
 

 

UCHWAŁA NR XXXV/769/12 

RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA 

z dnia 29 listopada 2012 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

w rejonie ulic Klemensa Janickiego i Bernardyńskiej we Wrocławiu  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 

Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.
1)

) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-

niu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647) w związku z uchwałą nr XXV/564/12 Rady Miejskiej Wrocła-

wia z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospoda-

rowania przestrzennego w rejonie ulic Klemensa Janickiego i Bernardyńskiej we Wrocławiu (Biuletyn Urzę-

dowy Rady Miejskiej Wrocławia z 2012 r., poz. 134) Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:  

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

§ 1. 1. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Klemensa Janickiego 

i Bernardyńskiej we Wrocławiu, zwana dalej zmianą planu, obejmuje obszar ograniczony ulicami: Jana Ewan-

gelisty Purkyniego, Jana Styki i Wojciecha Kossaka, św. Jana Kapistrana oraz Bernardyńską, przedstawiony na 

rysunku planu w skali 1:1000, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.  

2. Stwierdzenie, że zmiana planu nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowa-

nia przestrzennego Wrocławia, stanowi załącznik nr 2 do uchwały.  

3. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany planu stanowi załącznik nr 3 do 

uchwały.  

4. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w zmianie planu, inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które nalezą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami 

o finansach publicznych, stanowi załącznik nr 4 do uchwały.  

5. W zmianie planu nie określa się:  

1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach 

zagospodarowania – ponieważ zostały one określone w uchwale nr VI/77/11 Rady Miejskiej Wrocławia 

z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

w rejonie ulic Klemensa Janickiego i Bernardyńskiej we Wrocławiu (Dz. Urz. Woj. Dol. z 2011 r. Nr 59, 

poz. 816), zwanej dalej planem;  

2) zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego – ponieważ zostały one określone w planie;  

3) zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego – ponieważ zostały one określone 

w planie;  

4) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej – ponieważ zostały 

one określone w planie;  

5) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych – ponieważ zostały one określone 

w planie;  
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6) zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników zagospodarowania terenu, maksymalnej wysokości za-

budowy, minimalnej liczby miejsc do parkowania i sposobu ich realizacji oraz linii zabudowy i gabarytów 

obiektów– ponieważ zostały one określone w planie;  

7) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na pod-

stawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia po-

wodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych – ze względu na brak takich terenów, obszarów 

i obiektów;  

8) szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości – ponieważ zostały one określone 

w planie;  

9) szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazu 

zabudowy – ponieważ zostały one określone w planie;  

10) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej – ponieważ 

zostały one określone w planie;  

11) stawek procentowych, na podstawie których ustala się opłatę - ponieważ zostały one określone w planie;  

12) granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości – ze względu na brak 

potrzeby wyznaczania takich obszarów;  

13) granic obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej – ponieważ zostały one 

określone w planie;  

14) granic obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji – ze względu na brak potrzeby wyznacza-

nia takich obszarów;  

15) granic terenów pod budowę urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy 

przekraczającej 100 kW, oraz granic ich stref ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie, za-

gospodarowaniu i użytkowaniu terenu oraz występowaniem znaczącego oddziaływania tych urządzeń na 

środowisko – ze względu na brak potrzeby wyznaczania takich terenów;  

16) granic terenów pod budowę obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m
2 

– ze wzglę-

du na brak potrzeby wyznaczania takich terenów;  

17) granic terenów inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, umieszczonych w planie zago-

spodarowania przestrzennego województwa lub w ostatecznych decyzjach o lokalizacji drogi krajowej, 

wojewódzkiej lub powiatowej, linii kolejowej o znaczeniu państwowym, lotniska użytku publicznego, in-

westycji w zakresie terminalu lub przedsięwzięcia Euro 2012 – ze względu na brak występowania takich 

terenów;  

18) granic terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz terenów służących organizacji imprez masowych – ze 

względu na brak potrzeby wyznaczania takich terenów;  

19) granic pomników zagłady oraz ich stref ochronnych – ze względu na brak takich pomników oraz ich stref 

ochronnych;  

20) granic terenów zamkniętych i granic stref ochronnych terenów zamkniętych – ze względu na brak takich 

terenów;  

21) sposobu usytuowania obiektów budowlanych w stosunku do dróg i innych terenów publicznie dostępnych 

oraz do granic przyległych nieruchomości, kolorystyki obiektów budowlanych oraz pokrycie dachów – ze 

względu na brak potrzeby takich regulacji;  

22) zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów 

jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane – ze względu na brak 

potrzeby takich regulacji;  

23) minimalnej powierzchni nowo wydzielonych działek budowlanych – ze względu na brak potrzeby takich 

regulacji.  

Rozdział 2 

Zmiany w przepisach obowiązujących 

§ 2. W uchwale nr VI/77/11 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Klemensa Janickiego i Bernardyńskiej we 

Wrocławiu, zwanej dalej planem, wprowadza się następujące zmiany:  

1) w Rozdziale 1:  

a) w § 1:  

− w ust. 2 wykreśla się pkt 2;  

− dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „3.Ustalenie ust. 2 nie obowiązuje dla terenu 6UK oraz wydzielenia 

wewnętrznego (k) na terenie 1KDL/2, dla których nie określa się:  
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1) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych 

na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego 

zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych – ze względu na brak takich te-

renów, obszarów i obiektów;  

2) granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości – ze wzglę-

du na brak potrzeby wyznaczania takich obszarów;  

3) granic obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji – ze względu na brak potrzeby 

wyznaczania takich obszarów;  

4) granic terenów pod budowę urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii 

o mocy przekraczającej 100 kW, oraz granic ich stref ochronnych związanych z ograniczeniami 

w zabudowie, zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu oraz występowaniem znaczącego oddzia-

ływania tych urządzeń na środowisko – ze względu na brak potrzeby wyznaczania takich tere-

nów;  

5) granic terenów pod budowę obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m
2 

– 

ze względu na brak potrzeby wyznaczania takich terenów;  

6) granic terenów inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, umieszczonych 

w planie zagospodarowania przestrzennego województwa lub w ostatecznych decyzjach 

o lokalizacji drogi krajowej, wojewódzkiej lub powiatowej, linii kolejowej o znaczeniu pań-

stwowym, lotniska użytku publicznego, inwestycji w zakresie terminalu lub przedsięwzięcia Eu-

ro 2012 – ze względu na brak występowania takich terenów;  

7) granic terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz terenów służących organizacji imprez maso-

wych – ze względu na brak potrzeby wyznaczania takich terenów;  

8) granic pomników zagłady oraz ich stref ochronnych – ze względu na brak takich pomników oraz 

ich stref ochronnych;  

9) granic terenów zamkniętych i granic stref ochronnych terenów zamkniętych – ze względu na 

brak takich terenów;  

10) sposobu usytuowania obiektów budowlanych w stosunku do dróg i innych terenów publicznie 

dostępnych oraz do granic przyległych nieruchomości, kolorystyki obiektów budowlanych oraz 

pokrycie dachów – ze względu na brak potrzeby takich regulacji;  

11) zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury oraz ogrodzeń, ich gabarytów, stan-

dardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane – 

ze względu na brak potrzeby takich regulacji;  

12) minimalnej powierzchni nowo wydzielonych działek budowlanych – ze względu na brak potrze-

by takich regulacji.”  

b) w § 3:  

− ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Stwierdzenie zgodności planu z ustaleniami Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia stanowi załącznik nr 2 do uchwały, 

z zastrzeżeniem ust. 3a.”  

− po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu „3a. Stwierdzenie, że zmiana planu nie narusza ustaleń Stu-

dium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia stanowi załącznik nr 

2a do uchwały.”,  

− ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany 

planu stanowi załącznik nr 3, z zastrzeżeniem ust. 4a.”,  

− po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: „4a. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do pro-

jektu zmiany planu stanowi załącznik nr 3a do uchwały.”;  

2) w rozdziale 3:  

a) w §23 ust. 2:  

− pkt 2 otrzymuje brzmienie: „2) wymiar pionowy budynku, mierzony od poziomu terenu do najniższe-

go punktu pokrycia dachu, nie może być mniejszy niż 20 m, z zastrzeżeniem pkt 2a;”,  

− po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu: „2a) ustalenie pkt 2 nie obowiązuje do końca 2020 r.;”,  

− po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu: „4a) wartość wskaźnika intensywności zabudowy może być 

równa lub większa od 0, przy czym nie może przekroczyć wartości 8;”,  

− w pkt 6 skreśla się kropkę i dodaje średnik,  

− dodaje się pkt 7 w brzmieniu: „7) powierzchnia terenu biologicznie czynnego może być równa lub 

większa od 0% powierzchni działki budowlanej;”,  

− dodaje się pkt 8 w brzmieniu: „8) wyznacza się granice terenów rozmieszczenia inwestycji celu pu-

blicznego o znaczeniu lokalnym tożsame z liniami rozgraniczającymi terenu.”,  
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b) w §26 ust. 2:  

− po pkt 6 skreśla się kropkę i dodaje średnik,  

− dodaje się pkt 7 w brzmieniu: „7) w wydzieleniu wewnętrznym (k) wartość wskaźnika intensywności 

zabudowy może być równa lub większa od 0, przy czym nie może przekroczyć wartości 6;”,  

− dodaje się pkt 8 w brzmieniu: „8) wyznacza się granice terenów rozmieszczenia inwestycji celu pu-

blicznego o znaczeniu lokalnym tożsamą z granicami wydzielenia wewnętrznego (k).”.  

§ 3. Do planu dodaje się:  

1) załącznik nr 2a stanowiący załącznik nr 2 do uchwały;  

2) załącznik nr 3a stanowiący załącznik nr 3 do uchwały.  

Rozdział 3 

Przepisy końcowe 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia.  

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Dolnośląskiego.  

 

 

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Wrocławia: 

M. Stachowiak-Różecka 

_______________ 
1) 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w:  Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 

poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, 
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, 

poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40,  

poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r.,  
poz. 567. 
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Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXV/769/ 

/12 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia  

29 listopada 2012 r. 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXV/769/ 

/12 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia  

29 listopada 2012 r. 

 

 

Stwierdzenie, że zmiana planu nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków  

zagospodarowania przestrzennego Wrocławia  

Rada Miejska Wrocławia stwierdza, że zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

w rejonie ulic Klemensa Janickiego i Bernardyńskiej we Wrocławiu nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia przyjętego uchwałą nr LIV/3249/06 z dnia 6 lipca 

2006 roku (Biuletyn Urzędowy Rady Miejskiej Wrocławia Nr 8, poz. 253), wraz ze zmianą przyjętą uchwałą  

nr L/1467/10 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 20 maja 2010 r. (Biuletyn Urzędowy Rady Miejskiej Wrocła-

wia Nr 5, poz. 116).  

 

 

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXV/769/ 

/12 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia  

29 listopada 2012 r. 

 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag  do projektu planu  

Do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Klemensa Janic-

kiego i Bernardyńskiej we Wrocławiu nie wniesiono uwag.  

 

 

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXXV/769/ 

/12 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia  

29 listopada 2012 r. 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji  

z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach  

ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych  

Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy będą finansowane 

z budżetu gminy, w tym ze środków pozyskiwanych z funduszy Unii Europejskiej, a także ze środków ze-

wnętrznych.  
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