
 
 

UCHWAŁA NR LII/344/22 
RADY MIASTA KAMIENNA GÓRA 

z dnia 30 marca 2022 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Starego Miasta, 
w rejonie ul. S. Żeromskiego i Al. Wojska Polskiego w Kamiennej Górze 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz 559 z późn. zm.[1]) 3 ust. 1, art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U z 2022 r., poz. 503), w związku z uchwałą nr 
XLIV/287/21 Rady Miasta Kamienna Góra z dnia 29 września 2021 r., w sprawie przystąpienia do 
opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Starego Miasta, 
w rejonie ul. S. Żeromskiego i Al. Wojska Polskiego w Kamiennej Górze, po stwierdzeniu, że ustalenia zmiany 
planu nie naruszają ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 
Kamiennej Góry, zatwierdzonego uchwałą nr XXI/118/12 Rady Miasta Kamienna Góra z dnia 30 maja 2012 r., 
Rada Miasta Kamienna Góra uchwala, co następuje: 

§ 1. Wprowadza się zmiany do uchwały nr VI/20/11 Rady Miejskiej w Kamiennej Górze, z dnia 
28 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 
opisanego ulicami Spacerową i Wojska Polskiego w Kamiennej Górze (Dz. Urz. Woj. Dol. mr 96, poz. 1530). 

1. W tekście uchwały wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 4 w ust. 1 skreśla się pkt 10; 

2) wprowadza się § 7a w brzmieniu: 

„§ 7a.    W granicach terenów 21.MW/U i 6.KDD1 przyjmuje się następujące obowiązujące ustalenia 
dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie na 
podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia 
powodzią, obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie 
krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa: 

1) w planie znajduje się obszar szczególnego zagrożenia powodzią, na którym prawdopodobieństwo 
wystąpienia powodzi jest średnie, Q1%, wskazany graficznie na rysunku planu i określony 
w ustaleniach szczegółowych w odniesieniu do poszczególnych terenów, 

2) w granicach obszaru szczególnego zagrożenia powodzią, pokazanego graficznie na rysunku planu - 
obowiązują przepisy odrębne określone w ustawie Prawo wodne, 

3) w granicach obszaru szczególnego zagrożenia powodzią, pokazanego graficznie na rysunku planu - 
wprowadza się zakaz: 

a) podejmowania działań utrudniających ochronę przed powodzią, lub zwiększających zagrożenie 
powodziowe, 
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b) lokowania przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko i mogących 
potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, 

c) lokowania funkcji które wymagają wykorzystania lub składowania środków chemicznych i innych 
substancji mogących zanieczyścić wody, 

4) w granicach obszaru szczególnego zagrożenia powodzią, pokazanego graficznie na rysunku planu, 
wymaga się: 

a) w odniesieniu do nowej zabudowy - wyniesienia poziomu posadowienia posadzki parteru ponad 
poziom wód zalewowych Q1%, 

b) stosowania technologii budowlanych i materiałów budowlanych o ograniczonej nasiąkliwości 
i odpornych na działanie wody, 

c) stosowania technologii i zabezpieczeń sieci i urządzeń infrastruktury technicznej przed 
uszkodzeniami w czasie powodzi, 

d) stosowania zadarnień wszystkich nieutwardzonych powierzchni i skarp oraz dopuszcza się inne 
umocnienia nawierzchni - zapobiegające wymywaniu gruntu rodzimego, 

5) na wszystkich terenach dopuszcza się wykonanie budowli, urządzeń i infrastruktury służącej ochronie 
przeciwpowodziowej."; 

3) w § 23 wprowadza się następujące zmiany: 

a) w ust. 1 w pkt 1 skreśla się literę c i d 

b) skreśla się ust. 2; 

c) w ust. 3: 

- skreśla się pkt 1, 

- pkt 6 otrzymuje brzmienie: "6) wymiar pionowy budynku lub budowli przekrytej dachem, 
mierzony od poziomu terenu do najwyżej położonej kalenicy, nie może być większy niż 15 m;", 

- pkt 8 otrzymuje brzmienie: "8) obowiązuje dobudowanie nowego obiektu, jak na rysunku planu, 
do ściany szczytowej istniejącego budynku - nr 16 przy ul. S. Żeromskiego - zgodnie 
z rysunkiem planu;", 

- wprowadza się pkt 8a w brzmieniu: "8a) ustala się obowiązujące linie zabudowy w obrysie 
istniejących budynków przy ul. Wąskiej i S. Żeromskiego;", 

- wprowadza się pkt 8b w brzmieniu: "8b) wyznacza się obowiązujące linie zabudowy w obrysie 
frontowej części budynku nr 29 przy ul. Ogrodowej i nieprzekraczalne linie zabudowy 
w odległości 6,6 m od tego budynku - zgodnie z rysunkiem planu;", 

- wprowadza się pkt 8c w brzmieniu: "8c) wyznacza się nieprzekraczalne linie zabudowy 
w odległości 5,8 m od budynku nr 23 przy Al. Wojska Polskiego, po granicy istniejącej 
zabudowy garażowej oraz granicy opracowania, w odległości 8,6 m od narożnika budynku nr 
19 przy Al. Wojska Polskiego, w odległości od 2,9 m do 1,6 m od granicy opracowania wzdłuż 
Al. Wojska Polskiego i wzdłuż linii rozgraniczającej od strony terenu 6.KDD1 i w odległości 3,6 
m  od granicy geodezyjnej działki nr 118/20, przy czym dopuszcza się lokalizowanie zabudowy 
na granicy działek budowlanych - zgodnie z przepisami odrębnym;”,; 

- pkt 9 otrzymuje brzmienie: "9) obowiązują dachy strome, o symetrycznych połaciach, pokryte 
tradycyjnym materiałem takim jak dachówka ceramiczna lub łupek, w kolorze ceglastym, grafitowym, 
szarym lub brązowym, o kacie nachylenia połaci dachowych od 40° do 45°, z zastrzeżeniem pkt 10;"; 

- w pkt 12 na końcu zamiast kropki stawia się średnik, 

- wprowadza się pkt 13 w brzmieniu: "13) w obrębie części terenu 21.MW/U znajduje się obszar 
szczególnego zagrożenia powodzią, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie, 
Q1%, wskazany graficznie na rysunku planu, dla którego obowiązują wymagania i zakazy określone w § 
7a."; 
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4) w § 35 ust. 2: 

a) w pkt 7 na końcu zamiast kropki stawia się średnik, 

b) wprowadza się pkt 8 w brzmieniu: "8) w obrębie części terenu 6.KDD1 znajduje się obszar szczególnego 
zagrożenia powodzią, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie, Q1%, 
wskazany graficznie na rysunku planu, dla którego obowiązują wymagania i zakazy określone w §7a.". 

2. W granicach zmiany planu, w obrębie terenów ozn. 21.MW/U i 6.KDD1, zmienia się obraz 
graficzny planu według załącznika nr 1 do niniejszej uchwały. 

3. W legendzie skreśla się oznaczenie „Symbol wydzielenia wewnętrznego". 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kamienna Góra. 

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

  

Przewodnicząca Rady Miasta: 
Violetta Majak 

 
) [1] zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2022 r. poz. 583 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LII/344/22

Rady Miasta Kamienna Góra

z dnia 30 marca 2022 r.
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LII/344/22 
Rady Miasta Kamienna Góra 

z dnia 30 marca 2022 r. 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu 

Podczas wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego z uwzględnieniem wyznaczonego terminu - nie wpłynęła żadna uwaga do opracowania. 
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LII/344/22 
Rady Miasta Kamienna Góra 

z dnia 30 marca 2022 r. 

Rozstrzygniecie 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 

§ 1. Ustala się, że źródłem finansowania, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które należą do zadań własnych gminy - mogą być środki: 

1) z budżetu miasta; 

2) własne przedsiębiorstw działających w imieniu miasta; 

3) zewnętrzne, w tym pozyskiwane z funduszy Unii Europejskiej; 

4) dotacje, pożyczki, kredyty, obligacje komunalne; 

5) inwestorów prywatnych w finansowaniu zadań publicznych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. 

§ 2. Ustala się, że udział finansowy miasta lub zainteresowanych podmiotów będzie przedmiotem 
indywidualnych ustaleń w ramach poszczególnych zadań inwestycyjnych. 
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Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LII/344/22 

Rady Miasta Kamienna Góra 

z dnia 30 marca 2022 r. 

Zalacznik4.gml 

Dane przestrzenne, o których mowa w art. 67a ust. 3 i 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) ujawnione zostaną po 

kliknięciu w ikonę 
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U03Sgtm/iklv5lPzBrQ+ROHb8+v8JEjDgtleHGkYPZt4oM5n2VW0dKcVfru3wRoj
7FyQ5zHgHTEsui/7Df0EfC+jRwJX0x/lHKKZCicZTAyxaSfmneDjdImO/ocg/G3I
T4Oh+MoA6hNJkkAgAsfgdAv5uEVaTS2dQj4PdTB+Lu0OPrqMhpcLHqP9Pu8DVOri
VICs4vQFaCndYOiHvLXILyE0IkgbCQChIPo0fNAeaVb1Hmv5f65xr6CZINE13d/e
Cnihc/mrF6ign3M0/mKRZUh4YEXVLxLkXQJ+1OYu2XZIrTN8aoTTsYhHXqI5+MhG
Wa8nJhCxFXNY9RiHmF4ib1j9KnRzHdPyXeY1D62q3juQQOvqSZskwPoVnJm0JOP8
+bEQMkjbD+zFUC1WbsED0x5Gcj3gJRricH9FP99+7PDhgP4ufa5CxoJ+HDkeroRe
DLmgkF6DBw+WT/pJX65w6X4P2MgArCxcwTaeFt4CidD2h/lhsXfVpnSXs2Iq/PD/
S4cRaD9ndU89jSkT/xnLbFgl7xOhRZCuOTewW6wlN0mvYU9BprvxKDqHJX64Ppbn
nUuRKppi8nhSUrGMaxJRGDqUcQzIDn2nLCqc8OnggFzROoxN3Yux+aJ9pKDVAAk8
R/apzXT7op0m3vjIVMhzK95juYo=
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