieleni, przebiegu głównych cieków wodnych,

c) obowiązuje ochrona i opieka nad zabytkami, zgodnie z przepisami odrębnymi;
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2) tereny o symbolach: R-U znajdują się w zasięgu strefy obserwacji archeologicznej, wyznaczonej dla 
miejscowości o wczesnej metryce historycznej, w obrębie której obowiązuje przeprowadzenie badań 
archeologicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi.

5. Obowiązują następujące ustalenia dotyczące nośników reklamowych i obiektów informacyjnych:

1) dopuszcza się lokalizowanie tablic informacji turystycznej stanowiących elementy systemu informacji 
wizualnej;

2) dopuszcza się lokalizowanie szyldów reklamowych:

a) wyłącznie na elewacji frontowej, w strefie wejściowej do budynku, w pasie międzygzymsowym, nad 
parterem obiektu,

b) w sposób nie przesłaniający okien i detali architektonicznych,

c) w formie zgrupowanej w pionie lub poziomie,

d) o jednakowym kolorystycznie tle,

e) o powierzchni pojedynczej tablicy nie większej niż 2 m², a w przypadku zgrupowania tablic 
reklamowych lub szyldów reklamowych w pionie lub poziomie o łącznej powierzchni nie większej niż 
6 m².

6. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: nie określa się.

7. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) nową zabudowę należy sytuować w odległości:

a) 8 m od linii rozgraniczającej drogi zbiorczej,

b) 6 m od linii rozgraniczającej drogi dojazdowej, o ile rysunek planu nie stanowi inaczej;

2) maksymalna wysokość zabudowy:

a) usługowej - trzy kondygnacje nadziemne i jednocześnie - 12 m,

b) gospodarczej i garaży - 8 m;

3) geometria dachu:

a) dachy strome: dwuspadowe lub wielospadowe, symetryczne,

b) kąt nachylenia połaci dachowych: w przedziale 5° - 45°,

c) pokrycie dachów stromych dachówką ceramiczną lub materiałem dachówkopodobnym z wyłączeniem 
dachówki bitumicznej, w odcieniu czerwieni i brązu,

d) dopuszcza się elementy wzbogacające geometrię dachu, takie jak świetliki, lukarny i sygnaturki;

4) gabaryty zabudowy:

a) usługowej nie mniej niż 6 m x 6 m,

b) gospodarczej i garażowej nie mniej niż 2 m x 2 m;

5) ustala się następujące zasady lokalizowania obiektów garażowych i gospodarczych:

a) dopuszcza się sytuowanie budynków zwróconych ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych do 
granicy z sąsiednią działką budowlaną w odległości 1,5 m od tej granicy lub bezpośrednio przy tej 
granicy,

b) forma architektoniczna nowych budynków garażowych i gospodarczych powinna nawiązywać do 
dominującej zabudowy zlokalizowanej na działce;

6) maksymalny wskaźnik zabudowy działki: 60%;

7) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej działki: 15%;

8) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,6;
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9) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,01;

10) minimalne powierzchnie nowo wydzielanych działek: 500 m²

11) dopuszcza się wydzielanie działek o parametrach mniejszych niż wymienione w pkt 10 na cele 
infrastruktury technicznej, komunikacyjnej i pod cele publiczne;

12) obowiązuje zabudowa i zagospodarowanie terenu z uwzględnieniem wymagań ochrony 
przeciwpożarowej, wynikających z przepisów odrębnych, a w szczególności zapewnienie jednostkom 
ratowniczo-gaśniczym (w tym ochotniczej i państwowej straży pożarnej):

a) możliwości dojazdu i prowadzenia działań ratowniczych,

b) odpowiedniego zaopatrzenia w wodę do celów gaśniczych.

8. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem:

1) nie określa się granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości;

2) ustala się minimalne szerokości frontu działki, mierzone w linii usytuowania budynku na 10 m;

3) ustala się minimalne powierzchnie działek gruntu uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału 
nieruchomości:

a) przeznaczonych na cele infrastruktury technicznej, komunikacyjnej i pod cele publiczne: 1m2,

b) przeznaczonych na inne funkcje: 500 m²;

4) granice działek należy wytyczać w stosunku do istniejących lub projektowanych dróg publicznych i 
wewnętrznych pod kątem od 40 stopni do 140 stopni;

9. Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy:

1) wyznacza się korytarz techniczny wzdłuż linii napowietrznej WN 110 kV -  15m  od rzutu poziomego 
skrajnego przewodu linii, po obu jej stronach, zlokalizowany w terenie o symbolu: R-U1, zgodnie z 
rysunkiem planu, wewnątrz którego występują ograniczenia zabudowy i zagospodarowania terenu, 
wynikające z przepisów odrębnych:

2) wewnątrz korytarza technicznego wzdłuż linii elektroenergetycznych, o którym mowa w pkt 1 dopuszcza 
się lokalizację sieci podziemnego uzbrojenia technicznego, na warunkach określonych w przepisach 
odrębnych.

10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) w zakresie rozbudowy przebudowy i likwidacji istniejącej infrastruktury technicznej ustala się co 
następuje:

a) nowe oraz przebudowywane i rozbudowywane sieci i urządzenia infrastruktury technicznej należy 
lokalizować w granicach terenów dróg publicznych oraz wewnętrznych a także w granicach terenów, 
których przeznaczeniem podstawowym są takie sieci i urządzenia,

b) dopuszcza się utrzymanie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej istniejącej przed dniem 
wejścia w życie planu,

c) dopuszcza się likwidację istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

2) ustala się następujące zasady obsługi komunikacyjnej terenu:

a) dojazd do terenów o symbolach: R-U od strony istniejących i projektowanych dróg publicznych,

b) dopuszcza się wydzielenie niezbędnych działek dla realizacji dróg wewnętrznych i ciągów pieszo 
jezdnych, nieoznaczonych na rysunku planu, spełniających następujące warunki:

- dla dróg wewnętrznych minimalna szerokość w liniach rozgraniczających nie może być mniejsza niż 
10 m,

- dla ciągów pieszo-jezdnych minimalna szerokość w liniach rozgraniczających nie może być mniejsza 
niż 6 m,
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- zapewnienie wymagań ochrony przeciwpożarowej, w szczególności dotyczących placów 
manewrowych, zgodnie z przepisami odrębnymi,

c) obowiązek zapewnienia miejsc postojowych w ilości nie mniejszej niż:

- dla obiektów sportowych – 1 miejsce postojowe na 20 użytkowników jednocześnie,

- dla obiektów usług publicznych: oświaty i zdrowia - 1 miejsce postojowe na 10 zatrudnionych, lecz 
nie mniej niż 4 miejsca postojowe,

- dla obiektów usług publicznych: domów kultury, świetlic, klubów, bibliotek – 1 miejsce postojowe na 
20 użytkowników jednocześnie, lecz nie mniej niż 4 miejsca postojowe,

- dla pozostałych obiektów i lokali usługowych – 1 miejsce postojowe na każde rozpoczęte 50 m² 
powierzchni użytkowej usług zlokalizowanych na działce, lecz nie mniej niż 2 miejsca postojowe,

- dla lokali mieszkaniowych – 2 miejsca postojowe na 1 mieszkanie,

- przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową  - w ilości nie mniejszej 
niż określona dla stanowisk postojowych wyznaczonych na drogach publicznych, strefach 
zamieszkania i strefach ruchu zgodnie z wymogami przepisów odrębnych dotyczących ruchu 
drogowego,

d) nawierzchnię naziemnych miejsc postojowych należy utwardzić, z zastosowaniem takich materiałów jak: 
kostka granitowa lub betonowa, betonowe płyty pełne lub ażurowe lub materiały do nich podobne;

3) w zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:

a) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem lit. b,

b) dopuszcza się stosowanie indywidualnych ujęć wody w wypadku braku technicznych możliwości 
podłączenia działek budowlanych do sieci wodociągowej;

c) awaryjne zaopatrzenie w wodę należy zapewnić zgodnie z przepisami odrębnymi;

d) przy realizacji nowych sieci wodociągowych należy uwzględnić wymogi przeciwpożarowe, zgodnie z 
przepisami odrębnymi.

4) w zakresie odprowadzenia i oczyszczenia ścieków bytowych, komunalnych, przemysłowych ustala się:

a) odprowadzanie ścieków komunalnych poprzez sieć kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni ścieków lub do 
indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków z zastrzeżeniem lit. b i c,

b) dopuszcza się stosowanie zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych indywidualnych 
oczyszczalni ścieków zgodnie z przepisami odrębnymi,

c) odprowadzanie ścieków przemysłowych, zgodnie z wymogami przepisów odrębnych;

5) w zakresie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych ustala się:

a) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do gruntu w obrębie własnych działek, w sposób nie 
zmieniający stosunków wodnych na sąsiednich działkach,

b) dopuszcza się retencjonowanie wód opadowych i roztopowych z dachów i tarasów budynków w celu ich 
gospodarczego wykorzystania,

c) objęcie systemami odprowadzającymi wody opadowe i roztopowe terenów utwardzonych,

d) w projektowaniu zainwestowania należy uwzględnić istniejące urządzenia melioracyjne i zapewnić im 
prawidłowe użytkowanie;

6) w zakresie zaopatrzenia w gaz:

a) ustala się zaopatrzenie z sieci gazowej,

b) dopuszcza się zaopatrzenie ze zbiorników indywidualnych;

7) w zakresie zaopatrzenia w ciepło:
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a) dla nowych obiektów ustala się stosowanie wysokosprawnych źródeł energii cieplnej, 
charakteryzujących się brakiem lub niską emisją substancji szkodliwych do powietrza lub stosowanie 
niekonwencjonalnych źródeł energii cieplnej, w tym paneli fotowoltaicznych, w urządzeniach 
wytwarzających energię o mocy nieprzekraczającej 40 kW, z zastrzeżeniem lit. b,

b) zakaz realizacji turbin wiatrowych,

c) dla istniejących obiektów dopuszcza się stosowanie dotychczasowych źródeł ciepła,

d) dopuszcza się tworzenie lokalnych sieci ciepłowniczych i grupowych kotłowni;

8) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:

a) zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejących i planowanych sieci elektroenergetycznych niskiego i 
średniego napięcia,

b) dopuszcza się pozyskiwanie energii z odnawialnych źródeł, w tym lokalizację urządzeń wytwarzających 
energię z odnawialnych źródeł energii o mocy nieprzekraczającej 40 kW, w tym paneli fotowoltaicznych 
z zastrzeżeniem lit. c,

c) zakaz lokalizacji turbin wiatrowych,

d) ustala się utrzymanie istniejących stacji transformatorowych, z dopuszczeniem możliwości ich 
modernizacji lub likwidacji,

e) dopuszcza się lokalizowanie stacji transformatorowych zgodnie z przepisami odrębnymi,

f) ustala się zapewnienie dostępu do infrastruktury elektroenergetycznej dla celów eksploatacyjnych i 
modernizacyjnych,

g) dopuszcza się rozbudowę sieci elektrycznej, wraz z niezbędnymi urządzeniami technicznymi dla 
zasilania terenów nowego zainwestowania, wyłącznie jako skablowanej z zachowaniem normatywnych 
odległości od budynków i od innych sieci infrastruktury podziemnej, określonych w przepisach 
odrębnych;

9) w zakresie zaopatrzenia w sieć telekomunikacyjną:

a) ustala się rozbudowę linii kablowych telekomunikacyjnych w ciągach komunikacyjnych zgodnie z 
obowiązującymi przepisami o lokalizacji sieci,

b) dopuszcza się lokalizacje inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, zgodnie z 
przepisami odrębnymi;

10) w zakresie właściwej gospodarki odpadami obowiązują zasady określone w przepisach odrębnych.

11. Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości: dla terenów o symbolach: R-U ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej 
opłaty od wzrostu wartości nieruchomości wynikającej z uchwalenia planu w wysokości 30%.

§ 25. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem: R-U/KS1 ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe:

a) tereny zabudowy usługowej,

b) tereny obsługi komunikacji – parkingi, z zastrzeżeniem pkt. 3;

2) przeznaczenie uzupełniające:

a) mieszkanie integralne związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,

b) urządzenia towarzyszące,

c) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

d) drogi wewnętrzne,

e) zieleń urządzona, zieleń izolacyjna;
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3) zakaz lokalizacji stanowisk postojowych dla przyczep samochodowych, kempingowych lub podobnych 
pojazdów do prowadzenia działalności usługowej;

4) zakaz prowadzenia działalności gospodarczej związanej ze skupem, przetwarzaniem i odzyskiem odpadów 
(ze szczególnym uwzględnieniem złomu i części pojazdów samochodowych).

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) obowiązuje stosowanie kolorystyki w jasnych tonacjach, zharmonizowanej w obrębie wszystkich 
budynków na działce;

2) zakazuje się stosowania okładzin elewacyjnych z tworzywa sztucznego (oblicówka imitująca deskowanie 
typu „siding”);

3) dopuszcza się stosowanie współczesnych form architektonicznych zabudowy, z uwzględnieniem 
przeszkleń strukturalnych oraz nowoczesnych okładzin elewacyjnych i dachowych, w tym blachy tytanowo 
- cynkowej, paneli żaluzyjnych, siatek cięto - ciągnionych, paneli kompozytowych, płyt warstwowych oraz 
materiałów do nich podobnych;

4) zakazuje się lokalizowania od strony terenów dróg publicznych:

a) ogrodzeń pełnych i ogrodzeń wykonanych z prefabrykowanych płyt betonowych – dopuszcza się 
wyłącznie betonowe słupki i podmurówki (w przypadku ogrodzeń systemowych lub pokrytych z 
zewnątrz okładzinami elewacyjnymi z kamienia naturalnego, ceramiki lub okładzin imitujących te 
materiały),

b) ogrodzeń o wysokości większej niż 1,80 m;

5) zakazuje się lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych;

6) zakazuje się lokalizowania garaży i budynków gospodarczych w formie blaszanych lub metalowych 
kontenerów;

7) wysokości zabudowy ustalonej dla poszczególnych terenów nie stosuje się do inwestycji z zakresu 
inwestycji łączności publicznej.

3. Zasady ochrony  środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) uciążliwość wynikająca z charakteru prowadzonej działalności nie może przekraczać wartości 
dopuszczalnych określonych w przepisach odrębnych, na granicy działki, do której inwestor posiada tytuł 
prawny;

2) w zakresie właściwej gospodarki odpadami obowiązują zasady określone w przepisach odrębnych;

3) tereny znajdują się w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP nr 317 "Niecka 
Zewnętrznosudecka Bolesławiec", wewnątrz którego wody podziemne podlegają ochronie;

4) w zakresie ochrony przed polem elektromagnetycznym związanym z obiektami elektroenergetycznymi, 
telekomunikacyjnymi i teleinformatycznymi obowiązują zasady określone w przepisach odrębnych;

5) teren o symbolu: R-U/KS1 znajdują się w zasięgu strefy ochrony pośredniej od ujęcia wody, w granicach 
której obowiązują ograniczenia określone w dokumentach wydanych, zgodnie z wymogami przepisów 
odrębnych dotyczących gospodarowania wodami.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: teren o 
symbolu: R-U/KS1 znajduje się w zasięgu strefy obserwacji archeologicznej, wyznaczonej dla miejscowości o 
wczesnej metryce historycznej, w obrębie której obowiązuje przeprowadzenie badań archeologicznych, 
zgodnie z przepisami odrębnymi.

5. Obowiązują następujące ustalenia dotyczące nośników reklamowych i obiektów informacyjnych:

1) dopuszcza się lokalizowanie tablic informacji turystycznej stanowiących elementy systemu informacji 
wizualnej;

2) dopuszcza się lokalizowanie szyldów reklamowych oraz innych nośników reklamowych:

a) o powierzchni tablicy nie większej niż 6 m²,

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 69 – Poz. 1374_______________________________________________________________________________________________________________



b) szyldów reklamowych - wyłącznie na elewacjach budynków,

c) innych nośników reklamowych – wyłącznie związanych z prowadzoną w granicach terenu działalnością 
gospodarczą.

6. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: nie ustala się.

7. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) nową zabudowę należy sytuować w odległości 6 m od linii rozgraniczającej drogi wewnętrznej, zgodnie z 
określonymi na rysunku planu nieprzekraczalnymi liniami zabudowy;

2) maksymalna wysokość zabudowy:

a) usługowej - trzy kondygnacje nadziemne i jednocześnie - 12 m,

b) gospodarczej i garaży - 8 m;

3) geometria dachu:

a) dachy strome: dwuspadowe lub wielospadowe, symetryczne,

b) kąt nachylenia połaci dachowych: w przedziale 35° - 45°,

c) pokrycie dachów stromych dachówką ceramiczną lub materiałem dachówkopodobnym z wyłączeniem 
dachówki bitumicznej, w odcieniu czerwieni i brązu,

d) dopuszcza się elementy wzbogacające geometrię dachu, takie jak świetliki, lukarny i sygnaturki;

4) gabaryty zabudowy:

a) usługowej nie mniej niż 6 m x 6 m,

b) gospodarczej i garażowej nie mniej niż 2 m x 2 m;

5) ustala się następujące zasady lokalizowania obiektów garażowych i gospodarczych:

a) dopuszcza się sytuowanie budynków zwróconych ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych do 
granicy z sąsiednią działką budowlaną w odległości 1,5 m od tej granicy lub bezpośrednio przy tej 
granicy,

b) forma architektoniczna nowych budynków garażowych i gospodarczych powinna nawiązywać do 
dominującej zabudowy zlokalizowanej na działce;

6) maksymalny wskaźnik zabudowy działki: 60%;

7) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej działki: 15%;

8) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,6;

9) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1;

10) minimalne powierzchnie nowo wydzielanych działek: 500 m²;

11) dopuszcza się wydzielanie działek o parametrach mniejszych niż wymienione w pkt 10 na cele 
infrastruktury technicznej, komunikacyjnej i pod cele publiczne;

12) obowiązuje zabudowa i zagospodarowanie terenu z uwzględnieniem wymagań ochrony 
przeciwpożarowej, wynikających z przepisów odrębnych, a w szczególności zapewnienie jednostkom 
ratowniczo-gaśniczym (w tym ochotniczej i państwowej straży pożarnej):

a) możliwości dojazdu i prowadzenia działań ratowniczych,

b) odpowiedniego zaopatrzenia w wodę do celów gaśniczych.

8. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem:

1) nie określa się granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości;

2) ustala się minimalne szerokości frontu działki, mierzone w linii usytuowania budynku na 10 m;
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3) ustala się minimalne powierzchnie działek gruntu uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału 
nieruchomości:

a) przeznaczonych na cele infrastruktury technicznej, komunikacyjnej i pod cele publiczne: 1m2,

b) przeznaczonych na inne funkcje: 500 m²;

4) granice działek należy wytyczać w stosunku do istniejących lub projektowanych dróg publicznych i 
wewnętrznych pod kątem od 40 stopni do 140 stopni;

9. Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy:

1) wyznacza się korytarz techniczny wzdłuż napowietrznej linii elektroenergetycznej WN 110 kV - 15m  od 
rzutu poziomego skrajnego przewodu linii, po obu jej stronach, zlokalizowany w terenach o symbolach: R-
U/KS zgodnie z rysunkiem planu, wewnątrz których występują ograniczenia zabudowy i zagospodarowania 
terenu, wynikające z przepisów odrębnych;

2) wewnątrz korytarza technicznego, o którym mowa w pkt 1 dopuszcza się lokalizację sieci podziemnego 
uzbrojenia technicznego, na warunkach określonych w przepisach odrębnych.

10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) w zakresie rozbudowy przebudowy i likwidacji istniejącej infrastruktury technicznej ustala się co 
następuje:

a) nowe oraz przebudowywane i rozbudowywane sieci i urządzenia infrastruktury technicznej należy 
lokalizować w granicach terenów dróg publicznych oraz wewnętrznych a także w granicach terenów, 
których przeznaczeniem podstawowym są takie sieci i urządzenia,

b) dopuszcza się utrzymanie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej istniejącej przed dniem 
wejścia w życie planu,

c) dopuszcza się likwidację istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

2) ustala się następujące zasady obsługi komunikacyjnej terenu:

a) dojazd do terenu o symbolu: R-U/KS1 od strony istniejących i projektowanych dróg wewnętrznych,

b) obowiązek zapewnienia miejsc postojowych w ilości nie mniejszej niż: dla lokali usługowych:

- 1 miejsce postojowe na każde rozpoczęte 25 m² powierzchni użytkowej usług zlokalizowanych na 
działce, lecz nie mniej niż 2 miejsca postojowe,

- dla lokali mieszkaniowych – 2 miejsca postojowe na 1 mieszkanie,

- przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową  - w ilości nie mniejszej 
niż określona dla stanowisk postojowych wyznaczonych na drogach publicznych, strefach 
zamieszkania i strefach ruchu zgodnie z wymogami przepisów odrębnych dotyczących ruchu 
drogowego,

c) nawierzchnię naziemnych miejsc postojowych należy utwardzić, z zastosowaniem takich materiałów jak: 
kostka granitowa lub betonowa, betonowe płyty pełne lub ażurowe lub materiały do nich podobne;

3) w zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:

a) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem lit. b,

b) dopuszcza się stosowanie indywidualnych ujęć wody w wypadku braku technicznych możliwości 
podłączenia działek budowlanych do sieci wodociągowej;

c) awaryjne zaopatrzenie w wodę należy zapewnić zgodnie z przepisami odrębnymi;

d) przy realizacji nowych sieci wodociągowych należy uwzględnić wymogi przeciwpożarowe, zgodnie z 
przepisami odrębnymi.

4) w zakresie odprowadzenia i oczyszczenia ścieków bytowych, komunalnych, przemysłowych ustala się:
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a) odprowadzanie ścieków komunalnych poprzez sieć kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni ścieków lub do 
indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków z zastrzeżeniem lit. b i c,

b) dopuszcza się stosowanie zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych indywidualnych 
oczyszczalni ścieków zgodnie z przepisami odrębnymi,

c) odprowadzanie ścieków przemysłowych, zgodnie z wymogami przepisów odrębnych;

5) w zakresie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych ustala się:

a) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do gruntu w obrębie własnych działek, w sposób nie 
zmieniający stosunków wodnych na sąsiednich działkach,

b) dopuszcza się retencjonowanie wód opadowych i roztopowych z dachów i tarasów budynków w celu ich 
gospodarczego wykorzystania,

c) objęcie systemami odprowadzającymi wody opadowe i roztopowe terenów utwardzonych,

d) w projektowaniu zainwestowania należy uwzględnić istniejące urządzenia melioracyjne i zapewnić im 
prawidłowe użytkowanie;

6) w zakresie zaopatrzenia w gaz:

a) ustala się zaopatrzenie z sieci gazowej,

b) dopuszcza się zaopatrzenie ze zbiorników indywidualnych;

7) w zakresie zaopatrzenia w ciepło:

a) dla nowych obiektów ustala się stosowanie wysokosprawnych źródeł energii cieplnej, 
charakteryzujących się brakiem lub niską emisją substancji szkodliwych do powietrza lub stosowanie 
niekonwencjonalnych źródeł energii cieplnej, w tym paneli fotowoltaicznych, w urządzeniach 
wytwarzających energię o mocy nieprzekraczającej 40 kW, z zastrzeżeniem lit. b,

b) zakaz realizacji turbin wiatrowych,

c) dla istniejących obiektów dopuszcza się stosowanie dotychczasowych źródeł ciepła,

d) dopuszcza się tworzenie lokalnych sieci ciepłowniczych i grupowych kotłowni;

8) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:

a) zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejących i planowanych sieci elektroenergetycznych niskiego i 
średniego napięcia,

b) dopuszcza się pozyskiwanie energii z odnawialnych źródeł, w tym lokalizację urządzeń wytwarzających 
energię z odnawialnych źródeł energii o mocy nieprzekraczającej 40 kW, w tym paneli fotowoltaicznych 
z zastrzeżeniem lit. c,

c) zakaz lokalizacji turbin wiatrowych,

d) ustala się utrzymanie istniejących stacji transformatorowych, z dopuszczeniem możliwości ich 
modernizacji lub likwidacji,

e) dopuszcza się lokalizowanie stacji transformatorowych zgodnie z przepisami odrębnymi,

f) ustala się zapewnienie dostępu do infrastruktury elektroenergetycznej dla celów eksploatacyjnych i 
modernizacyjnych,

g) dopuszcza się rozbudowę sieci elektrycznej, wraz z niezbędnymi urządzeniami technicznymi dla 
zasilania terenów nowego zainwestowania, wyłącznie jako skablowanej z zachowaniem normatywnych 
odległości od budynków i od innych sieci infrastruktury podziemnej, określonych w przepisach 
odrębnych;

9) w zakresie zaopatrzenia w sieć telekomunikacyjną:

a) ustala się rozbudowę linii kablowych telekomunikacyjnych w ciągach komunikacyjnych zgodnie z 
obowiązującymi przepisami o lokalizacji sieci,
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b) dopuszcza się lokalizacje inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, zgodnie z 
przepisami odrębnymi;

10) w zakresie właściwej gospodarki odpadami obowiązują zasady określone w przepisach odrębnych.

11. Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości: dla terenu o symbolu: R-U/KS1 ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej 
opłaty od wzrostu wartości nieruchomości wynikającej z uchwalenia planu w wysokości 30%.

§ 26. 1. Dla terenów oznaczonych symbolami: R-RM1, R-RM2 ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i 
ogrodniczych;

2) przeznaczenie uzupełniające:

a) usługi związane z rolnictwem w tym zabudowa związana z prowadzoną w ramach gospodarstwa rolnego 
działalnością agroturystyczną w zakresie wynajmowania pokoi, sprzedaży posiłków domowych 
i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów,

b) urządzenia towarzyszące,

c) drogi wewnętrzne,

d) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

e) zieleń urządzona, zieleń izolacyjna.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę lub nadbudowę istniejących budynków o innym przeznaczeniu 
terenu niż ustalone w planie lub nie spełniających wskaźników kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu, zgodnie z przepisami odrębnymi z zachowaniem ustalonych w planie 
wskaźników kształtowania zabudowy i nieprzekraczalnych linii zabudowy, z zastrzeżeniem pkt 2;

2) nie dopuszcza się rozbudowy w kierunku dróg bryły istniejących budynków niespełniających wymogów 
zachowania odległości od krawędzi jezdni wynikających z przepisów odrębnych;

3) obowiązuje zakaz realizacji dachów o niesymetrycznym układzie połaci, przesuniętych względem siebie w 
pionie;

4) obowiązuje stosowanie kolorystyki harmonizującej z otoczeniem oraz zbliżonej do kolorów tradycyjnych 
materiałów budowlanych, takich jak drewno, kamień, cegła, kamień naturalny i metal oraz do kolorów 
uzyskiwanych z naturalnych pigmentów;

5) zakazuje się stosowania okładzin elewacyjnych z tworzywa sztucznego (oblicówka imitująca deskowanie 
typu „siding”);

6) zakazuje się lokalizowania od strony terenów dróg publicznych:

a) ogrodzeń pełnych i ogrodzeń wykonanych z prefabrykowanych płyt betonowych – dopuszcza się 
wyłącznie betonowe słupki i podmurówki (w przypadku ogrodzeń systemowych lub pokrytych z 
zewnątrz okładzinami elewacyjnymi z kamienia naturalnego, ceramiki lub okładzin imitujących te 
materiały),

b) ogrodzeń o wysokości większej niż 1,80 m;

7) zakazuje się lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych;

8) zakazuje się lokalizowania garaży i budynków gospodarczych w formie blaszanych lub metalowych 
kontenerów;

9) wysokości zabudowy ustalonej dla poszczególnych terenów nie stosuje się do inwestycji z zakresu 
inwestycji łączności publicznej.

3. Zasady ochrony  środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
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1) zakaz lokalizowania obiektów i urządzeń zaliczonych do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco 
oddziaływać na środowisko i mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, na podstawie 
przepisów odrębnych;

2) uciążliwość wynikająca z charakteru prowadzonej działalności nie może przekraczać wartości 
dopuszczalnych określonych w przepisach odrębnych, na granicy działki, do której inwestor posiada tytuł 
prawny;

3) ustala się wymóg zachowania wartości dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, określonych w 
przepisach odrębnych dla terenów zabudowy zagrodowej;

4) w zakresie właściwej gospodarki odpadami obowiązują zasady określone w przepisach odrębnych;

5) tereny znajdują się w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 317 "Niecka Zewnętrznosudecka 
Bolesławiec" – wody podziemne podlegają ochronie;

6) w zakresie ochrony przed polem elektromagnetycznym związanym z obiektami elektroenergetycznymi, 
telekomunikacyjnymi i teleinformatycznymi obowiązują zasady określone w przepisach odrębnych;

7) tereny o symbolu: R-RM znajdują się w zasięgu strefy ochrony pośredniej od ujęcia wody, w granicach 
której obowiązują ograniczenia określone w dokumentach wydanych, zgodnie z wymogami przepisów 
odrębnych dotyczących gospodarowania wodami.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

1) w terenie o symbolu: R-RM2 znajduje się zabytek nieruchomy wpisany do rejestru zabytków: zespół 
pałacowo - folwarczny w Rakowicach, nr A/5793/1027/J z dn. 21.02.1991 r.;

2) w terenie o symbolu: R-RM2 znajdują się następujące zabytki nieruchome wpisane do gminnej ewidencji 
zabytków:

- budynek inwentarski w założeniu pałacowo - parkowym nr 55 w Rakowicach,

- oficyna mieszkalno - gospodarcza w założeniu pałacowo - parkowym nr 55 w Rakowicach,

- oficyna mieszkalna w założeniu pałacowo - parkowym nr 55 w Rakowicach,

- oficyna w założeniu pałacowo - parkowym nr 55 w Rakowicach,

- pałac w założeniu pałacowo - parkowym w Rakowicach,

- stodoła w założeniu pałacowo - parkowym nr 55 w Rakowicach,

- wiata w założeniu pałacowo - parkowym nr 55 w Rakowicach,

- transformator w założeniu pałacowo – parkowym nr 55 w Rakowicach;

3) dla obiektów wymienionych w pkt 2 obowiązują następujące ustalenia:

a) zachowanie i odtwarzanie pierwotnego, historycznego układu przestrzennego zabudowy w zespole 
folwarcznym poprzez zachowanie linii zabudowy, a także elementów historycznego rozplanowania, w 
tym przede wszystkim: układu ulic i dróg, układu placów, podziału działek, nawierzchni, nasadzeń 
alejowych i pozostałej zieleni,

b) zachowanie i odtwarzanie historycznej zabudowy poprzez utrzymanie cech zabudowy architektury 
regionalnej w postaci: formy, bryły budynków, detali architektonicznych, wystroju i kompozycji 
elewacji, w tym formy i podziałów stolarki okiennej i drzwiowej, a także układów, kształtów i 
kolorystyki dachów oraz zastosowania historycznych materiałów i konstrukcji,

c) przy remontach budynków należy stosować tradycyjne techniki i materiały budowlane, takie jak np. 
dachówka ceramiczna, łupek, drewno, kamień, cegła,

d) dopuszcza się stosowania współczesnych odpowiedników materiałów budowlanych, jak np. łupek 
syntetyczny w pokryciach dachów lub innych materiałów zastosowanych w wykończeniach elewacji, 
stolarce okiennej i drzwiowej, detalu architektonicznym, posiadających cechy wizualne jak tradycyjne 
materiały budowlane,
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e) dopuszcza się wprowadzanie zmian w ukształtowaniu zabudowy, rozbudowę i przebudowę obiektów, 
zmiany sposobu użytkowania obiektów z poszanowaniem zabytkowego charakteru obiektów, w 
szczególności adaptację budynków do potrzeb poruszania się osób niepełnosprawnych, w tym budowę 
ramp, poszerzenie otworów wejściowych oraz montaż wewnętrznych urządzeń windowych,

f) stosowanie kolorystyki elewacji, dachów, detali architektonicznych harmonizującej z otoczeniem oraz 
historycznym charakterem obiektu, zbliżonej do kolorów tradycyjnych materiałów budowlanych, takich 
jak drewno, kamień i cegła oraz do kolorów uzyskiwanych z naturalnych pigmentów lub nawiązujących 
do kolorystyki charakterystycznej dla czasu powstania obiektów,

g) obowiązuje stosowanie kolorystyki dachów w odcieniach ceglanej czerwieni i szarości,

h) zakazuje się stosowania okładzin na elewacjach z PCV (siding), ocieplania budynków z zewnątrz, 
zasłaniających historyczną konstrukcję budynków (konstrukcje drewniane, szachulcowe, przysłupowe, 
ceglane itp.), również w przypadku budynków murowanych o bogatym lub ciekawym detalu 
architektonicznym zabrania się zbijania zewnętrznej warstwy elewacji i zasłaniania materiałami 
ocieplającymi oraz wprowadzania wyrobów sztucznych, w tym ocieplanie styropianem itp.,

i) zabrania się prowadzenia przewodów wentylacyjno – spalinowych, kabli, rur lub innych urządzeń 
technicznych po elewacji budynków oraz montowania na elewacji frontowej budynków urządzeń 
klimatyzacyjnych, odbioru telewizji satelitarnej i innych urządzeń technicznych obniżających wartość 
estetyczną zabytku,

j) zachowanie jednolitej formy i kolorystyki stolarki okiennej i drzwiowej oraz proporcji otworów 
okiennych i drzwiowych, a także ich podziałów - dopuszcza się wymianę stolarki pod warunkiem 
zachowania pierwotnych wielkości otworów okiennych i drzwiowych oraz ich podziałów, z 
pełnoplastycznymi elementami konstrukcyjnymi ramiaków (wykluczony podział międzyszybowy),

k) obowiązuje zachowanie jednolitej formy ogrodzeń, oświetlenia ulicznego i innych obiektów małej 
architektury, nawiązujących lub harmonizujących z formami historycznymi;

4) fragment terenu o symbolu: R-RM2 znajduje się w zasięgu historycznych układów ruralistycznych, ujętych 
w wykazie zabytków, w obrębie których obowiązuje:

a) zachowanie i odtwarzanie pierwotnego układu przestrzennego zabudowy poprzez zachowanie 
historycznych linii zabudowy, formy zabudowy architektury regionalnej,

b) zachowanie i odtwarzanie zasadniczych elementów historycznego rozplanowania w tym przede 
wszystkim: układu ulic i dróg, układu placów, podziału działek, rodzaju nawierzchni, nasadzeń 
alejowych i pozostałej zieleni, przebiegu głównych cieków wodnych,

c) obowiązuje wymóg ochrony i opieki zabytków, zgodnie z przepisami odrębnymi;

5) tereny o symbolu: R-RM znajdują się w zasięgu strefy obserwacji archeologicznej, wyznaczonej dla 
miejscowości o wczesnej metryce historycznej, w obrębie której obowiązuje przeprowadzenie badań 
archeologicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi.

5. Obowiązują następujące ustalenia dotyczące nośników reklamowych:

1) dopuszcza się lokalizowanie tablic informacji turystycznej stanowiących elementy systemu informacji 
wizualnej;

2) dopuszcza się lokalizowanie szyldów reklamowych:

a) wyłącznie na elewacji frontowej, w strefie wejściowej do budynku, w pasie międzygzymsowym, nad 
parterem obiektu,

b) w sposób nie przesłaniający okien i detali architektonicznych,

c) w formie zgrupowanej w pionie lub poziomie,

d) o jednakowym kolorystycznie tle,
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e) o powierzchni pojedynczej tablicy nie większej niż 2 m², a w przypadku zgrupowania tablic 
reklamowych lub szyldów reklamowych w pionie lub poziomie o łącznej powierzchni nie większej niż 
4 m².

6. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: nie ustala się.

7. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) nową zabudowę należy sytuować zgodnie z określonymi na rysunku planu nieprzekraczalnymi liniami 
zabudowy: 6 m od linii rozgraniczającej drogi lokalnej i wewnętrznej;

2) maksymalna wysokość zabudowy:

a) mieszkaniowej  i usługowej - trzy kondygnacje nadziemne i jednocześnie - 12 m,;

b) gospodarczej nie związanej z działalnością rolniczą i garaży - 8 m,

c) gospodarczej związanej z działalnością rolniczą - 12 m;

3) geometria dachu:

a) dachy strome: dwuspadowe lub wielospadowe, symetryczne,

b) kąt nachylenia połaci dachowych:

- dla budynków mieszkalnych, usługowych, garażowych i gospodarczych nie związanych z 
działalnością rolniczą w przedziale 35° - 45°,

- dla budynków gospodarczych związanych z działalnością rolniczą w przedziale 15° - 45°,

c) pokrycie dachów stromych:

- dla budynków mieszkalnych, usługowych, garażowych i gospodarczych nie związanych z produkcją 
rolniczą dachówką ceramiczną lub dachówką jej wizualnie odpowiadającą, w odcieniu czerwieni i 
brązu,

- dla budynków gospodarczych związanych z działalnością rolniczą dachówką ceramiczną lub 
materiałem dachówkopodobnym z wyłączeniem dachówki bitumicznej, w odcieniu czerwieni i brązu,

d) dopuszcza się elementy wzbogacające geometrię dachu, takie jak świetliki, lukarny i sygnaturki;

4) gabaryty zabudowy:

a) mieszkaniowej i usługowej nie mniej niż 6 m x 6 m,

b) gospodarczej, inwentarskiej i garażowej nie mniej niż 2 m x 3 m;

5) ustala się następujące zasady lokalizowania obiektów garażowych i gospodarczych:

a) dopuszcza się sytuowanie budynków zwróconych ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych do 
granicy z sąsiednią działką budowlaną w odległości 1,5 m od tej granicy lub bezpośrednio przy tej 
granicy,

b) forma architektoniczna nowych budynków garażowych i gospodarczych powinna nawiązywać do formy 
budynku mieszkalnego zlokalizowanego na działce;

6) ustala się maksymalny wskaźnik zabudowy działki: 30%, z wyłączeniem sytuacji, w której wydzielono 
działkę bezpośrednio pod budynkiem (w jego obrysie) – w takim przypadku wskaźnik wynosi 100%;

7) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej działki: 30%;

8) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,3;

9) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,01;

10) minimalne powierzchnie nowo wydzielanych działek 3000 m²;

11) dopuszcza się wydzielanie działek o parametrach mniejszych niż wymienione w pkt 10 na cele 
infrastruktury technicznej, komunikacyjnej i pod cele publiczne;
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12) obowiązuje zabudowa i zagospodarowanie terenu z uwzględnieniem wymagań ochrony 
przeciwpożarowej, wynikających z przepisów odrębnych.

8. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem:

1) nie określa się granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości;

2) ustala się minimalne szerokości frontu działki, mierzone w linii usytuowania budynku: 30 m;

3) ustala się minimalne powierzchnie działek gruntu uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału 
nieruchomości:

a) przeznaczonych na cele infrastruktury technicznej, komunikacyjnej i pod cele publiczne: 1m2,

b) przeznaczonych na inne funkcje: 3000 m²;

4) granice działek należy wytyczać w stosunku do istniejących lub projektowanych dróg publicznych i 
wewnętrznych pod kątem od 40 stopni do 140 stopni;

5) w przypadku, gdy powierzchnia działki budowlanej podlegającej podziałowi uniemożliwia wydzielenie 
działek o parametrach określonych w pkt 2 i 3 dopuszcza sie pomniejszenie powierzchni nie więcej niż 
jednej z nowo wydzielanych działek maksymalnie o 20% minimalnej powierzchni określonej dla danego 
terenu.

9. Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy:

1) teren o symbolu R-RM2 znajduje się w zasięgu obszarów szczególnego zagrożenia powodzią (Q1% i 
Q10%) a także w zasięgu obszaru, na którym ryzyko wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 
lat;

2) w granicach obszarów, o których mowa w pkt 1 obowiązują przepisy odrębne oraz zakaz:

a) lokalizacji inwestycji zaliczanych do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na 
środowisko,

b) prowadzenia odzysku lub unieszkodliwiania odpadów w tym w szczególności ich składowania,

c) gromadzenia ścieków, odchodów zwierzęcych, środków chemicznych, a także innych materiałów, które 
mogą zanieczyścić wody;

3) dopuszcza się prowadzenie robót związanych z utrzymywaniem lub regulacją wód.

10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) w zakresie rozbudowy przebudowy i likwidacji istniejącej infrastruktury technicznej ustala się co 
następuje:

a) nowe oraz przebudowywane i rozbudowywane sieci i urządzenia infrastruktury technicznej należy 
lokalizować w granicach terenów dróg publicznych oraz wewnętrznych a także w granicach terenów, 
których przeznaczeniem podstawowym są takie sieci i urządzenia,

b) dopuszcza się utrzymanie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej istniejącej przed dniem 
wejścia w życie planu,

c) dopuszcza się likwidację istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

2) ustala się następujące zasady obsługi komunikacyjnej terenu:

a) dojazd do terenów o symbolach: R-RM, od strony istniejących i projektowanych dróg publicznych i 
wewnętrznych,

b) dopuszcza się wydzielenie niezbędnych działek dla realizacji dróg wewnętrznych i ciągów pieszo 
jezdnych, nieoznaczonych na rysunku planu, spełniających następujące warunki:

- dla dróg wewnętrznych minimalna szerokość w liniach rozgraniczających nie może być mniejsza niż 
10 m,
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- dla ciągów pieszo-jezdnych minimalna szerokość w liniach rozgraniczających nie może być mniejsza 
niż 6 m,

- zapewnienie, wymagań ochrony przeciwpożarowej, w szczególności dotyczących placów 
manewrowych, zgodnie z przepisami odrębnymi;

c) obowiązek zapewnienia miejsc postojowych w ilości nie mniejszej niż:

- dla lokali mieszkaniowych – 2 miejsca postojowe na 1 mieszkanie,

- dla usług w ramach gospodarstwa rolniczego – 1 miejsce postojowe na każde rozpoczęte 25 m² 
powierzchni użytkowej usług zlokalizowanych na działce, lecz nie mniej niż 2 miejsca postojowe,

- dla działalności hotelarskiej w ramach agroturystyki – 1 miejsce postojowe na 1 pokój gościnny,

- przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową  - w ilości nie mniejszej 
niż określona dla stanowisk postojowych wyznaczonych na drogach publicznych, strefach 
zamieszkania i strefach ruchu zgodnie z wymogami przepisów odrębnych dotyczących ruchu 
drogowego,

d) nawierzchnię naziemnych miejsc postojowych należy utwardzić, z zastosowaniem takich materiałów jak: 
kostka granitowa lub betonowa, betonowe płyty pełne lub ażurowe, nawierzchnie bitumiczne lub 
materiały do nich podobne;

3) w zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:

a) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem lit. b,

b) dopuszcza się stosowanie indywidualnych ujęć wody w wypadku braku technicznych możliwości 
podłączenia działek budowlanych do sieci wodociągowej;

c) awaryjne zaopatrzenie w wodę należy zapewnić zgodnie z przepisami odrębnymi;

d) przy realizacji nowych sieci wodociągowych należy uwzględnić wymogi przeciwpożarowe, zgodnie z 
przepisami odrębnymi.

4) w zakresie odprowadzenia i oczyszczenia ścieków bytowych, komunalnych, przemysłowych ustala się:

a) odprowadzanie ścieków komunalnych poprzez sieć kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni ścieków lub do 
indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków z zastrzeżeniem lit. b i c,

b) dopuszcza się stosowanie zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych indywidualnych 
oczyszczalni ścieków zgodnie z przepisami odrębnymi,

c) odprowadzanie ścieków przemysłowych, zgodnie z wymogami przepisów odrębnych;

5) w zakresie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych ustala się:

a) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do gruntu w obrębie własnych działek, w sposób nie 
zmieniający stosunków wodnych na sąsiednich działkach,

b) dopuszcza się retencjonowanie wód opadowych i roztopowych z dachów i tarasów budynków w celu ich 
gospodarczego wykorzystania,

c) objęcie systemami odprowadzającymi wody opadowe i roztopowe terenów utwardzonych,

d) w projektowaniu zainwestowania należy uwzględnić istniejące urządzenia melioracyjne i zapewnić im 
prawidłowe użytkowanie;

6) w zakresie zaopatrzenia w gaz:

a) ustala się zaopatrzenie z sieci gazowej,

b) dopuszcza się zaopatrzenie ze zbiorników indywidualnych;

7) w zakresie zaopatrzenia w ciepło:
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a) dla nowych obiektów ustala się stosowanie wysokosprawnych źródeł energii cieplnej, 
charakteryzujących się brakiem lub niską emisją substancji szkodliwych do powietrza lub stosowanie 
niekonwencjonalnych źródeł energii cieplnej, w tym paneli fotowoltaicznych, w urządzeniach 
wytwarzających energię o mocy nieprzekraczającej 40 kW, z zastrzeżeniem lit. b,

b) zakaz realizacji turbin wiatrowych,

c) dla istniejących obiektów dopuszcza się stosowanie dotychczasowych źródeł ciepła,

d) dopuszcza się tworzenie lokalnych sieci ciepłowniczych i grupowych kotłowni;

8) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:

a) zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejących i planowanych sieci elektroenergetycznych niskiego i 
średniego napięcia,

b) dopuszcza się pozyskiwanie energii z odnawialnych źródeł, w tym lokalizację urządzeń wytwarzających 
energię z odnawialnych źródeł energii o mocy nieprzekraczającej 40 kW, w tym paneli fotowoltaicznych 
z zastrzeżeniem lit. c,

c) zakaz lokalizacji turbin wiatrowych,

d) ustala się utrzymanie istniejących stacji transformatorowych, z dopuszczeniem możliwości ich 
modernizacji lub likwidacji,

e) dopuszcza się lokalizowanie stacji transformatorowych zgodnie z przepisami odrębnymi,

f) ustala się zapewnienie dostępu do infrastruktury elektroenergetycznej dla celów eksploatacyjnych 
i modernizacyjnych,

g) dopuszcza się rozbudowę sieci elektrycznej, wraz z niezbędnymi urządzeniami technicznymi dla 
zasilania terenów nowego zainwestowania, wyłącznie jako skablowanej z zachowaniem normatywnych 
odległości od budynków i od innych sieci infrastruktury podziemnej, określonych w przepisach 
odrębnych;

9) w zakresie zaopatrzenia w sieć telekomunikacyjną:

a) ustala się rozbudowę linii kablowych telekomunikacyjnych w ciągach komunikacyjnych zgodnie z 
obowiązującymi przepisami o lokalizacji sieci,

b) dopuszcza się lokalizacje inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, zgodnie z 
przepisami odrębnymi;

10) w zakresie właściwej gospodarki odpadami obowiązują zasady określone w przepisach odrębnych.

11. Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości: dla terenu o symbolach: R-RM ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej 
opłaty od wzrostu wartości nieruchomości wynikającej z uchwalenia planu w wysokości 15%.

§ 27. 1. Dla terenów oznaczonych symbolami: od R-R1 do R-R8 ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe - tereny rolnicze;

2) przeznaczenie uzupełniające:

a) drogi gospodarcze transportu rolnego,

b) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, dla których nie jest wymagane uzyskanie zgody na zmianę 
przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze i nieleśne,

c) zbiorniki i cieki wodne, których realizacja nie wpłynie niekorzystnie na stosunki gruntowo- wodne 
obszarów przyległych,

d) zalesienia gruntów rolnych, zgodnie z przepisami odrębnymi.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) nie dopuszcza się grodzenia terenu;
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2) dopuszcza się lokalizowanie tablic informacji turystycznej stanowiących elementy systemu informacji 
wizualnej.

3. Zasady ochrony  środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) tereny znajdują się w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP nr 317 "Niecka 
Zewnętrznosudecka Bolesławiec", wewnątrz którego wody podziemne podlegają ochronie;

2) ustala się ochronę istniejących zadrzewień i zakrzewień śródpolnych oraz wód powierzchniowych, 
śródlądowych, urządzeń melioracyjnych i drenażowych;

3) obowiązuje ochrona szpalerów i alei drzew poprzez:

a) zachowanie drzewostanu o istniejącym przebiegu wzdłuż dróg,

b) dopuszczenie możliwości uzupełnianie ubytków nowymi nasadzeniami drzew o tych samych gatunkach;

4) obowiązuje ochrona pomników przyrody ożywionej, zgodnie z przepisami odrębnymi:

a) Dąb szypułkowy (Quercus robur) „Maciek” – dz. nr 256/10,

b) Dąb szypułkowy (Quercus robur) „Rybak” – dz. nr 380/282,

c) Jesion wyniosły (Fagusexcelsior) "Zagłoba" – dz. nr 249,

d) Klon jawor (Acerpseudoplatanus) "Kmicic" – dz. nr 249,

e) Dąb szypułkowy (Quercus robur) "Rogatka" – dz. nr 256/10;

5) tereny o symbolach: R-R1, R-R4, R-R5, R-R6, R-R8 oraz fragment terenu o symbolu: R-R7 znajdują się w 
zasięgu strefy ochrony pośredniej od ujęcia wody, w granicach której obowiązują ograniczenia określone w 
dokumentach wydanych, zgodnie z wymogami przepisów odrębnych dotyczących gospodarowania 
wodami.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: fragmenty 
terenów o symbolach: R-R1, R-R4, R-R5, R-R6, R-R8znajdują się w granicach strefy obserwacji 
archeologicznej, wyznaczonej dla miejscowości o wczesnej metryce historycznej, w obrębie której obowiązuje 
przeprowadzenie badań archeologicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi.

5. Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy:

1) ustala się zakaz zabudowy z wyłączeniem sieci i urządzeń infrastruktury technicznej oraz komunikacji;

2) wyznacza się następujące korytarze techniczne wzdłuż linii elektroenergetycznych, zlokalizowanych 
w terenach o symbolach: R-R zgodnie z rysunkiem planu, w obrębie których występują ograniczenia 
zabudowy i zagospodarowania terenu, wynikające z przepisów odrębnych:

a) wzdłuż linii napowietrznej WN 110 kV -  15m  od rzutu poziomego skrajnego przewodu linii, po obu jej 
stronach,

b) wzdłuż linii napowietrznej SN 15 kV lub 20 kV - 5m od rzutu poziomego skrajnego przewodu linii, po 
obu jej stronach;

3) wewnątrz korytarzy technicznych wzdłuż linii elektroenergetycznych, o których mowa w pkt 2 dopuszcza 
się lokalizację sieci podziemnego uzbrojenia technicznego, na warunkach określonych w przepisach 
odrębnych;

4) w ramach dopuszczonych dolesień gospodarkę leśną należy prowadzić zgodnie z wymogami ochrony 
środowiska oraz w oparciu o plany urządzania lasów;

5) fragmenty terenów o symbolach: R-R2, R-R8 znajdują się w zasięgu obszarów szczególnego zagrożenia 
powodzią (Q1% i Q10%), a także w zasięgu obszaru, na którym ryzyko wystąpienia powodzi jest niskie i 
wynosi raz na 500 lat;

6) w granicach obszarów, o których mowa  w pkt 5 obowiązują przepisy odrębne oraz zakaz:
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a) lokalizacji inwestycji zaliczanych do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na 
środowisko,

b) prowadzenia odzysku lub unieszkodliwiania odpadów w tym w szczególności ich składowania,

c) gromadzenia ścieków, odchodów zwierzęcych, środków chemicznych, a także innych materiałów, które 
mogą zanieczyścić wody;

7) dopuszcza się prowadzenie robót związanych z utrzymywaniem lub regulacją wód.

6. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) ustala się następujące zasady obsługi komunikacyjnej terenu:

a) dojazd do terenów o symbolu: B-R od strony istniejących dróg publicznych i dróg gospodarczych 
transportu rolnego,

b) dopuszcza się wydzielenie niezbędnych działek dla realizacji dróg gospodarczych transportu rolnego, 
nieoznaczonych na rysunku planu, o szerokości nie mniejszej niż 3,0 m i nie większej niż 6,0 m;

2) dopuszcza się rozbudowę, przebudowę i likwidację istniejącej infrastruktury technicznej w sposób 
umożliwiający wykorzystanie terenu zgodnie z jego przeznaczeniem podstawowym;;

3) należy zapewnić dostęp dla potrzeb eksploatacyjnych i konserwacyjnych do istniejących i projektowanych 
sieci infrastruktury technicznej, zgodnie z przepisami odrębnymi.

7. Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości: dla terenów o symbolach: R-R ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej 
opłaty od wzrostu wartości nieruchomości wynikającej z uchwalenia planu w wysokości 1%.

§ 28. 1. Dla terenów oznaczonych symbolami: od R-ZL1 do R-ZL7 ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe - lasy;

2) przeznaczenie uzupełniające, nie naruszające przepisów odrębnych w zakresie ochrony gruntów rolnych i 
leśnych:

a) drogi gospodarcze,

b) zbiorniki i cieki wodne, których realizacja nie wpłynie niekorzystnie na stosunki gruntowo- wodne 
obszarów przyległych,

c) zalesienia, dolesienia i szkółki leśne, zgodnie z przepisami odrębnymi,

d) wyznaczenie szlaków turystycznych i ścieżek rowerowych wraz z ich niezbędnym oznakowaniem.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: nie ustala się.

3. Zasady ochrony  środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) tereny znajdują się w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP nr 317 "Niecka 
Zewnętrznosudecka Bolesławiec", wewnątrz którego wody podziemne podlegają ochronie;

2) prowadzenie gospodarki leśnej zgodnie z przepisami odrębnymi: w tym wykonywanie prac związanych z 
pielęgnacja drzewostanu, korektę koron oraz wycinkę drzew w niezbędnym zakresie;

3) ustala się obowiązek:

a) zapewnienia możliwości swobodnego dostępu do wód publicznych na potrzeby powszechnego 
korzystania i wykonywania robót związanych z utrzymaniem tych wód przez ich administratora,

b) prowadzenia gospodarki zmierzającej do odtworzenia i utrzymywania wartości naturalnych, łęgów, 
zadrzewień, łąk i cieków wodnych, wraz z ich biologicznym obrzeżem;

4) tereny o symbolach: R-ZL1, R-ZL4, R-ZL7 oraz fragment terenu o symbolu: R-ZL2  znajdują się w 
zasięgu strefy ochrony pośredniej od ujęcia wody, w granicach której obowiązują ograniczenia określone w 
dokumentach wydanych, zgodnie z wymogami przepisów odrębnych dotyczących gospodarowania 
wodami;
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5) obowiązuje ochrona pomnika przyrody nieożywionej, zgodnie z przepisami odrębnymi: głazu narzutowego 
– różowego granitu „Rozbójników” – oddział leśny 515d.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

1) teren o symbolu: R-ZL7 znajduje się w zasięgu strefy obserwacji archeologicznej, wyznaczonej dla 
miejscowości o wczesnej metryce historycznej, w obrębie której obowiązuje przeprowadzenie badań 
archeologicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) teren o symbolu: R-ZL7 znajduje się w  zasięgu historycznych układów ruralistycznych, ujętych w wykazie 
zabytków, w obrębie których obowiązuje:

a) zachowanie i odtwarzanie zasadniczych elementów historycznego rozplanowania w tym przede 
wszystkim: układu ulic i dróg, układu placów, podziału działek, rodzaju nawierzchni, nasadzeń 
alejowych i pozostałej zieleni, przebiegu głównych cieków wodnych,

b) obowiązuje ochrona i opieka nad zabytkami, zgodnie z przepisami odrębnymi.

5. Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy:

1) gospodarkę leśną należy prowadzić zgodnie z wymogami ochrony środowiska oraz w oparciu o plany 
urządzania lasów oraz przepisy odrębne,

2) teren o symbolu R-ZL1 oraz fragment terenu o symbolu R-ZL2 znajdują się w zasięgu obszarów 
szczególnego zagrożenia powodzią (Q1% i Q10%), a także w zasięgu obszaru, na którym ryzyko 
wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat;

3) w granicach obszarów, o których mowaw pkt 2 obowiązują przepisy odrębne oraz zakaz:

a) lokalizacji inwestycji zaliczanych do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na 
środowisko,

b) prowadzenia odzysku lub unieszkodliwiania odpadów w tym w szczególności ich składowania,

c) gromadzenia ścieków, odchodów zwierzęcych, środków chemicznych, a także innych materiałów, które 
mogą zanieczyścić wody;

4) obowiązuje zakaz lokalizacji zabudowy z wyłączeniem niezbędnych urządzeń i obiektów infrastruktury 
technicznej oraz obiektów dopuszczonych do realizacji na terenach lasów na podstawie przepisów 
odrębnych;

5) dopuszcza się prowadzenie robót związanych z utrzymywaniem lub regulacją wód.

6. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) dopuszcza się rozbudowę, przebudowę i likwidację istniejącej infrastruktury technicznej, w sposób 
umożliwiający wykorzystanie terenu zgodnie z jego przeznaczeniem podstawowym;

2) należy zapewnić dostęp dla potrzeb eksploatacyjnych i konserwacyjnych do istniejących i projektowanych 
sieci infrastruktury technicznej, zgodnie z przepisami odrębnymi.

7. Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości: dla terenów o symbolach: R-ZL ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej 
opłaty od wzrostu wartości nieruchomości wynikającej z uchwalenia planu w wysokości 1%.

§ 29. 1. Dla terenów oznaczonych symbolem: od R-ZLp1 do  R-ZLp2 ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – tereny do zalesienia;

2) przeznaczenie uzupełniające:

a) drogi gospodarcze,

b) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

c) zbiorniki i cieki wodne, których realizacja nie wpłynie niekorzystnie na stosunki gruntowo- wodne 
obszarów przyległych,
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d) szlaki turystyczne i ścieżki rowerowe wraz z ich niezbędnym oznakowaniem.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: nie dopuszcza się grodzenia terenu.

3. Zasady ochrony  środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) tereny znajdują się w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP nr 317 "Niecka 
Zewnętrznosudecka Bolesławiec", wewnątrz którego wody podziemne podlegają ochronie;

2) ustala się ochronę istniejących zadrzewień i zakrzewień śródpolnych oraz wód powierzchniowych, 
śródlądowych, urządzeń melioracyjnych i drenażowych;

3) obowiązuje ochrona szpalerów i alei drzew poprzez:

a) zachowanie drzewostanu o istniejącym przebiegu wzdłuż dróg,

b) dopuszczenie możliwości uzupełnianie ubytków nowymi nasadzeniami drzew o tych samych gatunkach;

4) prowadzenie gospodarki leśnej zgodnie z przepisami odrębnymi: w tym wykonywanie prac związanych z 
pielęgnacja drzewostanu, korektę koron oraz wycinkę drzew w niezbędnym zakresie;

5) ustala się obowiązek:

a) zapewnienia możliwości swobodnego dostępu do wód publicznych na potrzeby powszechnego 
korzystania i wykonywania robót związanych z utrzymaniem tych wód przez ich administratora,

b) prowadzenia gospodarki zmierzającej do odtworzenia i utrzymywania wartości naturalnych, łęgów, 
zadrzewień, łąk i cieków wodnych, wraz z ich biologicznym obrzeżem.,

6) część terenu R-Zlp1 znajduje się w zasięgu strefy ochrony pośredniej od ujęcia wody, w granicach której 
obowiązują ograniczenia określone w dokumentach wydanych, zgodnie z wymogami przepisów odrębnych 
dotyczących gospodarowania wodami.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: nie ustala 
się.

5. Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy:

1) wyznacza się następujące korytarze techniczne wzdłuż linii elektroenergetycznych, zlokalizowanych 
w terenach o symbolach: R-ZLp2 zgodnie z rysunkiem planu, w obrębie których występują ograniczenia 
zabudowy i zagospodarowania terenu, wynikające z przepisów odrębnych: wzdłuż linii napowietrznej SN 
15 kV lub 20 kV - 5m od rzutu poziomego skrajnego przewodu linii, po obu jej stronach;

2) wewnątrz korytarzy technicznych wzdłuż linii elektroenergetycznych, o których mowa w pkt 2 dopuszcza 
się lokalizację sieci podziemnego uzbrojenia technicznego, na warunkach określonych w przepisach 
odrębnych;

3) gospodarkę leśną należy prowadzić zgodnie z wymogami ochrony środowiska oraz w oparciu o plany 
urządzania lasów oraz przepisy odrębne;

4) obowiązuje zakaz lokalizacji zabudowy z wyłączeniem obiektów małej architektury;

5) dopuszcza się prowadzenie robót związanych z utrzymywaniem lub regulacją wód;

6) teren o symbolu: R-ZLp1 znajduje się w zasięgu obszarów szczególnego zagrożenia powodzią (Q1% i 
Q10%), a także w zasięgu obszaru, na którym ryzyko wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 
lat;

7) w granicach obszarów, o których mowa w pkt 6obowiązują przepisy odrębne oraz zakaz:

a) lokalizacji inwestycji zaliczanych do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na 
środowisko,

b) prowadzenia odzysku lub unieszkodliwiania odpadów w tym w szczególności ich składowania,

c) gromadzenia ścieków, odchodów zwierzęcych, środków chemicznych, a także innych materiałów, które 
mogą zanieczyścić wody.
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6. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) dopuszcza się rozbudowę, przebudowę i likwidację istniejącej infrastruktury technicznej w sposób 
umożliwiający wykorzystanie terenu zgodnie z jego przeznaczeniem podstawowym;;

2) należy zapewnić dostęp dla potrzeb eksploatacyjnych i konserwacyjnych do istniejących i projektowanych 
sieci infrastruktury technicznej, zgodnie z przepisami odrębnymi.

7. Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości: dlaterenów o symbolach: R-ZLp ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu 
jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości wynikającej z uchwalenia planu w wysokości 1%.

§ 30. 1. Dla terenów oznaczonych symbolami: od R-ZI1 do R-ZI10 ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – tereny zieleni izolacyjnej;

2) przeznaczenie uzupełniające:

a) zieleń urządzona,

b) drogi gospodarcze,

c) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

d) zbiorniki i cieki wodne, których realizacja nie wpłynie niekorzystnie na stosunki gruntowo- wodne 
obszarów przyległych,

e) obiekty małej architektury,

f) szlaki turystyczne i ścieżki rowerowe wraz z ich niezbędnym oznakowaniem.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: nie ustala się.

3. Zasady ochrony  środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) tereny znajdują się w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP nr 317 "Niecka 
Zewnętrznosudecka Bolesławiec", wewnątrz którego wody podziemne podlegają ochronie;

2) ustala się ochronę istniejących zadrzewień i zakrzewień śródpolnych oraz wód powierzchniowych, 
śródlądowych, urządzeń melioracyjnych i drenażowych;

3) ustala się obowiązek:

a) zapewnienia możliwości swobodnego dostępu do wód publicznych na potrzeby powszechnego 
korzystania i wykonywania robót związanych z utrzymaniem tych wód przez ich administratora,

b) prowadzenia gospodarki zmierzającej do odtworzenia i utrzymywania wartości naturalnych, łęgów, 
zadrzewień, łąk i cieków wodnych, wraz z ich biologicznym obrzeżem;

4) tereny o symbolach: R-ZI1, R-ZI2, R-ZI3, R-ZI4, R-ZI7, R-ZI8, R-ZI9, R-ZI10 oraz fragmenty terenów o 
symbolach: R-ZI5, R-ZI6 znajdują się w zasięgu strefy ochrony pośredniej od ujęcia wody, w granicach 
której obowiązują ograniczenia określone w dokumentach wydanych, zgodnie z wymogami przepisów 
odrębnych dotyczących gospodarowania wodami;

5) obowiązuje ochrona pomnika przyrody znajdującego się w terenie o symbolu R-ZI1, zgodnie z przepisami 
odrębnymi.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

1) tereny oraz fragmenty terenów o symbolach: R-ZI2, R-ZI3, R-ZI4, R-ZI5, R-ZI6, R-ZI7, R-ZI8, R-ZI9, R-
ZI10 znajdują się w zasięgu strefy obserwacji archeologicznej, wyznaczonej dla miejscowości o wczesnej 
metryce historycznej, w obrębie której obowiązuje przeprowadzenie badań archeologicznych, zgodnie z 
przepisami odrębnymi;

2) tereny oraz fragmenty terenów o symbolach: R-ZI2, R-ZI3, R-ZI4, R-ZI5, R-ZI6, R-ZI7, R-ZI9, R-ZI10 
znajdują się w  zasięgu historycznych układów ruralistycznych, ujętych w wykazie zabytków, w obrębie 
których obowiązuje:
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a) zachowanie i odtwarzanie zasadniczych elementów historycznego rozplanowania w tym przede 
wszystkim: układu ulic i dróg, układu placów, podziału działek, rodzaju nawierzchni, nasadzeń 
alejowych i pozostałej zieleni, przebiegu głównych cieków wodnych,

b) obowiązuje ochrona i opieka nad zabytkami, zgodnie z przepisami odrębnymi.

5. Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy:

1) obowiązuje zakaz lokalizacji zabudowy za wyjątkiem niezbędnych urządzeń i obiektów infrastruktury 
technicznej oraz obiektów małej architektury oraz urządzeń sportowo - rekreacyjnych;

2) wyznacza się następujące korytarze techniczne wzdłuż linii elektroenergetycznych, zlokalizowanych 
w terenach o symbolach: B-ZI, zgodnie z rysunkiem planu, w obrębie których występują ograniczenia 
zabudowy i zagospodarowania terenu, wynikające z przepisów odrębnych:

a) wzdłuż linii napowietrznej WN 110 kV -  15m  od rzutu poziomego skrajnego przewodu linii, po obu jej 
stronach,

b) wzdłuż linii napowietrznej SN 15 kV lub 20 kV - 5m od rzutu poziomego skrajnego przewodu linii, po 
obu jej stronach;

3) wewnątrz korytarzy technicznych wzdłuż linii elektroenergetycznych, o których mowa w pkt 2 dopuszcza 
się lokalizację sieci podziemnego uzbrojenia technicznego, na warunkach określonych w przepisach 
odrębnych;

4) teren o symbolu R-ZI1 znajduje się w zasięgu obszarów szczególnego zagrożenia powodzią (Q1% 
i Q10%), a także w zasięgu obszaru, na którym ryzyko wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 
lat;

5) w granicach obszarów, o których mowa w pkt 4obowiązują przepisy odrębne oraz zakaz:

a) lokalizacji inwestycji zaliczanych do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na 
środowisko,

b) prowadzenia odzysku lub unieszkodliwiania odpadów w tym w szczególności ich składowania,

c) gromadzenia ścieków, odchodów zwierzęcych, środków chemicznych, a także innych materiałów, które 
mogą zanieczyścić wody;

6) dopuszcza się prowadzenie robót związanych z utrzymywaniem lub regulacją wód.

6. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) dopuszcza się rozbudowę, przebudowę i likwidację istniejącej infrastruktury technicznej w sposób 
umożliwiający wykorzystanie terenu zgodnie z jego przeznaczeniem podstawowym;

2) należy zapewnić dostęp dla potrzeb eksploatacyjnych i konserwacyjnych do istniejących i projektowanych 
sieci infrastruktury technicznej, zgodnie z przepisami odrębnymi.

7. Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości: dla terenów o symbolach: R-ZI ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej 
opłaty od wzrostu wartości nieruchomości wynikającej z uchwalenia planu w wysokości 1%.

§ 31. 1. Dla terenów oznaczonych symbolami: od R-ZP1 do R-ZP2 ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – zieleń urządzona;

2) przeznaczenie uzupełniające:

a) zieleń izolacyjna,

b) drogi gospodarcze,

c) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

d) zbiorniki i cieki wodne, których realizacja nie wpłynie niekorzystnie na stosunki gruntowo- wodne 
obszarów przyległych,
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e) obiekty małej architektury,

f) szlaki turystyczne i ścieżki rowerowe wraz z ich niezbędnym oznakowaniem.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: obowiązujezakaz lokalizacji nośników 
reklamowych o treściach nie związanych bezpośrednio z przeznaczeniem podstawowym terenu;

3. Zasady ochrony  środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) tereny znajdują się w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP nr 317 "Niecka 
Zewnętrznosudecka Bolesławiec", wewnątrz którego wody podziemne podlegają ochronie,

2) obowiązuje ochrona szpalerów i alei drzew poprzez zachowanie drzewostanu o istniejącym przebiegu 
wzdłuż dróg, dopuszcza się uzupełnianie ubytków nowymi nasadzeniami drzew o tych samych gatunkach;

3) fragmenty terenów o symbolach: R-ZP1, R-ZP2 znajdują się w zasięgu strefy ochrony pośredniej od ujęcia 
wody, w granicach której obowiązują ograniczenia określone w dokumentach wydanych, zgodnie 
z wymogami przepisów odrębnych dotyczących gospodarowania wodami.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

1) na terenie o symbolu R-ZP2 znajduje się zabytek nieruchomy: park pałacowy, wpisany do rejestru 
zabytków nr A/5793/1027/J z dn. 21.02.1991 r. oraz znajdujący się w gminnej ewidencji zabytków;

2) dla obiektu wymienionego w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia:

a) zachowanie historycznie ukształtowanej kompozycji zieleni, starodrzewia, układu szpalerów i alei 
drzew,

b) odtworzenia zieleni i drzewostanu w układzie kompozycyjnym i składzie gatunkowym 
charakterystycznym dla czasu powstania parku,

c) dopuszcza się zabiegi lecznicze i pielęgnacyjne starodrzewia,

d) zachowanie i odtworzenie historycznego układu dróg, ścieżek, alejek oraz obiektów małej architektury z 
zachowaniem istniejących bram, ogrodzeń historycznych i innych obiektów jeśli ich stan techniczny na 
to pozwala,

e) dopuszcza się nowy układ dróg i ścieżek jako uzupełnienie istniejącego, zgodnie z przepisami 
odrębnymi;

f) odtwarzanie obiektów małej architektury nawiązując do wzorów historycznych w formie 
i zastosowanych materiałach, dopuszcza się stosowanie innych materiałów,

g) najbliższe otoczenie wokół zabytkowego parku pałacowego powinno być należycie zagospodarowane 
poprzez ograniczenie możliwości lokalizowania obiektów przesłaniających zieleń zabytkową, 
ograniczenie dominujących kubaturowo obiektów lub obiektów oddziałujących w sposób 
dysharmonizujący  w stosunku do zabytkowego parku.

3) teren o symbolu: R-ZP2 znajduje się w granicach historycznych układów ruralistycznych, ujętych 
w wykazie zabytków, w obrębie których obowiązuje:

a) zachowanie i odtwarzanie pierwotnego układu przestrzennego zabudowy poprzez zachowanie 
historycznych linii zabudowy, formy zabudowy architektury regionalnej,

b) zachowanie i odtwarzanie zasadniczych elementów historycznego rozplanowania w tym przede 
wszystkim: układu ulic i dróg, układu placów, podziału działek, rodzaju nawierzchni, nasadzeń 
alejowych i pozostałej zieleni, przebiegu głównych cieków wodnych,

c) obowiązuje ochrona i opieka nad zabytkami, zgodnie z przepisami odrębnymi;

4) teren o symbolu: R-ZP2 znajduje się w w granicach strefy obserwacji archeologicznej, wyznaczonej dla 
miejscowości o wczesnej metryce historycznej, w obrębie której obowiązuje przeprowadzenie badań 
archeologicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi.

5. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:

1) jako tereny przestrzeni publicznej ustala się tereny o symbolach: R-ZP1, R-ZP2;
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2) wewnątrz terenów przestrzeni publicznych dopuszcza się lokalizowanie tablic informacji turystycznej 
stanowiących elementy systemu informacji wizualnej oraz szyldów reklamowych i nośników reklamowych 
o powierzchni pojedynczej tablicy nie większej niż 4m².

6. Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy:

1) obowiązuje zakaz lokalizacji zabudowy za wyjątkiem niezbędnych urządzeń i obiektów dopuszczonych w 
ramach przeznaczenia uzupełniającego;

2) wyznacza się następujące korytarze techniczne wzdłuż linii elektroenergetycznych, przebiegające przez 
fragmenty terenów o symbolach: R-ZP, zgodnie z rysunkiem planu, wewnątrz których występują 
ograniczenia zabudowy i zagospodarowania terenu, wynikające z przepisów odrębnych: wzdłuż linii 
napowietrznej SN 15 kV lub 20 kV - 5m od rzutu poziomego skrajnego przewodu linii, po obu jej stronach;

3) wewnątrz korytarzy technicznych wzdłuż linii elektroenergetycznych, o których mowa w pkt 1 dopuszcza 
się lokalizację sieci podziemnego uzbrojenia technicznego, na warunkach określonych w przepisach 
odrębnych;

4) fragmenty terenów o symbolach: R-ZP1, R-ZP2 znajdują się w zasięgu obszarów szczególnego zagrożenia 
powodzią (Q1% i Q10%), a także w zasięgu obszaru, na którym ryzyko wystąpienia powodzi jest niskie i 
wynosi raz na 500 lat;

5) w granicach obszarów, o których mowa w pkt 4 obowiązują przepisy odrębne oraz zakaz:

a) lokalizacji inwestycji zaliczanych do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na 
środowisko,

b) prowadzenia odzysku lub unieszkodliwiania odpadów w tym w szczególności ich składowania,

c) gromadzenia ścieków, odchodów zwierzęcych, środków chemicznych, a także innych materiałów, które 
mogą zanieczyścić wody;

6) dopuszcza się prowadzenie robót związanych z utrzymywaniem lub regulacją wód.

7. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) dojazd do terenów o symbolach: R-ZP, od strony istniejących i projektowanych dróg publicznych 
i wewnętrznych;

2) dopuszcza się rozbudowę, przebudowę i likwidację istniejącej infrastruktury technicznej w sposób 
umożliwiający wykorzystanie terenu zgodnie z jego przeznaczeniem podstawowym;

3) należy zapewnić dostęp dla potrzeb eksploatacyjnych i konserwacyjnych do istniejących i projektowanych 
sieci infrastruktury technicznej, zgodnie z przepisami odrębnymi.

8. Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości: dla 
terenów o symbolach: R-ZP ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu 
wartości nieruchomości wynikającej z uchwalenia planu w wysokości 1%.

§ 32. 1. Dla terenów oznaczonych symbolami: od R-WS1 do R-WS5 ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – tereny wód powierzchniowych śródlądowych, rzeki, stawy;

2) przeznaczenie uzupełniające, nie naruszające przepisów odrębnych w zakresie ochrony wód:

a) urządzenia melioracji,

b) przeprawy wodne,

c) zieleń urządzona,

d) zieleń izolacyjna,

e) drogi gospodarcze,

f) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

g) obiekty małej architektury,
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h) szlaki turystyczne wraz z ich niezbędnym oznakowaniem.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: nie ustala się.

3. Zasady ochrony  środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) tereny znajdują się w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP nr 317 "Niecka 
Zewnętrznosudecka Bolesławiec", wewnątrz którego wody podziemne podlegają ochronie;

2) ustala się obowiązek zapewnienia możliwości swobodnego dostępu do wód publicznych na potrzeby 
powszechnego korzystania i wykonywania robót związanych z utrzymaniem tych wód przez ich 
administratora;

3) tereny oraz fragmenty terenów o symbolach: R-WS1, R-WS2, R-WS3, R-WS5 znajduje się w zasięgu 
strefy ochrony pośredniej od ujęcia wody, w granicach której obowiązują ograniczenia określone w 
dokumentach wydanych, zgodnie z wymogami przepisów odrębnych dotyczących gospodarowania 
wodami.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

1) tereny o symbolach: R-WS1, R-WS2, R-WS3, R-WS4 znajdują się w zasięgu strefy obserwacji 
archeologicznej, wyznaczonej dla miejscowości o wczesnej metryce historycznej, w obrębie której 
obowiązuje przeprowadzenie badań archeologicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) tereny o symbolach: R-WS1, R-WS2, R-WS3, R-WS4 znajdują się w zasięgu historycznych układów 
ruralistycznych, ujętych w wykazie zabytków, w obrębie których obowiązuje:

a) zachowanie i odtwarzanie zasadniczych elementów historycznego rozplanowania w tym przede 
wszystkim: układu ulic i dróg, układu placów, podziału działek, rodzaju nawierzchni, nasadzeń 
alejowych i pozostałej zieleni, przebiegu głównych cieków wodnych,

b) obowiązuje ochrona i opieka nad zabytkami, zgodnie z przepisami odrębnymi.

5. Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy:

1) obowiązuje zakaz lokalizacji zabudowy za wyjątkiem niezbędnych urządzeń i obiektów dopuszczonych w 
ramach przeznaczenia uzupełniającego;

2) wyznacza się następujące korytarze techniczne wzdłuż linii elektroenergetycznych, zlokalizowanych 
w terenach o symbolach: B-ZI, zgodnie z rysunkiem planu, w obrębie których występują ograniczenia 
zabudowy i zagospodarowania terenu, wynikające z przepisów odrębnych: wzdłuż linii napowietrznej WN 
110 kV - 15m  od rzutu poziomego skrajnego przewodu linii, po obu jej stronach;

3) dopuszcza się prowadzenie robót związanych z utrzymywaniem lub regulacją wód.

6. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) dopuszcza się rozbudowę, przebudowę i likwidację istniejącej infrastruktury technicznej w sposób 
umożliwiający wykorzystanie terenu zgodnie z jego przeznaczeniem podstawowym;

2) należy zapewnić dostęp dla potrzeb eksploatacyjnych i konserwacyjnych do istniejących i projektowanych 
sieci infrastruktury technicznej, zgodnie z przepisami odrębnymi.

7. Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości: dla terenów o symbolach: R-WS ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu 
jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości wynikającej z uchwalenia planu w wysokości 1%.

§ 33. 1. Dla terenów oznaczonych symbolami: od R-KDZ1 do R-KDZ2 ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – tereny dróg i ulic publicznych klasy zbiorczej;

2) przeznaczenie uzupełniające:

a) urządzenia towarzyszące,

b) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,
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c) zieleń urządzona, zieleń izolacyjna.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: nie ustala się.

3. Zasady ochrony  środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) tereny znajdują się w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP nr 317 "Niecka 
Zewnętrznosudecka Bolesławiec", wewnątrz którego wody podziemne podlegają ochronie na zasadach 
określonych w przepisach odrębnych,

2) fragment terenu o symbolu: R-KDZ2 znajduje się w zasięgu strefy ochrony pośredniej od ujęcia wody, w 
granicach której obowiązują ograniczenia określone w dokumentach wydanych, zgodnie z wymogami 
przepisów odrębnych dotyczących gospodarowania wodami..

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

1) tereny o symbolach: R-KDZ1, R-KDZ2 znajdują się w zasięgu historycznych układów ruralistycznych, 
ujętych w wykazie zabytków, w obrębie których obowiązuje zachowanie układu zabytkowej zabudowy i 
zieleni oraz historycznego przebiegu ulic, w obrębie którego obowiązuje wymóg ochrony i opieki 
zabytków, zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) tereny o symbolach: R-KDZ1, R-KDZ2 znajdują się w zasięgu strefy obserwacji archeologicznej, 
wyznaczonej dla miejscowości o wczesnej metryce historycznej, w obrębie której obowiązuje 
przeprowadzenie badań archeologicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi.

5. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:

1) jako tereny przestrzeni publicznej ustala się tereny o symbolach: R-KDZ;

2) dopuszcza się lokalizowanie nośników reklamowych i tablic informacji turystycznej stanowiących 
elementy systemu informacji wizualnej o powierzchni nie większej niż 6 m² w sposób nie pogarszający 
warunków ruchu drogowego zgodnie z przepisami odrębnymi.

6. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: nie ustala się

7. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem: nie określa się.

8. Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy: do czasu realizacji projektowanych odcinków ulic lub poszerzenia do docelowych 
parametrów istniejących ulic dopuszcza się dotychczasowy sposób zagospodarowania terenów, bez możliwości 
wprowadzania trwałych obiektów budowlanych, oraz realizacji nowych ogrodzeń, uniemożliwiających 
docelową realizację ustaleń planu.

9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) remonty, przebudowę dróg i sieci infrastruktury technicznej można prowadzić w istniejących granicach 
własności lub etapami w liniach rozgraniczających wyznaczonych na rysunku planu;

2) ustala się docelową szerokość w liniach rozgraniczających od 2,5 m do 12 m, zgodnie z oznaczeniem na 
rysunku planu;

3) obowiązuje przekrój ulic jednojezdniowy, o dwóch pasach ruchu;

4) ustala się obowiązek budowy co najmniej jednostronnie chodnika;

5) chodniki oraz krawężniki wydzielające jezdnię należy kształtować w sposób umożliwiający ruch osób 
niepełnosprawnych i osób z wózkami dla dzieci;

6) dopuszcza się:

a) etapową realizację poszerzenia dróg do ustalonych linii rozgraniczających;

b) środki biernej ochrony przed uciążliwościami wywołanymi ruchem pojazdów w formie zieleni 
izolacyjnej i szpalerów drzew,

c) lokalizację ścieżek rowerowych, miejsc postojowych, zieleni urządzonej, urządzeń obsługi komunikacji 
zbiorowej;
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d) rozbudowę, przebudowę i likwidację istniejącej infrastruktury technicznej;

e) lokalizację nowych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

10. Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości: dla terenów o symbolach: R-KDZ ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu 
jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości wynikającej z uchwalenia planu w wysokości 1%.

§ 34. 1. Dla terenów oznaczonych symbolami: od R-KDL1 do R-KDL4 ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – tereny dróg i ulic publicznych klasy lokalnej;

2) przeznaczenie uzupełniające:

a) urządzenia towarzyszące,

b) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

c) zieleń urządzona, zieleń izolacyjna.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: nie ustala się.

3. Zasady ochrony  środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) tereny znajdują się w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP nr 317 "Niecka 
Zewnętrznosudecka Bolesławiec", wewnątrz którego wody podziemne podlegają ochronie;

2) tereny oraz fragment terenów o symbolach: R-KDL1, R-KDL3, R-KDL4  znajdują się w zasięgu strefy 
ochrony pośredniej od ujęcia wody, w granicach której obowiązują ograniczenia określone w dokumentach 
wydanych, zgodnie z wymogami przepisów odrębnych dotyczących gospodarowania wodami.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

1) fragmenty terenów o symbolach: R-KDL1, R-KDL4  znajdują się w zasięgu historycznych układów 
ruralistycznych, ujętych w wykazie zabytków, w obrębie których obowiązuje zachowanie układu 
zabytkowej zabudowy i zieleni oraz historycznego przebiegu ulic, w obrębie którego obowiązuje wymóg 
ochrony i opieki zabytków, zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) fragmenty terenów o symbolach: R-KDL1, R-KDL4 znajdują się w zasięgu strefy obserwacji 
archeologicznej, wyznaczonej dla miejscowości o wczesnej metryce historycznej, w obrębie której 
obowiązuje przeprowadzenie badań archeologicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi.

5. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:

1) jako tereny przestrzeni publicznej ustala się tereny o symbolach: R-KDL;

2) dopuszcza się lokalizowanie nośników reklamowych i tablic informacji turystycznej stanowiących 
elementy systemu informacji wizualnej o powierzchni nie większej niż 6 m² w sposób nie pogarszający 
warunków ruchu drogowego zgodnie z przepisami odrębnymi.

6. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: nie ustala się

7. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem: nie określa się.

8. Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy:

1) wyznacza się następujące korytarze techniczne wzdłuż linii elektroenergetycznych, zlokalizowanych 
w terenach o symbolach: R-KDL zgodnie z rysunkiem planu, w obrębie których występują ograniczenia 
zabudowy i zagospodarowania terenu, wynikające z przepisów odrębnych:

a) wzdłuż linii napowietrznej WN 110 kV -  15m  od rzutu poziomego skrajnego przewodu linii, po obu jej 
stronach,

b) wzdłuż linii napowietrznej SN 15 kV lub 20 kV - 5m od rzutu poziomego skrajnego przewodu linii, po 
obu jej stronach;

2) do czasu realizacji projektowanych odcinków ulic lub poszerzenia do docelowych parametrów istniejących 
ulic dopuszcza się dotychczasowy sposób zagospodarowania terenów, bez możliwości wprowadzania 
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trwałych obiektów budowlanych, oraz realizacji nowych ogrodzeń, uniemożliwiających docelową 
realizację ustaleń planu;

3) fragment terenu o symbolu: R-KDL4 znajduje się w zasięgu obszarów szczególnego zagrożenia powodzią 
(Q1% i Q10%), a także w zasięgu obszaru, na którym ryzyko wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz 
na 500 lat;

4) w granicach obszarów, o których mowa w pkt 3 obowiązują przepisy odrębne oraz zakaz lokalizacji 
inwestycji zaliczanych do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.

9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) remonty, przebudowę dróg i sieci infrastruktury technicznej można prowadzić w istniejących granicach 
własności lub etapami w liniach rozgraniczających wyznaczonych na rysunku planu;

2) ustala się docelową szerokość w liniach rozgraniczających od 6 m do 20 m, zgodnie z rysunkiem planu;

3) obowiązuje przekrój ulic jednojezdniowy, o dwóch pasach ruchu;

4) ustala się obowiązek budowy co najmniej jednostronnie chodnika;

5) chodniki oraz krawężniki wydzielające jezdnię należy kształtować w sposób umożliwiający ruch osób 
niepełnosprawnych i osób z wózkami dla dzieci;

6) dopuszcza się:

a) etapową realizację poszerzenia dróg do ustalonych linii rozgraniczających,

b) lokalizację elementów uspokojenia ruchu, takich jak: poprzeczne progi spowalniające przejazd 
pojazdów, gazony, zieleńce i wyspy zwężające lub wyginające pas przeznaczony dla ruchu pojazdów,

c) lokalizację ścieżek rowerowych, miejsc postojowych, zieleni urządzonej, urządzeń obsługi komunikacji 
zbiorowej,

d) rozbudowę, przebudowę i likwidację istniejącej infrastruktury technicznej,

e) lokalizację nowych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

10. Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości: dla terenów o symbolach: R-KDL ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu 
jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości wynikającej z uchwalenia planu w wysokości 1%.

§ 35. 1. Dla terenów oznaczonych symbolami: od R-KDD1 do R-KDD17 ustala się: przeznaczenie 
podstawowe – tereny istniejących i projektowanych dróg i ulic publicznych klasy dojazdowej.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: nie ustala się.

3. Zasady ochrony  środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) tereny znajdują się w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP nr 317 "Niecka 
Zewnętrznosudecka Bolesławiec", wewnątrz którego wody podziemne podlegają ochronie;

2) tereny lub fragmenty terenów o symbolach: R-KDD1, R-KDD2, R-KDD4, R-KDD5, R-KDD6, R-KDD8, 
R-KDD9, R-KDD10, R-KDD11, R-KDD12, R-KDD13, R-KDD14, R-KDD15, R-KDD16, znajduje się w 
zasięgu strefy ochrony pośredniej od ujęcia wody, w granicach której obowiązują ograniczenia określone w 
dokumentach wydanych, zgodnie z wymogami przepisów odrębnych dotyczących gospodarowania 
wodami.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

1) tereny lub fragmenty terenów o symbolach: R-KDD2, R-KDD3, R-KDD4, R-KDD5, R-KDD6, R-KDD7,  
R-KDD8, R-KDD9, R-KDD10, R-KDD11, R-KDD12, R-KDD13, R-KDD14 R-KDD15 znajdują się w 
zasięgu historycznych układów ruralistycznych, ujętych w wykazie zabytków, w obrębie których 
obowiązuje zachowanie układu zabytkowej zabudowy i zieleni oraz historycznego przebiegu ulic, w 
obrębie którego obowiązuje wymóg ochrony i opieki zabytków, zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) tereny lub fragmenty terenów o symbolach: R-KDD2, R-KDD3, R-KDD4, R-KDD5, R-KDD6, R-KDD7,  
R-KDD8, R-KDD9, R-KDD10, R-KDD11, R-KDD12, R-KDD13, R-KDD14, R-KDD15, R-KDD16 
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znajdują się w zasięgu strefy obserwacji archeologicznej, wyznaczonej dla miejscowości o wczesnej 
metryce historycznej, w obrębie której obowiązuje przeprowadzenie badań archeologicznych, zgodnie z 
przepisami odrębnymi.

5. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:

1) jako tereny przestrzeni publicznej ustala się tereny o symbolach: R-KDD;

2) dopuszcza się lokalizowanie nośników reklamowych i tablic informacji turystycznej stanowiących 
elementy systemu informacji wizualnej o powierzchni nie większej niż 6 m² w sposób nie pogarszający 
warunków ruchu drogowego zgodnie z przepisami odrębnymi.

6. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: nie ustala się.

7. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem: nie ustala się.

8. Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy:

1) do czasu realizacji projektowanych odcinków ulic lub poszerzenia do docelowych parametrów istniejących 
ulic dopuszcza się dotychczasowy sposób zagospodarowania terenów, bez możliwości wprowadzania 
trwałych obiektów budowlanych, oraz realizacji nowych ogrodzeń, uniemożliwiających docelową 
realizację ustaleń planu;

2) wyznacza się następujące korytarze techniczne wzdłuż linii elektroenergetycznych, zlokalizowanych 
w terenach o symbolach: B-KDD zgodnie z rysunkiem planu, w obrębie których występują ograniczenia 
zabudowy i zagospodarowania terenu, wynikające z przepisów odrębnych:

a) wzdłuż linii napowietrznej WN 110 kV -  15m  od rzutu poziomego skrajnego przewodu linii, po obu jej 
stronach,

b) wzdłuż linii napowietrznej SN 15 kV lub 20 kV - 5m od rzutu poziomego skrajnego przewodu linii, po 
obu jej stronach;

3) fragmenty terenów o symbolach: R-KDD1, R-KDD2 znajdują się w zasięgu obszarów szczególnego 
zagrożenia powodzią (Q1% i Q10%), a także w zasięgu obszaru, na którym ryzyko wystąpienia powodzi 
jest niskie i wynosi raz na 500 lat;

4) w granicach obszarów, o których mowa w pkt 3 obowiązują przepisy odrębne oraz zakaz lokalizacji 
inwestycji zaliczanych do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko.

9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) remonty, przebudowę dróg i sieci infrastruktury technicznej można prowadzić w istniejących granicach 
własności lub etapami w liniach rozgraniczających wyznaczonych na rysunku planu;

2) ustala się docelową szerokość w liniach rozgraniczających od 2,5 m do 15 m, zgodnie z rysunkiem planu;

3) obowiązuje przekrój ulic jednojezdniowy, o dwóch pasach ruchu;

4) chodniki oraz krawężniki wydzielające jezdnię należy kształtować w sposób umożliwiający ruch osób 
niepełnosprawnych i osób z wózkami dla dzieci;

5) dopuszcza się:

a) brak wyodrębniania jezdni i chodnika, tj. realizację nawierzchni jednoprzestrzennej, w formie ciągu 
pieszo – jezdnego;

b) etapową realizację poszerzenia dróg do ustalonych linii rozgraniczających,

c) lokalizację elementów uspokojenia ruchu, takich jak: poprzeczne progi spowalniające przejazd 
pojazdów, gazony, zieleńce i wyspy zwężające lub wyginające pas przeznaczony dla ruchu pojazdów,

d) lokalizację ścieżek rowerowych, miejsc postojowych, zieleni urządzonej, urządzeń obsługi komunikacji 
zbiorowej,

e) rozbudowę, przebudowę i likwidację istniejącej infrastruktury technicznej,

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 92 – Poz. 1374_______________________________________________________________________________________________________________



f) lokalizację nowych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

10. Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości: dla terenów o symbolach: R-KDD ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu 
jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości wynikającej z uchwalenia planu w wysokości 1%.

§ 36. 1. Dla terenów oznaczonych symbolami: od R-KDW1 do R-KDW15 ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – tereny dróg i ulic wewnętrznych;

2) przeznaczenie uzupełniające:

a) urządzenia towarzyszące,

b) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

c) zieleń urządzona, zieleń izolacyjna.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: nie ustala się.

3. Zasady ochrony  środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: tereny znajdują się w zasięgu 
Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP nr 317 "Niecka Zewnętrznosudecka Bolesławiec", wewnątrz 
którego wody podziemne podlegają ochronie.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

1) tereny lub fragmenty terenów o symbolach: R-KDW1, R-KDW2, R-KDW3,  R-KDW4, R-KDW5, R-
KDW6, R-KDW7, R-KDW8, R-KDW9, R-KDW12 , R-KDW10, R-KDW11, KDW13 znajdują się w 
zasięgu historycznych układów ruralistycznych, ujętych w wykazie zabytków, w obrębie których 
obowiązuje zachowanie układu zabytkowej zabudowy i zieleni oraz historycznego przebiegu ulic, w 
obrębie którego obowiązuje wymóg ochrony i opieki zabytków, zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) tereny lub fragmenty terenów o symbolach: R-KDW1, R-KDW2, R-KDW3,  R-KDW4, R-KDW5, R-
KDW6, R-KDW7, R-KDW8, R-KDW9, R-KDW12 , R-KDW10, R-KDW11, KDW13 znajdują się w 
zasięgu strefy obserwacji archeologicznej, wyznaczonej dla miejscowości o wczesnej metryce historycznej, 
w obrębie której obowiązuje przeprowadzenie badań archeologicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi.

5. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:

1) jako tereny przestrzeni publicznej ustala się tereny o symbolach: R-KDW;

2) dopuszcza się lokalizowanie nośników reklamowych i tablic informacji turystycznej stanowiących 
elementy systemu informacji wizualnej o powierzchni nie większej niż 6 m² w sposób nie pogarszający 
warunków ruchu drogowego.

6. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: nie ustala się.

7. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem: nie określa się.

8. Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy:

1) do czasu realizacji projektowanych odcinków ulic lub poszerzenia do docelowych parametrów istniejących 
ulic dopuszcza się dotychczasowy sposób zagospodarowania terenów, bez możliwości wprowadzania 
trwałych obiektów budowlanych, oraz realizacji nowych ogrodzeń, uniemożliwiających docelową 
realizację ustaleń planu;

2) wyznacza się następujące korytarze techniczne wzdłuż linii elektroenergetycznych, zlokalizowanych 
w terenach o symbolach: B-KDD zgodnie z rysunkiem planu, w obrębie których występują ograniczenia 
zabudowy i zagospodarowania terenu, wynikające z przepisów odrębnych:

a) wzdłuż linii napowietrznej WN 110 kV -  15m  od rzutu poziomego skrajnego przewodu linii, po obu jej 
stronach,

b) wzdłuż linii napowietrznej SN 15 kV lub 20 kV - 5m od rzutu poziomego skrajnego przewodu linii, po 
obu jej stronach.

9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:
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1) remonty, przebudowę dróg i sieci infrastruktury technicznej można prowadzić w istniejących granicach 
własności lub etapami w liniach rozgraniczających wyznaczonych na rysunku planu;

2) ustala się docelową szerokość w liniach rozgraniczających od 4 m do 15 m, zgodnie z rysunkiem planu;

3) dopuszcza się zwiększenie szerokości, o której mowa w ust. 2 pod narożne ścięcia linii rozgraniczających 
w miejscach skrzyżowań z innymi drogami, zgodnie z rysunkiem planu;

4) dopuszcza się:

a) rozbudowę, przebudowę i likwidację istniejącej infrastruktury technicznej,

b) lokalizację nowych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,

c) etapową realizację poszerzenia dróg do ustalonych linii rozgraniczających,

d) brak wyodrębniania jezdni i chodnika, tj. realizację nawierzchni jednoprzestrzennej, w formie ciągu 
pieszo - jezdnego,

e) lokalizację elementów uspokojenia ruchu, takich jak: poprzeczne progi spowalniające przejazd 
pojazdów, gazony, zieleńce i wyspy zwężające lub wyginające pas przeznaczony dla ruchu pojazdów,

f) lokalizację ścieżek rowerowych, miejsc postojowych, zieleni urządzonej, urządzeń obsługi komunikacji 
zbiorowej.

10. Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości: dla terenów o symbolach: R-KDW ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu 
jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości wynikającej z uchwalenia planu w wysokości 1%.

§ 37. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem: R-CPJ1 ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – tereny ciągów pieszo - jednych rozumiane jako pas terenu przeznaczony dla 
ruchu pieszych, dojazd do posesji pojazdów właścicieli, służb komunalnych i porządkowych, wraz ze 
ścieżkami rowerowymi, który jest zarządzany i utrzymywany przez właściciela terenu lub jego zarządcę;

2) przeznaczenie uzupełniające:

a) urządzenia towarzyszące,

b) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

c) zieleń urządzona, zieleń izolacyjna.

2. Zasady ochrony  środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) teren znajduje się w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 317 "Niecka Zewnętrznosudecka 
Bolesławiec" – wody podziemne podlegają ochronie;

2) część terenów znajduje się w zasięgu strefy ochrony pośredniej od ujęcia wody, w granicach której 
obowiązują ograniczenia określone w dokumentach wydanych, zgodnie z wymogami przepisów odrębnych 
dotyczących gospodarowania wodami.

3. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: teren o 
symbolu: R-CPJ1  znajduje się w zasięgu strefy obserwacji archeologicznej, wyznaczonej dla miejscowości o 
wczesnej metryce historycznej, w obrębie której obowiązuje przeprowadzenie badań archeologicznych, 
zgodnie z przepisami odrębnymi.

4. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:

1) jako tereny przestrzeni publicznej ustala się teren o symbolu: R-CPJ1;

2) dopuszcza się lokalizowanie nośników reklamowych i tablic informacji turystycznej stanowiących 
elementy systemu informacji wizualnej w sposób nie pogarszający warunków ruchu drogowego.

5. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: nie ustala się

6. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem: nie ustala się.
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7. Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy: do czasu realizacji projektowanych odcinków ulic lub poszerzenia do docelowych 
parametrów istniejących ulic dopuszcza się dotychczasowy sposób zagospodarowania terenów, bez możliwości 
wprowadzania trwałych obiektów budowlanych, oraz realizacji nowych ogrodzeń, uniemożliwiających 
docelową realizację ustaleń planu.

8. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) remonty, przebudowę dróg i sieci infrastruktury technicznej można prowadzić w istniejących granicach 
własności lub etapami w liniach rozgraniczających wyznaczonych na rysunku planu;

2) ustala się docelową szerokość w liniach rozgraniczających od 6,5 m do 10 m, zgodnie z rysunkiem planu;

3) ustala się realizację nawierzchni jednoprzestrzennej, tj. bez wyodrębniania jezdni i chodnika;

4) dopuszcza się:

a) rozbudowę, przebudowę i likwidację istniejącej infrastruktury technicznej,

b) lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,

c) etapową realizację poszerzenia dróg do ustalonych linii rozgraniczających,

d) lokalizację elementów uspokojenia ruchu, takich jak: poprzeczne progi spowalniające przejazd 
pojazdów, gazony, zieleńce i wyspy zwężające lub wyginające pas przeznaczony dla ruchu pojazdów,

e) lokalizację ścieżek rowerowych, miejsc postojowych, zieleni urządzonej, urządzeń obsługi komunikacji 
zbiorowej.

9. Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości: dla terenów o symbolu: R-CPJ1 ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej 
opłaty od wzrostu wartości nieruchomości wynikającej z uchwalenia planu w wysokości 1%.

§ 38. 1. Dla terenów oznaczonych symbolami: od R-IT1 do R-IT3 ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – tereny infrastruktury technicznej;

2) dopuszcza się lokalizację chodników, miejsc postojowych, zieleni urządzonej i małej architektury;

3) dopuszcza się trwałe ogrodzenie terenu.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: nie ustala się.

3. Zasady ochrony  środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) tereny znajdują się w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP nr 317 "Niecka 
Zewnętrznosudecka Bolesławiec", wewnątrz którego wody podziemne podlegają ochronie;

2) na terenie o symbolu: R-IT1 obowiązuje ochrona szpalerów i alei drzew poprzez zachowanie drzewostanu 
o istniejącym przebiegu wzdłuż dróg, dopuszcza się uzupełnianie ubytków nowymi nasadzeniami drzew o 
tych samych gatunkach,

3) teren o symbolu: R-IT1 znajduje się w zasięgu strefy ochrony bezpośredniej od ujęcia wody, w granicach 
której obowiązują ograniczenia określone w dokumentach wydanych, zgodnie z wymogami przepisów 
odrębnych dotyczących gospodarowania wodami;

4) tereny o symbolach: R-IT1, R-IT2 znajdują się w zasięgu strefy ochrony pośredniej od ujęcia wody, w 
granicach której obowiązują ograniczenia określone w dokumentach wydanych, zgodnie z wymogami 
przepisów odrębnych dotyczących gospodarowania wodami.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

1) tereny o symbolach: R-IT2, R-IT3 znajdują się w zasięgu historycznych układów ruralistycznych, ujętych 
w wykazie zabytków, w obrębie których obowiązuje zachowanie układu zabytkowej zabudowy i zieleni 
oraz historycznego przebiegu ulic, w obrębie którego obowiązuje wymóg ochrony i opieki zabytków, 
zgodnie z przepisami odrębnymi;
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2) tereny o symbolach: R-IT2, R-IT3 znajdują się w zasięgu strefy obserwacji archeologicznej, wyznaczonej 
dla miejscowości o wczesnej metryce historycznej, w obrębie której obowiązuje przeprowadzenie badań 
archeologicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi.

5. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: nie ustala się.

6. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: formę obiektu i jego 
gabaryty należy dostosować do parametrów technicznych urządzenia.

1) formę obiektu i jego gabaryty, w tym wysokość należy dostosować do parametrów technicznych 
urządzenia;

2) maksymalny wskaźnik zabudowy działki dla terenu R-IT3: 95%;

3) maksymalny wskaźnik zabudowy działki dla pozostałych terenów R-IT: 70%;

4) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej działki dla terenu R-IT3: 5%;

5) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej działki dla pozostałych terenów R-IT: 20%;

6) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 1,0;

7) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,01;

8) minimalne powierzchnie nowo wydzielanych działek budowlanych: 4 m².

7. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem:

1) nie określa się granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości;

2) ustala się minimalne szerokości frontu działki na 2 m;

3) ustala się minimalne powierzchnie działek gruntu uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału 
nieruchomości: 1m2,

8. Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy:

1) teren o symbolu: R-IT1 znajduje się w zasięgu obszarów szczególnego zagrożenia powodzią (Q1% i 
Q10%), a także w zasięgu obszaru, na którym ryzyko wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 
lat;

2) w granicach obszarów, o których mowa w pkt 1 obowiązują przepisy odrębne oraz zakaz:

a) lokalizacji inwestycji zaliczanych do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na 
środowisko,

b) prowadzenia odzysku lub unieszkodliwiania odpadów w tym w szczególności ich składowania,

c) gromadzenia ścieków, odchodów zwierzęcych, środków chemicznych, a także innych materiałów, które 
mogą zanieczyścić wody;

2) dopuszcza się prowadzenie robót związanych z utrzymywaniem lub regulacją wód.

9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) dopuszcza się rozbudowę, przebudowę i likwidację istniejącej infrastruktury technicznej;

2) ustala się następujące zasady obsługi komunikacyjnej terenu: dojazd do terenów o symbolach: IT od strony 
istniejących dróg publicznych.

10. Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości: dla terenów o symbolach: R-IT ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej 
opłaty od wzrostu wartości nieruchomości wynikającej z uchwalenia planu w wysokości 1%.

Rozdział 3.
Obręb Otok

§ 39. 1. Dla terenów oznaczonych symbolami: od O-MN1 do O-MN39 ustala się:
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1) przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

2) w ramach przeznaczenia podstawowego dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy zagrodowej oraz 
zachowanie istniejącej zabudowy wielorodzinnej;

3) przeznaczenie uzupełniające:

a) usługi nieuciążliwe, z zastrzeżeniem pkt 4 -7,

b) usługi publiczne,

c) zabudowa związana z prowadzoną w ramach gospodarstwa rolnego działalnością agroturystyczną 
w zakresie wynajmowania pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach 
rolnych innych usług związanych z pobytem turystów – wyłącznie w ramach istniejącej w dniu wejścia 
w życie planu zabudowy zagrodowej,

d) urządzenia towarzyszące,

e) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

f) drogi wewnętrzne,

g) zieleń urządzona, zieleń izolacyjna.

4) zakaz prowadzenia działalności gospodarczej związanej ze skupem, przetwarzaniem i odzyskiem odpadów 
i surowców wtórnych;

5) zakaz lokalizacji zakładów stolarskich i kamieniarskich;

6) zakaz lokalizacji otwartych placów składowych;

7) zakaz lokalizacji stanowisk postojowych dla przyczep samochodowych, kempingowych lub podobnych 
pojazdów do prowadzenia działalności usługowej.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę lub nadbudowę istniejących budynków w tym:

a) budynków zlokalizowanych częściowo lub w całości poza wyznaczonymi w planie nieprzekraczalnymi 
liniami zabudowy,

b) budynków o innym przeznaczeniu terenu niż ustalone w planie,

c) budynków nie spełniających wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu zgodnie 
z przepisami odrębnymi z zachowaniem ustalonych w planie wskaźników kształtowania zabudowy i 
nieprzekraczalnych linii zabudowy;

2) obowiązuje zakaz realizacji dachów o niesymetrycznym układzie połaci, przesuniętych względem siebie w 
pionie;

3) obowiązuje stosowanie kolorystyki harmonizującej z otoczeniem oraz zbliżonej do kolorów tradycyjnych 
materiałów budowlanych, takich jak drewno, kamień, cegła, kamień naturalny i metal oraz do kolorów 
uzyskiwanych z naturalnych pigmentów;

4) zakazuje się stosowania okładzin elewacyjnych z tworzywa sztucznego (oblicówka imitująca deskowanie 
typu „siding”);

5) zakazuje się lokalizowania od strony terenów dróg publicznych:

a) ogrodzeń pełnych i ogrodzeń wykonanych z prefabrykowanych płyt betonowych – dopuszcza się 
wyłącznie betonowe słupki i podmurówki (w przypadku ogrodzeń systemowych lub pokrytych z 
zewnątrz okładzinami elewacyjnymi z kamienia naturalnego, ceramiki lub okładzin imitujących te 
materiały),

b) ogrodzeń o wysokości większej niż 1.50 m;

6) zakazuje się lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych;
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7) zakazuje się lokalizowania garaży i budynków gospodarczych w formie blaszanych lub metalowych 
kontenerów;

8) wysokości zabudowy ustalonej dla poszczególnych terenów nie stosuje się do inwestycji z zakresu 
inwestycji łączności publicznej.

3. Zasady ochrony  środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) zakaz lokalizowania obiektów i urządzeń zaliczonych do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco 
oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej oraz 
infrastruktury telekomunikacyjnej;

2) ustala się wymóg zachowania dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, określonych w przepisach 
odrębnych, jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

3) uciążliwość wynikająca z charakteru prowadzonej działalności nie może przekraczać wartości 
dopuszczalnych określonych w przepisach odrębnych, na granicy działki, do której inwestor posiada tytuł 
prawny;

4) w zakresie właściwej gospodarki odpadami obowiązują zasady określone w przepisach odrębnych;

5) tereny znajdują się w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP nr 317 "Niecka 
Zewnętrznosudecka Bolesławiec", wewnątrz którego wody podziemne podlegają ochronie;

6) w zakresie ochrony przed polem elektromagnetycznym związanym z obiektami elektroenergetycznymi, 
telekomunikacyjnymi i teleinformatycznymi obowiązują zasady określone w przepisach odrębnych,

7) tereny lub fragmenty terenów o symbolach: O-MN11, O-MN12, O-MN14, O-MN30, O-MN31, O-MN33, 
O-MN34, O-MN35,  O-MN36, O-MN37, O-MN38, O-MN39 znajdują się w zasięgu strefy ochrony 
pośredniej od ujęcia wody, w granicach której obowiązują ograniczenia określone w dokumentach 
wydanych, zgodnie z wymogami przepisów odrębnych dotyczących gospodarowania wodami.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

1) na terenach o symbolach: O-MN4, O-MN8, O-MN9, O-MN15, O-MN16, O-MN17, O-MN-19 znajdują się 
następujące zabytki nieruchome wpisane do gminnej ewidencji zabytków:

a) budynek mieszkalno – gospodarczy nr 2 w Otoku,

b) budynek mieszkalno – gospodarczy nr 4 w Otoku,

c) budynek mieszkalny nr 5 w Otoku,

d) budynek mieszkalno – gospodarczy nr 6 w Otoku,

e) budynek mieszkalno - gospodarczy nr 8 w Otoku,

f) stodoła nr 8 w Otoku,

g) stodółka nr 8 w Otoku,

h) budynek mieszkalny ze stodołą nr 14 w Otoku,

i) stodoła nr 15 w Otoku,

j) budynek mieszkalno - gospodarczy nr 18 w Otoku,

k) oficyna mieszkalno – gospodarcza w zespole folwarcznym 20 w Otoku,

l) budynek inwentarski ze stodołą w zespole folwarcznym 23 - 26 w Otoku,

m) budynek mieszkalny w zespole folwarcznym nr 23 w Otoku,

n) oficyna w zespole folwarcznym nr 24 w Otoku,

o) oficyna w zespole folwarcznym nr 25 w Otoku,

p) budynek mieszkalno – gospodarczy, ob. mieszkalny w zespole folwarcznym nr 26 w Otoku,

q) budynek mieszkalno – gospodarczy nr 28 w Otoku,
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r) dom mieszkalno – gospodarczy – dom mieszkalny nr 28 w Otoku,

s) oficyna mieszkalno – gospodarcza w zespole folwarcznym nr 30 w Otoku;

2) dla obiektów wymienionych w pkt 1, które obejmuje się ochroną ustaleniami planu obowiązują następujące 
ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) zachowanie i odtwarzanie historycznej zabudowy poprzez utrzymanie cech architektury regionalnej w 
postaci: formy, bryły budynków, detali architektonicznych, wystroju i kompozycji elewacji, w tym formy 
i podziałów stolarki okiennej i drzwiowej, a także układów, kształtów i kolorystyki dachów oraz 
zastosowania historycznych materiałów i konstrukcji,

b) przy remontach budynków należy stosować tradycyjne techniki i materiały budowlane, takie jak np. 
dachówka ceramiczna, łupek, drewno, kamień, cegła,

c) dopuszcza się stosowania współczesnych odpowiedników materiałów budowlanych, jak np. łupek 
syntetyczny w pokryciach dachów lub innych materiałów zastosowanych w wykończeniach elewacji, 
stolarce okiennej i drzwiowej, detalu architektonicznym, posiadających cechy wizualne jak tradycyjne 
materiały budowlane,

d) dopuszcza się wprowadzanie zmian w ukształtowaniu zabudowy, rozbudowę i przebudowę obiektów, 
zmiany sposobu użytkowania obiektów z poszanowaniem zabytkowego charakteru obiektów, w 
szczególności adaptację budynków do potrzeb poruszania się osób niepełnosprawnych, w tym budowę 
ramp, poszerzenie otworów wejściowych oraz montaż wewnętrznych urządzeń windowych,

e) stosowanie kolorystyki elewacji, dachów, detali architektonicznych harmonizującej z otoczeniem oraz 
historycznym charakterem obiektu, zbliżonej do kolorów tradycyjnych materiałów budowlanych, takich 
jak drewno, kamień i cegła oraz do kolorów uzyskiwanych z naturalnych pigmentów lub nawiązujących 
do kolorystyki charakterystycznej dla czasu powstania obiektów,

f) obowiązuje stosowanie kolorystyki dachów w odcieniach ceglanej czerwieni i szarości,

g) zakazuje się stosowania okładzin na elewacjach z PCV (siding), ocieplania budynków z zewnątrz, 
zasłaniających historyczną konstrukcję budynków (konstrukcje drewniane, szachulcowe, przysłupowe, 
ceglane itp.), również w przypadku budynków murowanych o bogatym lub ciekawym detalu 
architektonicznym zabrania się zbijania zewnętrznej warstwy elewacji i zasłaniania materiałami 
ocieplającymi oraz wprowadzania wyrobów sztucznych, w tym ocieplanie styropianem itp.,

h) zabrania się prowadzenia przewodów wentylacyjno – spalinowych, kabli, rur lub innych urządzeń 
technicznych po elewacji budynków oraz montowania na elewacji frontowej budynków urządzeń 
klimatyzacyjnych, odbioru telewizji satelitarnej i innych urządzeń technicznych obniżających wartość 
estetyczną zabytku,

i) zachowanie jednolitej formy i kolorystyki stolarki okiennej i drzwiowej oraz proporcji otworów 
okiennych i drzwiowych, a także ich podziałów - dopuszcza się wymianę stolarki pod warunkiem 
zachowania pierwotnych wielkości otworów okiennych i drzwiowych oraz ich podziałów, z 
pełnoplastycznymi elementami konstrukcyjnymi ramiaków (wykluczony podział międzyszybowy),

j) zachowanie jednolitej formy ogrodzeń, oświetlenia ulicznego i innych obiektów małej architektury, 
nawiązujących lub harmonizujących z formami historycznymi;

3) tereny lub fragmenty terenów o symbolach: O-MN8, O-MN9, O-MN10, O-MN13, O-MN14, O-MN15, O-
MN16, O-MN17, O-MN18, O-MN19, O-MN28, O-MN31, O-MN32,O-MN33, O-MN34, O-MN35, O-
MN36, O-MN37, O-MN38, O-MN39,  znajdują się w granicach historycznych układów ruralistycznych, 
ujętych w wykazie zabytków, w obrębie których obowiązuje:

a) zachowanie i odtwarzanie pierwotnego układu przestrzennego zabudowy poprzez zachowanie 
historycznych linii zabudowy, formy zabudowy architektury regionalnej,

b) zachowanie i odtwarzanie zasadniczych elementów historycznego rozplanowania w tym przede 
wszystkim: układu ulic i dróg, układu placów, podziału działek, rodzaju nawierzchni, nasadzeń 
alejowych i pozostałej zieleni, przebiegu głównych cieków wodnych,

c) obowiązuje ochrona i opieka nad zabytkami, zgodnie z przepisami odrębnymi;
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4) na terenie o symbolu: O-MN19 znajduje się stanowisko archeologiczne o numerze na obszarze 45, 
podlegające ochronie, zgodnie z przepisami odrębnymi;

5) tereny lub fragmenty terenów o symbolach: O-MN5, O-MN7, O-MN8, O-MN9, O-MN10, O-MN11, O-
MN12, O-MN13, O-MN14, O-MN15, O-MN16, O-MN17, O-MN18, O-MN19, O-MN20, O-MN21, O-
MN22, O-MN23, O-MN24, O-MN25, O-MN26, O-MN27, O-MN28, O-MN32, O-MN31, O-MN33, O-
MN34, O-MN35, O-MN36, O-MN37, O-MN38, O-MN39 znajdują się w zasięgu strefy obserwacji 
archeologicznej, wyznaczonej dla miejscowości o wczesnej metryce historycznej, w obrębie której 
obowiązuje przeprowadzenie badań archeologicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi.

5. Obowiązują następujące ustalenia dotyczące nośników reklamowych:

1) dopuszcza się lokalizowanie tablic informacji turystycznej stanowiących elementy systemu informacji 
wizualnej;

2) dopuszcza się lokalizowanie szyldów reklamowych:

a) wyłącznie na elewacji frontowej, w strefie wejściowej do budynku, w pasie międzygzymsowym, nad 
parterem obiektu,

b) w sposób nie przesłaniający okien i detali architektonicznych,

c) w formie zgrupowanej w pionie lub poziomie,

d) o jednakowym kolorystycznie tle,

e) o powierzchni pojedynczej tablicy nie większej niż 2 m², a w przypadku zgrupowania tablic 
reklamowych lub szyldów reklamowych w pionie lub poziomie o łącznej powierzchni nie większej niż 
4 m².

6. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: nie określa się.

7. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) nową zabudowę należy sytuować w odległości:

a) 8 m od linii rozgraniczającej drogi zbiorczej,

b) 6 m od linii rozgraniczającej drogi lokalnej, dojazdowej i wewnętrznej,

c) 6 m od linii rozgraniczającej ciągu pieszo – jezdnego o ile rysunek planu nie stanowi inaczej;

2) obowiązuje zabudowa w układzie wolnostojącym;

3) maksymalna wysokość zabudowy:

a) mieszkaniowej  i usługowej - trzy kondygnacje nadziemne i jednocześnie - 12 m,

b) gospodarczej nie związanej z działalnością rolniczą i garaży - 8 m,

c) gospodarczej związanej z działalnością rolniczą - 12 m;

4) geometria dachu:

a) dachy strome: dwuspadowe lub wielospadowe, symetryczne,

b) kąt nachylenia połaci dachowych:

- dla budynków mieszkalnych, usługowych, garażowych i gospodarczych (nie związanych z 
działalnością rolniczą) w przedziale 35 ° - 45°,

- dla budynków gospodarczych związanych z działalnością rolniczą w przedziale 15° - 45°,

c) pokrycie dachów stromych:

- dla budynków mieszkalnych, usługowych, garażowych i gospodarczych (nie związanych z produkcją 
rolniczą) dachówką ceramiczną lub dachówką jej wizualnie odpowiadającą, w odcieniu czerwieni i 
brązu,
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- dla budynków gospodarczych związanych z działalnością rolniczą dachówką ceramiczną lub 
materiałem dachówkopodobnym z wyłączeniem dachówki bitumicznej, w odcieniu czerwieni i brązu,

d) dopuszcza się elementy wzbogacające geometrię dachu, takie jak świetliki, lukarny i sygnaturki;

5) gabaryty zabudowy:

a) mieszkaniowej i usługowej nie mniej niż 6 m x 6 m,

b) gospodarczej nie związanej z działalnością rolniczą i garażowej nie mniej niż 2 m x 2 m,

c) gospodarczej związanej z działalnością rolniczą nie mniej niż 2 m x 3 m;

6) ustala się następujące zasady lokalizowania obiektów garażowych i gospodarczych:

a) dopuszcza się sytuowanie budynków zwróconych ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych do 
granicy z sąsiednią działką budowlaną w odległości 1,5 m od tej granicy lub bezpośrednio przy tej 
granicy,

b) forma architektoniczna nowych budynków garażowych i gospodarczych powinna nawiązywać do formy 
budynku mieszkalnego zlokalizowanego na działce;

7) maksymalny wskaźnik zabudowy działki: 40%; z wyłączeniem sytuacji, w której wydzielono działkę 
bezpośrednio pod budynkiem (w jego obrysie) – w takim przypadku wskaźnik wynosi 100%;

8) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej działki: 30%;

9) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,4;

10) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,01;

11) minimalne powierzchnie nowo wydzielanych działek budowlanych:

a) 900 m² - dla zabudowy mieszkaniowej,

b) 500 m² - dla zabudowy usługowej;

12) dopuszcza się wydzielanie działek budowlanych o parametrach mniejszych niż wymienione w pkt 10 lit. a 
i b na cele infrastruktury technicznej, komunikacyjnej i pod cele publiczne;

13) obowiązuje zabudowa i zagospodarowanie terenu z uwzględnieniem wymagań ochrony 
przeciwpożarowej, wynikających z przepisów odrębnych.

8. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem:

1) nie określa się granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości;

2) ustala się minimalne szerokości frontu działki, mierzone w linii usytuowania budynku na 20 m;

3) ustala się minimalne powierzchnie działek gruntu uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału 
nieruchomości:

a) przeznaczonych na cele infrastruktury technicznej, komunikacyjnej i pod cele publiczne: 1m2,

b) przeznaczonych na inne funkcje: 900 m²;

4) granice działek należy wytyczać w stosunku do istniejących lub projektowanych dróg publicznych i 
wewnętrznych pod kątem od 40 stopni do 140 stopni;

9. Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy:

1) wyznacza się następujące korytarze techniczne wzdłuż linii elektroenergetycznych, zlokalizowanych w 
terenach o symbolach: O-MN zgodnie z rysunkiem planu, w obrębie których występują ograniczenia 
zabudowy i zagospodarowania terenu, wynikające z przepisów odrębnych:

a) wzdłuż linii napowietrznej WN 110 kV - 15m  od rzutu poziomego skrajnego przewodu linii, po obu jej 
stronach,
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b) wzdłuż linii napowietrznej SN 15 kV lub 20 kV - 5m od rzutu poziomego skrajnego przewodu linii, po 
obu jej stronach;

2) wewnątrz korytarzy technicznych wzdłuż linii elektroenergetycznych, o których mowa w pkt 1 dopuszcza 
się lokalizację sieci podziemnego uzbrojenia technicznego, na warunkach określonych w przepisach 
odrębnych.

10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) w zakresie rozbudowy przebudowy i likwidacji istniejącej infrastruktury technicznej ustala się co 
następuje:

a) nowe oraz przebudowywane i rozbudowywane sieci i urządzenia infrastruktury technicznej należy 
lokalizować w granicach terenów dróg publicznych oraz wewnętrznych a także w granicach terenów, 
których przeznaczeniem podstawowym są takie sieci i urządzenia,

b) dopuszcza się utrzymanie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej istniejącej przed dniem 
wejścia w życie planu,

c) dopuszcza się likwidację istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

2) ustala się następujące zasady obsługi komunikacyjnej terenu:

a) dojazd do terenów o symbolach: O-MN, od strony istniejących i projektowanych dróg publicznych, 
wewnętrznych lub ciągów pieszo jezdnych,

b) dopuszcza się wydzielenie niezbędnych działek dla realizacji dróg wewnętrznych i ciągów pieszo 
jezdnych, nieoznaczonych na rysunku planu, spełniających następujące warunki:

- dla dróg wewnętrznych minimalna szerokość w liniach rozgraniczających nie może być mniejsza niż 
10 m,

- dla ciągów pieszo-jezdnych minimalna szerokość w liniach rozgraniczających nie może być mniejsza 
niż 6 m,

- zapewnienie wymagań ochrony przeciwpożarowej, w szczególności dotyczących placów 
manewrowych, zgodnie z przepisami odrębnymi;

c) obowiązek zapewnienia miejsc postojowych w ilości nie mniejszej niż:

- dla lokali mieszkaniowych – 2 miejsce postojowe na 1 mieszkanie,

- dla lokali usługowych – 1 miejsce postojowe na każde rozpoczęte 25 m² powierzchni użytkowej usług 
zlokalizowanych na działce, lecz nie mniej niż 2 miejsca postojowe,

- przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową  - w ilości nie mniejszej 
niż określona dla stanowisk postojowych wyznaczonych na drogach publicznych, strefach 
zamieszkania i strefach ruchu zgodnie z wymogami przepisów odrębnych dotyczących ruchu 
drogowego,

d) nawierzchnię naziemnych miejsc postojowych należy utwardzić, z zastosowaniem takich materiałów jak: 
kostka granitowa lub betonowa, betonowe płyty pełne lub ażurowe lub materiały do nich podobne;

3) w zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:

a) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem lit. b,

b) dopuszcza się stosowanie indywidualnych ujęć wody w wypadku braku technicznych możliwości 
podłączenia działek budowlanych do sieci wodociągowej;

c) awaryjne zaopatrzenie w wodę należy zapewnić zgodnie z przepisami odrębnymi;

d) przy realizacji nowych sieci wodociągowych należy uwzględnić wymogi przeciwpożarowe, zgodnie z 
przepisami odrębnymi.

4) w zakresie odprowadzenia i oczyszczenia ścieków bytowych, komunalnych, przemysłowych ustala się:
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a) odprowadzanie ścieków komunalnych poprzez sieć kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni ścieków lub do 
indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków z zastrzeżeniem lit. b i c,

b) dopuszcza się stosowanie zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych indywidualnych 
oczyszczalni ścieków zgodnie z przepisami odrębnymi,

c) odprowadzanie ścieków przemysłowych, zgodnie z wymogami przepisów odrębnych;

5) w zakresie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych ustala się:

a) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do gruntu w obrębie własnych działek, w sposób nie 
zmieniający stosunków wodnych na sąsiednich działkach,

b) dopuszcza się retencjonowanie wód opadowych i roztopowych z dachów i tarasów budynków w celu ich 
gospodarczego wykorzystania,

c) objęcie systemami odprowadzającymi wody opadowe i roztopowe terenów utwardzonych,

d) w projektowaniu zainwestowania należy uwzględnić istniejące urządzenia melioracyjne i zapewnić im 
prawidłowe użytkowanie;

6) w zakresie zaopatrzenia w gaz:

a) ustala się zaopatrzenie z sieci gazowej,

b) dopuszcza się zaopatrzenie ze zbiorników indywidualnych;

7) w zakresie zaopatrzenia w ciepło:

a) dla nowych obiektów ustala się stosowanie wysokosprawnych źródeł energii cieplnej, 
charakteryzujących się brakiem lub niską emisją substancji szkodliwych do powietrza lub stosowanie 
niekonwencjonalnych źródeł energii cieplnej, w tym paneli fotowoltaicznych, w urządzeniach 
wytwarzających energię o mocy nieprzekraczającej 40 kW, z zastrzeżeniem lit. b,

b) zakaz realizacji turbin wiatrowych,

c) dla istniejących obiektów dopuszcza się stosowanie dotychczasowych źródeł ciepła,

d) dopuszcza się tworzenie lokalnych sieci ciepłowniczych i grupowych kotłowni;

8) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:

a) zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejących i planowanych sieci elektroenergetycznych niskiego i 
średniego napięcia,

b) dopuszcza się pozyskiwanie energii z odnawialnych źródeł, w tym lokalizację urządzeń wytwarzających 
energię z odnawialnych źródeł energii o mocy nieprzekraczającej 40 kW, w tym paneli fotowoltaicznych 
z zastrzeżeniem lit. d,

c) zakaz lokalizacji turbin wiatrowych,

d) ustala się utrzymanie istniejących stacji transformatorowych, z dopuszczeniem możliwości ich 
modernizacji lub likwidacji,

e) dopuszcza się lokalizowanie stacji transformatorowych zgodnie z przepisami odrębnymi,

f) ustala się zapewnienie dostępu do infrastruktury elektroenergetycznej dla celów eksploatacyjnych i 
modernizacyjnych,

g) dopuszcza się rozbudowę sieci elektrycznej, wraz z niezbędnymi urządzeniami technicznymi dla 
zasilania terenów nowego zainwestowania, wyłącznie jako skablowanej z zachowaniem normatywnych 
odległości od budynków i od innych sieci infrastruktury podziemnej, określonych w przepisach 
odrębnych;

9) w zakresie zaopatrzenia w sieć telekomunikacyjną:

a) ustala się rozbudowę linii kablowych telekomunikacyjnych w ciągach komunikacyjnych zgodnie z 
obowiązującymi przepisami o lokalizacji sieci,

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 103 – Poz. 1374_______________________________________________________________________________________________________________



b) dopuszcza się lokalizacje inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, zgodnie z 
przepisami odrębnymi;

10) w zakresie właściwej gospodarki odpadami obowiązują zasady określone w przepisach odrębnych.

11. Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości: dla terenów o symbolach: O-MN ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu 
jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości wynikającej z uchwalenia planu w wysokości 30%.

§ 40. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem: O-MN/U1 ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe:

a) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

b) tereny zabudowy usługowej;

2) w ramach przeznaczenia podstawowego dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy wielorodzinnej;

3) przeznaczenie uzupełniające:

a) usługi publiczne,

b) urządzenia towarzyszące,

c) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

d) drogi wewnętrzne,

e) zieleń urządzona, zieleń izolacyjna;

4) zakaz lokalizacji otwartych placów składowych;

5) zakaz prowadzenia działalności gospodarczej związanej ze skupem, przetwarzaniem i odzyskiem odpadów 
(ze szczególnym uwzględnieniem złomu i części pojazdów samochodowych), z zastrzeżeniem pkt 6;

6) dla placówek handlowych oferujących artykuły podlegające obowiązkowi odzysku lub unieszkodliwienia, 
w tym: opakowań wielokrotnego użytku, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, akumulatorów i 
baterii, dopuszcza się lokalizację punktów przyjmowania i skupu tych odpadów;

7) zakaz lokalizacji stanowisk postojowych dla przyczep samochodowych, kempingowych lub podobnych 
pojazdów do prowadzenia działalności usługowej.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę lub nadbudowę istniejących budynków w tym:

a) budynków zlokalizowanych częściowo lub w całości poza wyznaczonymi w planie nieprzekraczalnymi 
liniami zabudowy, z zastrzeżeniem pkt 2,

b) budynków o innym przeznaczeniu terenu niż ustalone w planie,

c) budynków nie spełniających wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu zgodnie 
z przepisami odrębnymi z zachowaniem ustalonych w planie wskaźników kształtowania zabudowy i 
nieprzekraczalnych linii zabudowy;

2) nie dopuszcza się rozbudowy w kierunku dróg bryły istniejących budynków zlokalizowanych częściowo 
lub w całości poza wyznaczonymi w planie nieprzekraczalnymi liniami zabudowy i jednocześnie 
niespełniających wymogów zachowania odległości od krawędzi jezdni wynikających z przepisów 
odrębnych;

3) obowiązuje zakaz realizacji dachów o niesymetrycznym układzie połaci, przesuniętych względem siebie w 
pionie;

4) obowiązuje stosowanie kolorystyki harmonizującej z otoczeniem oraz zbliżonej do kolorów tradycyjnych 
materiałów budowlanych, takich jak drewno, kamień, cegła, kamień naturalny i metal oraz do kolorów 
uzyskiwanych z naturalnych pigmentów;
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5) zakazuje się stosowania okładzin elewacyjnych z tworzywa sztucznego (oblicówka imitująca deskowanie 
typu „siding”);

6) zakazuje się na granicy z terenem drogi publicznej lokalizowania:

a) ogrodzeń pełnych i ogrodzeń wykonanych z prefabrykowanych płyt betonowych – dopuszcza się 
wyłącznie betonowe słupki i podmurówki (w przypadku ogrodzeń systemowych lub pokrytych z 
zewnątrz okładzinami elewacyjnymi z kamienia naturalnego, ceramiki lub okładzin imitujących te 
materiały),

b) ogrodzeń o wysokości większej niż 1,50 m;

7) zakazuje się lokalizowania od strony terenów dróg publicznych;

8) zakazuje się lokalizowania garaży i budynków gospodarczych w formie blaszanych lub metalowych 
kontenerów;

9) wysokości zabudowy ustalonej dla poszczególnych terenów nie stosuje się do inwestycji z zakresu 
inwestycji łączności publicznej.

3. Zasady ochrony  środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) zakaz lokalizowania obiektów i urządzeń zaliczonych do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco 
oddziaływać na środowisko, za wyjątkiem inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej oraz 
infrastruktury telekomunikacyjnej;

2) uciążliwość wynikająca z charakteru prowadzonej działalności nie może przekraczać wartości 
dopuszczalnych określonych w przepisach odrębnych, na granicy działki, do której inwestor posiada tytuł 
prawny;

3) ustala się wymóg zachowania dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, określony w przepisach 
odrębnych dla: terenów mieszkaniowo – usługowych;

4) w zakresie właściwej gospodarki odpadami obowiązują zasady określone w przepisach odrębnych;

5) teren znajduje się w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP nr 317 "Niecka 
Zewnętrznosudecka Bolesławiec", wewnątrz którego wody podziemne podlegają ochronie;

6) w zakresie ochrony przed polem elektromagnetycznym związanym z obiektami elektroenergetycznymi, 
telekomunikacyjnymi i teleinformatycznymi obowiązują zasady określone w przepisach odrębnych.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: teren o 
symbolu: O-MN/U1 znajduje się w zasięgu strefy obserwacji archeologicznej, wyznaczonej dla miejscowości 
o wczesnej metryce historycznej, w obrębie której obowiązuje przeprowadzenie badań archeologicznych, 
zgodnie z przepisami odrębnymi.

5. Obowiązują następujące ustalenia dotyczące nośników reklamowych i obiektów informacyjnych:

1) dopuszcza się lokalizowanie tablic informacji turystycznej stanowiących elementy systemu informacji 
wizualnej;

2) dopuszcza się lokalizowanie szyldów reklamowych:

a) wyłącznie na elewacji frontowej, w strefie wejściowej do budynku, w pasie międzygzymsowym, nad 
parterem obiektu,

b) w sposób nie przesłaniający okien i detali architektonicznych,

c) w formie zgrupowanej w pionie lub poziomie,

d) o jednakowym kolorystycznie tle,

e) o powierzchni pojedynczej tablicy nie większej niż 2 m², a w przypadku zgrupowania tablic 
reklamowych lub szyldów reklamowych w pionie lub poziomie o łącznej powierzchni nie większej niż 
6 m².

6. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: nie określa się.
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7. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) nową zabudowę należy sytuować zgodnie z określonymi na rysunku planu nieprzekraczalnymi liniami 
zabudowy: 6 m od linii rozgraniczającej drogi dojazdowej, zgodnie z przebiegiem wskazanym na rysunku 
planu;

2) maksymalna wysokość zabudowy:

a) mieszkaniowej  i usługowej - trzy kondygnacje nadziemne i jednocześnie - 12 m,

b) gospodarczej i garaży - 8 m;

3) geometria dachu:

a) dachy strome: dwuspadowe lub wielospadowe, symetryczne,

b) kąt nachylenia połaci dachowych:

- dla budynków mieszkalnych, garażowych i gospodarczych nie związanych z działalnością usługową 
w przedziale 35 ° - 45°,

- dla budynków usługowych i gospodarczych związanych z działalnością usługową w przedziale 10° - 
45°,

c) pokrycie dachów stromych: dla budynków mieszkalnych, usługowych, garażowych i gospodarczych: 
dachówką ceramiczną lub dachówką jej wizualnie odpowiadającą, w odcieniu czerwieni i brązu,

d) dopuszcza się elementy wzbogacające geometrię dachu, takie jak świetliki, lukarny i sygnaturki;

4) gabaryty zabudowy:

a) mieszkaniowej i usługowej nie mniej niż 6 m x 6 m,

b) gospodarczej i garażowej nie mniej niż 2 m x 2 m;

5) ustala się następujące zasady lokalizowania obiektów garażowych i gospodarczych:

a) dopuszcza się sytuowanie budynków zwróconych ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych do 
granicy z sąsiednią działką budowlaną w odległości 1,5 m od tej granicy lub bezpośrednio przy tej 
granicy;

b) forma architektoniczna nowych budynków garażowych i gospodarczych powinna nawiązywać do 
dominującej zabudowy zlokalizowanej na działce;

6) maksymalny wskaźnik zabudowy działki: 50%;

7) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej działki: 20%;

8) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,5;

9) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,01;

10) minimalne powierzchnie nowo wydzielanych działek:

a) 900 m² - dla zabudowy mieszkaniowej,

b) 500 m² - dla zabudowy usługowej,

c) dopuszcza się wydzielanie działek o parametrach mniejszych niż wymienione w lit. a i b na cele 
infrastruktury technicznej, komunikacyjnej i pod cele publiczne;

11) obowiązuje zabudowa i zagospodarowanie terenu z uwzględnieniem wymagań ochrony 
przeciwpożarowej, wynikających z przepisów odrębnych, a w szczególności zapewnienie jednostkom 
ratowniczo-gaśniczym (w tym ochotniczej i państwowej straży pożarnej):

a) możliwości dojazdu i prowadzenia działań ratowniczych,

b) odpowiedniego zaopatrzenia w wodę do celów gaśniczych.

8. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem:
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1) nie określa się granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości;

2) ustala się minimalne szerokości frontu działki, mierzone w linii usytuowania budynku na 10 m;

3) ustala się minimalne powierzchnie działek gruntu uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału 
nieruchomości:

a) przeznaczonych na cele infrastruktury technicznej, komunikacyjnej i pod cele publiczne: 1m2,

b) przeznaczonych na inne funkcje: 500 m²;

4) granice działek należy wytyczać w stosunku do istniejących lub projektowanych dróg publicznych i 
wewnętrznych pod kątem od 40 stopni do 140 stopni;

9. Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy:

1) wyznacza się następujące korytarze techniczne wzdłuż linii elektroenergetycznych, zlokalizowanych 
w terenie o symbolu: O-MN/U1, zgodnie z rysunkiem planu, wewnątrz których występują ograniczenia 
zabudowy i zagospodarowania terenu, wynikające z przepisów odrębnych: wzdłuż linii napowietrznej WN 
110 kV - 15m  od rzutu poziomego skrajnego przewodu linii, po obu jej stronach;

2) wewnątrz korytarza technicznego wzdłuż linii elektroenergetycznych, o którym mowa w pkt 1 dopuszcza 
się lokalizację sieci podziemnego uzbrojenia technicznego, na warunkach określonych w przepisach 
odrębnych.

10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) w zakresie rozbudowy przebudowy i likwidacji istniejącej infrastruktury technicznej ustala się co 
następuje:

a) nowe oraz przebudowywane i rozbudowywane sieci i urządzenia infrastruktury technicznej należy 
lokalizować w granicach terenów dróg publicznych oraz wewnętrznych a także w granicach terenów, 
których przeznaczeniem podstawowym są takie sieci i urządzenia,

b) dopuszcza się utrzymanie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej istniejącej przed dniem 
wejścia w życie planu,

c) dopuszcza się likwidację istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

2) ustala się następujące zasady obsługi komunikacyjnej terenu:

a) dojazd do terenu o symbolu: O-MN/U1, od strony istniejących i projektowanych dróg publicznych,

b) dopuszcza się wydzielenie niezbędnych działek dla realizacji dróg wewnętrznych i ciągów pieszo 
jezdnych, nieoznaczonych na rysunku planu, spełniających następujące warunki:

- dla dróg wewnętrznych minimalna szerokość w liniach rozgraniczających nie może być mniejsza niż 
10 m,

- dla ciągów pieszo-jezdnych minimalna szerokość w liniach rozgraniczających nie może być mniejsza 
niż 6 m,

- zapewnienie wymagań ochrony przeciwpożarowej, w szczególności dotyczących placów 
manewrowych, zgodnie z przepisami odrębnymi,

c) obowiązek zapewnienia miejsc postojowych w ilości nie mniejszej niż:

- dla lokali mieszkaniowych – 2 miejsce postojowe na 1 mieszkanie,

- dla lokali usługowych – 1 miejsce postojowe na każde rozpoczęte 25 m² powierzchni użytkowej usług 
zlokalizowanych na działce, lecz nie mniej niż 2 miejsca postojowe,

- przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową  - w ilości nie mniejszej 
niż określona dla stanowisk postojowych wyznaczonych na drogach publicznych, strefach 
zamieszkania i strefach ruchu zgodnie z wymogami przepisów odrębnych dotyczących ruchu 
drogowego
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d) nawierzchnię naziemnych miejsc postojowych należy utwardzić, z zastosowaniem takich materiałów jak: 
kostka granitowa lub betonowa, betonowe płyty pełne lub ażurowe lub materiały do nich podobne;

3) w zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:

a) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem lit. b,

b) dopuszcza się stosowanie indywidualnych ujęć wody w wypadku braku technicznych możliwości 
podłączenia działek budowlanych do sieci wodociągowej,

c) awaryjne zaopatrzenie w wodę należy zapewnić zgodnie z przepisami odrębnymi;

d) przy realizacji nowych sieci wodociągowych należy uwzględnić wymogi przeciwpożarowe, zgodnie z 
przepisami odrębnymi.

4) w zakresie odprowadzenia i oczyszczenia ścieków bytowych, komunalnych, przemysłowych ustala się:

a) odprowadzanie ścieków komunalnych poprzez sieć kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni ścieków lub do 
indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków z zastrzeżeniem lit. b i c,

b) dopuszcza się stosowanie zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych indywidualnych 
oczyszczalni ścieków zgodnie z przepisami odrębnymi,

c) odprowadzanie ścieków przemysłowych, zgodnie z wymogami przepisów odrębnych;

5) w zakresie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych ustala się:

a) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do gruntu w obrębie własnych działek, w sposób nie 
zmieniający stosunków wodnych na sąsiednich działkach,

b) dopuszcza się retencjonowanie wód opadowych i roztopowych z dachów i tarasów budynków w celu ich 
gospodarczego wykorzystania,

c) objęcie systemami odprowadzającymi wody opadowe i roztopowe terenów utwardzonych,

d) w projektowaniu zainwestowania należy uwzględnić istniejące urządzenia melioracyjne i zapewnić im 
prawidłowe użytkowanie;

6) w zakresie zaopatrzenia w gaz:

a) ustala się zaopatrzenie z sieci gazowej,

b) dopuszcza się zaopatrzenie ze zbiorników indywidualnych;

7) w zakresie zaopatrzenia w ciepło:

a) dla nowych obiektów ustala się stosowanie wysokosprawnych źródeł energii cieplnej, 
charakteryzujących się brakiem lub niską emisją substancji szkodliwych do powietrza lub stosowanie 
niekonwencjonalnych źródeł energii cieplnej, w tym paneli fotowoltaicznych, w urządzeniach 
wytwarzających energię o mocy nieprzekraczającej 40 kW, z zastrzeżeniem lit. b,

b) zakaz realizacji turbin wiatrowych,

c) dla istniejących obiektów dopuszcza się stosowanie dotychczasowych źródeł ciepła,

d) dopuszcza się tworzenie lokalnych sieci ciepłowniczych i grupowych kotłowni;

8) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:

a) zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejących i planowanych sieci elektroenergetycznych niskiego i 
średniego napięcia,

b) dopuszcza się pozyskiwanie energii z odnawialnych źródeł, w tym lokalizację urządzeń wytwarzających 
energię z odnawialnych źródeł energii o mocy nieprzekraczającej 40 kW, w tym paneli fotowoltaicznych 
z zastrzeżeniem lit. c,

c) zakaz lokalizacji turbin wiatrowych,

d) ustala się utrzymanie istniejących stacji transformatorowych, z dopuszczeniem możliwości ich 
modernizacji lub likwidacji,
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e) dopuszcza się lokalizowanie stacji transformatorowych zgodnie z przepisami odrębnymi,

f) ustala się zapewnienie dostępu do infrastruktury elektroenergetycznej dla celów eksploatacyjnych i 
modernizacyjnych,

g) dopuszcza się rozbudowę sieci elektrycznej, wraz z niezbędnymi urządzeniami technicznymi dla 
zasilania terenów nowego zainwestowania, wyłącznie jako skablowanej z zachowaniem normatywnych 
odległości od budynków i od innych sieci infrastruktury podziemnej, określonych w przepisach 
odrębnych;

9) w zakresie zaopatrzenia w sieć telekomunikacyjną:

a) ustala się rozbudowę linii kablowych telekomunikacyjnych w ciągach komunikacyjnych zgodnie z 
obowiązującymi przepisami o lokalizacji sieci,

b) dopuszcza się lokalizacje inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, zgodnie z 
przepisami odrębnymi;

10) w zakresie właściwej gospodarki odpadami obowiązują zasady określone w przepisach odrębnych.

11. Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości: dla terenu o symbolu: O-MN/U1 ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu 
jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości wynikającej z uchwalenia planu w wysokości 30%.

§ 41. 1. Dla terenów oznaczonych symbolami: od O-U1 do O-U5 ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe - tereny zabudowy usługowej;

2) w ramach przeznaczenia podstawowego, ustala się:

a) na terenach o symbolach: O-U1, O-U2 i O-U4: usługi publiczne i tereny sportu i rekreacji,

b) na terenie o symbolu: O-U3: usługi sakralne;

3) przeznaczenie uzupełniające:

a) mieszkanie integralne związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,

b) urządzenia towarzyszące,

c) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

d) drogi wewnętrzne,

e) zieleń urządzona, zieleń izolacyjna.

4) nie dopuszcza się lokalizacji stanowisk postojowych dla przyczep samochodowych, kempingowych lub 
podobnych pojazdów do prowadzenia działalności usługowej;

5) zakazuje się prowadzenia działalności gospodarczej związanej ze skupem, przetwarzaniem i odzyskiem 
odpadów (ze szczególnym uwzględnieniem złomu i części pojazdów samochodowych).

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę lub nadbudowę istniejących budynków o innym przeznaczeniu 
terenu niż ustalone w planie lub nie spełniających wskaźników kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu, zgodnie z przepisami odrębnymi z zachowaniem ustalonych w planie 
wskaźników kształtowania zabudowy i nieprzekraczalnych linii zabudowy, z zastrzeżeniem pkt 2;

2) nie dopuszcza się rozbudowy w kierunku dróg bryły istniejących budynków niespełniających wymogów 
zachowania odległości od krawędzi jezdni wynikających z przepisów odrębnych;

3) obowiązuje stosowanie kolorystyki w jasnych tonacjach, zharmonizowanej w obrębie wszystkich 
budynków na działce;

4) zakazuje się stosowania okładzin elewacyjnych z tworzywa sztucznego (oblicówka imitująca deskowanie 
typu „siding”);
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5) dopuszcza się stosowanie współczesnych form architektonicznych zabudowy, z uwzględnieniem 
przeszkleń strukturalnych oraz nowoczesnych okładzin elewacyjnych i dachowych, w tym blachy tytanowo 
- cynkowej, paneli żaluzyjnych, siatek cięto - ciągnionych, paneli kompozytowych, płyt warstwowych oraz 
materiałów do nich podobnych;

6) zakazuje się lokalizowania od strony terenów dróg publicznych:

a) ogrodzeń pełnych i ogrodzeń wykonanych z prefabrykowanych płyt betonowych– dopuszcza się 
wyłącznie betonowe słupki i podmurówki (w przypadku ogrodzeń systemowych lub pokrytych z 
zewnątrz okładzinami elewacyjnymi z kamienia naturalnego, ceramiki lub okładzin imitujących te 
materiały),

b) ogrodzeń o wysokości większej niż 1.80 m;

7) zakazuje się lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych;

8) zakazuje się lokalizowania garaży i budynków gospodarczych w formie blaszanych lub metalowych 
kontenerów;

9) wysokości zabudowy ustalonej dla poszczególnych terenów nie stosuje się do inwestycji z zakresu 
inwestycji łączności publicznej.

3. Zasady ochrony  środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) uciążliwość wynikająca z charakteru prowadzonej działalności nie może przekraczać wartości 
dopuszczalnych określonych w przepisach odrębnych, na granicy działki, do której inwestor posiada tytuł 
prawny;

2) ustala się wymóg zachowania wartości dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, określonych w 
przepisach odrębnych na terenach o symbolu: O-U1, O-U2 i O-U4  jak dla terenów zabudowy związanej 
ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży;

3) w zakresie właściwej gospodarki odpadami obowiązują zasady określone w przepisach odrębnych;

4) tereny znajdują się w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP nr 317 "Niecka 
Zewnętrznosudecka Bolesławiec", wewnątrz którego wody podziemne podlegają ochronie;

5) w zakresie ochrony przed polem elektromagnetycznym związanym z obiektami elektroenergetycznymi, 
telekomunikacyjnymi i teleinformatycznymi obowiązują zasady określone w przepisach odrębnych;

6) tereny o symbolach: O-U1, O-U2 znajdują się w zasięgu strefy ochrony pośredniej od ujęcia wody, w 
granicach której obowiązują ograniczenia określone w dokumentach wydanych, zgodnie z wymogami 
przepisów odrębnych dotyczących gospodarowania wodami.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

1) tereny o symbolach: O-U1, O-U2, O-U3  znajduje się w zasięgu historycznych układów ruralistycznych, 
ujętych w wykazie zabytków, w obrębie których obowiązuje:

a) zachowanie i odtwarzanie pierwotnego układu przestrzennego zabudowy poprzez zachowanie 
historycznych linii zabudowy, formy zabudowy architektury regionalnej,

b) zachowanie i odtwarzanie zasadniczych elementów historycznego rozplanowania w tym przede 
wszystkim: układu ulic i dróg, układu placów, podziału działek, rodzaju nawierzchni, nasadzeń 
alejowych i pozostałej zieleni, przebiegu głównych cieków wodnych,

c) obowiązuje ochrona i opieka nad zabytkami, zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) tereny o symbolach: O-U znajdują się w zasięgu strefy obserwacji archeologicznej, wyznaczonej dla 
miejscowości o wczesnej metryce historycznej, w obrębie których obowiązuje przeprowadzenie badań 
archeologicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi.

5. Obowiązują następujące ustalenia dotyczące nośników reklamowych i obiektów informacyjnych:

1) dopuszcza się lokalizowanie tablic informacji turystycznej stanowiących elementy systemu informacji 
wizualnej;

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 110 – Poz. 1374_______________________________________________________________________________________________________________



2) dopuszcza się lokalizowanie szyldów reklamowych:

a) wyłącznie na elewacji frontowej, w strefie wejściowej do budynku, w pasie międzygzymsowym, nad 
parterem obiektu,

b) w sposób nie przesłaniający okien i detali architektonicznych,

c) w formie zgrupowanej w pionie lub poziomie,

d) o jednakowym kolorystycznie tle,

e) o powierzchni pojedynczej tablicy nie większej niż 2 m², a w przypadku zgrupowania tablic 
reklamowych lub szyldów reklamowych w pionie lub poziomie o łącznej powierzchni nie większej niż 
6 m².

6. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: nie określa się.

7. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) nową zabudowę należy sytuować w odległości:

a) 8 m od linii rozgraniczającej drogi zbiorczej,

b) 6 m od linii rozgraniczającej drogi lokalnej i dojazdowej, o ile rysunek planu nie stanowi inaczej;

2) maksymalna wysokość zabudowy:

a) usługowej - trzy kondygnacje nadziemne i jednocześnie - 12 m,

b) gospodarczej i garaży - 8 m,

c) ustalenia lit. a nie dotyczą wież, wieżyczek, dzwonnic związanych z zabudową usług sakralnych;

3) geometria dachu:

a) dachy strome: dwuspadowe lub wielospadowe, symetryczne,

b) kąt nachylenia połaci dachowych: w przedziale 5° - 50°,

c) pokrycie dachów stromych dachówką ceramiczną lub materiałem dachówkopodobnym z wyłączeniem 
dachówki bitumicznej, w odcieniu czerwieni i brązu,

d) dopuszcza się elementy wzbogacające geometrię dachu, takie jak świetliki, lukarny i sygnaturki;

4) gabaryty zabudowy:

a) usługowej nie mniej niż 6 m x 6 m,

b) gospodarczej i garażowej nie mniej niż 2 m x 2 m;

5) ustala się następujące zasady lokalizowania obiektów garażowych i gospodarczych:

a) dopuszcza się sytuowanie budynków zwróconych ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych do 
granicy z sąsiednią działką budowlaną w odległości 1,5 m od tej granicy lub bezpośrednio przy tej 
granicy,

b) w przypadku przylegania do siebie budynków gospodarczych i garaży bezpośrednio przy granicy działki, 
obowiązuje dostosowanie przylegających do siebie obiektów w zakresie wysokości, kubatury i 
ukształtowania połaci dachowych,

c) forma architektoniczna nowych budynków garażowych i gospodarczych powinna nawiązywać do 
dominującej zabudowy zlokalizowanej na działce;

6) maksymalny wskaźnik zabudowy działki: 60%;

7) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej działki: 15%;

8) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,6;

9) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,01;

10) minimalne powierzchnie nowo wydzielanych działek - 500 m² ;
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11) dopuszcza się wydzielanie działek o parametrach mniejszych niż wymienione w pkt 10 na cele 
infrastruktury technicznej, komunikacyjnej i pod cele publiczne;

12) obowiązuje zabudowa i zagospodarowanie terenu z uwzględnieniem wymagań ochrony 
przeciwpożarowej, wynikających z przepisów odrębnych, a w szczególności zapewnienie jednostkom 
ratowniczo-gaśniczym (w tym ochotniczej i państwowej straży pożarnej):

a) możliwości dojazdu i prowadzenia działań ratowniczych,

b) odpowiedniego zaopatrzenia w wodę do celów gaśniczych.

8. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem:

1) nie określa się granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości;

2) ustala się minimalne szerokości frontu działki, mierzone w linii usytuowania budynku na 10 m;

3) ustala się minimalne powierzchnie działek gruntu uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału 
nieruchomości:

a) przeznaczonych na cele infrastruktury technicznej, komunikacyjnej i pod cele publiczne: 1m2,

b) przeznaczonych na inne funkcje: 500 m²;

4) granice działek należy wytyczać w stosunku do istniejących lub projektowanych dróg publicznych i 
wewnętrznych pod kątem od 40 stopni do 140 stopni;

9. Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy: nie ustala się.

10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) w zakresie rozbudowy przebudowy i likwidacji istniejącej infrastruktury technicznej ustala się co 
następuje:

a) nowe oraz przebudowywane i rozbudowywane sieci i urządzenia infrastruktury technicznej należy 
lokalizować w granicach terenów dróg publicznych oraz wewnętrznych a także w granicach terenów, 
których przeznaczeniem podstawowym są takie sieci i urządzenia,

b) dopuszcza się utrzymanie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej istniejącej przed dniem 
wejścia w życie planu,

c) dopuszcza się likwidację istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

2) ustala się następujące zasady obsługi komunikacyjnej terenu:

a) dojazd do terenów o symbolach: O-U od strony istniejących i projektowanych dróg publicznych 
wewnętrznych lub ciągów pieszo jezdnych,

b) obowiązek zapewnienia miejsc postojowych w ilości nie mniejszej niż:

- dla obiektów sportowych – 1 miejsce postojowe na 20 użytkowników jednocześnie,

- dla obiektów usług publicznych: oświaty, zdrowia - 1 miejsce postojowe na 10 zatrudnionych, lecz nie 
mniej niż 4 miejsca postojowe,

- dla obiektów usług publicznych: domów kultury, świetlic, klubów, bibliotek – 1 miejsce postojowe na 
20 użytkowników jednocześnie, lecz nie mniej niż 4 miejsca postojowe,

- dla pozostałych obiektów i lokali usługowych – 1 miejsce postojowe na każde rozpoczęte 50 m² 
powierzchni użytkowej usług zlokalizowanych na działce, lecz nie mniej niż 2 miejsca postojowe,

- dla lokali mieszkaniowych – 2 miejsca postojowe na 1 mieszkanie,

- przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową  - w ilości nie mniejszej 
niż określona dla stanowisk postojowych wyznaczonych na drogach publicznych, strefach 
zamieszkania i strefach ruchu zgodnie z wymogami przepisów odrębnych dotyczących ruchu 
drogowego,
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c) nawierzchnię naziemnych miejsc postojowych należy utwardzić, z zastosowaniem takich materiałów jak: 
kostka granitowa lub betonowa, betonowe płyty pełne lub ażurowe lub materiały do nich podobne;

3) w zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:

a) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem lit. b,

b) dopuszcza się stosowanie indywidualnych ujęć wody w wypadku braku technicznych możliwości 
podłączenia działek budowlanych do sieci wodociągowej,

c) awaryjne zaopatrzenie w wodę należy zapewnić zgodnie z przepisami odrębnymi;

d) przy realizacji nowych sieci wodociągowych należy uwzględnić wymogi przeciwpożarowe, zgodnie z 
przepisami odrębnymi.

4) w zakresie odprowadzenia i oczyszczenia ścieków bytowych, komunalnych, przemysłowych ustala się:

a) odprowadzanie ścieków komunalnych poprzez sieć kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni ścieków lub do 
indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków z zastrzeżeniem lit. b i c,

b) dopuszcza się stosowanie zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych indywidualnych 
oczyszczalni ścieków zgodnie z przepisami odrębnymi,

c) odprowadzanie ścieków przemysłowych, zgodnie z wymogami przepisów odrębnych;

5) w zakresie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych ustala się:

a) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do gruntu w obrębie własnych działek, w sposób nie 
zmieniający stosunków wodnych na sąsiednich działkach,

b) dopuszcza się retencjonowanie wód opadowych i roztopowych z dachów i tarasów budynków w celu ich 
gospodarczego wykorzystania,

c) objęcie systemami odprowadzającymi wody opadowe i roztopowe terenów utwardzonych,

d) w projektowaniu zainwestowania należy uwzględnić istniejące urządzenia melioracyjne i zapewnić im 
prawidłowe użytkowanie;

6) w zakresie zaopatrzenia w gaz:

a) ustala się zaopatrzenie z sieci gazowej,

b) dopuszcza się zaopatrzenie ze zbiorników indywidualnych;

7) w zakresie zaopatrzenia w ciepło:

a) dla nowych obiektów ustala się stosowanie wysokosprawnych źródeł energii cieplnej, 
charakteryzujących się brakiem lub niską emisją substancji szkodliwych do powietrza lub stosowanie 
niekonwencjonalnych źródeł energii cieplnej, w tym paneli fotowoltaicznych, w urządzeniach 
wytwarzających energię o mocy nieprzekraczającej 40 kW, z zastrzeżeniem lit. b,

b) zakaz realizacji turbin wiatrowych,

c) dla istniejących obiektów dopuszcza się stosowanie dotychczasowych źródeł ciepła,

d) dopuszcza się tworzenie lokalnych sieci ciepłowniczych i grupowych kotłowni;

8) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:

a) zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejących i planowanych sieci elektroenergetycznych niskiego i 
średniego napięcia,

b) dopuszcza się pozyskiwanie energii z odnawialnych źródeł, w tym lokalizację urządzeń wytwarzających 
energię z odnawialnych źródeł energii o mocy nieprzekraczającej 40 kW, w tym paneli fotowoltaicznych 
z zastrzeżeniem lit. c,

c) zakaz lokalizacji turbin wiatrowych,

d) ustala się utrzymanie istniejących stacji transformatorowych, z dopuszczeniem możliwości ich 
modernizacji lub likwidacji,
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e) dopuszcza się lokalizowanie stacji transformatorowych zgodnie z przepisami odrębnymi,

f) ustala się zapewnienie dostępu do infrastruktury elektroenergetycznej dla celów eksploatacyjnych i 
modernizacyjnych,

g) dopuszcza się rozbudowę sieci elektrycznej, wraz z niezbędnymi urządzeniami technicznymi dla 
zasilania terenów nowego zainwestowania, wyłącznie jako skablowanej z zachowaniem normatywnych 
odległości od budynków i od innych sieci infrastruktury podziemnej, określonych w przepisach 
odrębnych;

9) w zakresie zaopatrzenia w sieć telekomunikacyjną:

a) ustala się rozbudowę linii kablowych telekomunikacyjnych w ciągach komunikacyjnych zgodnie z 
obowiązującymi przepisami o lokalizacji sieci,

b) dopuszcza się lokalizacje inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, zgodnie z 
przepisami odrębnymi;

10) w zakresie właściwej gospodarki odpadami obowiązują zasady określone w przepisach odrębnych.

11. Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości: ustala się stawkę procentową dla terenów o symbolach: O-U służącą naliczeniu jednorazowej 
opłaty od wzrostu wartości nieruchomości wynikającej z uchwalenia planu w wysokości 1%.

§ 42. 1. Dla terenów oznaczonych symbolami: od O-U/KS1 do O-U/KS2 ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe:

a) tereny zabudowy usługowej,

b) tereny obsługi komunikacji – parkingi, z zastrzeżeniem pkt. 3;

2) przeznaczenie uzupełniające:

a) mieszkanie integralne związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,

b) urządzenia towarzyszące,

c) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

d) drogi wewnętrzne,

e) zieleń urządzona, zieleń izolacyjna;

3) zakaz lokalizacji stanowisk postojowych dla przyczep samochodowych, kempingowych lub podobnych 
pojazdów do prowadzenia działalności usługowej;

4) zakaz prowadzenia działalności gospodarczej związanej ze skupem, przetwarzaniem i odzyskiem odpadów 
(ze szczególnym uwzględnieniem złomu i części pojazdów samochodowych).

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) obowiązuje stosowanie kolorystyki w jasnych tonacjach, zharmonizowanej w obrębie wszystkich 
budynków na działce;

2) zakazuje się stosowania okładzin elewacyjnych z tworzywa sztucznego (oblicówka imitująca deskowanie 
typu „siding”);

3) dopuszcza się stosowanie współczesnych form architektonicznych zabudowy, z uwzględnieniem 
przeszkleń strukturalnych oraz nowoczesnych okładzin elewacyjnych i dachowych, w tym blachy tytanowo 
- cynkowej, paneli żaluzyjnych, siatek cięto - ciągnionych, paneli kompozytowych, płyt warstwowych oraz 
materiałów do nich podobnych;

4) zakazuje się lokalizowania od strony terenów dróg publicznych:

a) ogrodzeń pełnych i ogrodzeń wykonanych z prefabrykowanych płyt betonowych – dopuszcza się 
wyłącznie betonowe słupki i podmurówki (w przypadku ogrodzeń systemowych lub pokrytych z 
zewnątrz okładzinami elewacyjnymi z kamienia naturalnego, ceramiki lub okładzin imitujących te 
materiały),
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b) ogrodzeń o wysokości większej niż 1,80 m;

5) zakazuje się lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych;

6) zakazuje się lokalizowania garaży i budynków gospodarczych w formie blaszanych lub metalowych 
kontenerów;

7) wysokości zabudowy ustalonej dla poszczególnych terenów nie stosuje się do inwestycji z zakresu 
inwestycji łączności publicznej.

3. Zasady ochrony  środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) uciążliwość wynikająca z charakteru prowadzonej działalności nie może przekraczać wartości 
dopuszczalnych określonych w przepisach odrębnych, na granicy działki, do której inwestor posiada tytuł 
prawny;

2) w zakresie właściwej gospodarki odpadami obowiązują zasady określone w przepisach odrębnych;

3) tereny znajdują się w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP nr 317 "Niecka 
Zewnętrznosudecka Bolesławiec", wewnątrz którego wody podziemne podlegają ochronie;

4) w zakresie ochrony przed polem elektromagnetycznym związanym z obiektami elektroenergetycznymi, 
telekomunikacyjnymi i teleinformatycznymi obowiązują zasady określone w przepisach odrębnych.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

1) teren o symbolu: O-U/KS1 znajduje się w zasięgu historycznych układów ruralistycznych, ujętych w 
wykazie zabytków, w obrębie których obowiązuje:

a) zachowanie i odtwarzanie pierwotnego układu przestrzennego zabudowy poprzez zachowanie 
historycznych linii zabudowy, formy zabudowy architektury regionalnej,

b) zachowanie i odtwarzanie zasadniczych elementów historycznego rozplanowania w tym przede 
wszystkim: układu ulic i dróg, układu placów, podziału działek, rodzaju nawierzchni, nasadzeń 
alejowych i pozostałej zieleni, przebiegu głównych cieków wodnych,

c) obowiązuje wymóg ochrony i opieki zabytków, zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) teren o symbolu: O-U/KS1 oraz fragment terenu o symbolu O-U/KS2 znajdują się w zasięgu strefy 
obserwacji archeologicznej, wyznaczonej dla miejscowości o wczesnej metryce historycznej, w obrębie 
której obowiązuje przeprowadzenie badań archeologicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi.

5. Obowiązują  następujące  ustalenia  dotyczące  nośników reklamowych i obiektów 
informacyjnych:

1) dopuszcza się lokalizowanie tablic informacji turystycznej stanowiących elementy systemu informacji 
wizualnej;

2) dopuszcza się lokalizowanie szyldów reklamowych oraz innych nośników reklamowych:

a) o powierzchni tablicy nie większej niż 6 m²,

b) szyldów reklamowych - wyłącznie na elewacjach budynków,

c) innych nośników reklamowych – wyłącznie związanych z prowadzoną w granicach terenu działalnością 
gospodarczą.

6. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: nie określa się.

7. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) nową zabudowę należy sytuować w odległości 6 m od linii rozgraniczającej drogi lokalnej lub dojazdowej 
zgodnie z określonymi na rysunku planu nieprzekraczalnymi liniami zabudowy;

2) maksymalna wysokość zabudowy:

a) usługowej - trzy kondygnacje nadziemne i jednocześnie - 12 m,

b) gospodarczej i garaży - 8 m;
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3) geometria dachu:

a) dachy strome: dwuspadowe lub wielospadowe, symetryczne,

b) kąt nachylenia połaci dachowych: w przedziale 5° - 45°,

c) pokrycie dachów stromych dachówką ceramiczną lub materiałem dachówkopodobnym z wyłączeniem 
dachówki bitumicznej, w odcieniu czerwieni i brązu,

d) dopuszcza się elementy wzbogacające geometrię dachu, takie jak świetliki, lukarny i sygnaturki;

4) gabaryty zabudowy:

a) usługowej nie mniej niż 6 m x 6 m,

b) gospodarczej i garażowej nie mniej niż 2 m x 2 m;

5) ustala się następujące zasady lokalizowania obiektów garażowych i gospodarczych:

a) dopuszcza się sytuowanie budynków zwróconych ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych do 
granicy z sąsiednią działką budowlaną w odległości 1,5 m od tej granicy lub bezpośrednio przy tej 
granicy,

b) forma architektoniczna nowych budynków garażowych i gospodarczych powinna nawiązywać do 
dominującej zabudowy zlokalizowanej na działce;

6) maksymalny wskaźnik zabudowy działki: 60%;

7) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej działki: 15%;

8) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,6;

9) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1;

10) minimalne powierzchnie nowo wydzielanych działek - 500 m² ;

11) dopuszcza się wydzielanie działek o parametrach mniejszych niż wymienione w pkt 10 na cele 
infrastruktury technicznej, komunikacyjnej i pod cele publiczne;

12) obowiązuje zabudowa i zagospodarowanie terenu z uwzględnieniem wymagań ochrony 
przeciwpożarowej, wynikających z przepisów odrębnych, a w szczególności zapewnienie jednostkom 
ratowniczo-gaśniczym (w tym ochotniczej i państwowej straży pożarnej):

a) możliwości dojazdu i prowadzenia działań ratowniczych,

b) odpowiedniego zaopatrzenia w wodę do celów gaśniczych.

8. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem:

1) nie określa się granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości;

2) ustala się minimalne szerokości frontu działki, mierzone w linii usytuowania budynku na 10 m;

3) ustala się minimalne powierzchnie działek gruntu uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału 
nieruchomości:

a) przeznaczonych na cele infrastruktury technicznej, komunikacyjnej i pod cele publiczne: 1m2,

b) przeznaczonych na inne funkcje: 500 m²;

4) granice działek należy wytyczać w stosunku do istniejących lub projektowanych dróg publicznych i 
wewnętrznych pod kątem od 40 stopni do 140 stopni;

9. Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy:

1) wyznacza się następujące korytarze techniczne wzdłuż napowietrznych linii elektroenergetycznych, 
zlokalizowanych w terenach o symbolach: O-U/KS zgodnie z rysunkiem planu, w obrębie których 
występują ograniczenia zabudowy i zagospodarowania terenu, wynikające z przepisów odrębnych:
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c) wzdłuż linii napowietrznej WN 110 kV - 15m  od rzutu poziomego skrajnego przewodu linii, po obu jej 
stronach,

d) wzdłuż linii napowietrznej SN 15 kV lub 20 kV - 5m od rzutu poziomego skrajnego przewodu linii, po 
obu jej stronach;

2) wewnątrz korytarzy technicznych wzdłuż linii elektroenergetycznych, o których mowa w pkt 1 dopuszcza 
się lokalizację sieci podziemnego uzbrojenia technicznego, na warunkach określonych w przepisach 
odrębnych.

10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) w zakresie rozbudowy przebudowy i likwidacji istniejącej infrastruktury technicznej ustala się co 
następuje:

a) nowe oraz przebudowywane i rozbudowywane sieci i urządzenia infrastruktury technicznej należy 
lokalizować w granicach terenów dróg publicznych oraz wewnętrznych a także w granicach terenów, 
których przeznaczeniem podstawowym są takie sieci i urządzenia,

b) dopuszcza się utrzymanie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej istniejącej przed dniem 
wejścia w życie planu,

c) dopuszcza się likwidację istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

2) ustala się następujące zasady obsługi komunikacyjnej terenu:

a) dojazd do terenów o symbolach: O-U/KS od strony istniejących i projektowanych dróg publicznych,

b) obowiązek zapewnienia miejsc postojowych w ilości nie mniejszej niż:

- dla lokali usługowych – 1 miejsce postojowe na każde rozpoczęte 25 m² powierzchni użytkowej usług 
zlokalizowanych na działce, lecz nie mniej niż 2 miejsca postojowe,

- dla lokali mieszkaniowych – 2 miejsca postojowe na 1 mieszkanie,

- przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową  - w ilości nie mniejszej 
niż określona dla stanowisk postojowych wyznaczonych na drogach publicznych, strefach 
zamieszkania i strefach ruchu zgodnie z wymogami przepisów odrębnych dotyczących ruchu 
drogowego

c) nawierzchnię naziemnych miejsc postojowych należy utwardzić, z zastosowaniem takich materiałów jak: 
kostka granitowa lub betonowa, betonowe płyty pełne lub ażurowe lub materiały do nich podobne;

3) w zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:

a) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem lit. b,

b) dopuszcza się stosowanie indywidualnych ujęć wody w wypadku braku technicznych możliwości 
podłączenia działek budowlanych do sieci wodociągowej,

c) awaryjne zaopatrzenie w wodę należy zapewnić zgodnie z przepisami odrębnymi;

d) przy realizacji nowych sieci wodociągowych należy uwzględnić wymogi przeciwpożarowe, zgodnie z 
przepisami odrębnymi.

4) w zakresie odprowadzenia i oczyszczenia ścieków bytowych, komunalnych, przemysłowych ustala się:

a) odprowadzanie ścieków komunalnych poprzez sieć kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni ścieków lub do 
indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków z zastrzeżeniem lit. b i c,

b) dopuszcza się stosowanie zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych indywidualnych 
oczyszczalni ścieków zgodnie z przepisami odrębnymi,

c) odprowadzanie ścieków przemysłowych, zgodnie z wymogami przepisów odrębnych;

5) w zakresie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych ustala się:

a) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do gruntu w obrębie własnych działek, w sposób nie 
zmieniający stosunków wodnych na sąsiednich działkach,
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b) dopuszcza się retencjonowanie wód opadowych i roztopowych z dachów i tarasów budynków w celu ich 
gospodarczego wykorzystania,

c) objęcie systemami odprowadzającymi wody opadowe i roztopowe terenów utwardzonych,

d) w projektowaniu zainwestowania należy uwzględnić istniejące urządzenia melioracyjne i zapewnić im 
prawidłowe użytkowanie;

6) w zakresie zaopatrzenia w gaz:

a) ustala się zaopatrzenie z sieci gazowej,

b) dopuszcza się zaopatrzenie ze zbiorników indywidualnych;

7) w zakresie zaopatrzenia w ciepło:

a) dla nowych obiektów ustala się stosowanie wysokosprawnych źródeł energii cieplnej, 
charakteryzujących się brakiem lub niską emisją substancji szkodliwych do powietrza lub stosowanie 
niekonwencjonalnych źródeł energii cieplnej, w tym paneli fotowoltaicznych, w urządzeniach 
wytwarzających energię o mocy nieprzekraczającej 40 kW, z zastrzeżeniem lit. b,

b) zakaz realizacji turbin wiatrowych,

c) dla istniejących obiektów dopuszcza się stosowanie dotychczasowych źródeł ciepła,

d) dopuszcza się tworzenie lokalnych sieci ciepłowniczych i grupowych kotłowni;

8) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:

a) zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejących i planowanych sieci elektroenergetycznych niskiego i 
średniego napięcia,

b) dopuszcza się pozyskiwanie energii z odnawialnych źródeł, w tym lokalizację urządzeń wytwarzających 
energię z odnawialnych źródeł energii o mocy nieprzekraczającej 40 kW, w tym paneli fotowoltaicznych 
z zastrzeżeniem lit. c,

c) zakaz lokalizacji turbin wiatrowych,

d) ustala się utrzymanie istniejących stacji transformatorowych, z dopuszczeniem możliwości ich 
modernizacji lub likwidacji,

e) dopuszcza się lokalizowanie stacji transformatorowych zgodnie z przepisami odrębnymi,

f) ustala się zapewnienie dostępu do infrastruktury elektroenergetycznej dla celów eksploatacyjnych i 
modernizacyjnych,

g) dopuszcza się rozbudowę sieci elektrycznej, wraz z niezbędnymi urządzeniami technicznymi dla 
zasilania terenów nowego zainwestowania, wyłącznie jako skablowanej z zachowaniem normatywnych 
odległości od budynków i od innych sieci infrastruktury podziemnej, określonych w przepisach 
odrębnych;

9) w zakresie zaopatrzenia w sieć telekomunikacyjną:

a) ustala się rozbudowę linii kablowych telekomunikacyjnych w ciągach komunikacyjnych zgodnie z 
obowiązującymi przepisami o lokalizacji sieci,

b) dopuszcza się lokalizacje inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, zgodnie z 
przepisami odrębnymi;

10) w zakresie właściwej gospodarki odpadami obowiązują zasady określone w przepisach odrębnych.

11. Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości: dla terenów o symbolach: O-U/KS ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu 
jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości wynikającej z uchwalenia planu w wysokości 30%.

§ 43. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem: O-P1 ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe:
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a) tereny zabudowy usługowej,

b) tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów,

c) w ramach przeznaczenia podstawowego dopuszcza się zachowanie istniejącej zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej;

2) przeznaczenie uzupełniające:

a) mieszkanie integralne związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,

b) urządzenia towarzyszące,

c) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

d) drogi wewnętrzne,

e) zieleń urządzona, zieleń izolacyjna.

3) nie dopuszcza się lokalizacji stanowisk postojowych dla przyczep samochodowych, kempingowych lub 
podobnych pojazdów do prowadzenia działalności usługowej.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę lub nadbudowę istniejących budynków w tym:

a) budynków zlokalizowanych częściowo lub w całości poza wyznaczonymi w planie nieprzekraczalnymi 
liniami zabudowy, z zastrzeżeniem pkt 2,

b) budynków o innym przeznaczeniu terenu niż ustalone w planie,

c) budynków nie spełniających wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu zgodnie 
z przepisami odrębnymi z zachowaniem ustalonych w planie wskaźników kształtowania zabudowy i 
nieprzekraczalnych linii zabudowy;

2) nie dopuszcza się rozbudowy w kierunku dróg bryły istniejących budynków zlokalizowanych częściowo 
lub w całości poza wyznaczonymi w planie nieprzekraczalnymi liniami zabudowy i jednocześnie 
niespełniających wymogów zachowania odległości od krawędzi jezdni wynikających z przepisów 
odrębnych;

3) obowiązuje zakaz realizacji dachów o niesymetrycznym układzie połaci, przesuniętych względem siebie w 
pionie;

4) obowiązuje stosowanie kolorystyki w jasnych tonacjach, zharmonizowanej w obrębie wszystkich 
budynków na działce;

5) zakazuje się stosowania okładzin elewacyjnych z tworzywa sztucznego (oblicówka imitująca deskowanie 
typu „siding”);

6) zakazuje się lokalizowania od strony terenów dróg publicznych:

a) ogrodzeń pełnych i ogrodzeń wykonanych z prefabrykowanych płyt betonowych – dopuszcza się 
wyłącznie betonowe słupki i podmurówki (w przypadku ogrodzeń systemowych lub pokrytych z 
zewnątrz okładzinami elewacyjnymi z kamienia naturalnego, ceramiki lub okładzin imitujących te 
materiały),

b) ogrodzeń o wysokości większej niż 1,80 m;

7) zakazuje się lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych;

8) zakazuje się lokalizowania garaży i budynków gospodarczych w formie blaszanych lub metalowych 
kontenerów;

9) wysokości zabudowy ustalonej dla poszczególnych terenów nie stosuje się do inwestycji z zakresu 
inwestycji łączności publicznej.

3. Zasady ochrony  środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 119 – Poz. 1374_______________________________________________________________________________________________________________



1) dopuszcza się możliwość lokalizowania obiektów i urządzeń zaliczonych do przedsięwzięć mogących 
zawsze znacząco oddziaływać na środowisko i mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na 
środowisko, na podstawie przepisów odrębnych, z zastrzeżeniem pkt 2;

2) uciążliwość wynikająca z charakteru prowadzonej działalności nie może przekraczać wartości 
dopuszczalnych określonych w przepisach odrębnych, na granicy działki, do której inwestor posiada tytuł 
prawny;

3) w zakresie właściwej gospodarki odpadami obowiązują zasady określone w przepisach odrębnych;

4) teren znajduje się w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP nr 317 "Niecka 
Zewnętrznosudecka Bolesławiec", wewnątrz którego wody podziemne podlegają ochronie;

5) w zakresie ochrony przed polem elektromagnetycznym związanym z obiektami elektroenergetycznymi, 
telekomunikacyjnymi i teleinformatycznymi obowiązują zasady określone w przepisach odrębnych.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: teren o 
symbolu: O-P1 znajduje się w zasięgu strefy obserwacji archeologicznej, wyznaczonej dla miejscowości o 
wczesnej metryce historycznej, w obrębie której obowiązuje przeprowadzenie badań archeologicznych, 
zgodnie z przepisami odrębnymi.

5. Obowiązują  następujące  ustalenia  dotyczące  nośników reklamowych i obiektów 
informacyjnych:

1) dopuszcza się lokalizowanie tablic informacji turystycznej stanowiących elementy systemu informacji 
wizualnej;

2) dopuszcza się lokalizowanie szyldów reklamowych oraz innych nośników reklamowych:

a) o powierzchni tablicy nie większej niż 6 m²,

b) szyldów reklamowych - wyłącznie na elewacjach budynków,

c) innych nośników reklamowych – wyłącznie związanych z prowadzoną w granicach terenu działalnością 
gospodarczą.

6. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: nie ustala się.

7. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) nową zabudowę należy sytuować w odległości:

a) 8 m od linii rozgraniczającej drogi zbiorczej,

b) 6 m od linii rozgraniczającej drogi dojazdowej  zgodnie z określonymi na rysunku planu 
nieprzekraczalnymi liniami zabudowy;

2) maksymalna wysokość zabudowy: trzy kondygnacje nadziemne i jednocześnie - 12 m;

3) geometria dachu:

a) dachy strome: dwuspadowe lub wielospadowe, symetryczne,

b) kąt nachylenia połaci dachowych: w przedziale 5° - 45°,

c) pokrycie dachów stromych dachówką ceramiczną lub materiałem dachówkopodobnym z wyłączeniem 
dachówki bitumicznej, w odcieniu czerwieni i brązu,

d) dopuszcza się elementy wzbogacające geometrię dachu, takie jak świetliki, lukarny i sygnaturki;

4) gabaryty nowej zabudowy:

a) przeznaczenia podstawowego: nie mniej niż 6 m x 6 m,

b) gospodarczej i garażowej nie mniej niż 2 m x 2 m;

5) ustala się następujące zasady lokalizowania obiektów garażowych i gospodarczych:
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a) dopuszcza się sytuowanie budynków zwróconych ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych do 
granicy z sąsiednią działką budowlaną w odległości 1,5 m od tej granicy lub bezpośrednio przy tej 
granicy,

b) forma architektoniczna nowych budynków garażowych i gospodarczych powinna nawiązywać do 
dominującej zabudowy zlokalizowanej na działce;

6) maksymalny wskaźnik zabudowy działki: 60%;

7) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej działki: 15%;

8) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,6;

9) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1;

10) minimalne powierzchnie nowo wydzielanych działek 1000 m²;

11) dopuszcza się wydzielanie działek o parametrach mniejszych niż wymienione w pkt 10 na cele 
infrastruktury technicznej, komunikacyjnej i pod cele publiczne;

12) obowiązuje zabudowa i zagospodarowanie terenu z uwzględnieniem wymagań ochrony 
przeciwpożarowej, wynikających z przepisów odrębnych, w tym zapewnienie jednostkom ratowniczo-
gaśniczym:

a) możliwości dojazdu i prowadzenia działań ratowniczych,

b) odpowiedniego zaopatrzenia w wodę do celów gaśniczych.

8. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem:

1) nie określa się granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości,

2) ustala się minimalne szerokości frontu działki, mierzone w linii usytuowania budynku na 20 m;

3) ustala się minimalne powierzchnie działek gruntu uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału 
nieruchomości:

a) przeznaczonych na cele infrastruktury technicznej, komunikacyjnej i pod cele publiczne: 1m2,

b) przeznaczonych na inne funkcje: 1000 m²;

4) granice działek należy wytyczać w stosunku do istniejących lub projektowanych dróg publicznych i 
wewnętrznych pod kątem od 40 stopni do 140 stopni;

9. Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy:

1) wyznacza się korytarz techniczny wzdłuż napowietrznej linii elektroenergetycznej WN 110 kV - 15m  od 
rzutu poziomego skrajnego przewodu linii, po obu jej stronach, zlokalizowany w terenie o symbolu: O-P1 
zgodnie z rysunkiem planu, wewnątrz których występują ograniczenia zabudowy i zagospodarowania 
terenu, wynikające z przepisów odrębnych;

2) wewnątrz korytarza technicznego, o którym mowa w pkt 1 dopuszcza się lokalizację sieci podziemnego 
uzbrojenia technicznego, na warunkach określonych w przepisach odrębnych.

10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) w zakresie rozbudowy przebudowy i likwidacji istniejącej infrastruktury technicznej ustala się co 
następuje:

a) nowe oraz przebudowywane i rozbudowywane sieci i urządzenia infrastruktury technicznej należy 
lokalizować w granicach terenów dróg publicznych oraz wewnętrznych a także w granicach terenów, 
których przeznaczeniem podstawowym są takie sieci i urządzenia,

b) dopuszcza się utrzymanie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej istniejącej przed dniem 
wejścia w życie planu,

c) dopuszcza się likwidację istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;
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2) ustala się następujące zasady obsługi komunikacyjnej terenu:

a) dojazd do terenu o symbolu: O-P1 od strony istniejących i projektowanych dróg publicznych 
wewntrznych,

b) dopuszcza się wydzielenie niezbędnych działek dla realizacji dróg wewnętrznych i ciągów pieszo 
jezdnych, nieoznaczonych na rysunku planu, spełniających następujące warunki:

- dla dróg wewnętrznych minimalna szerokość w liniach rozgraniczających nie może być mniejsza niż 
10 m,

- dla ciągów pieszo-jezdnych minimalna szerokość w liniach rozgraniczających nie może być mniejsza 
niż 6 m,

- zapewnienie wymagań ochrony przeciwpożarowej, w szczególności dotyczących placów 
manewrowych, zgodnie z przepisami odrębnymi;

c) obowiązek zapewnienia miejsc postojowych w ilości nie mniejszej niż:

- dla lokali mieszkaniowych – 2 miejsca postojowe na 1 mieszkanie,

- dla lokali usługowych, produkcyjnych, składów i magazynów – 1 miejsce postojowe na każde 
rozpoczęte 25 m² powierzchni użytkowej usług zlokalizowanych na działce, lecz nie mniej niż 2 
miejsca postojowe,

- przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową  - w ilości nie mniejszej 
niż określona dla stanowisk postojowych wyznaczonych na drogach publicznych, strefach 
zamieszkania i strefach ruchu zgodnie z wymogami przepisów odrębnych dotyczących ruchu 
drogowego,

d) nawierzchnię naziemnych miejsc postojowych należy utwardzić, z zastosowaniem takich materiałów jak: 
kostka granitowa lub betonowa, betonowe płyty pełne lub ażurowe lub materiały do nich podobne;

3) w zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:

a) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem lit. b,

b) dopuszcza się stosowanie indywidualnych ujęć wody w wypadku braku technicznych możliwości 
podłączenia działek budowlanych do sieci wodociągowej,

c) awaryjne zaopatrzenie w wodę należy zapewnić zgodnie z przepisami odrębnymi;

d) przy realizacji nowych sieci wodociągowych należy uwzględnić wymogi przeciwpożarowe, zgodnie z 
przepisami odrębnymi.

4) w zakresie odprowadzenia i oczyszczenia ścieków bytowych, komunalnych, przemysłowych ustala się:

a) odprowadzanie ścieków komunalnych poprzez sieć kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni ścieków lub do 
indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków z zastrzeżeniem lit. b i c,

b) dopuszcza się stosowanie zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych indywidualnych 
oczyszczalni ścieków zgodnie z przepisami odrębnymi,

c) odprowadzanie ścieków przemysłowych, zgodnie z wymogami przepisów odrębnych;

5) w zakresie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych ustala się:

a) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do gruntu w obrębie własnych działek, w sposób nie 
zmieniający stosunków wodnych na sąsiednich działkach, z zachowaniem przepisów odrębnych,

b) dopuszcza się retencjonowanie wód opadowych i roztopowych z dachów i tarasów budynków w celu ich 
gospodarczego wykorzystania,

c) objęcie systemami odprowadzającymi wody opadowe i roztopowe terenów utwardzonych,

d) w projektowaniu zainwestowania należy uwzględnić istniejące urządzenia melioracyjne i zapewnić im 
prawidłowe użytkowanie;

6) w zakresie zaopatrzenia w gaz:
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a) ustala się zaopatrzenie z sieci gazowej,

b) dopuszcza się zaopatrzenie ze zbiorników indywidualnych;

7) w zakresie zaopatrzenia w ciepło:

a) dla nowych obiektów ustala się stosowanie wysokosprawnych źródeł energii cieplnej, 
charakteryzujących się brakiem lub niską emisją substancji szkodliwych do powietrza lub stosowanie 
niekonwencjonalnych źródeł energii cieplnej, w tym paneli fotowoltaicznych, w urządzeniach 
wytwarzających energię o mocy nieprzekraczającej 40 kW, z zastrzeżeniem lit. b,

b) zakaz realizacji turbin wiatrowych,

c) dla istniejących obiektów dopuszcza się stosowanie dotychczasowych źródeł ciepła,

d) dopuszcza się tworzenie lokalnych sieci ciepłowniczych i grupowych kotłowni;

8) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:

a) zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejących i planowanych sieci elektroenergetycznych niskiego i 
średniego napięcia,

b) dopuszcza się pozyskiwanie energii z odnawialnych źródeł, w tym lokalizację urządzeń wytwarzających 
energię z odnawialnych źródeł energii o mocy nieprzekraczającej 40 kW, w tym paneli fotowoltaicznych 
z zastrzeżeniem lit. c,

c) zakaz lokalizacji turbin wiatrowych,

d) ustala się utrzymanie istniejących stacji transformatorowych, z dopuszczeniem możliwości ich 
modernizacji lub likwidacji,

e) dopuszcza się lokalizowanie stacji transformatorowych zgodnie z przepisami odrębnymi,

f) ustala się zapewnienie dostępu do infrastruktury elektroenergetycznej dla celów eksploatacyjnych 
i modernizacyjnych,

g) dopuszcza się rozbudowę sieci elektrycznej, wraz z niezbędnymi urządzeniami technicznymi dla 
zasilania terenów nowego zainwestowania, wyłącznie jako skablowanej z zachowaniem normatywnych 
odległości od budynków i od innych sieci infrastruktury podziemnej, określonych w przepisach 
odrębnych;

9) w zakresie zaopatrzenia w sieć telekomunikacyjną:

a) ustala się rozbudowę linii kablowych telekomunikacyjnych w ciągach komunikacyjnych zgodnie z 
obowiązującymi przepisami o lokalizacji sieci,

b) dopuszcza się lokalizacje inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, zgodnie z 
przepisami odrębnymi;

10) w zakresie właściwej gospodarki odpadami obowiązują zasady określone w przepisach odrębnych.

11. Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości: dla terenu o symbolu: O-P1 ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej 
opłaty od wzrostu wartości nieruchomości wynikającej z uchwalenia planu w wysokości 30%.

§ 44. 1. Dla terenów oznaczonych symbolami: od O-RU1 do O-RU2 ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe - tereny obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, 
ogrodniczych;

2) w ramach przeznaczenia podstawowego dopuszcza się tereny rolnicze,

3) przeznaczenie uzupełniające:

a) tereny obsługi produkcji w gospodarstwach leśnych i rybackich,

b) mieszkanie integralne związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,

c) usługi związane z produkcją rolniczą,
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d) urządzenia towarzyszące,

e) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

f) drogi wewnętrzne,

g) zieleń urządzona, zieleń izolacyjna.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę lub nadbudowę istniejących budynków w tym:

a) budynków zlokalizowanych częściowo lub w całości poza wyznaczonymi w planie nieprzekraczalnymi 
liniami zabudowy, z zastrzeżeniem pkt 2,

b) budynków o innym przeznaczeniu terenu niż ustalone w planie,

c) budynków nie spełniających wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu zgodnie 
z przepisami odrębnymi z zachowaniem ustalonych w planie wskaźników kształtowania zabudowy i 
nieprzekraczalnych linii zabudowy;

2) nie dopuszcza się rozbudowy w kierunku dróg bryły istniejących budynków zlokalizowanych częściowo 
lub w całości poza wyznaczonymi w planie nieprzekraczalnymi liniami zabudowy i jednocześnie 
niespełniających wymogów zachowania odległości od krawędzi jezdni wynikających z przepisów 
odrębnych;

3) obowiązuje stosowanie kolorystyki w jasnych tonacjach, zharmonizowanej w obrębie wszystkich 
budynków na działce;

4) zakazuje się stosowania okładzin elewacyjnych z tworzywa sztucznego (oblicówka imitująca deskowanie 
typu „siding”);

5) zakazuje się lokalizowania od strony terenów dróg publicznych:

a) ogrodzeń pełnych i ogrodzeń wykonanych z prefabrykowanych płyt betonowych – dopuszcza się 
wyłącznie betonowe słupki i podmurówki (w przypadku ogrodzeń systemowych lub pokrytych z 
zewnątrz okładzinami elewacyjnymi z kamienia naturalnego, ceramiki lub okładzin imitujących te 
materiały),

b) ogrodzeń o wysokości większej niż 1,80 m;

6) zakazuje się lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych;

7) wysokości zabudowy ustalonej dla poszczególnych terenów nie stosuje się do inwestycji z zakresu 
inwestycji łączności publicznej.

3. Zasady ochrony  środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) dopuszcza się możliwość lokalizowania obiektów i urządzeń zaliczonych do przedsięwzięć mogących 
zawsze znacząco oddziaływać na środowisko i mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na 
środowisko, na podstawie przepisów odrębnych, z zastrzeżeniem pkt 2;

2) uciążliwość wynikająca z charakteru prowadzonej działalności nie może przekraczać wartości 
dopuszczalnych określonych w przepisach odrębnych, na granicy działki, do której inwestor posiada tytuł 
prawny;

3) w zakresie właściwej gospodarki odpadami obowiązują zasady określone w przepisach odrębnych;

4) tereny znajdują się w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP nr 317 "Niecka 
Zewnętrznosudecka Bolesławiec", wewnątrz którego wody podziemne podlegają ochronie;

5) ustala się wymóg zachowania dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, określonych w przepisach 
odrębnych, jak dla terenów zabudowy zagrodowej;

6) w zakresie ochrony przed polem elektromagnetycznym związanym z obiektami elektroenergetycznymi, 
telekomunikacyjnymi i teleinformatycznymi obowiązują zasady określone w przepisach odrębnych.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:
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1) w części terenu o symbolu: O-RU2 znajduje się stanowisko archeologiczne o numerze na obszarze 26, 
podlegające ochronie, zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) teren o symbolu: O-RU1 znajduje się w zasięgu strefy obserwacji archeologicznej, wyznaczonej dla 
miejscowości o wczesnej metryce historycznej, w obrębie której obowiązuje przeprowadzenie badań 
archeologicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi.

5. Obowiązują  następujące  ustalenia  dotyczące  nośników reklamowych i obiektów 
informacyjnych:

1) dopuszcza się lokalizowanie tablic informacji turystycznej stanowiących elementy systemu informacji 
wizualnej;

2) dopuszcza się lokalizowanie szyldów reklamowych oraz innych nośników reklamowych:

a) o powierzchni tablicy nie większej niż 6 m²,

b) szyldów reklamowych - wyłącznie na elewacjach budynków,

c) innych nośników reklamowych – wyłącznie związanych z prowadzoną w granicach terenu działalnością 
gospodarczą.

6. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: nie ustala się.

7. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) nową zabudowę należy sytuować w odległości:

a) 8 m od linii rozgraniczającej drogi zbiorczej,

b) 6 m od linii rozgraniczającej drogi wewnętrznej  zgodnie z określonymi na rysunku planu 
nieprzekraczalnymi liniami zabudowy;

2) maksymalna wysokość zabudowy: 18 m;

3) geometrię i pokrycie dachu należy dostosować do funkcji obiektów;

4) gabaryty zabudowy:

a) produkcyjnej, usługowej, mieszkaniowej nie mniej niż 6 m x 6 m,

b) gospodarczej, inwentarskiej i garażowej nie mniej niż 2 m x 3 m;

5) dopuszcza się sytuowanie budynków zwróconych ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych do 
granicy z sąsiednią działką budowlaną w odległości 1,5 m od tej granicy lub bezpośrednio przy tej granicy;

6) ustala się maksymalny wskaźnik zabudowy działki: 50%; dopuszcza się wskaźnik na poziomie 100% w 
sytuacji, w której wydzielono działkę bezpośrednio pod budynkiem (w jego obrysie);

7) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej działki: 10%;

8) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,5;

9) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,01;

10) obowiązuje zabudowa i zagospodarowanie terenu z uwzględnieniem wymagań ochrony 
przeciwpożarowej, wynikających z przepisów odrębnych, w tym zapewnienie jednostkom ratowniczo-
gaśniczym (w tym ochotniczej i państwowej straży pożarnej):

a) możliwości dojazdu i prowadzenia działań ratowniczych,

b) odpowiedniego zaopatrzenia w wodę do celów gaśniczych.

8. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem:

1) nie określa się granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości,

2) ustala się minimalne szerokości frontu działki, mierzone w linii usytuowania budynku na 30 m;

3) ustala się minimalne powierzchnie działek gruntu uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału 
nieruchomości:
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a) przeznaczonych na cele infrastruktury technicznej, komunikacyjnej i pod cele publiczne: 1m2,

b) przeznaczonych na inne funkcje: 3000 m²;

4) granice działek należy wytyczać w stosunku do istniejących lub projektowanych dróg publicznych i 
wewnętrznych pod kątem od 40 stopni do 140 stopni;

9. Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy:

1) wyznacza się następujące korytarze techniczne wzdłuż linii elektroenergetycznych, zlokalizowanych 
w terenie o symbolu: O-RU1 zgodnie z rysunkiem planu, w obrębie których występują ograniczenia 
zabudowy i zagospodarowania terenu, wynikające z przepisów odrębnych:

a) wzdłuż linii napowietrznej WN 110 kV -  15m  od rzutu poziomego skrajnego przewodu linii, po obu jej 
stronach,

b) wzdłuż linii napowietrznej SN 15 kV lub 20 kV - 5m od rzutu poziomego skrajnego przewodu linii, po 
obu jej stronach;

2) wewnątrz korytarzy technicznych wzdłuż linii elektroenergetycznych, o których mowa w pkt 1 dopuszcza 
się lokalizację sieci podziemnego uzbrojenia technicznego, na warunkach określonych w przepisach 
odrębnych.

10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) w zakresie rozbudowy przebudowy i likwidacji istniejącej infrastruktury technicznej ustala się co 
następuje:

a) nowe oraz przebudowywane i rozbudowywane sieci i urządzenia infrastruktury technicznej należy 
lokalizować w granicach terenów dróg publicznych oraz wewnętrznych a także w granicach terenów, 
których przeznaczeniem podstawowym są takie sieci i urządzenia,

b) dopuszcza się utrzymanie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej istniejącej przed dniem 
wejścia w życie planu,

c) dopuszcza się likwidację istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej

2) ustala się następujące zasady obsługi komunikacyjnej terenu:

a) dojazd do terenów o symbolach: O-RU od strony istniejących i projektowanych dróg publicznych i 
wewnętrznych,

b) dopuszcza się wydzielenie niezbędnych działek dla realizacji dróg wewnętrznych i ciągów pieszo 
jezdnych, nieoznaczonych na rysunku planu, spełniających następujące warunki:

- dla dróg wewnętrznych minimalna szerokość w liniach rozgraniczających nie może być mniejsza niż 
10 m,

- dla ciągów pieszo-jezdnych minimalna szerokość w liniach rozgraniczających nie może być mniejsza 
niż 6 m,

- zapewnienie wymagań ochrony przeciwpożarowej, w szczególności dotyczących placów 
manewrowych, zgodnie z przepisami odrębnymi;

c) obowiązek zapewnienia miejsc postojowych w ilości nie mniejszej niż:

- 1 miejsce postojowe na każde rozpoczęte 50 m² powierzchni użytkowej zabudowy przeznaczenia 
podstawowego i uzupełniającego zlokalizowanej na działce, lecz nie mniej niż 2 miejsca postojowe,

- dla lokali mieszkaniowych – 2 miejsca postojowe na 1 mieszkanie,

- przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową  - w ilości nie mniejszej 
niż określona dla stanowisk postojowych wyznaczonych na drogach publicznych, strefach 
zamieszkania i strefach ruchu zgodnie z wymogami przepisów odrębnych dotyczących ruchu 
drogowego
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d) nawierzchnię naziemnych miejsc postojowych należy utwardzić, z zastosowaniem takich materiałów jak: 
kostka granitowa lub betonowa, betonowe płyty pełne lub ażurowe lub materiały do nich podobne;

3) w zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:

a) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem lit. b,

b) dopuszcza się stosowanie indywidualnych ujęć wody w wypadku braku technicznych możliwości 
podłączenia działek budowlanych do sieci wodociągowej,

c) awaryjne zaopatrzenie w wodę należy zapewnić zgodnie z przepisami odrębnymi;

d) przy realizacji nowych sieci wodociągowych należy uwzględnić wymogi przeciwpożarowe, zgodnie z 
przepisami odrębnymi.

4) w zakresie odprowadzenia i oczyszczenia ścieków bytowych, komunalnych, przemysłowych ustala się:

a) odprowadzanie ścieków komunalnych poprzez sieć kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni ścieków lub do 
indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków z zastrzeżeniem lit. b i c,

b) dopuszcza się stosowanie zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych indywidualnych 
oczyszczalni ścieków zgodnie z przepisami odrębnymi,

c) odprowadzanie ścieków przemysłowych, zgodnie z wymogami przepisów odrębnych;

5) w zakresie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych ustala się:

a) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do gruntu w obrębie własnych działek, w sposób nie 
zmieniający stosunków wodnych na sąsiednich działkach,

b) dopuszcza się retencjonowanie wód opadowych i roztopowych z dachów i tarasów budynków w celu ich 
gospodarczego wykorzystania,

c) objęcie systemami odprowadzającymi wody opadowe i roztopowe terenów utwardzonych;

d) w projektowaniu zainwestowania należy uwzględnić istniejące urządzenia melioracyjne i zapewnić im 
prawidłowe użytkowanie;

6) w zakresie zaopatrzenia w gaz:

a) ustala się zaopatrzenie z sieci gazowej,

b) dopuszcza się zaopatrzenie ze zbiorników indywidualnych;

7) w zakresie zaopatrzenia w ciepło:

a) dla nowych obiektów ustala się stosowanie wysokosprawnych źródeł energii cieplnej, 
charakteryzujących się brakiem lub niską emisją substancji szkodliwych do powietrza lub stosowanie 
niekonwencjonalnych źródeł energii cieplnej, w tym paneli fotowoltaicznych, w urządzeniach 
wytwarzających energię o mocy nieprzekraczającej 40 kW, z zastrzeżeniem lit. b,

b) zakaz realizacji turbin wiatrowych,

c) dla istniejących obiektów dopuszcza się stosowanie dotychczasowych źródeł ciepła,

d) dopuszcza się tworzenie lokalnych sieci ciepłowniczych i grupowych kotłowni;

8) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:

a) zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejących i planowanych sieci elektroenergetycznych niskiego i 
średniego napięcia,

b) dopuszcza się pozyskiwanie energii z odnawialnych źródeł, w tym lokalizację urządzeń wytwarzających 
energię z odnawialnych źródeł energii o mocy nieprzekraczającej 40 kW, w tym paneli fotowoltaicznych 
z zastrzeżeniem lit. c,

c) zakaz lokalizacji turbin wiatrowych,

d) ustala się utrzymanie istniejących stacji transformatorowych, z dopuszczeniem możliwości ich 
modernizacji lub likwidacji,
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e) dopuszcza się lokalizowanie stacji transformatorowych zgodnie z przepisami odrębnymi,

f) ustala się zapewnienie dostępu do infrastruktury elektroenergetycznej dla celów eksploatacyjnych i 
modernizacyjnych,

g) dopuszcza się rozbudowę sieci elektrycznej, wraz z niezbędnymi urządzeniami technicznymi dla 
zasilania terenów nowego zainwestowania, wyłącznie jako skablowanej z zachowaniem normatywnych 
odległości od budynków i od innych sieci infrastruktury podziemnej, określonych w przepisach 
odrębnych;

9) w zakresie zaopatrzenia w sieć telekomunikacyjną:

a) ustala się rozbudowę linii kablowych telekomunikacyjnych w ciągach komunikacyjnych zgodnie z 
obowiązującymi przepisami o lokalizacji sieci,

b) dopuszcza się lokalizacje inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, zgodnie z 
przepisami odrębnymi;

10) w zakresie właściwej gospodarki odpadami obowiązują zasady określone w przepisach odrębnych.

11. Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości: dla terenów o symbolach: O-RU ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu 
jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości wynikającej z uchwalenia planu w wysokości 15%.

§ 45. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem: O-RM1 ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i 
ogrodniczych;

2) przeznaczenie uzupełniające:

a) usługi związane z rolnictwem w tym zabudowa związana z prowadzoną w ramach gospodarstwa rolnego 
działalnością agroturystyczną w zakresie wynajmowania pokoi, sprzedaży posiłków domowych 
i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów,

b) urządzenia towarzyszące,

c) drogi wewnętrzne,

d) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

e) zieleń urządzona, zieleń izolacyjna.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) obowiązuje zakaz realizacji dachów o niesymetrycznym układzie połaci, przesuniętych względem siebie w 
pionie;

2) obowiązuje stosowanie kolorystyki harmonizującej z otoczeniem oraz zbliżonej do kolorów tradycyjnych 
materiałów budowlanych, takich jak drewno, kamień, cegła, kamień naturalny i metal oraz do kolorów 
uzyskiwanych z naturalnych pigmentów;

3) zakazuje się stosowania okładzin elewacyjnych z tworzywa sztucznego (oblicówka imitująca deskowanie 
typu „siding”);

4) zakazuje się lokalizowania od strony terenów dróg publicznych:

a) ogrodzeń pełnych i ogrodzeń wykonanych z prefabrykowanych płyt betonowych – dopuszcza się 
wyłącznie betonowe słupki i podmurówki (w przypadku ogrodzeń systemowych lub pokrytych z 
zewnątrz okładzinami elewacyjnymi z kamienia naturalnego, ceramiki lub okładzin imitujących te 
materiały),

b) ogrodzeń o wysokości większej niż 1,80 m;

5) zakazuje się lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych;

6) zakazuje się lokalizowania garaży i budynków gospodarczych w formie blaszanych lub metalowych 
kontenerów;
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7) wysokości zabudowy ustalonej dla poszczególnych terenów nie stosuje się do inwestycji z zakresu 
inwestycji łączności publicznej.

3. Zasady ochrony  środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) zakaz lokalizowania obiektów i urządzeń zaliczonych do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco 
oddziaływać na środowisko i mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, na podstawie 
przepisów odrębnych;

2) uciążliwość wynikająca z charakteru prowadzonej działalności nie może przekraczać wartości 
dopuszczalnych określonych w przepisach odrębnych, na granicy działki, do której inwestor posiada tytuł 
prawny;

3) ustala się wymóg zachowania wartości dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, określonych w 
przepisach odrębnych dla terenów zabudowy zagrodowej;

4) w zakresie właściwej gospodarki odpadami obowiązują zasady określone w przepisach odrębnych;

5) tereny znajdują się w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 317 "Niecka Zewnętrznosudecka 
Bolesławiec" – wody podziemne podlegają ochronie;

6) w zakresie ochrony przed polem elektromagnetycznym związanym z obiektami elektroenergetycznymi, 
telekomunikacyjnymi i teleinformatycznymi obowiązują zasady określone w przepisach odrębnych.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

1) teren o symbolu: O-RM1 znajduje się w zasięgu strefy obserwacji archeologicznej, wyznaczonych dla 
miejscowości o wczesnej metryce historycznej, w obrębie których obowiązuje przeprowadzenie badań 
archeologicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi

5. Obowiązują następujące ustalenia dotyczące nośników reklamowych:

1) dopuszcza się lokalizowanie tablic informacji turystycznej stanowiących elementy systemu informacji 
wizualnej;

2) dopuszcza się lokalizowanie szyldów reklamowych:

a) wyłącznie na elewacji frontowej, w strefie wejściowej do budynku, w pasie międzygzymsowym, nad 
parterem obiektu,

b) w sposób nie przesłaniający okien i detali architektonicznych,

c) w formie zgrupowanej w pionie lub poziomie,

d) o jednakowym kolorystycznie tle,

e) o powierzchni pojedynczej tablicy nie większej niż 2 m², a w przypadku zgrupowania tablic 
reklamowych lub szyldów reklamowych w pionie lub poziomie o łącznej powierzchni nie większej niż 
4 m².

6. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: nie określa się.

7. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) nową zabudowę należy sytuować zgodnie z określonymi na rysunku planu nieprzekraczalnymi liniami 
zabudowy w odległości 6m od linii rozgraniczającej drogi dojazdowej;

2) maksymalna wysokość zabudowy:

a) mieszkaniowej  i usługowej - trzy kondygnacje nadziemne i jednocześnie - 12 m,;

b) gospodarczej nie związanej z działalnością rolniczą i garaży - 8 m,

c) gospodarczej związanej z działalnością rolniczą - 12 m;

3) geometria dachu:

a) dachy strome: dwuspadowe lub wielospadowe, symetryczne,

b) kąt nachylenia połaci dachowych:
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- dla budynków mieszkalnych, usługowych, garażowych i gospodarczych nie związanych z 
działalnością rolniczą w przedziale 35° - 45°,

- dla budynków gospodarczych związanych z działalnością rolniczą w przedziale 15° - 45°,

c) pokrycie dachów stromych:

- dla budynków mieszkalnych, usługowych, garażowych i gospodarczych nie związanych z produkcją 
rolniczą dachówką ceramiczną lub dachówką jej wizualnie odpowiadającą, w odcieniu czerwieni i 
brązu,

- dla budynków gospodarczych związanych z działalnością rolniczą dachówką ceramiczną lub 
materiałem dachówkopodobnym z wyłączeniem dachówki bitumicznej, w odcieniu czerwieni i brązu,

d) dopuszcza się elementy wzbogacające geometrię dachu, takie jak świetliki, lukarny i sygnaturki;

4) gabaryty zabudowy:

a) mieszkaniowej i usługowej nie mniej niż 6 m x 6 m,

b) gospodarczej, inwentarskiej i garażowej nie mniej niż 2 m x 3 m;

5) ustala się następujące zasady lokalizowania obiektów garażowych i gospodarczych:

a) dopuszcza się sytuowanie budynków zwróconych ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych do 
granicy z sąsiednią działką budowlaną w odległości 1,5 m od tej granicy lub bezpośrednio przy tej 
granicy,

b) forma architektoniczna nowych budynków garażowych i gospodarczych powinna nawiązywać do formy 
budynku mieszkalnego zlokalizowanego na działce;

6) maksymalny wskaźnik zabudowy działki: 30%;

7) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej działki: 30%;

8) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,3;

9) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,01;

10) minimalne powierzchnie nowo wydzielanych działek budowlanych 3000 m²;

11) dopuszcza się wydzielanie działek budowlanych o parametrach mniejszych niż wymienione w pkt 10 na 
cele infrastruktury technicznej, komunikacyjnej i pod cele publiczne;

12) obowiązuje zabudowa i zagospodarowanie terenu z uwzględnieniem wymagań ochrony 
przeciwpożarowej, wynikających z przepisów odrębnych.

8. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem:

1) nie określa się granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości;

2) ustala się minimalne szerokości frontu działki, mierzone w linii usytuowania budynku na 30 m;

3) ustala się minimalne powierzchnie działek gruntu uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału 
nieruchomości:

a) przeznaczonych na cele infrastruktury technicznej, komunikacyjnej i pod cele publiczne: 1m2,

b) przeznaczonych na inne funkcje: 3000 m²;

4) granice działek należy wytyczać w stosunku do istniejących lub projektowanych dróg publicznych i 
wewnętrznych pod kątem od 40 stopni do 140 stopni;

5) w przypadku, gdy powierzchnia działki budowlanej podlegającej podziałowi uniemożliwia wydzielenie 
działek o parametrach określonych w pkt 2 i 3 dopuszcza sie pomniejszenie powierzchni nie więcej niż 
jednej z nowo wydzielanych działek maksymalnie o 20% minimalnej powierzchni określonej dla danego 
terenu.

9. Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy: nie ustala się.
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10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) w zakresie rozbudowy przebudowy i likwidacji istniejącej infrastruktury technicznej ustala się co 
następuje:

a) nowe oraz przebudowywane i rozbudowywane sieci i urządzenia infrastruktury technicznej należy 
lokalizować w granicach terenów dróg publicznych oraz wewnętrznych a także w granicach terenów, 
których przeznaczeniem podstawowym są takie sieci i urządzenia,

b) dopuszcza się utrzymanie lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej istniejącej przed dniem 
wejścia w życie planu,

c) dopuszcza się likwidację istniejących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;

2) ustala się następujące zasady obsługi komunikacyjnej terenu:

a) dojazd do terenu o symbolu O-RM1, od strony istniejącej drogi publicznej,

b) dopuszcza się wydzielenie niezbędnych działek dla realizacji dróg wewnętrznych i ciągów pieszo 
jezdnych, nieoznaczonych na rysunku planu, spełniających następujące warunki:

- dla dróg wewnętrznych minimalna szerokość w liniach rozgraniczających nie może być mniejsza niż 
10 m,

- dla ciągów pieszo-jezdnych minimalna szerokość w liniach rozgraniczających nie może być mniejsza 
niż 6 m,

- zapewnienie, wymagań ochrony przeciwpożarowej, w szczególności dotyczących placów 
manewrowych, zgodnie z przepisami odrębnymi;

c) obowiązek zapewnienia miejsc postojowych w ilości nie mniejszej niż:

- dla lokali mieszkaniowych – 2 miejsca postojowe na 1 mieszkanie,

- dla usług w ramach gospodarstwa rolniczego – 1 miejsce postojowe na każde rozpoczęte 25 m² 
powierzchni użytkowej usług zlokalizowanych na działce, lecz nie mniej niż 2 miejsca postojowe,

- dla działalności hotelarskiej w ramach agroturystyki – 1 miejsce postojowe na 1 pokój gościnny,

- przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową  - w ilości nie mniejszej 
niż określona dla stanowisk postojowych wyznaczonych na drogach publicznych, strefach 
zamieszkania i strefach ruchu zgodnie z wymogami przepisów odrębnych dotyczących ruchu 
drogowego,

d) nawierzchnię naziemnych miejsc postojowych należy utwardzić, z zastosowaniem takich materiałów jak: 
kostka granitowa lub betonowa, betonowe płyty pełne lub ażurowe, nawierzchnie bitumiczne lub 
materiały do nich podobne;

3) w zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:

a) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej, z zastrzeżeniem lit. b,

b) dopuszcza się stosowanie indywidualnych ujęć wody w wypadku braku technicznych możliwości 
podłączenia działek budowlanych do sieci wodociągowej,

c) awaryjne zaopatrzenie w wodę należy zapewnić zgodnie z przepisami odrębnymi;

d) przy realizacji nowych sieci wodociągowych należy uwzględnić wymogi przeciwpożarowe, zgodnie z 
przepisami odrębnymi.

4) w zakresie odprowadzenia i oczyszczenia ścieków bytowych, komunalnych, przemysłowych ustala się:

a) odprowadzanie ścieków komunalnych poprzez sieć kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni ścieków lub do 
indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków z zastrzeżeniem lit. b i c,

b) dopuszcza się stosowanie zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych indywidualnych 
oczyszczalni ścieków zgodnie z przepisami odrębnymi,

c) odprowadzanie ścieków przemysłowych, zgodnie z wymogami przepisów odrębnych;
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5) w zakresie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych ustala się:

a) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do gruntu w obrębie własnych działek, w sposób nie 
zmieniający stosunków wodnych na sąsiednich działkach,

b) dopuszcza się retencjonowanie wód opadowych i roztopowych z dachów i tarasów budynków w celu ich 
gospodarczego wykorzystania,

c) objęcie systemami odprowadzającymi wody opadowe i roztopowe terenów utwardzonych,

d) w projektowaniu zainwestowania należy uwzględnić istniejące urządzenia melioracyjne i zapewnić im 
prawidłowe użytkowanie;

6) w zakresie zaopatrzenia w gaz:

a) ustala się zaopatrzenie z sieci gazowej,

b) dopuszcza się zaopatrzenie ze zbiorników indywidualnych;

7) w zakresie zaopatrzenia w ciepło:

a) dla nowych obiektów ustala się stosowanie wysokosprawnych źródeł energii cieplnej, 
charakteryzujących się brakiem lub niską emisją substancji szkodliwych do powietrza lub stosowanie 
niekonwencjonalnych źródeł energii cieplnej, w tym paneli fotowoltaicznych, w urządzeniach 
wytwarzających energię o mocy nieprzekraczającej 40 kW, z zastrzeżeniem lit. b,

b) zakaz realizacji turbin wiatrowych,

c) dla istniejących obiektów dopuszcza się stosowanie dotychczasowych źródeł ciepła,

d) dopuszcza się tworzenie lokalnych sieci ciepłowniczych i grupowych kotłowni;

8) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:

a) zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejących i planowanych sieci elektroenergetycznych niskiego i 
średniego napięcia,

b) dopuszcza się pozyskiwanie energii z odnawialnych źródeł, w tym lokalizację urządzeń wytwarzających 
energię z odnawialnych źródeł energii o mocy nieprzekraczającej 40 kW, w tym paneli fotowoltaicznych 
z zastrzeżeniem lit. c,

c) zakaz lokalizacji turbin wiatrowych,

d) ustala się utrzymanie istniejących stacji transformatorowych, z dopuszczeniem możliwości ich 
modernizacji lub likwidacji,

e) dopuszcza się lokalizowanie stacji transformatorowych zgodnie z przepisami odrębnymi,

f) ustala się zapewnienie dostępu do infrastruktury elektroenergetycznej dla celów eksploatacyjnych 
i modernizacyjnych,

g) dopuszcza się rozbudowę sieci elektrycznej, wraz z niezbędnymi urządzeniami technicznymi dla 
zasilania terenów nowego zainwestowania, wyłącznie jako skablowanej z zachowaniem normatywnych 
odległości od budynków i od innych sieci infrastruktury podziemnej, określonych w przepisach 
odrębnych;

9) w zakresie zaopatrzenia w sieć telekomunikacyjną:

a) ustala się rozbudowę linii kablowych telekomunikacyjnych w ciągach komunikacyjnych zgodnie z 
obowiązującymi przepisami o lokalizacji sieci,

b) dopuszcza się lokalizacje inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, zgodnie z 
przepisami odrębnymi;

10) w zakresie właściwej gospodarki odpadami obowiązują zasady określone w przepisach odrębnych.

11. Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości: dla terenu o symbolu O-RM1 ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej 
opłaty od wzrostu wartości nieruchomości wynikającej z uchwalenia planu w wysokości 15%.
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§ 46. 1. Dla terenów oznaczonych symbolami: od O-R1 do O-R5 ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe - tereny rolnicze;

2) przeznaczenie uzupełniające:

a) drogi gospodarcze transportu rolnego,

b) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, dla których nie jest wymagane uzyskanie zgody na zmianę 
przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze i nieleśne,

c) zbiorniki i cieki wodne, których realizacja nie wpłynie niekorzystnie na stosunki gruntowo- wodne 
obszarów przyległych,

d) zalesienia gruntów rolnych, zgodnie z przepisami odrębnymi.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) nie dopuszcza się grodzenia terenu;

2) dopuszcza się lokalizowanie tablic informacji turystycznej stanowiących elementy systemu informacji 
wizualnej.

3. Zasady ochrony  środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) tereny znajdują się w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP nr 317 "Niecka 
Zewnętrznosudecka Bolesławiec", wewnątrz którego wody podziemne podlegają ochronie;

2) ustala się ochronę istniejących zadrzewień i zakrzewień śródpolnych oraz wód powierzchniowych, 
śródlądowych, urządzeń melioracyjnych i drenażowych;

3) obowiązuje ochrona szpalerów i alei drzew poprzez:

a) zachowanie drzewostanu o istniejącym przebiegu wzdłuż dróg,

b) dopuszczenie możliwości uzupełnianie ubytków nowymi nasadzeniami drzew o tych samych gatunkach;

5) fragmenty terenów o symbolach: O-R2 i O-R4 znajduje się w zasięgu strefy ochrony pośredniej od ujęcia 
wody, w granicach której obowiązują ograniczenia określone w dokumentach wydanych, zgodnie 
z wymogami przepisów odrębnych dotyczących gospodarowania wodami.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

1) na terenie o symbolu: O-R1 znajdują się stanowiska archeologiczne o numerach na obszarze 46 i 47, 
podlegające ochronie, zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) na terenie o symbolu: O-R4 znajduje się stanowisko archeologiczne o numerze na obszarze 48, podlegające 
ochronie, zgodnie z przepisami odrębnymi;

3) w części terenu o symbolu: O-R4 znajduje się stanowisko archeologiczne o numerze na obszarze 26, 
podlegające ochronie, zgodnie z przepisami odrębnymi;

4) fragmenty terenów o symbolach: O-R1, O-R2, O-R3, O-R4, O-R5 znajdują się w granicach strefy 
obserwacji archeologicznej, wyznaczonej dla miejscowości o wczesnej metryce historycznej, w obrębie 
której obowiązuje przeprowadzenie badań archeologicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi.

5. Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy:

1) ustala się zakaz zabudowy z wyłączeniem sieci i urządzeń infrastruktury technicznej oraz komunikacji;

2) wyznacza się następujące korytarze techniczne wzdłuż linii elektroenergetycznych, zlokalizowanych 
w terenach o symbolach: O-R zgodnie z rysunkiem planu, w obrębie których występują ograniczenia 
zabudowy i zagospodarowania terenu, wynikające z przepisów odrębnych:

a) wzdłuż linii napowietrznej WN 220 kV - 30m  od rzutu poziomego skrajnego przewodu linii, po obu jej 
stronach,
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b) wzdłuż linii napowietrznej WN 110 kV - 15m  od rzutu poziomego skrajnego przewodu linii, po obu jej 
stronach,

c) wzdłuż linii napowietrznej SN 15 kV lub 20 kV - 5m od rzutu poziomego skrajnego przewodu linii, po 
obu jej stronach;

3) wewnątrz korytarzy technicznych wzdłuż linii elektroenergetycznych, o których mowa w pkt 2 dopuszcza 
się lokalizację sieci podziemnego uzbrojenia technicznego, na warunkach określonych w przepisach 
odrębnych;

4) w ramach dopuszczonych dolesień gospodarkę leśną należy prowadzić zgodnie z wymogami ochrony 
środowiska oraz w oparciu o plany urządzania lasów;

5) fragment terenu o symbolu: O-R1 znajduje się w zasięgu obszarów szczególnego zagrożenia powodzią 
(Q1% i Q10%), a także w zasięgu obszaru, na którym ryzyko wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz 
na 500 lat;

6) w granicach obszarów, o których mowa w pkt 5 obowiązują przepisy odrębne oraz zakaz:

a) lokalizacji inwestycji zaliczanych do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na 
środowisko,

b) prowadzenia odzysku lub unieszkodliwiania odpadów w tym w szczególności ich składowania,

c) gromadzenia ścieków, odchodów zwierzęcych, środków chemicznych, a także innych materiałów, które 
mogą zanieczyścić wody;

7) dopuszcza się prowadzenie robót związanych z utrzymywaniem lub regulacją wód.

6. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) ustala się następujące zasady obsługi komunikacyjnej terenu:

a) dojazd do terenów o symbolu: B-R od strony istniejących dróg publicznych i dróg gospodarczych 
transportu rolnego,

b) dopuszcza się wydzielenie niezbędnych działek dla realizacji dróg gospodarczych transportu rolnego, 
nieoznaczonych na rysunku planu, o szerokości nie mniejszej niż 3,0 m i nie większej niż 6,0 m;

2) dopuszcza się rozbudowę, przebudowę i likwidację istniejącej infrastruktury technicznej w sposób 
umożliwiający wykorzystanie terenu zgodnie z jego przeznaczeniem podstawowym;

3) należy zapewnić dostęp dla potrzeb eksploatacyjnych i konserwacyjnych do istniejących i projektowanych 
sieci infrastruktury technicznej, zgodnie z przepisami odrębnymi.

7. Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości: dla terenów o symbolach: O-R ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej 
opłaty od wzrostu wartości nieruchomości wynikającej z uchwalenia planu w wysokości 1%.

§ 47. 1. Dla terenów oznaczonych symbolami: od O-ZL1 do O-ZL15 ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe - lasy;

2) przeznaczenie uzupełniające, nie naruszające przepisów odrębnych w zakresie ochrony gruntów rolnych i 
leśnych:

a) drogi gospodarcze,

b) zbiorniki i cieki wodne, których realizacja nie wpłynie niekorzystnie na stosunki gruntowo- wodne 
obszarów przyległych,

c) zalesienia, dolesienia i szkółki leśne, zgodnie z przepisami odrębnymi,

d) szlaki turystyczne i ścieżki rowerowe wraz z ich niezbędnym oznakowaniem.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: nie ustala się.

3. Zasady ochrony  środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
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1) tereny znajdują się w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP nr 317 "Niecka 
Zewnętrznosudecka Bolesławiec", wewnątrz którego wody podziemne podlegają ochronie;

2) prowadzenie gospodarki leśnej zgodnie z przepisami odrębnymi: w tym wykonywanie prac związanych z 
pielęgnacja drzewostanu, korektę koron oraz wycinkę drzew w niezbędnym zakresie;

3) ustala się obowiązek:

a) zapewnienia możliwości swobodnego dostępu do wód publicznych na potrzeby powszechnego 
korzystania i wykonywania robót związanych z utrzymaniem tych wód przez ich administratora,

b) prowadzenia gospodarki zmierzającej do odtworzenia i utrzymywania wartości naturalnych, łęgów, 
zadrzewień, łąk i cieków wodnych, wraz z ich biologicznym obrzeżem.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

1) w terenie o symbolu: O-ZL2 znajduje się stanowisko archeologiczne wpisane do rejestru zabytków 
archeologicznych: 2 (AZP 77-14/ 44) grodzisko, o numerze rejestru zabytków 187/Arch/66 z dnia 
10.03.1966 r., o numerze na obszarze 43, podlegające ochronie, zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) na terenie o symbolu: O-ZL2 znajduje się stanowisko archeologiczne o numerze na obszarze 44, 
podlegające ochronie, zgodnie z przepisami odrębnymi;

3) tereny lub fragmenty terenów o symbolach: O-ZL2, O-ZL3, O-ZL5, O-ZL6, O-ZL7, O-ZL8, O-ZL9, O-
ZL10, O-ZL11, O-ZL12 znajdują się w granicach strefy obserwacji archeologicznej, wyznaczonej dla 
miejscowości o wczesnej metryce historycznej, w obrębie której obowiązuje przeprowadzenie badań 
archeologicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi.

5. Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy:

1) gospodarkę leśną należy prowadzić zgodnie z wymogami ochrony środowiska oraz w oparciu o plany 
urządzania lasów oraz przepisy odrębne,

2) wyznacza się następujące korytarze techniczne wzdłuż linii elektroenergetycznych, zlokalizowanych 
w terenach o symbolach: O-ZL zgodnie z rysunkiem planu, w obrębie których występują ograniczenia 
zabudowy i zagospodarowania terenu, wynikające z przepisów odrębnych:

a) wzdłuż linii napowietrznej WN 110 kV -  15m  od rzutu poziomego skrajnego przewodu linii, po obu jej 
stronach,

b) wzdłuż linii napowietrznej SN 15 kV lub 20 kV - 5m od rzutu poziomego skrajnego przewodu linii, po 
obu jej stronach;

3) wewnątrz korytarzy technicznych wzdłuż linii elektroenergetycznych, o których mowa w pkt 1 dopuszcza 
się lokalizację sieci podziemnego uzbrojenia technicznego, na warunkach określonych w przepisach 
odrębnych;

4) fragment terenu o symbolu: O-ZL2 znajduje się w zasięgu obszarów szczególnego zagrożenia powodzią 
(Q1% i Q10%), a także w zasięgu obszaru, na którym ryzyko wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz 
na 500 lat;

5) w granicach obszarów, o których mowa w pkt 6 obowiązują przepisy odrębne oraz zakaz:

a) lokalizacji inwestycji zaliczanych do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na 
środowisko,

b) prowadzenia odzysku lub unieszkodliwiania odpadów w tym w szczególności ich składowania,

c) gromadzenia ścieków, odchodów zwierzęcych, środków chemicznych, a także innych materiałów, które 
mogą zanieczyścić wody;

6) obowiązuje zakaz lokalizacji zabudowy z wyłączeniem niezbędnych urządzeń i obiektów infrastruktury 
technicznej oraz obiektów dopuszczonych do realizacji na terenach lasów na podstawie przepisów 
odrębnych;
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7) dopuszcza się prowadzenie robót związanych z utrzymywaniem lub regulacją wód.

6. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) dopuszcza się rozbudowę, przebudowę i likwidację istniejącej infrastruktury technicznej w sposób 
umożliwiający wykorzystanie terenu zgodnie z jego przeznaczeniem podstawowym;

2) należy zapewnić dostęp dla potrzeb eksploatacyjnych i konserwacyjnych do istniejących i projektowanych 
sieci infrastruktury technicznej, zgodnie z przepisami odrębnymi.

7. Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości: dla terenów o symbolach: O-ZL ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej 
opłaty od wzrostu wartości nieruchomości wynikającej z uchwalenia planu w wysokości 1%.

§ 48. 1. Dla terenów oznaczonych symbolami: od O-ZLp1 do O-ZLp3 ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – tereny do zalesienia;

2) przeznaczenie uzupełniające:

a) drogi gospodarcze,

b) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

c) zbiorniki i cieki wodne, których realizacja nie wpłynie niekorzystnie na stosunki gruntowo- wodne 
obszarów przyległych,

d) szlaki turystyczne i ścieżki rowerowe wraz z ich niezbędnym oznakowaniem.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: nie dopuszcza się grodzenia terenu.

3. Zasady ochrony  środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) tereny znajdują się w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP nr 317 "Niecka 
Zewnętrznosudecka Bolesławiec", wewnątrz którego wody podziemne podlegają ochronie;

2) ustala się ochronę istniejących zadrzewień i zakrzewień śródpolnych oraz wód powierzchniowych, 
śródlądowych, urządzeń melioracyjnych i drenażowych;

3) obowiązuje ochrona szpalerów i alei drzew poprzez:

a) zachowanie drzewostanu o istniejącym przebiegu wzdłuż dróg,

b) dopuszczenie możliwości uzupełnianie ubytków nowymi nasadzeniami drzew o tych samych gatunkach;

4) prowadzenie gospodarki leśnej zgodnie z przepisami odrębnymi: w tym wykonywanie prac związanych z 
pielęgnacja drzewostanu, korektę koron oraz wycinkę drzew w niezbędnym zakresie;

5) ustala się obowiązek:

a) zapewnienia możliwości swobodnego dostępu do wód publicznych na potrzeby powszechnego 
korzystania i wykonywania robót związanych z utrzymaniem tych wód przez ich administratora,

b) prowadzenia gospodarki zmierzającej do odtworzenia i utrzymywania wartości naturalnych, łęgów, 
zadrzewień, łąk i cieków wodnych, wraz z ich biologicznym obrzeżem.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: teren o 
symbolu: O-ZLp1 znajduje się w zasięgu strefy obserwacji archeologicznej, wyznaczonej dla miejscowości o 
wczesnej metryce historycznej, w obrębie której obowiązuje przeprowadzenie badań archeologicznych, 
zgodnie z przepisami odrębnymi

5. Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy:

1) dopuszcza się obiekty małej architektury;

2) wyznacza się następujące korytarze techniczne wzdłuż linii elektroenergetycznych, zlokalizowanych 
w terenach o symbolach: O-Zlp zgodnie z rysunkiem planu, w obrębie których występują ograniczenia 
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zabudowy i zagospodarowania terenu, wynikające z przepisów odrębnych: wzdłuż linii napowietrznej SN 
15 kV lub 20 kV - 5m od rzutu poziomego skrajnego przewodu linii, po obu jej stronach;

3) wewnątrz korytarzy technicznych wzdłuż linii elektroenergetycznych, o których mowa w pkt 2 dopuszcza 
się lokalizację sieci podziemnego uzbrojenia technicznego, na warunkach określonych w przepisach 
odrębnych;

4) gospodarkę leśną należy prowadzić zgodnie z wymogami ochrony środowiska oraz w oparciu o plany 
urządzania lasów oraz przepisy odrębne;

5) obowiązuje zakaz lokalizacji zabudowy.

6. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) dopuszcza się rozbudowę, przebudowę i likwidację istniejącej infrastruktury technicznej w sposób 
umożliwiający wykorzystanie terenu zgodnie z jego przeznaczeniem podstawowym;

2) należy zapewnić dostęp dla potrzeb eksploatacyjnych i konserwacyjnych do istniejących i projektowanych 
sieci infrastruktury technicznej, zgodnie z przepisami odrębnymi.

7. Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości: dlaterenów o symbolach: O-ZLp ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu 
jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości wynikającej z uchwalenia planu w wysokości 1%.

§ 49. 1. Dla terenów oznaczonych symbolami: od O-ZI1 do O-ZI3 ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – tereny zieleni izolacyjnej;

2) przeznaczenie uzupełniające:

a) zieleń urządzona,

b) drogi gospodarcze,

c) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

d) zbiorniki i cieki wodne, których realizacja nie wpłynie niekorzystnie na stosunki gruntowo- wodne 
obszarów przyległych,

e) obiekty małej architektury,

f) szlaki turystyczne i ścieżki rowerowe wraz z ich niezbędnym oznakowaniem.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: nie ustala się.

3. Zasady ochrony  środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) tereny znajdują się w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP nr 317 "Niecka 
Zewnętrznosudecka Bolesławiec", wewnątrz którego wody podziemne podlegają ochronie;

2) teren o symbolu  O-Zi1 znajduje się w zasięgu strefy ochrony pośredniej od ujęcia wody, w granicach 
której obowiązują ograniczenia określone w dokumentach wydanych, zgodnie z wymogami przepisów 
odrębnych dotyczących gospodarowania wodami;

3) ustala się ochronę istniejących zadrzewień i zakrzewień śródpolnych oraz wód powierzchniowych, 
śródlądowych, urządzeń melioracyjnych i drenażowych;

4) ustala się obowiązek:

a) zapewnienia możliwości swobodnego dostępu do wód publicznych na potrzeby powszechnego 
korzystania i wykonywania robót związanych z utrzymaniem tych wód przez ich administratora,

b) prowadzenia gospodarki zmierzającej do odtworzenia i utrzymywania wartości naturalnych, łęgów, 
zadrzewień, łąk i cieków wodnych, wraz z ich biologicznym obrzeżem.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: teren o 
symbolu: O-Zi3 znajduje się w zasięgu strefy obserwacji archeologicznej, wyznaczonej dla miejscowości o 
wczesnej metryce historycznej, w obrębie której obowiązuje przeprowadzenie badań archeologicznych, 
zgodnie z przepisami odrębnymi.
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5. Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy:

1) obowiązuje zakaz lokalizacji zabudowy za wyjątkiem niezbędnych urządzeń i obiektów infrastruktury 
technicznej oraz obiektów małej architektury oraz urządzeń sportowo - rekreacyjnych;

2) wyznacza się następujące korytarze techniczne wzdłuż linii elektroenergetycznych, zlokalizowanych 
w terenach o symbolach: O-ZI, zgodnie z rysunkiem planu, w obrębie których występują ograniczenia 
zabudowy i zagospodarowania terenu, wynikające z przepisów odrębnych: wzdłuż linii napowietrznej WN 
110 kV -  15m  od rzutu poziomego skrajnego przewodu linii, po obu jej stronach;

3) wewnątrz korytarzy technicznych wzdłuż linii elektroenergetycznych, o których mowa w pkt 2 dopuszcza 
się lokalizację sieci podziemnego uzbrojenia technicznego, na warunkach określonych w przepisach 
odrębnych;

4) dopuszcza się prowadzenie robót związanych z utrzymywaniem lub regulacją wód.

6. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) dopuszcza się rozbudowę, przebudowę i likwidację istniejącej infrastruktury technicznej w sposób 
umożliwiający wykorzystanie terenu zgodnie z jego przeznaczeniem podstawowym;

2) należy zapewnić dostęp dla potrzeb eksploatacyjnych i konserwacyjnych do istniejących i projektowanych 
sieci infrastruktury technicznej, zgodnie z przepisami odrębnymi.

7. Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości: dla 
terenów o symbolach: O-ZI ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu 
wartości nieruchomości wynikającej z uchwalenia planu w wysokości 1%.

§ 50. 1. Dla terenów oznaczonego symbolem O-ZP1 ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – zieleń urządzona;

2) przeznaczenie uzupełniające:

a) zieleń izolacyjna,

b) drogi gospodarcze,

c) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

d) zbiorniki i cieki wodne, których realizacja nie wpłynie niekorzystnie na stosunki gruntowo- wodne 
obszarów przyległych,

e) obiekty małej architektury,

f) urządzenia sportowo – rekreacyjne,

g) szlaki turystyczne i ścieżki rowerowe wraz z ich niezbędnym oznakowaniem.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: obowiązuje zakaz lokalizacji nośników 
reklamowych o treściach nie związanych bezpośrednio z przeznaczeniem podstawowym terenu;

3. Zasady ochrony  środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) tereny znajduje się w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP nr 317 "Niecka 
Zewnętrznosudecka Bolesławiec", wewnątrz którego wody podziemne podlegają ochronie;

2) teren znajduje się w zasięgu strefy ochrony pośredniej od ujęcia wody, w granicach której obowiązują 
ograniczenia określone w dokumentach wydanych, zgodnie z wymogami przepisów odrębnych 
dotyczących gospodarowania wodami.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

1) teren o symbolu: O-ZP1 znajduje się w zasięgu historycznych układów ruralistycznych, ujętych w wykazie 
zabytków, w obrębie których obowiązuje:

a) zachowanie i odtwarzanie pierwotnego układu przestrzennego zabudowy poprzez zachowanie 
historycznych linii zabudowy, formy zabudowy architektury regionalnej,
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b) zachowanie i odtwarzanie zasadniczych elementów historycznego rozplanowania w tym przede 
wszystkim: układu ulic i dróg, układu placów, podziału działek, rodzaju nawierzchni, nasadzeń 
alejowych i pozostałej zieleni, przebiegu głównych cieków wodnych,

c) obowiązuje wymóg ochrony i opieki zabytków, zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) teren o symbolu: O-ZP1 znajduje się w zasięgu stref obserwacji archeologicznej, wyznaczonej dla 
miejscowości o wczesnej metryce historycznej, w obrębie których obowiązuje przeprowadzenie badań 
archeologicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi.

5. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:

1) jako tereny przestrzeni publicznej ustala się teren o symbolu: O-ZP1;

2) wewnątrz terenów przestrzeni publicznych dopuszcza się lokalizowanie tablic informacji turystycznej 
stanowiących elementy systemu informacji wizualnej oraz reklam i szyldów reklamowych o powierzchni 
pojedynczej tablicy nie większej niż 4m².

6. Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy: obowiązuje zakaz lokalizacji zabudowy za wyjątkiem niezbędnych urządzeń i obiektów 
dopuszczonych w ramach przeznaczenia uzupełniającego.

7. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) dojazd do terenu o symbolach: O-ZP1, od strony istniejących i projektowanych dróg publicznych i ciągów 
pieszo-jezdnych;

2) dopuszcza się rozbudowę, przebudowę i likwidację istniejącej infrastruktury technicznej w sposób 
umożliwiający wykorzystanie terenu zgodnie z jego przeznaczeniem podstawowym;

3) należy zapewnić dostęp dla potrzeb eksploatacyjnych i konserwacyjnych do istniejących i projektowanych 
sieci infrastruktury technicznej, zgodnie z przepisami odrębnymi.

8. Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości: dla terenów o symbolu: O-ZP1 ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej 
opłaty od wzrostu wartości nieruchomości wynikającej z uchwalenia planu w wysokości 1%.

§ 51. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem: O-ZC1  ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – cmentarz;

2) przeznaczenie uzupełniające:

a) zieleń urządzona, zieleń izolacyjna,

b) kaplice i inne budynki oraz obiekty związane z przeznaczeniem podstawowym,

c) drogi gospodarcze,

d) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

e) obiekty małej architektury.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) obowiązuje zakaz realizacji dachów o niesymetrycznym układzie połaci, przesuniętych względem siebie w 
pionie;

2) obowiązuje stosowanie kolorystyki harmonizującej z otoczeniem oraz zbliżonej do kolorów tradycyjnych 
materiałów budowlanych, takich jak drewno, kamień, cegła, kamień naturalny i metal oraz do kolorów 
uzyskiwanych z naturalnych pigmentów;

3) zakazuje się stosowania okładzin elewacyjnych z tworzywa sztucznego (oblicówka imitująca deskowanie 
typu „siding”);

4) zakazuje się lokalizowania od strony terenów dróg publicznych:
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a) ogrodzeń pełnych i ogrodzeń wykonanych z prefabrykowanych płyt betonowych – dopuszcza się 
wyłącznie betonowe słupki i podmurówki (w przypadku ogrodzeń systemowych lub pokrytych z 
zewnątrz okładzinami elewacyjnymi z kamienia naturalnego, ceramiki lub okładzin imitujących te 
materiały),

b) ogrodzeń o wysokości większej niż 1.50 m;

5) zakazuje się lokalizacji tymczasowych obiektów budowlanych;

6) zakazuje się lokalizowania garaży i budynków gospodarczych w formie blaszanych lub metalowych 
kontenerów.

3. Zasady ochrony  środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: teren znajduje się w zasięgu 
Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP nr 317 "Niecka Zewnętrznosudecka Bolesławiec", wewnątrz 
którego wody podziemne podlegają ochronie.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: teren o 
symbolu: O-ZC1 znajduje się w zasięgu stref obserwacji archeologicznej, wyznaczonej dla miejscowości o 
wczesnej metryce historycznej, w obrębie których obowiązuje przeprowadzenie badań archeologicznych, 
zgodnie z przepisami odrębnymi.

5. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:

1) jako tereny przestrzeni publicznej ustala się teren o symbolu: O-ZC1;

2) wewnątrz terenów przestrzeni publicznych dopuszcza się lokalizowanie tablic informacji turystycznej 
stanowiących elementy systemu informacji wizualnej oraz nośników reklamowych i szyldów reklamowych 
o powierzchni pojedynczej tablicy nie większej niż 4m².

6. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) nową zabudowę należy sytuować w odległości 6,0 m od linii rozgraniczającej drogi dojazdowej, zgodnie z 
oznaczona na rysunku planu nieprzekraczalną linią zabudowy;

2) zakaz lokalizacji budynków i budowli o kubaturze większej niż 150 m³;

3) maksymalna wysokość zabudowy: 8 m;

4) geometria dachu: dachy dwuspadowe lub wielospadowe, symetryczne o kącie nachylenia połaci 
dachowych od 15° do 45°;

5) maksymalny wskaźnik zabudowy działki: 15%;

6) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 25%;

7) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,1;

8) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,01.

7. Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy: ustala się strefę ochrony sanitarnej od cmentarza na terenach zwodociągowanych w 
odległości 50 m od granicy cmentarza, zgodnie z przepisami odrębnymi.

8. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) dopuszcza się rozbudowę, przebudowę i likwidację istniejącej infrastruktury technicznej;

2) należy zapewnić dostęp dla potrzeb eksploatacyjnych i konserwacyjnych do istniejących i projektowanych 
sieci infrastruktury technicznej, zgodnie z przepisami odrębnymi.

3) ustala się następujące zasady obsługi komunikacyjnej terenu:

a) dojazd do terenu od strony istniejących i projektowanych dróg publicznych,

b) obowiązek zapewnienia miejsc postojowych w ilości nie mniejszej niż 10 miejsc,

c) nawierzchnię naziemnych miejsc postojowych należy utwardzić, z zastosowaniem takich materiałów jak: 
kostka granitowa lub betonowa, betonowe płyty pełne lub ażurowe lub materiały do nich podobne;
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4) w zakresie właściwej gospodarki odpadami obowiązują zasady określone w przepisach odrębnych.

9. Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości: dla terenu o symbolu: O-ZC1 ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej 
opłaty od wzrostu wartości nieruchomości wynikającej z uchwalenia planu w wysokości 1%.

§ 52. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem: O-WS1 ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – tereny wód powierzchniowych śródlądowych (rzeka Bóbr);

2) przeznaczenie uzupełniające, nie naruszające przepisów odrębnych w zakresie ochrony wód:

a) urządzenia melioracji,

b) przeprawy wodne,

c) zieleń urządzona,

d) zieleń izolacyjna,

e) drogi gospodarcze,

f) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

g) obiekty małej architektury,

h) szlaki turystyczne wraz z ich niezbędnym oznakowaniem.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: nie ustala się.

3. Zasady ochrony  środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) teren znajduje się w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP nr 317 "Niecka 
Zewnętrznosudecka Bolesławiec", wewnątrz którego wody podziemne podlegają ochronie;

2) ustala się obowiązek zapewnienia możliwości swobodnego dostępu do wód publicznych na potrzeby 
powszechnego korzystania i wykonywania robót związanych z utrzymaniem tych wód przez ich 
administratora.

4. Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy:

1) obowiązuje zakaz lokalizacji zabudowy za wyjątkiem niezbędnych urządzeń i obiektów dopuszczonych w 
ramach przeznaczenia uzupełniającego;

2) dopuszcza się prowadzenie robót związanych z utrzymywaniem lub regulacją wód.

5. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) dopuszcza się rozbudowę, przebudowę i likwidację istniejącej infrastruktury technicznej;

2) należy zapewnić dostęp dla potrzeb eksploatacyjnych i konserwacyjnych do istniejących i projektowanych 
sieci infrastruktury technicznej, zgodnie z przepisami odrębnymi.

6. Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości: dla terenu o symbolu: O-WS1 ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej 
opłaty od wzrostu wartości nieruchomości wynikającej z uchwalenia planu w wysokości 1%.

§ 53. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem: O-KDZ1 ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe– tereny dróg i ulic publicznych klasy zbiorczej;

2) przeznaczenie uzupełniające:

a) urządzenia towarzyszące,

b) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

c) zieleń urządzona, zieleń izolacyjna.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: nie ustala się.
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3. Zasady ochrony  środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) teren znajduje się w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP nr 317 "Niecka 
Zewnętrznosudecka Bolesławiec", wewnątrz którego wody podziemne podlegają ochronie;

2) część terenów znajduje się w zasięgu strefy ochrony pośredniej od ujęcia wody, w granicach której 
obowiązują ograniczenia określone w dokumentach wydanych, zgodnie z wymogami przepisów odrębnych 
dotyczących gospodarowania wodami.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

1) teren o symbolu: O-KDZ1 znajduje się w zasięgu historycznych układów ruralistycznych, ujętych w 
wykazie zabytków, w obrębie których obowiązuje zachowanie układu zabytkowej zabudowy i zieleni oraz 
historycznego przebiegu ulic, w obrębie którego obowiązuje wymóg ochrony i opieki zabytków, zgodnie z 
przepisami odrębnymi;

2) teren o symbolu: O-KDZ1 znajduje się w zasięgu strefy obserwacji archeologicznej, wyznaczonej dla 
miejscowości o wczesnej metryce historycznej, w obrębie której obowiązuje przeprowadzenie badań 
archeologicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi.

5. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:

1) jako tereny przestrzeni publicznej ustala się teren o symbolu: O-KDZ1;

2) dopuszcza się lokalizowanie nośników reklamowych i tablic informacji turystycznej stanowiących 
elementy systemu informacji wizualnej o powierzchni nie większej niż 6 m² w sposób nie pogarszający 
warunków ruchu drogowego zgodnie z przepisami odrębnymi.

6. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: nie ustala się

7. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem: nie ustala się.

8. Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy:

1) do czasu realizacji projektowanych odcinków ulic lub poszerzenia do docelowych parametrów istniejących 
ulic dopuszcza się dotychczasowy sposób zagospodarowania terenów, bez możliwości wprowadzania 
trwałych obiektów budowlanych, oraz realizacji nowych ogrodzeń, uniemożliwiających docelową 
realizację ustaleń planu;

2) wyznacza się następujące korytarze techniczne wzdłuż linii elektroenergetycznych, zlokalizowanych 
w terenie o symbolu O-KDZ zgodnie z rysunkiem planu, w obrębie których występują ograniczenia 
zabudowy i zagospodarowania terenu, wynikające z przepisów odrębnych:

a) wzdłuż linii napowietrznej WN 110 kV -  15m  od rzutu poziomego skrajnego przewodu linii, po obu jej 
stronach,

b) wzdłuż linii napowietrznej SN 15 kV lub 20 kV - 5m od rzutu poziomego skrajnego przewodu linii, po 
obu jej stronach.

9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) remonty, przebudowę dróg i sieci infrastruktury technicznej można prowadzić w istniejących granicach 
własności lub etapami w liniach rozgraniczających wyznaczonych na rysunku planu;

2) ustala się docelową szerokość w liniach rozgraniczających od 6 m do 25 m, zgodnie z rysunkiem planu;

3) obowiązuje przekrój ulic jednojezdniowy, o dwóch pasach ruchu;

4) ustala się obowiązek budowy co najmniej jednostronnie chodnika;

5) chodniki oraz krawężniki wydzielające jezdnię należy kształtować w sposób umożliwiający ruch osób 
niepełnosprawnych i osób z wózkami dla dzieci;

6) dopuszcza się:

a) etapową realizację poszerzenia dróg do ustalonych linii rozgraniczających;
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b) środki biernej ochrony przed uciążliwościami wywołanymi ruchem pojazdów w formie zieleni 
izolacyjnej i szpalerów drzew,

c) lokalizację ścieżek rowerowych, miejsc postojowych, zieleni urządzonej, urządzeń obsługi komunikacji 
zbiorowej;

d) rozbudowę, przebudowę i likwidację istniejącej infrastruktury technicznej;

e) lokalizację nowych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

10. Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości: dla terenu o symbolu: O-KDZ1 ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej 
opłaty od wzrostu wartości nieruchomości wynikającej z uchwalenia planu w wysokości 1%.

§ 54. 1. Dla terenów oznaczonych symbolami: od O-KDL1 do O-KDL4 ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – tereny dróg i ulic publicznych klasy lokalnej;

2) przeznaczenie uzupełniające:

a) urządzenia towarzyszące,

b) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

c) zieleń urządzona, zieleń izolacyjna.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: nie ustala się.

3. Zasady ochrony  środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) tereny znajdują się w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP nr 317 "Niecka 
Zewnętrznosudecka Bolesławiec", wewnątrz którego wody podziemne podlegają ochronie;

2) fragmenty terenów o symbolu: O-KDL1, O-KDL4 znajdująsię w zasięgu strefy ochrony pośredniej od 
ujęcia wody, w granicach której obowiązują ograniczenia określone w dokumentach wydanych, zgodnie 
z wymogami przepisów odrębnych dotyczących gospodarowania wodami.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

1) fragmenty terenów o symbolach: O-KDL2, O-KDL3, O-KDL4  znajdują się w zasięgu historycznych 
układów ruralistycznych, ujętych w wykazie zabytków, w obrębie których obowiązuje zachowanie układu 
zabytkowej zabudowy i zieleni oraz historycznego przebiegu ulic, w obrębie którego obowiązuje wymóg 
ochrony i opieki zabytków, zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) fragmenty terenów o symbolach: O-KDL2, O-KDL3, O-KDL4  znajdują się w zasięgu strefy obserwacji 
archeologicznej, wyznaczonej dla miejscowości o wczesnej metryce historycznej, w obrębie której 
obowiązuje przeprowadzenie badań archeologicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi.

5. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:

1) jako tereny przestrzeni publicznej ustala się tereny o symbolach: O-KDL;

2) dopuszcza się lokalizowanie nośników reklamowych i tablic informacji turystycznej stanowiących 
elementy systemu informacji wizualnej o powierzchni nie większej niż 6 m² w sposób nie pogarszający 
warunków ruchu drogowego zgodnie z przepisami odrębnymi.

6. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: nie ustala się

7. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem: nie ustala się.

8. Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy:

1) do czasu realizacji projektowanych odcinków ulic lub poszerzenia do docelowych parametrów istniejących 
ulic dopuszcza się dotychczasowy sposób zagospodarowania terenów, bez możliwości wprowadzania 
trwałych obiektów budowlanych, oraz realizacji nowych ogrodzeń, uniemożliwiających docelową 
realizację ustaleń planu;
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2) wyznacza się następujące korytarze techniczne wzdłuż linii elektroenergetycznych, zlokalizowanych 
w terenie o symbolu O-KDZ zgodnie z rysunkiem planu, w obrębie których występują ograniczenia 
zabudowy i zagospodarowania terenu, wynikające z przepisów odrębnych:

a) wzdłuż linii napowietrznej WN 110 kV -  15m  od rzutu poziomego skrajnego przewodu linii, po obu jej 
stronach,

b) wzdłuż linii napowietrznej SN 15 kV lub 20 kV - 5m od rzutu poziomego skrajnego przewodu linii, po 
obu jej stronach.

9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) remonty, przebudowę dróg i sieci infrastruktury technicznej można prowadzić w istniejących granicach 
własności lub etapami w liniach rozgraniczających wyznaczonych na rysunku planu;

2) ustala się docelową szerokość w liniach rozgraniczających od 3 m do 20 m, zgodnie z rysunkiem planu;

3) obowiązuje przekrój ulic jednojezdniowy, o dwóch pasach ruchu;

4) ustala się obowiązek budowy co najmniej jednostronnie chodnika;

5) chodniki oraz krawężniki wydzielające jezdnię należy kształtować w sposób umożliwiający ruch osób 
niepełnosprawnych i osób z wózkami dla dzieci;

6) dopuszcza się:

a) etapową realizację poszerzenia dróg do ustalonych linii rozgraniczających,

b) lokalizację elementów uspokojenia ruchu, takich jak: poprzeczne progi spowalniające przejazd 
pojazdów, gazony, zieleńce i wyspy zwężające lub wyginające pas przeznaczony dla ruchu pojazdów,

c) lokalizację ścieżek rowerowych, miejsc postojowych, zieleni urządzonej, urządzeń obsługi komunikacji 
zbiorowej,

d) rozbudowę, przebudowę i likwidację istniejącej infrastruktury technicznej,

e) lokalizację nowych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

10. Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości: dla terenów o symbolach: O-KDL ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu 
jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości wynikającej z uchwalenia planu w wysokości 1%.

§ 55. 1. Dla terenów oznaczonych symbolami: od O-KDD1 do O-KDD23 ustala się: przeznaczenie 
podstawowe – tereny istniejących i projektowanych dróg i ulic publicznych klasy dojazdowej.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego : nie ustala się.

3. Zasady ochrony  środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) tereny znajdują się w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP nr 317 "Niecka 
Zewnętrznosudecka Bolesławiec", wewnątrz którego wody podziemne podlegają ochronie;

2) tereny lub fragmenty terenów o symbolach: O-KDD7, O-KDD5, O-KDD6, O-KDD8, O-KDD15, O-
KDD16, O-KDD17, O-KDD18, O-KDD19, O-KDD20, O-KDD21, O-KDD22, O-KDD23 oraz fragmenty 
terenów o symbolach:  znajdują się w zasięgu strefy ochrony pośredniej od ujęcia wody, w granicach której 
obowiązują ograniczenia określone w dokumentach wydanych, zgodnie z wymogami przepisów odrębnych 
dotyczących gospodarowania wodami.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

1) tereny lub fragmenty terenów o symbolach: O-KDD3, O-KDD4, O-KDD8, O-KDD9, O-KDD10, O-
KDD14, O-KDD16,  O-KDD17, O-KDD18, O-KDD19, O-KDD21, O-KDD22, O-KDD23, znajdują się w 
zasięgu historycznych układów ruralistycznych, ujętych w wykazie zabytków, w obrębie których 
obowiązuje zachowanie układu zabytkowej zabudowy i zieleni oraz historycznego przebiegu ulic, w 
obrębie którego obowiązuje wymóg ochrony i opieki zabytków, zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) tereny lub fragmenty terenów o symbolach: O-KDD3, O-KDD4, O-KDD5, O-KDD6, O-KDD7, O-KDD8, 
O-KDD9, O-KDD10, O-KDD11, O-KDD12, O-KDD13, O-KDD14, O-KDD16,  O-KDD17, O-KDD18, O-
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KDD19, O-KDD21, O-KDD22, O-KDD23 znajdują się w zasięgu strefy obserwacji archeologicznej, 
wyznaczonej dla miejscowości o wczesnej metryce historycznej, w obrębie której obowiązuje 
przeprowadzenie badań archeologicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi.

5. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:

1) jako tereny przestrzeni publicznej ustala się tereny o symbolach O-KDD;

2) dopuszcza się lokalizowanie nośników reklamowych i tablic informacji turystycznej stanowiących 
elementy systemu informacji wizualnej o powierzchni nie większej niż 6 m² w sposób nie pogarszający 
warunków ruchu drogowego zgodnie z przepisami odrębnymi.

6. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: nie ustala się

7. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem: nie ustala się.

8. Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy:

1) do czasu realizacji projektowanych odcinków ulic lub poszerzenia do docelowych parametrów istniejących 
ulic dopuszcza się dotychczasowy sposób zagospodarowania terenów, bez możliwości wprowadzania 
trwałych obiektów budowlanych, oraz realizacji nowych ogrodzeń, uniemożliwiających docelową 
realizację ustaleń planu;

2) wyznacza się następujące korytarze techniczne wzdłuż linii elektroenergetycznych, zlokalizowanych 
w terenie o symbolu O-KDZ zgodnie z rysunkiem planu, w obrębie których występują ograniczenia 
zabudowy i zagospodarowania terenu, wynikające z przepisów odrębnych:

a) wzdłuż linii napowietrznej WN 110 kV -  15m  od rzutu poziomego skrajnego przewodu linii, po obu jej 
stronach,

b) wzdłuż linii napowietrznej SN 15 kV lub 20 kV - 5m od rzutu poziomego skrajnego przewodu linii, po 
obu jej stronach.

9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) remonty, przebudowę dróg i sieci infrastruktury technicznej można prowadzić w istniejących granicach 
własności lub etapami w liniach rozgraniczających wyznaczonych na rysunku planu;

2) ustala się docelową szerokość w liniach rozgraniczających od 3 m do 25 m, zgodnie z rysunkiem planu;

3) obowiązuje przekrój ulic jednojezdniowy, o dwóch pasach ruchu;

4) chodniki oraz krawężniki wydzielające jezdnię należy kształtować w sposób umożliwiający ruch osób 
niepełnosprawnych i osób z wózkami dla dzieci;

5) dopuszcza się:

a) brak wyodrębniania jezdni i chodnika, tj. realizację nawierzchni jednoprzestrzennej, w formie ciągu 
pieszo – jezdnego;

b) etapową realizację poszerzenia dróg do ustalonych linii rozgraniczających,

c) lokalizację elementów uspokojenia ruchu, takich jak: poprzeczne progi spowalniające przejazd 
pojazdów, gazony, zieleńce i wyspy zwężające lub wyginające pas przeznaczony dla ruchu pojazdów,

d) lokalizację ścieżek rowerowych, miejsc postojowych, zieleni urządzonej, urządzeń obsługi komunikacji 
zbiorowej,

e) rozbudowę, przebudowę i likwidację istniejącej infrastruktury technicznej,

f) lokalizację nowych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej.

10. Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości: dla terenów o symbolu O-KDD ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej 
opłaty od wzrostu wartości nieruchomości wynikającej z uchwalenia planu w wysokości 1%.

§ 56. 1. Dla terenów oznaczonych symbolami od O-KDW1 do O-KDW12 ustala się:
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1) przeznaczenie podstawowe – tereny dróg i ulic wewnętrznych;

2) przeznaczenie uzupełniające:

a) urządzenia towarzyszące,

b) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

c) zieleń urządzona, zieleń izolacyjna.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: nie ustala się.

3. Zasady ochrony  środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) tereny znajdują się w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP nr 317 "Niecka 
Zewnętrznosudecka Bolesławiec", wewnątrz którego wody podziemne podlegają ochronie;

2) tereny lub  fragment terenów o symbolach: O-KD3, O-KDW4 znajdująsię w zasięgu strefy ochrony 
pośredniej od ujęcia wody, w granicach której obowiązują ograniczenia określone w dokumentach 
wydanych, zgodnie z wymogami przepisów odrębnych dotyczących gospodarowania wodami.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

1) tereny lub fragmenty terenów o symbolach: O-KDW2, O-KDW4, O-KDW5, O-KDW6,  O-KDW7 
znajdują się w zasięgu historycznych układów ruralistycznych, ujętych w wykazie zabytków, w obrębie 
których obowiązuje zachowanie układu zabytkowej zabudowy i zieleni oraz historycznego przebiegu ulic, 
w obrębie którego obowiązuje wymóg ochrony i opieki zabytków, zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) tereny o symbolach: O-KDW2, O-KDW3, O-KDW4, O-KDW5, O-KDW6, O-KDW7, O-KDW8, O-
KDW9, O-KDW10, O-KDW11 znajdują się w zasięgu strefy obserwacji archeologicznej, wyznaczonej dla 
miejscowości o wczesnej metryce historycznej, w obrębie której obowiązuje przeprowadzenie badań 
archeologicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi.

5. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:

1) jako tereny przestrzeni publicznej ustala się tereny o symbolach O-KDW;

2) dopuszcza się lokalizowanie nośników reklamowych i tablic informacji turystycznej stanowiących 
elementy systemu informacji wizualnej o powierzchni nie większej niż 6 m² w sposób nie pogarszający 
warunków ruchu drogowego zgodnie z przepisami odrębnymi.

6. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: nie ustala się

7. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem: nie określa się.

8. Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy:

1) do czasu realizacji projektowanych odcinków ulic lub poszerzenia do docelowych parametrów istniejących 
ulic dopuszcza się dotychczasowy sposób zagospodarowania terenów, bez możliwości wprowadzania 
trwałych obiektów budowlanych, oraz realizacji nowych ogrodzeń, uniemożliwiających docelową 
realizację ustaleń planu;

2) wyznacza się następujące korytarze techniczne wzdłuż linii elektroenergetycznych, zlokalizowanych 
w terenie o symbolu O-KDZ zgodnie z rysunkiem planu, w obrębie których występują ograniczenia 
zabudowy i zagospodarowania terenu, wynikające z przepisów odrębnych:

a) wzdłuż linii napowietrznej WN 110 kV -  15m  od rzutu poziomego skrajnego przewodu linii, po obu jej 
stronach,

b) wzdłuż linii napowietrznej SN 15 kV lub 20 kV - 5m od rzutu poziomego skrajnego przewodu linii, po 
obu jej stronach.

9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) remonty, przebudowę dróg i sieci infrastruktury technicznej można prowadzić w istniejących granicach 
własności lub etapami w liniach rozgraniczających wyznaczonych na rysunku planu;
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2) ustala się docelową szerokość w liniach rozgraniczających od 4 m do 20 m, zgodnie z rysunkiem planu;

3) dopuszcza się:

a) rozbudowę, przebudowę i likwidację istniejącej infrastruktury technicznej,

b) lokalizację nowych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,

c) etapową realizację poszerzenia dróg do ustalonych linii rozgraniczających,

d) brak wyodrębniania jezdni i chodnika, tj. realizację nawierzchni jednoprzestrzennej, w formie ciągu 
pieszo - jezdnego,

e) lokalizację elementów uspokojenia ruchu, takich jak: poprzeczne progi spowalniające przejazd 
pojazdów, gazony, zieleńce i wyspy zwężające lub wyginające pas przeznaczony dla ruchu pojazdów,

f) lokalizację ścieżek rowerowych, miejsc postojowych, zieleni urządzonej, urządzeń obsługi komunikacji 
zbiorowej.

10. Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości: dla terenów o symbolu O-KDW ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej 
opłaty od wzrostu wartości nieruchomości wynikającej z uchwalenia planu w wysokości 1%.

§ 57. 1. Dla terenów oznaczonych symbole mami od O-CPJ1 do O-CPJ4 ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – tereny ciągów pieszo - jednych rozumiane jako pas terenu przeznaczony dla 
ruchu pieszych, dojazd do posesji pojazdów właścicieli, służb komunalnych i porządkowych, wraz ze 
ścieżkami rowerowymi, który jest zarządzany i utrzymywany przez właściciela terenu lub jego zarządcę;

2) przeznaczenie uzupełniające:

a) urządzenia towarzyszące,

b) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,

c) zieleń urządzona, zieleń izolacyjna.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: nie ustala się.

3. Zasady ochrony  środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) tereny znajdują się w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 317 "Niecka Zewnętrznosudecka 
Bolesławiec" – wody podziemne podlegają ochronie;

2) teren o symbolu: O-CPJ3 znajduje sięw zasięgu strefy ochrony pośredniej od ujęcia wody, wewnątrz której 
obowiązują przepisy odrębne.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

1) tereny o symbolach: O-CPJ1, O-CPJ2, O-CPJ3, O-CPJ4  znajdują się w zasięgu historycznych układów 
ruralistycznych, ujętych w wykazie zabytków, w obrębie których obowiązuje zachowanie układu 
zabytkowej zabudowy i zieleni oraz historycznego przebiegu ulic, w obrębie którego obowiązuje wymóg 
ochrony i opieki zabytków, zgodnie z przepisami odrębnymi;

2) tereny o symbolach: O-CPJ1, O-CPJ2, O-CPJ3, O-CPJ4 znajdują się w zasięgu strefy obserwacji 
archeologicznej, wyznaczonej dla miejscowości o wczesnej metryce historycznej, w obrębie której 
obowiązuje przeprowadzenie badań archeologicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi.

5. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:

1) jako tereny przestrzeni publicznej ustala się teren o symbolu CPJ;

2) dopuszcza się lokalizowanie nośników reklamowych i tablic informacji turystycznej stanowiących 
elementy systemu informacji wizualnej w sposób nie pogarszający warunków ruchu drogowego zgodnie z 
przepisami odrębnymi.

6. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: nie ustala się.

7. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem: nie ustala się.
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8. Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy: do czasu realizacji projektowanych odcinków ulic lub poszerzenia do docelowych 
parametrów istniejących ulic dopuszcza się dotychczasowy sposób zagospodarowania terenów, bez możliwości 
wprowadzania trwałych obiektów budowlanych, oraz realizacji nowych ogrodzeń, uniemożliwiających 
docelową realizację ustaleń planu.

9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) remonty, przebudowę dróg i sieci infrastruktury technicznej można prowadzić w istniejących granicach 
własności lub etapami w liniach rozgraniczających wyznaczonych na rysunku planu;

2) ustala się docelową szerokość w liniach rozgraniczających od 4 m do 8 m, zgodnie z oznaczeniem na 
rysunku planu;

3) ustala się realizację nawierzchni jednoprzestrzennej tj. bez wyodrębniania jezdni i chodnika;

4) dopuszcza się:

a) rozbudowę, przebudowę i likwidację istniejącej infrastruktury technicznej,

b) lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,

c) etapową realizację poszerzenia dróg do ustalonych linii rozgraniczających,

d) lokalizację elementów uspokojenia ruchu, takich jak: poprzeczne progi spowalniające przejazd 
pojazdów, gazony, zieleńce i wyspy zwężające lub wyginające pas przeznaczony dla ruchu pojazdów,

e) lokalizację ścieżek rowerowych, miejsc postojowych, zieleni urządzonej.

10. Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości: dla terenów o symbolu O-CPJ ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej 
opłaty od wzrostu wartości nieruchomości wynikającej z uchwalenia planu w wysokości 1%.

§ 58. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem O-IT1 ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – tereny infrastruktury technicznej;

2) dopuszcza się lokalizację chodników, miejsc postojowych, zieleni urządzonej i małej architektury;

3) dopuszcza się trwałe ogrodzenie terenu.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: nie ustala się.

3. Zasady ochrony  środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: teren znajduje się w zasięgu 
Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP nr 317 "Niecka Zewnętrznosudecka Bolesławiec", wewnątrz 
którego wody podziemne podlegają ochronie.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: nie ustala 
się.

5. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: nie ustala się.

6. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) formę obiektu i jego gabaryty, w tym wysokość należy dostosować do parametrów technicznych 
urządzenia;

2) maksymalny wskaźnik zabudowy działki: 95%;

3) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej działki: 5%;

4) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 1,0;

5) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,01;

6) minimalne powierzchnie nowo wydzielanych działek budowlanych: 4 m².

7. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem:

1) nie określa się granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości;
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2) ustala się minimalne szerokości frontu działki na 2 m;

3) ustala się minimalne powierzchnie działek gruntu uzyskiwanych w wyniku scalania i podziału 
nieruchomości: 1m2,

8. Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy: nie ustala się.

9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) dopuszcza się rozbudowę, przebudowę i likwidację istniejącej infrastruktury technicznej;

2) ustala się następujące zasady obsługi komunikacyjnej terenu: dojazd do terenu o symbolu IT od strony 
istniejących dróg publicznych.

10. Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości: dla terenów o symbolu O-IT ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jednorazowej 
opłaty od wzrostu wartości nieruchomości wynikającej z uchwalenia planu w wysokości 1%.

DZIAŁ III.
ustalenia końcowe

§ 59. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bolesławiec.

§ 60. Niniejsza uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego.  

Przewodniczący Rady Gminy:
B. Uziej
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/92/16

Rady Gminy Bolesławiec

z dnia 24 lutego 2016 r.

Rozstrzygnięcie
w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wsi Bożejowice, Rakowice, Otok

I. Na podstawie art. 20 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 199, z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą Nr XIV/100/12 Rady Gminy 
Bolesławiec z dnia 11 kwietnia 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego wsi Bożejowice, Rakowice, Otok, rozpatruje się uwagi złożone do 
projektu ww. planu.

Z uwagi na ponowienie procedury uzgadniania miejscowego planu miejscowego koniecznym było 
ponowienie wyłożenia planu do publicznego wglądu.

II. W pierwszym terminie ustalonym w ogłoszeniu i obwieszczeniu o wyłożeniu do publicznego wglądu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bożejowice, Rakowice, Otok, przewidzianym do 
dnia 24 grudnia 2013 r. wpłynęło 27 uwag.

1. Uwagę do działki nr 106/6 w Bożejowicach dotyczącą:

- pozostawienia przedmiotowej działki zgodnie z przeznaczeniem usługowym jak w obowiązującym planie - 
uwzględniona przez Wójta.

2. Uwagę do działki nr 156 w Rakowicach dotyczącą:

- przeznaczenia przedmiotowej działki w części przylegającej do drogi gminnej na teren mieszkaniowy, na 
powierzchni około 0,2 ha poza częścią gdzie przebiega linia elektroenergetyczna - nie uwzględnia się w 
części;

Uzasadnienie: działka znajduje się na terenie rolniczym na gruntach chronionych III klasy, zatem 
przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową wymaga przeprowadzenia procedury zmiany przeznaczenia 
na cele nierolnicze i nieleśne, ponadto znaczna część działki znajduje się w zasięgu strefy technicznej od 
linii elektroenergetycznej, uniemożliwiając lokalizacje zabudowy przeznaczonej na stały pobyt ludzi; w 
związku z tym część działki przeznacza się pod lokalizację zabudowy zagrodowej do wspomnianej linii 
elektroenergetycznej, zgodnie z zasięgiem zabudowy wyznaczonym w studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bolesławiec.

3. Uwagę do działki nr 141/5 w Bożejowicach dotyczącą:

- zmiany przeznaczenia działki z terenu zieleni izolacyjnej, położonej w zasięgu strefy ochronnej od 
strzelnicy, w sąsiedztwie działek zabudowanych budynkami mieszkalnymi – nie uwzględnia się w części;

Uzasadnienie: część działki została przeznaczona w planie pod zieleń izolacyjną z uwagi na brak 
możliwości lokalizacji zabudowy przeznaczonej na stały pobyt ludzi ze względu na położenie w zasięgu 
strefy ochronnej od strzelnicy położonej na obszarze miasta Bolesławiec przy ul. Jeleniogórskiej; na 
obszarze ww. strefy ochronnej od strzelnicy, zgodnie z przepisami odrębnymi nie mogą znajdować się 
m.in.: obiekty i pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt ludzi, drogi kołowe, obiekty użyteczności 
publicznej: miejsca wypoczynku, place zabaw, ośrodki i boiska sportowe, miejsca parkingowe, obiekty 
służące do prowadzenia działalności gospodarczej; istniejąca zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana na 
działkach sąsiadujących z przedmiotową działką wynika z lokalizacji na podstawie wcześniejszych 
decyzji planistycznych, które nie uwzględniały informacji na temat zasięgu ww. strefy ochronnej od 
strzelnicy na tych terenach; przeznaczenie części przedmiotowej działki pod zieleń izolacyjną nie narusza 
ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bolesławiec.

4. Uwagę do działek o nr: 292, 325, 326 w Bożejowicach dotyczącą:
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- przeznaczenia pod zabudowę mieszkaniową – nieuwzględnia się;

Uzasadnienie: działka znajduje się poza zwartą zabudową wsi, w otoczeniu terenów rolniczych, 
rowów melioracyjnych; zmiana przeznaczenia nie jest zgodna z ustaleniami studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bolesławiec.

5. Uwagę do działki nr 3/2 w Rakowicach dotyczącą:

1) likwidacji drogi wewnętrznej wyznaczonej na przedmiotowej działce do obsługi działki sąsiedniej o nr 4, 
która obecnie nie posiada swojego dojazdu; droga ta powinna być zlokalizowana na gruntach gminnych 
jako droga publiczna – nie uwzględnia się;

Uzasadnienie: nie ma możliwości lokalizacji drogi na gruncie gminnym, gdyż będzie skutkować to 
zmniejszeniem jego szerokości i utratą parametrów uniemożliwiając lokalizacje planowanej zabudowy; 
droga pozostaje jako droga wewnętrzna;

2) usunięcia nieistniejącej linii elektroenergetycznej średniego napięcia wyznaczonej na rysunku planu wraz 
ze strefą techniczną ograniczonego użytkowania nad dz. o nr: 2/19, 2/20, 2/23, 4, 3/2, 3/1 – uwzględniona 
przez Wójta;

3) zapisów szczegółowych dla obrębu Rakowice i zmiany zapisu na terenie przedmiotowej działki o zakazie 
realizacji dachów o niesymetrycznym układzie połaci, przesuniętych względem siebie w pionie – nie 
uwzględnia się;

Uzasadnienie : w zapisach planu odnośnie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 
przywołane ustalenia dotyczące geometrii dachów mają na celu zachowanie ładu przestrzennego na 
obszarze wsi, zgodnie z dotychczasowo przyjętymi warunkami, na podstawie których zrealizowano 
istniejącą zabudowę o określonych formach, zgodnie z tradycjami lokalnej architektury; zapis ten 
zgodny jest z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Bolesławiec;

4) zapisów szczegółowych dla obrębu Rakowice i zmiany zapisów dotyczących geometrii dachów i 
możliwości stosowania dachów asymetrycznych, dachów płaskich, dachów zielonych – nie uwzględnia 
się;

Uzasadnienie : w zapisach planu odnośnie geometrii dachów nie dopuszcza się stosowania dachów 
płaskich, zgodnie z dotychczasowo przyjętymi warunkami, na podstawie których zrealizowano 
istniejącą zabudowę o określonych formach; ustalenia dotyczące geometrii dachów mają na celu 
zachowanie ładu przestrzennego na obszarze wsi, zgodnie z tradycjami lokalnej architektury; zapis ten 
zgodny jest z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Bolesławiec;

5) część uwagi dotycząca wyjaśnienia pojęcia zawartego w słowniczku do uchwały i następującej definicji: 
mieszkania integralnie związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą, o treści: „czy mieszkanie 
integralne związane z prowadzoną działalnością gospodarczą zawsze ma być mieszkaniem właściciela 
podmiotu gospodarczego”, czy nie powinno być dodane słowo „lub” – nie uwzględnia się;

Uzasadnienie : część uwagi o tak sformułowanej treści nie podlega rozparzeniu gdyż nie ma 
charakteru uwagi lecz zapytania; przywołany zapis pozostawia się w dotychczasowej treści;

6) część uwagi dotycząca wyjaśnienia pojęcia zawartego w słowniczku do uchwały i następującej definicji: 
usług nieuciążliwych, o treści: „czy mowa jest o przedsięwzięciach mogących „zawsze” czy „potencjalnie” 
znacząco oddziaływać na środowisko” -  uwzględnia się;

Uzasadnienie : w zapisach planu dodaje się zapis o treści: „przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco 
oddziaływać na środowisko”;

7) część uwagi dotycząca wyjaśnienia zawartego w słowniczku do uchwały i następującej definicji: nośników 
reklamowych, o treści: „czy sama nazwa firmy w postaci przestrzennych liter jest nośnikiem reklamowym” 
-  nie uwzględnia się;

Uzasadnienie : część uwagi o tak sformułowanej treści nie podlega rozparzeniu gdyż nie ma 
charakteru uwagi lecz zapytania; przywołany zapis pozostawia się w dotychczasowej treści;

8) część uwagi dotycząca użytego w zapisach planu słowa „siding” i wyjaśnienia tego słowa w słowniczku do 
uchwały – nie uwzględnia się;
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Uzasadnienie : sformułowanie „siding” jest określeniem, którego znaczenie jest rozumiane 
domyślnie jako rodzaj okładzin stosowany m.in. na elewacjach budynków; stwierdzenie to jest 
powszechnie stosowane w branży budowlanej i nie wymaga definiowania w słowniczku;

9) część uwagi dotyczącej dopuszczenia na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej usług 
nieuciążliwych, zajmujących nie więcej niż 40% powierzchni zabudowy, stanowiącego stwierdzenie 
sformułowane inaczej niż w prawie budowlanym, gdzie mowa jest o 30% powierzchni użytkowej budynku 
– nie uwzględnia się;

Uzasadnienie : tak skonstruowany zapis został użyty celowo i dopuszcza lokalizację większej 
powierzchni pod usługi na wyznaczonych terenach niż jest to domyślnie przewidziane w przepisach 
odrębnych;

10) część uwagi dotycząca zmiany zapisu o zakazie realizacji dachów o niesymetrycznym układzie połaci, 
przesuniętych względem siebie w pionie na przedmiotowej działce – nie uwzględnia się;

Uzasadnienie : w zapisach planu przywołane ustalenia dotyczące geometrii dachów mają na celu 
zachowanie ładu przestrzennego na obszarze całej wsi, zgodnie z dotychczasowo przyjętymi 
warunkami, na podstawie których zrealizowano istniejącą zabudowę o określonych formach, zgodnie z 
tradycjami lokalnej architektury; zapis ten zgodny jest z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania gminy Bolesławiec;

11) część uwagi dotycząca użytego w zapisach planu słowa „siding” i wyjaśnienia tego słowa w słowniczku 
do uchwały – nie uwzględnia się;

Uzasadnienie : sformułowanie „siding” jest określeniem, którego znaczenie jest rozumiane 
domyślnie jako rodzaj okładzin stosowany m.in. na elewacjach budynków; stwierdzenie to jest 
powszechnie stosowane w branży budowlanej i nie wymaga definiowania w słowniczku;

12) część uwagi dotycząca wskazania np. w formie załącznika do zapisów planu treści przepisów odrębnych, 
na które plan się powołuje w zakresie m.in.: gospodarki odpadami, GZWP, ochrony przed polami  
elektromagnetycznymi, stref ochrony pośredniej od ujęć wody - nie uwzględnia się;

Uzasadnienie : w aktach prawa lokalnego stanowiących uchwały do zapisów miejscowych planów 
nie cytuje się treści przepisów odrębny ujętych w prawie polskim;

13) część uwagi dotycząca wskazania form zabudowy architektury regionalnej w związku z przywołanymi 
zapisami planu o treści dla poszczególnych terenów zabudowy, dla których określono zapis: „zachowania i 
odtwarzania pierwotnego układu przestrzennego zabudowy poprzez zachowanie historycznych linii 
zabudowy, formy zabudowy architektury regionalnej” -  nie uwzględnia się;

Uzasadnienie : zapis dotyczy terenów znajdujących się w zasięgu stref ochrony konserwatorskiej, 
podlegających uzgodnieniu z właściwym konserwatorem zabytków i został w takiej formie uzgodniony 
w trakcie trwania procedury planistycznej do planu (zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym oraz ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami);

14) część uwagi dotycząca zapisów określających maksymalne wysokości zabudowy mieszkaniowej o treści: 
„trzy pełne kondygnacje” i zwrócenia uwagi na definicję kondygnacji nadziemnej zawartej w przepisach 
prawa budowlanego, która nie zawiera słowa „pełna” kondygnacja – uwzględniona przez Wójta;

15) część uwagi dotycząca zapisów określających maksymalną wysokość zabudowy o treści: „12 m do 
kalenicy dachu, lub górnej najwyższej krawędzi elewacji” i zwrócenia uwagi na  sformułowanie: „górna 
najwyższa krawędź elewacji”, które zawiera treść sformułowania użytego w pierwszej części przywołanego 
zapisu: „do kalenicy dachu” -  nie uwzględnia się;

Uzasadnienie : zapis pozostaje w niezmienionej treści, gdyż dotyczyć ma budynków posiadających 
np. attykę, która jest górnym elementem budynku i nie może być określona jako kalenica;

16) część uwagi dotycząca zastosowanych zapisów odnośnie geometrii dachów i zastosowanego ograniczenia 
do form: dwuspadowych, wielospadowych, symetrycznych i zmian w zakresie ustalenia kąta nachylenia z 
dopuszczeniem dachów płaskich poza stromymi w kolorach np. szarym, grafitowym, czarnym oraz zmiany 
rodzaju pokrycia dachówką inną niż ceramiczna i możliwości pokrycia łupkiem naturalnym, syntetycznym, 
blachą tytanowo - cynkową itp. - nie uwzględnia się w części
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Uzasadnienie : w zapisach planu przywołane ustalenia dotyczące geometrii dachów pozostawia się w 
niezmienionej formie, zapisy mają na celu zachowanie ładu przestrzennego na obszarze całej wsi, 
zgodnie z dotychczasowo przyjętymi warunkami, na podstawie których zrealizowano istniejącą 
zabudowę o określonych formach, zgodnie z tradycjami lokalnej architektury; zapis ten zgodny jest z 
ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Bolesławiec; w zakresie 
przyjętej kolorystyki dachów uwzględnia się dodając zapis o możliwości zastosowania dachów w 
kolorach: szarym, grafitowym, czarnym;

17) część uwagi dotycząca zapisów o treści: „zakaz lokalizowania obiektów garażowych i gospodarczych w 
formie kontenerów oraz składających się z prefabrykowanych, metalowych elementów”, który nie jest 
precyzyjny – uwzględnia się w części;

Uzasadnienie : do przywołanego zapisu dodaje się fragment o treść: „w formie kontenerów 
metalowych” w celu uniemożliwienia lokalizacji obiektów o niskich walorach estetycznych;

6. Uwagę do działki nr 255 w Otoku dotyczącą:

- uwzględnienia całej pow. przedmiotowej działki pod budownictwo mieszkaniowe, w celu uzyskania 3 
działek o pow. po 9 arów – nie uwzględnia się;

Uzasadnienie: nie ma możliwości zagospodarowania całej działki pod zabudowę mieszkaniową, poza 
jej fragmentem na którym wskazano funkcję mieszkaniową, m.in. ze względu na przebieg linii 
elektroenergetycznej wraz ze strefą technologiczną, występowanie rowów melioracyjnych na pozostałej 
części przedmiotowej działki i występowanie niekorzystnych uwarunkowań wodno - gruntowych, w 
związku z powyższym część działki pozostawia się pod lokalizację zieleni izolacyjnej;

7. Uwagę do działki nr 3 w Rakowicach dotyczącą:

1) usunięcia nieistniejącej linii elektroenergetycznej średniego napięcia wyznaczonej na rysunku planu wraz 
ze strefą techniczną ograniczonego użytkowania nad dz. o nr 3 - część uwzględniona przez Wójta;

2) likwidacji drogi wewnętrznej wyznaczonej na przedmiotowej działce do obsługi działki sąsiedniej o nr 4, 
która obecnie nie posiada swojego dojazdu, droga ta powinna być zlokalizowana na gruntach gminnych – 
nie uwzględnia się;

Uzasadnienie: nie ma możliwości lokalizacji drogi na gruncie gminnym gdyż będzie skutkować to 
zmniejszeniem jego szerokości i utratą parametrów uniemożliwiając lokalizacje planowanej zabudowy;

3) zróżnicowania opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości dla terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej i terenów zabudowy usługowej z propozycją zróżnicowania opłat w trybie darowizny 
rodzice – dzieci – nie uwzględnia się;

Uzasadnienie : część uwagi bezzasadna, w treści zapisów planu ustala się stawki procentowe dla 
poszczególnych terenów, zgodnie z art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

8. Uwagę do działki nr 304/2 w Otoku dotyczącą:

- braku zgody na przeprowadzenie drogi przez przedmiotową działkę i propozycji przedłużenia  drogi 
zlikwidowanej o przebiegu pomiędzy dz. nr 304/2 i dz. nr 310 – nie uwzględnia się;

Uzasadnienie: proponowany przebieg drogi służy obsłudze komunikacyjnej sąsiednich terenów i 
został wyznaczony w sposób optymalny dla wykorzystania terenów sąsiednich jak i przedmiotowej 
działki w celu zachowania ich właściwych parametrów, wskutek tak wytyczonej drogi przedmiotowa 
działka nie zostanie pozbawiona możliwości zabudowy;

9. Uwagę do miejscowego planu dotyczącą:

- projektowanych w planie dróg o szerokościach linii rozgraniczających wychodzących poza istniejący stan 
faktyczny, ingerujących w grunty prywatne rolne lub budowlane – nie uwzględnia się;

Uzasadnienie: przyjęte w planie szerokości dróg zgodne są z przepisami odrębnymi w zakresie 
odpowiednich parametrów, w tym szerokości dróg ujętych w polskim prawie;

10. Uwagę do działek nr: 253/1, 261 w Otoku dotyczącą:
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- zmiany z ustalonego w planie przeznaczenia pod zabudowę mieszkaniową w zasięgu jak na rysunku planu i 
przeznaczenia pod zabudowę zagrodową z uwagi na prowadzoną działalność rolniczą i chęć  rozbudowy o 
nowe budynki gospodarcze i magazynowe –  nie uwzględnia się w części;

Uzasadnienie: wyznacza się tereny zabudowy zagrodowej na dz. nr 253/1 i na części dz. nr 251/4; od 
strony drogi dojazdowej część działki pozostawia się pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną;

11. Uwagę do działki nr 14/1 w Rakowicach dotyczącą:

- zmiany przeznaczenia pod zabudowę mieszkaniową, w związku z planowanym demontażem linii 
energetycznej oraz deklaracji oddania części gruntu pod drogę – nie uwzględnia się;

Uzasadnienie : nie ma możliwości lokalizacji zabudowy na działce z uwagi na niezgodność ze studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bolesławiec;

12. Uwagę do działek nr dz. nr 112/1, 112/2, 112/3, 112/4, 112/5, 112/6, 112/7, 457, 458, 459, 460, 461, 
463, 464, 465, 466, 467, 462, 111/6, 111/7, 455, 456, 116/2 w Otoku dotyczącą:

1) drogi dojazdowej na dz. nr 372:

a) nieuzasadnionego zwężenia pasa ww. drogi dojazdowej w części przylegającej do dz. nr 111/6, 111/7, 
112/1 i propozycji zwiększenia szerokości pasa drogi na 10 m – nie uwzględnia się;

Uzasadnienie : drogę wyznaczono w celu obsługi komunikacyjnej bezpośrednio do niej 
przylegających działek z projektowaną zabudową mieszkaniową o parametrach szerokości 
umożliwiających prawidłowe jej użytkowanie, zgodne z przepisami odrębnymi; poszerzenie 
przedmiotowej drogi do 10 m wpłynie na pomniejszenie parametrów działek sąsiednich i uniemożliwi 
lokalizację projektowanej zabudowy;

b) szerokości przedmiotowej drogi dojazdowej na dz. nr 372 w części przylegającej do dz. nr 463 – 467, 
która w planie jest węższa niż w części przylegającej do niezagospodarowanych działek od nr 459 do nr 
462 – nie uwzględnia się;

Uzasadnienie : drogę wyznaczono w celu obsługi komunikacyjnej bezpośrednio do niej 
przylegających działek z projektowaną zabudową mieszkaniową o parametrach szerokości 
umożliwiających prawidłowe jej użytkowanie, zgodne z przepisami odrębnymi; poszerzenie 
przedmiotowej drogi do 10 m wpłynie na pomniejszenie parametrów działek sąsiednich i 
uniemożliwienie lokalizacji projektowanej zabudowy;

c) klasy przedmiotowej drogi dojazdowej na dz. nr 372 oznaczonej jako lokalna w poprzednim planie, w 
zmianie planu droga ma klasę dojazdową – nie uwzględnia się;

Uzasadnienie : drogę wyznaczono w celu obsługi komunikacyjnej bezpośrednio do niej 
przylegających działek z projektowaną zabudową mieszkaniową; z uwagi na niską rangę  
przedmiotowej drogi, droga ta nie może mieć klasy drogi lokalnej, również z uwagi na brak 
możliwości nadania jej parametrów klasy lokalnej w szerokościach linii rozgraniczających kosztem 
powierzchni z nieruchomości sąsiednich działek przewidzianych pod zabudowę, co wpłynęłoby na 
pomniejszenie parametrów działek sąsiednich i uniemożliwienie lokalizacji projektowanej zabudowy;

2) umieszczenia stanowiska archeologicznego o nr na obszarze 45 – nie uwzględnia się;

Uzasadnienie: lokalizacja stanowiska wynika z przeniesienia danych o jego położeniu wskazanym na  
mapach Archeologicznego Zdjęcia Polski, uzyskanych od właściwego konserwatora zabytków;  plan 
uzyskał pozytywne uzgodnienie w tym zakresie od właściwego konserwatora zabytków;

3) przedłużenia drogi wzdłuż dz. nr 456 i wynikającego z tego podziału dz. nr 459 oraz przewidywanych 
przez gminę  z tego tytułu dodatkowych kosztów na wypłacenie odszkodowań – nie uwzględnia się;

Uzasadnienie: część uwagi o tak sformułowanej treści nie podlega rozparzeniu gdyż nie ma 
charakteru uwagi lecz zapytania oraz nie dotyczy bezpośrednio ustaleń planu; ustalenia dla 
przedmiotowych działek pozostają w niezmienionej formie;

4) wydzielenia z działki nr 112 drogi (obecnie dz. nr 112/7), która ma służyć obsłudze przylegającej działki nr 
116/2 należącej do innego właściciela i braku zgody na takie rozwiązanie w planie –  nie uwzględnia się;
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Uzasadnienie: plan zapewnia obsługę komunikacyjną działki nr 116/2 poprzez drogi wydzielone z 
sąsiednich nieruchomości, co stanowi  najbardziej optymalne rozwiązanie;

13. Uwagę do działki nr 140/3 w Bożejowicach dotyczącą:

- położenia przedmiotowej działki w zasięgu strefy ochronnej od strzelnicy – uwzględniona przez Wójta;

14. Uwagę do działki nr 140/2 w Bożejowicach dotyczącą:

- położenia przedmiotowej działki w zasięgu strefy ochronnej od strzelnicy i ograniczeń w planie z tego tytułu 
– uwzględniona przez Wójta;

15. Uwagę do działki nr 330/12 w Otoku dotyczącą:

- zakwestionowania w całości ustalenia przyjętego w planie, odnośnie projektowanej drogi przebiegającej 
przez środek przedmiotowej działki, co sprawi że na działce tej nie będzie możliwości prowadzenia sadu czy 
upraw ogrodowych – nie uwzględnia się;

Uzasadnienie : proponowany przebieg drogi służy obsłudze komunikacyjnej sąsiednich terenów i 
został wyznaczony w sposób optymalny dla wykorzystania terenów sąsiednich jak i przedmiotowej 
działki w celu zachowania ich właściwych parametrów, wskutek tak wytyczonej drogi przedmiotowa 
działka nie zostanie pozbawiona możliwości zabudowy lub utrzymania dotychczasowego sposobu 
użytkowania, możliwe będzie zagospodarowanie tej działki na dwie mniejsze;

16. Uwagę do działki nr 241/2 w Otoku dotyczącą:

- przeznaczenia przedmiotowej działki w starym planie pod zabudowę mieszkaniową; w zmianie planu 
działka ta jest przeznaczona pod rekreację wraz z zaplanowaną na niej drogą, dla której nie ma uzasadnienia 
– nie uwzględnia się w części;

Uzasadnienie: w zmianie planu przedmiotowa działka przeznaczona jest pod usługi, nie zaś jak 
błędnie napisano w treści uwagi pod rekreację; dokonuje się korekty w zmianie planu i przeznaczenie 
przedmiotowej działki pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną;

17. Uwagę do działki nr 145 w Bożejowicach dotyczącą:

- zmiany przeznaczenia działki z terenu zieleni izolacyjnej, położonej w zasięgu strefy ochronnej od 
strzelnicy, w sąsiedztwie działek zabudowanych budynkami mieszkalnymi – nie uwzględnia się;

Uzasadnienie: działka została przeznaczona w planie pod zieleń izolacyjną z uwagi na brak 
możliwości lokalizacji zabudowy przeznaczonej na stały pobyt ludzi ze względu na położenie w zasięgu 
strefy ochronnej od strzelnicy położonej na obszarze miasta Bolesławiec przy ul. Jeleniogórskiej; na 
obszarze ww. strefy ochronnej od strzelnicy, zgodnie z przepisami odrębnymi nie mogą znajdować się 
m.in.: obiekty i pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt ludzi, drogi kołowe, obiekty użyteczności 
publicznej: miejsca wypoczynku, place zabaw, ośrodki i boiska sportowe, miejsca parkingowe, obiekty 
służące do prowadzenia działalności gospodarczej; istniejąca zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana na 
działkach sąsiadujących z przedmiotową działką wynika z lokalizacji na podstawie wcześniejszych 
decyzji planistycznych, które nie uwzględniały informacji na temat zasięgu ww. strefy ochronnej od 
strzelnicy na tych terenach; w zmianie planu uwzględniono zasięg strzelnicy co było warunkiem 
uzyskania uzgodnienia od właściwego wojewódzkiego sztabu wojskowego, zgodnie z procedurą 
planistyczną; przeznaczenie przedmiotowej działki pod zieleń izolacyjną nie narusza ustaleń studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bolesławiec.

18. Uwagę do działki nr 195 w Bożejowicach dotyczącą:

- położenia przedmiotowej działki budowlanej, zabudowanej domem jednorodzinnym, w zasięgu strefy 
ochronnej od strzelnicy i ograniczeń w planie z tego tytułu – uwzględniona przez Wójta;

19. Uwagę do działki nr 106/6 w Bożejowicach dotyczącą:

- pozostawienia działki jako przemysłowej w celu utworzenia magazynu dla sklepu internetowego

– nie uwzględnia się w części;
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Uzasadnienie: przedmiotowa działkę przeznacza się pod teren usług, umożliwiający prowadzenie 
działalności gospodarczej, funkcja przemysłowa nie jest wskazana w otoczeniu istniejącej zabudowy 
mieszkaniowej;

20. Uwagę do działek 91, 93/1, 93/3, 94/1, 95, 96 dotyczącą:

- zakwestionowania miejscowego planu z uwagi na wadliwość Prognozy oddziaływania na środowisko, 
zawierającej błąd w streszczeniu w języku niespecjalistycznym w treści odnoszącej się do innego planu – 
uwzględniona przez Wójta;

21. Uwagę do działki nr 426/3 w Bożejowicach dotyczącą:

- ograniczenia w zagospodarowaniu i korzystaniu z terenu na przedmiotowej działce, polegającego na 
zakazach ujętych w zapisach planu, położenia działki w zasięgu strefy ochronnej od strzelnicy

– uwzględniona przez Wójta;

22. Uwagę do działek nr 426/3 dotyczącą:

- zakwestionowania miejscowego planu z uwagi na wadliwość Prognozy oddziaływania na środowisko, 
zawierającej błąd w streszczeniu w języku niespecjalistycznym w treści odnoszącej się do innego planu – 
uwzględniona przez Wójta;

23. Uwagę do działek nr 317, 311/1 w Otoku dotyczącą:

- braku zgody na przeprowadzenie drogi przez przedmiotowe działki – nie uwzględnia się;

Uzasadnienie: proponowany przebieg drogi służy obsłudze komunikacyjnej sąsiednich terenów i 
został wyznaczony w sposób optymalny dla wykorzystania terenów sąsiednich jak i przedmiotowej 
działki w celu zachowania ich właściwych parametrów, wskutek tak wytyczonej drogi przedmiotowa 
działka nie zostanie pozbawiona możliwości zabudowy lub utrzymania dotychczasowego sposobu 
użytkowania;

24. Uwagę do działki nr 151/1, 115/1 w Rakowicach dotyczącą:

- przeznaczenia dodatkowej części terenów na przedmiotowych działkach pod teren mieszkaniowo - usługowy 
– nie uwzględnia się;

Uzasadnienie: brak możliwości powiększenia powierzchni pod zabudowę na przedmiotowych 
działkach z uwagi na niezgodność ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Bolesławiec;

25. Uwagę do działki nr 426/3 w Bożejowicach dotyczącą:

- ograniczenia w zagospodarowaniu i korzystaniu z terenu na przedmiotowej działce, polegającego na 
zakazach ujętych w zapisach planu, przeniesienia strefy ochronnej od strzelnicy –  uwzględniona przez 
Wójta;

26. Uwagę do działki nr 152 w Rakowicach dotyczącą:

- przeznaczenia działki teren mieszkaniowo - usługowy – nie uwzględnia się;

Uzasadnienie: brak możliwości powiększenia powierzchni pod zabudowę na przedmiotowych 
działkach z uwagi na niezgodność ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Bolesławiec;

27. Uwagę do działki nr 88 w Bożejowicach dotyczącą:

- przeznaczenia działki teren mieszkaniowy – nie uwzględnia się;

Uzasadnienie: brak możliwości przeznaczenia przedmiotowej działki pod zabudowę mieszkaniową z 
uwagi na niezgodność ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Bolesławiec.

III. W drugim terminie ustalonym w ogłoszeniu i obwieszczeniu o wyłożeniu do publicznego wglądu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Bożejowice, Rakowice, Otok, przewidzianym do 
dnia 29 grudnia 2015 r. wpłynęły 4 uwagi.
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1. Uwagę do działki nr 111/6  w Otoku dotyczącą:

- nie wyrażenia zgody na przeprowadzenie drogi przez wymienioną działkę- nie uwzględnia się;

Uzasadnienie: Układ drogowy został bardzo dokładnie przeanalizowany pod względem 
funkcjonalnym, technicznym i bierze on pod uwagę układ terenu. Wskazany w planie przebieg drogi jest 
jedyna możliwą formą prawidłowej obsługi komunikacyjnej przylegających działek.

2. Uwagę do działki nr 141/5 w Bożejowicach  dotyczącą:

- nie wyrażania  zgody na zmianę przeznaczenia wymienionych działek  na tereny zieleni izolacyjnej - nie 
uwzględnia się;

Uzasadnienie: dla sąsiednich działek plan sankcjonuje zabudowę już istniejącą, zakazując rozbudowy. 
W granicach strefy ochronnej strzelnicy nie jest możliwe lokalizowanie nowej zabudowy.

3. Uwagę do działki nr  286/3 w Otoku dotyczącą:

- nie wyrażenia  zgody na wykonanie kolejnej drogi przechodzącej przez  działkę wnioskodawcy, równolegle 
do granicy z działką nr 286/2- nie uwzględnia się;

Uzasadnienie: Układ drogowy został bardzo dokładnie przeanalizowany pod względem 
funkcjonalnym, technicznym i bierze on pod uwagę układ terenu. Wskazany w planie przebieg drogi jest 
jedyna możliwą formą prawidłowej obsługi komunikacyjnej przylegających działek. Ponadto, działka nie 
zostaje podzielona na dwie części, jak jest to napisane we wniosku.

4. Uwagę do działek nr 311/7, 311/1w Otoku dotyczącą:

- nie wyrażenia zgodny na przeprowadzenie drogi dojazdowej przechodzącej przez wymienione działki - nie 
uwzględnia się;

Uzasadnienie: Układ drogowy został bardzo dokładnie przeanalizowany pod względem 
funkcjonalnym, technicznym i bierze on pod uwagę układ terenu. Wskazany w planie przebieg drogi jest 
jedyna możliwą formą prawidłowej obsługi komunikacyjnej przylegających działek.
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/92/16

Rady Gminy Bolesławiec

z dnia 24 lutego 2016 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W PLANIE, INWESTYCJI Z 
ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH 

GMINY, ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH 
PUBLICZNYCH

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. 
Dz. U. z 2015 r. poz. 199) Rada Gminy Bolesławiec postanawia co następuje:

1. Na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Bożejowice, 
Rakowice, Otok się następujące inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, komunikacji i inżynierii, które 
należą do zadań własnych gminy:

1) przebudowa/rozbudowa dróg istniejących,

2) przebudowa/rozbudowa istniejących sieci,

3) budowa nowo wydzielonych dróg,

4) budowa nowych sieci.

2. Nie określa się harmonogramu realizacji wymienionych inwestycji.

3. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej będą finansowane z budżetu gminy, w tym ze środków 
pozyskiwanych z funduszy Unii Europejskiej, a także z innych środków zewnętrznych.
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