UCHWAŁA Nr XXIII/736/08
RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA
z dnia 10 lipca 2008r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru w rejonie ulic Zygmunta Wróblewskiego
i Adama Mickiewicza 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 zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.2)) w związku z uchwałą Nr XIII/306/07 Rady
Miejskiej Wrocławia z dnia 25 października 2007 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
w rejonie ulic Zygmunta Wróblewskiego i Adama Mickiewicza we Wrocławiu
(Biuletyn Urzędowy Rady Miejskiej Wrocławia Nr 9, poz. 288) Rada Miejska
Wrocławia uchwala, co następuje:
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§1
1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulic
Zygmunta Wróblewskiego i Adama Mickiewicza we Wrocławiu, zwany dalej
planem, obejmuje obszar ograniczony ulicami: Zygmunta Wróblewskiego,
Adama Mickiewicza i Mikołaja Kopernika przedstawiony na rysunku planu
w skali 1:2000, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.
2. W planie nie określa się:
1) zasad ochrony dóbr kultury współczesnej - ze względu na brak takich
dóbr kultury;
2) wskaźników intensywności zabudowy - ze względu na brak potrzeby
takich regulacji;
3) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających
ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów
górniczych, a takŜe naraŜonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz
zagroŜonych osuwaniem się mas ziemnych - ze względu na brak
występowania takich terenów i obiektów;
4) granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów
nieruchomości - ze względu na brak potrzeby wyznaczania takich
obszarów;
5) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania
i uŜytkowania terenów - ze względu na brak potrzeby takiego
zagospodarowania;
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 i 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 173,
poz. 1218
2)
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492,
z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz.319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r.
Nr 127, poz. 880.

6) granic obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji - ze
względu na brak potrzeby wyznaczania takich obszarów;
7) granic terenów pod budowę obiektów handlowych o powierzchni
sprzedaŜy powyŜej 400 m² - ze względu na brak takich terenów;
8) granic terenów rekreacyjno-wypoczynkowych - ze względu na brak
potrzeby wyznaczania takich terenów;
9) granic pomników zagłady oraz ich stref ochronnych - ze względu na brak
występowania takich pomników oraz ich stref ochronnych.
§2
Określenia stosowane w uchwale oznaczają:
1) dojazd – dojazd pojazdem samochodowym;
2) dominanta – obiekt budowlany lub jego część, który koncentruje uwagę
obserwatora ze względu na swoją wysokość, wielkość lub wyróŜniającą
formę architektoniczną;
3) infrastruktura techniczna – sieci uzbrojenia technicznego, w tym sieci
wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, elektroenergetyczne, ciepłownicze,
telekomunikacyjne oraz inne podobne, a takŜe kabiny telefoniczne
i anteny oraz inne podobne obiekty;
4) kondygnacja naziemna – kondygnacja, której nie mniej niŜ połowa
wysokości w świetle, co najmniej z jednej strony budynku, znajduje się
powyŜej poziomu projektowanego lub urządzonego terenu, a takŜe
kaŜda, usytuowana nad nią kondygnacja;
5) nieprzekraczalna linia zabudowy – linia ograniczająca fragment terenu,
na wyłącznie którym dopuszcza się wznoszenie nadziemnych części
budynków; linia ta nie dotyczy balkonów, wykuszy, logii, gzymsów,
okapów, zadaszeń nad wejściami do budynków, elementów odwodnienia,
elementów wystroju elewacji i innych podobnych elementów budynków,
których zasięg moŜe być ograniczony w ustaleniach planu;
6) nośnik reklamowy – budowla słuŜąca reklamie;
7) obiekt szczególny – rzeźba, pomnik, fontanna lub inny podobny do nich
obiekt małej architektury;
8) obowiązująca linia zabudowy − nieprzekraczalna linia zabudowy, na której
musi być usytuowana zewnętrzna krawędź zewnętrznej ściany budynku;
9) obszar zabudowany A – obszar zajęty przez rzut na powierzchnię terenu
wszystkich
kondygnacji
naziemnych
budynku
lub
budynków
w zewnętrznym obrysie ścian zewnętrznych;
10) parking samodzielny jednopoziomowy – jednokondygnacyjna budowla lub
budynek przeznaczony do przechowywania samochodów;
11) parking samodzielny wielopoziomowy – wielokondygnacyjna budowla lub
budynek przeznaczony do przechowywania samochodów, w którym
podstawowej
funkcji
parkingowej
moŜe
towarzyszyć
funkcja
uzupełniająca;
12) przeznaczenie terenu – obiekty, które jako jedyne są dopuszczone na
danym terenie;
13) przeznaczenie podstawowe terenu – część przeznaczenia terenu, która
powinna dominować na danym terenie w sposób określony w ustaleniach
planu;
14) przeznaczenie uzupełniające terenu – część przeznaczenia terenu, która
uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe w sposób określony
w ustaleniach planu;
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15) szpaler drzew – pojedynczy lub podwójny szereg drzew, którego
przerwanie moŜliwe jest na skrzyŜowaniach oraz w miejscach dojazdu do
terenu;
16) średni poziom terenu przy budynku lub budowli – średnia arytmetyczna
najwyŜszego i najniŜszego poziomu zewnętrznego obrysu budynku lub
budowli na powierzchni terenu; nie uwzględnia się fos i studzienek oraz
obniŜeń i podwyŜszeń poziomu terenu przy wejściach i wjazdach do
budynku lub budowli, które przylegają do tego obrysu łącznie na długości
nie większej niŜ 50% jego całkowitej długości;
17) teren – część obszaru objętego planem wyznaczona liniami
rozgraniczającymi, oznaczona symbolem;
18) trasa rowerowa - czytelny i spójny ciąg rozwiązań technicznych,
zapewniający bezpieczny i wygodny ruch rowerowy, na który mogą
składać się: wydzielone drogi rowerowe, ścieŜki rowerowe, pasy
rowerowe, ulice w strefach ograniczonej prędkości, ulice w strefach
zamieszkania, drogi wewnętrzne oraz inne podobne;
19) widok urbanistyczny – widok z określonego punktu, linii, obszaru;
20) wydzielenie wewnętrzne - wyodrębniona część terenu, na której
obowiązuje inny zbiór ustaleń niŜ na pozostałej części terenu.
§3
1. Integralną częścią planu jest rysunek planu, o którym mowa w § 1 ust. 1.
2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi
ustaleniami planu:
1) granice obszaru objętego planem toŜsame z granicami strefy ochrony
konserwatorskiej, granicami strefy ochrony konserwatorskiej dotyczącej
zabytków archeologicznych oraz granicami obszarów rehabilitacji
istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej;
2) linie rozgraniczające tereny;
3) obowiązujące linie zabudowy;
4) nieprzekraczalne linie zabudowy;
5) symbole terenów;
6) symbole linii zabudowy;
7) granice terenów słuŜących organizacji imprez masowych;
8) granice wydzieleń wewnętrznych;
9) symbole wydzieleń wewnętrznych;
10) obiekty objęte ochroną konserwatorską na mocy ustaleń planu;
11) obszar usytuowania obiektu szczególnego wraz z numerem;
12) dominanta;
13) widok urbanistyczny wraz z numerem;
14) szpaler drzew;
15) miejsce zmiany rodzaju linii zabudowy.
3. Stwierdzenie zgodności planu z ustaleniami Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia stanowi załącznik
nr 2 do uchwały.
4. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu stanowi
załącznik nr 3 do uchwały.
5. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, które naleŜą do zadań własnych gminy,
oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach
publicznych stanowi załącznik nr 4 do uchwały.
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§4
1. Ustala się następujące kategorie przeznaczenia terenu:
1) handel detaliczny małopowierzchniowy – naleŜy przez to rozumieć
obiekty słuŜące sprzedaŜy detalicznej, przystosowane do przyjmowania
klientów o powierzchni sprzedaŜy do 400 m2 oraz punkty sprzedaŜy
zakładów, gier losowych, loteryjnych i zakładów sportowych, wraz
z obiektami
towarzyszącymi,
nienaleŜącymi
do
innej
kategorii
przeznaczenia terenu, z wyłączeniem stacji paliw;
2) gastronomia – naleŜy przez to rozumieć restauracje, bary, kawiarnie,
koktajl-bary, winiarnie, puby, stołówki, obiekty słuŜące działalności
kateringowej, a takŜe obiekty do nich podobne nienaleŜące do innej
kategorii przeznaczenia terenu;
3) rozrywka – naleŜy przez to rozumieć dyskoteki, kluby, sale taneczne,
kasyna i salony gier, kręgielnie, sale bilardowe, wraz z obiektami
towarzyszącymi, a takŜe obiekty do nich podobne nienaleŜące do innej
kategorii przeznaczenia terenu;
4) drobne usługi rozrywki – naleŜy przez to rozumieć kawiarnie internetowe,
gabinety wróŜek i astrologów, a takŜe obiekty do nich podobne
nienaleŜące do innej kategorii przeznaczenia terenu;
5) widowiskowe obiekty kultury – naleŜy przez to rozumieć teatry, opery,
filharmonie, sale koncertowe, sale widowiskowe, kina, kabarety,
planetaria wraz z obiektami towarzyszącymi, a takŜe obiekty do nich
podobne nienaleŜące do innej kategorii przeznaczenia terenu;
6) obiekty upowszechniania kultury – naleŜy przez to rozumieć domy
kultury, biblioteki, mediateki, wypoŜyczalnie filmów, centra informacyjne,
kluby tematyczne, wraz z obiektami towarzyszącymi, a takŜe obiekty
do nich podobne nienaleŜące do innej kategorii przeznaczenia terenu;
7) wystawy i ekspozycje – naleŜy przez to rozumieć muzea, galerie sztuki,
sale wystawowe wraz z obiektami towarzyszącymi, a takŜe obiekty do
nich podobne nienaleŜące do innej kategorii przeznaczenia terenu;
8) pracownie artystyczne – naleŜy przez to rozumieć pomieszczenia lub
budynki wyspecjalizowane do potrzeb tworzenia utworów artystycznych,
a takŜe obiekty do nich podobne nienaleŜące do innej kategorii
przeznaczenia terenu;
9) obiekty imprez plenerowych – naleŜy przez to rozumieć obiekty
przystosowane do organizowania imprez poza budynkami, w tym
amfiteatry wraz z obiektami towarzyszącymi, a takŜe obiekty do nich
podobne nienaleŜące do innej kategorii przeznaczenia terenu;
10) biura – naleŜy przez to rozumieć budynki lub ich części, w których
prowadzi się działalność związaną z zarządzaniem, działaniem organizacji,
doradztwem, finansami, ubezpieczeniami, projektowaniem, obsługą
nieruchomości, wynajmem, pośrednictwem, prowadzeniem interesów,
pracami
badawczo-rozwojowymi,
archiwizowaniem,
działalnością
wydawniczą, reklamą, tłumaczeniami, świadczeniem usług turystycznych
poza udzielaniem noclegów, przetwarzaniem i przesyłaniem informacji,
informatyką, przygotowywaniem programów telewizyjnych i radiowych,
przyjmowaniem przesyłek, administracją, wymiarem sprawiedliwości,
zarządzaniem obroną narodową, policją, straŜą poŜarną i słuŜbami
ochrony, reprezentowaniem państw, instytucjami międzynarodowymi,
konserwacją i naprawą maszyn biurowych, a takŜe podobną działalność,
której nie prowadzi się w budynkach lub ich częściach naleŜących do
innej kategorii przeznaczenia terenu;
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11) obiekty kongresowe i konferencyjne – naleŜy przez to rozumieć obiekty
kongresowe i konferencyjne wraz z obiektami towarzyszącymi
nienaleŜacymi do innej kategorii przeznaczenia terenu;
12) hotele – naleŜy przez to rozumieć budynki niemieszkalne zakwaterowania
turystycznego, w tym hotele, motele, pensjonaty, gospody, schroniska
turystyczne wraz z obiektami towarzyszącymi, a takŜe obiekty do nich
podobne nienaleŜące do innej kategorii przeznaczenia terenu;
13) usługi drobne – naleŜy przez to rozumieć punkty usług szewskich,
krawieckich,
fotograficznych,
introligatorskich,
poligraficznych,
jubilerskich, lutniczych, fryzjerskich, kosmetycznych, zegarmistrzowskich,
punkty napraw artykułów uŜytku osobistego i uŜytku domowego, studia
wizaŜu i odchudzania, łaźnie i sauny, solaria, gabinety masaŜu, pralnie,
punkty wynajmu i wypoŜyczania przedmiotów ruchomych, a takŜe
obiekty do nich podobne nienaleŜące do innej kategorii przeznaczenia
terenu;
14) obiekty kształcenia dodatkowego – naleŜy przez to rozumieć obiekty,
w których prowadzone jest kształcenie dodatkowe lub uzupełniające,
w tym kursy i szkolenia, oraz działalność wspomagająca proces
nauczania, wraz z obiektami towarzyszącymi, a takŜe obiekty do nich
podobne, w tym szkoły, nienaleŜące do innej kategorii przeznaczenia
terenu;
15) uczelnie wyŜsze;
16) obiekty naukowe i badawcze – naleŜy przez to rozumieć obiekty,
w których prowadzi się działalność naukową lub badawczą, w tym
laboratoria, obserwatoria, stacje meteorologiczne, wraz z obiektami
towarzyszącymi, a takŜe obiekty do nich podobne nienaleŜące do innej
kategorii przeznaczenia terenu;
17) obiekty wystawienniczo-targowe – naleŜy przez to rozumieć obiekty
wystawienniczo-targowe wraz z obiektami towarzyszącymi, a takŜe
obiekty do nich podobne nienaleŜące do innej kategorii przeznaczenia
terenu;
18) produkcja drobna – naleŜy przez to rozumieć niewielkie obiekty związane
z prowadzeniem działalności wytwórczej, takie, jak piekarnie, lodziarnie,
cukiernie, zakłady poligraficzne i tym podobne, w tym obiekty
przystosowane
do
przyjmowania
klientów,
wraz
z
obiektami
towarzyszącymi, a takŜe obiekty do nich podobne, nienaleŜące do innej
kategorii przeznaczenia terenu;
19) produkcja;
20) telekomunikacja – naleŜy przez to rozumieć obiekty zapewniające
łączność telefoniczną i radiową, w tym centrale telefoniczne
i radiokomunikacyjne, stacje bazowe telefonii komórkowej, a takŜe
obiekty do nich podobne nienaleŜące do innej kategorii przeznaczenia
terenu;
21) zieleń parkowa;
22) skwery;
23) ogrody tematyczne – naleŜy przez to rozumieć ogrody zoologiczne,
ogrody botaniczne lub inne parki z określonym tematem wraz z obiektami
towarzyszącymi nienaleŜącymi do innej kategorii przeznaczenia terenu;
24) place zabaw;
25) terenowe urządzenia sportowe – naleŜy przez to rozumieć niekryte
urządzenia do uprawiania sportu wraz z obiektami towarzyszącymi
nienaleŜącymi do innej kategorii przeznaczenia terenu;
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26) kryte urządzenia sportowe – naleŜy przez to rozumieć kryte w całości lub
w części urządzenia do uprawiania sportu wraz z obiektami
towarzyszącymi nienaleŜącymi do innej kategorii przeznaczenia terenu;
27) wody powierzchniowe – naleŜy przez to rozumieć cieki i zbiorniki wodne
wraz ze związanymi z nimi obszarami, w tym słuŜącymi do
przeprowadzenia
wód
powodziowych,
budowle
hydrotechniczne,
z wyjątkiem nabrzeŜy i bulwarów, a takŜe obiekty do nich podobne
nienaleŜące do innej kategorii przeznaczenia terenu;
28) ulice;
29) place;
30) obiekty do parkowania;
31) drogi wewnętrzne;
32) ciągi piesze;
33) ciągi pieszo- rowerowe;
34) pętle transportu publicznego;
35) stacje transformatorowe;
36) stacje gazowe;
37) urządzenia wodociągowe – naleŜy przez to rozumieć pompownie wody,
zbiorniki wody, hydrofornie, a takŜe obiekty do nich podobne, nienaleŜące
do innej kategorii przeznaczenia terenu;
38) urządzenia kanalizacyjne – naleŜy przez to rozumieć przepompownie
ścieków, zbiorniki ścieków, urządzenia podczyszczające ścieki, a takŜe
obiekty do nich podobne, nienaleŜące do innej kategorii przeznaczenia
terenu;
39) urządzenia telekomunikacyjne – naleŜy przez to rozumieć kontenery
telekomunikacyjne, szafy kablowe, a takŜe obiekty do nich podobne,
nienaleŜące do innej kategorii przeznaczenia terenu;
40) szalety.
2. Ustala się następujące grupy kategorii przeznaczenia terenu:
1) infrastruktura drogowa - grupa obejmuje następujące kategorie:
a) drogi wewnętrzne,
b) ciągi piesze,
c) ciągi pieszo-rowerowe;
2) urządzenia infrastruktury technicznej - grupa obejmuje następujące
kategorie:
a) stacje transformatorowe,
b) stacje gazowe,
c) urządzenia wodociągowe,
d) urządzenia kanalizacyjne,
e) urządzenia telekomunikacyjne.
3. Na kaŜdym terenie dopuszcza się zieleń, obiekty małej architektury
i
urządzenia
budowlane
towarzyszące
kategoriom
przeznaczenia
dopuszczonym na tym terenie.
Rozdział 2
Ustalenia dla całego obszaru objętego planem
§5
Obowiązują następujące ustalenia dotyczące ukształtowania zabudowy
i zagospodarowania terenu:
1) zakazuje się sytuowania reklam i nośników reklamowych na obiektach
budowlanych, w tym na ogrodzeniach oraz w formie wolno stojących
konstrukcji;
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2) dopuszcza się obiekty informacyjne wolno stojące oraz na budynkach,
dotyczące obiektów historycznych, słuŜących informacji turystycznej oraz
związanych z funkcjonowaniem obiektów;
3) zakazuje się lokalizowania anten i stacji bazowych telefonii komórkowej;
4) na dachach budynków nie dopuszcza się sytuowania urządzeń
technicznych z wyjątkiem urządzeń budowlanych, których funkcjonowanie
wymaga usytuowania na dachu;
5) dopuszcza się usytuowanie obiektów budowlanych bezpośrednio przy
granicy działki budowlanej.
§6
Na powierzchniach niezabudowanych i nieutwardzonych obowiązuje urządzenie
zieleni, w tym zimozielonej.
§7
1. Ustala się strefę ochrony konserwatorskiej na całym obszarze objętym
planem.
2. Celem ustalenia strefy ochrony konserwatorskiej, o której mowa w ust. 1, jest
ochrona znajdujących się na jej obszarze zabytków:
1) Hala Ludowa, wpisana do rejestru zabytków pod numerem 198;
2) Zespół Hali Ludowej we Wrocławiu, obejmujący: Halę Ludową, Pawilon
Czterech Kopuł, Pawilon Restauracyjny, Pergolę, Kolumnadę, Iglicę,
wpisany do rejestru zabytków pod numerem 343/Wm;
3) Park Szczytnicki, wpisany do rejestru zabytków pod numerem 194;
4) budynek drewnianego kościółka św. Jana Nepomucena w Parku
Szczytnickim, wpisany do rejestru zabytków pod numerem 134;
5) Most Zwierzyniecki, wpisany do rejestru zabytków pod numerem
334/Wm.
3. Obejmuje się ochroną konserwatorską następujące obiekty oznaczone na
rysunku planu:
1) pawilon I przy ul. Wystawowej 1 – znajdujący się na terenie 3U,
2) pawilon II przy ul. Wystawowej 1 – znajdujący się na terenie 1U;
3) budynek znajdujący się na terenie 10ZP w granicach wydzielenia
wewnętrznego A, wyznaczonego na rysunku planu.
4. Obowiązuje zachowanie bryły, gabarytów oraz elewacji wraz z detalem
architektonicznym obiektów, o których mowa w ust. 3.
5. W przypadku podjęcia działań inwestycyjnych na obiektach, o których mowa
w ust. 2 i 3, obowiązują prace konserwatorskie i restauratorskie, prowadzące
do ich rewaloryzacji wraz z ich historycznym otoczeniem.
§8
1. Na całym obszarze objętym planem ustala się strefę ochrony
konserwatorskiej dotyczącą zabytków archeologicznych, w której naleŜy
opiniować prace ziemne związane z realizacją obiektów kubaturowych
oraz budowli z właściwymi słuŜbami ochrony zabytków.
2. W obrębie stanowisk archeologicznych wyznaczonych na rysunku planu:
1) nr 5/32/80-29 AZP (115 wg wytycznych konserwatorskich) – skarb
wyrobów brązowych z I-II okresu epoki brązu;
2) nr 6 – archiwalia – ślad osadniczy kultury przeworskiej z późnego okresu
lateńskiego;
oraz w przypadku odkryć zabytków archeologicznych na pozostałym obszarze
naleŜy przeprowadzić badania archeologiczne za pozwoleniem właściwych
słuŜb ochrony zabytków.
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§9
Wyznacza się granice obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury
technicznej, toŜsame z granicami obszaru objętego planem.
§ 10
Ustala się granice terenów słuŜących organizacji imprez masowych zgodnie
z rysunkiem planu.
§ 11
Zakazuje się scalania i podziału nieruchomości, z wyjątkiem terenów 1KDZ,
2KDZ, 3KDL, 4KDD.
§ 12
Obowiązują następujące ustalenia dotyczące parkowania pojazdów:
1) obowiązują miejsca postojowe dla samochodów osobowych towarzyszące
poszczególnym kategoriom przeznaczenia terenu co najmniej w liczbie
ustalonej zgodnie z następującymi wskaźnikami, o ile ustalenia dla
terenów nie stanowią inaczej:
a) dla handlu detalicznego małopowierzchniowego – 20 miejsc
postojowych na 1000 m2 powierzchni sprzedaŜy,
b) dla gastronomii i rozrywki – 6 miejsc postojowych na 1000 m2
powierzchni uŜytkowej,
c) dla obiektów upowszechniania kultury – 8 miejsc postojowych na
1000 m2 powierzchni uŜytkowej,
d) dla biur – 10 miejsc postojowych na 1000 m2 powierzchni uŜytkowej,
e) dla obiektów kongresowych i konferencyjnych – 10 miejsc
postojowych na 1000 m2 powierzchni uŜytkowej,
f) dla obiektów naukowych i badawczych – 20 miejsc postojowych na
100 zatrudnionych,
g) dla hoteli – 25 miejsc postojowych na 100 miejsc noclegowych,
h) dla obiektów kształcenia dodatkowego – 10 miejsc postojowych
na 1000 m2 powierzchni uŜytkowej;
2) miejsca postojowe, o których mowa w ust. 1, naleŜy usytuować na
terenie, na którym usytuowany jest obiekt, któremu te miejsca
towarzyszą, o ile ustalenia dla terenów nie stanowią inaczej;
3) parkingi samodzielne jednopoziomowe dopuszcza się wyłącznie jako
podziemne.
§ 13
1. Dopuszcza się infrastrukturę techniczną.
2. Zaopatrzenie w wodę dopuszcza się wyłącznie z sieci wodociągowej.
3. Odprowadzenie ścieków komunalnych dopuszcza się wyłącznie siecią
kanalizacyjną.
4. Sieci ciepłownicze dopuszcza się wyłącznie jako podziemne.
5. Sieci elektroenergetyczne dopuszcza się wyłącznie jako podziemne.
6. Linie kablowe sieci telekomunikacyjnych dopuszcza się wyłącznie jako
podziemne.
§ 14
Następujące tereny ustala się jako obszary przeznaczone na cele publiczne:
1KDZ, 2KDZ, 3KDL, 4KDD.
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§ 15
Określa się wysokość stawki procentowej, na podstawie której ustala się opłatę,
o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, dla:
1) terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 1U, 2U, 3U, 4U, 5U,
6U, 7U na 30%;
2) pozostałych terenów na 5%.
Rozdział 3
Ustalenia dla terenów
§ 16
1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1U ustala się
następujące przeznaczenie:
1) biura;
2) obiekty kongresowe i konferencyjne;
3) obiekty wystawienniczo-targowe;
4) handel detaliczny małopowierzchniowy;
5) hotele, z zastrzeŜeniem ust. 2 pkt 1;
6) gastronomia;
7) rozrywka;
8) drobne usługi rozrywki;
9) pracownie artystyczne;
10) usługi drobne;
11) widowiskowe obiekty kultury;
12) obiekty upowszechniania kultury;
13) wystawy i ekspozycje;
14) produkcja drobna, z zastrzeŜeniem ust. 2 pkt 2;
15) produkcja, z zastrzeŜeniem ust. 2 pkt 3;
16) telekomunikacja, z zastrzeŜeniem § 5 pkt 3;
17) infrastruktura drogowa;
18) obiekty do parkowania;
19) urządzenia infrastruktury technicznej.
2. W ramach przeznaczenia terenu:
1) hotele nie dopuszcza się moteli;
2) produkcja drobna dopuszcza się wyłącznie zakłady poligraficzne;
3) produkcja dopuszcza się wyłącznie produkcję filmów i nagrań wideo,
reprodukcję nagrań dźwiękowych, reprodukcję nagrań wideo, reprodukcję
komputerowych nośników informacji.
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia
dotyczące ukształtowania zabudowy i zagospodarowania przestrzennego:
1) udział powierzchni obszaru zabudowanego A w powierzchni działki
budowlanej nie moŜe być większy niŜ 95%;
2) dopuszcza się oparcie na budynku i kolumnadzie konstrukcji dachu
przekrywającego zachodnią część placu na terenie 8KDWPL znajdującego
się pomiędzy terenami 1U i 3U, zgodnie z historycznymi przekazami;
3) obowiązuje wejście główne do budynku od strony terenu 8KDWPL;
4) powierzchnia uŜytkowa obiektu dla kategorii przeznaczenia terenu
produkcja drobna nie moŜe być większa niŜ 200 mK.
4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia
dotyczące systemu transportowego:
1) dojazd do terenu dopuszcza się wyłącznie od terenów 3KDL i 5KDW;
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2) obowiązuje zapewnienie dojazdu z terenu 5KDW do terenu 2U;
3) obiekty do parkowania dopuszcza się wyłącznie jako podziemne;
4) dopuszcza się powiązanie przestrzenne parkingu z parkingami
usytuowanymi na terenie 6KDWPL, 8KDWPL i na terenach 3U i 4U oraz
podziemnym obiektem do parkowania usytuowanym na terenie 3KDL;
5) dla terenu nie obowiązują ustalenia dotyczące parkowania określone
w § 12 pkt 1 i 2.
§ 17
1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2U ustala się
następujące przeznaczenie:
1) biura;
2) obiekty kongresowe i konferencyjne;
3) obiekty wystawienniczo-targowe;
4) handel detaliczny małopowierzchniowy;
5) gastronomia;
6) rozrywka;
7) drobne usługi rozrywki;
8) pracownie artystyczne;
9) usługi drobne;
10) widowiskowe obiekty kultury;
11) obiekty upowszechniania kultury;
12) wystawy i ekspozycje;
13) produkcja drobna, z zastrzeŜeniem ust. 2 pkt 1;
14) produkcja, z zastrzeŜeniem ust. 2 pkt 2;
15) telekomunikacja, z zastrzeŜeniem § 5 pkt 3;
16) infrastruktura drogowa;
17) obiekty do parkowania;
18) urządzenia infrastruktury technicznej.
2. W ramach przeznaczenia terenu:
1) produkcja drobna dopuszcza się wyłącznie zakłady poligraficzne;
2) produkcja dopuszcza się wyłącznie produkcję filmów i nagrań wideo,
reprodukcję nagrań dźwiękowych, reprodukcję nagrań wideo, reprodukcję
komputerowych nośników informacji.
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia
dotyczące ukształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) obowiązuje wejście główne do budynku Pawilonu Czterech Kopuł od
strony terenu 8KDWPL;
2) udział powierzchni obszaru zabudowanego A w powierzchni działki
budowlanej nie moŜe być większy niŜ 95%;
3) powierzchnia uŜytkowa obiektu dla kategorii przeznaczenia terenu
produkcja drobna nie moŜe być większa niŜ 200 mK.
4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia
dotyczące systemu transportowego:
1) dojazd do terenu dopuszcza się wyłącznie od terenu 5KDW przez teren
1U;
2) dla terenu nie obowiązują ustalenia dotyczące parkowania określone
w § 12 pkt 1 i 2.

10

§ 18
1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 3U ustala się
następujące przeznaczenie:
1) biura;
2) uczelnie wyŜsze;
3) obiekty naukowe i badawcze;
4) obiekty kongresowe i konferencyjne;
5) obiekty wystawienniczo-targowe;
6) wystawy i ekspozycje;
7) widowiskowe obiekty kultury;
8) pracownie artystyczne;
9) handel detaliczny małopowierzchniowy;
10) hotele, z zastrzeŜeniem ust. 2;
11) gastronomia;
12) rozrywka;
13) drobne usługi rozrywki;
14) obiekty upowszechniania kultury;
15) obiekty kształcenia dodatkowego;
16) usługi drobne;
17) telekomunikacja, z zastrzeŜeniem § 5 pkt 3;
18) obiekty do parkowania;
19) urządzenia infrastruktury technicznej.
2. W ramach przeznaczenia terenu hotele nie dopuszcza się moteli.
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia
dotyczące ukształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) dopuszcza się oparcie na budynku i kolumnadzie konstrukcji dachu
przekrywającego zachodnią część placu na terenie 8KDWPL znajdującego
się pomiędzy terenami 1U i 3U, zgodnie z historycznymi przekazami;
2) obowiązuje wejście główne do budynku od strony terenu 8KDWPL.
4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia
dotyczące systemu transportowego:
1) dojazd do terenu dopuszcza się wyłącznie od terenu 3KDL;
2) dla terenu nie obowiązują ustalenia dotyczące parkowania określone
w § 12 pkt 1 i 2;
3) obiekty do parkowania dopuszcza się wyłącznie jako podziemne;
4) dopuszcza się powiązanie przestrzenne parkingu z parkingami
usytuowanymi na terenach 6KDWPL, 8KDWPL i na terenach 1U i 4U oraz
podziemnym obiektem do parkowania usytuowanym na terenie 3KDL.
§ 19
1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 4U ustala się
następujące przeznaczenie:
1) biura;
2) uczelnie wyŜsze;
3) obiekty naukowe i badawcze;
4) obiekty kongresowe i konferencyjne;
5) obiekty wystawienniczo-targowe;
6) gastronomia;
7) rozrywka;
8) drobne usługi rozrywki;
9) hotele, z zastrzeŜeniem ust. 2;
10) usługi drobne;
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11) handel detaliczny małopowierzchniowy;
12) obiekty upowszechnia kultury;
13) widowiskowe obiekty kultury;
14) obiekty kształcenia dodatkowego;
15) kryte urządzenia sportowe;
16) obiekty do parkowania;
17) telekomunikacja, z zastrzeŜeniem § 5 pkt 3;
18) infrastruktura drogowa;
19) urządzenia infrastruktury technicznej.
2. W ramach przeznaczenia terenu hotele nie dopuszcza się moteli.
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia
dotyczące ukształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) wymiar pionowy budynku, mierzony od średniego poziomu terenu przy
budynku do:
a) najwyŜszego punktu pokrycia dachu nie moŜe być większy niŜ 15 m,
b) najniŜszego punktu pokrycia dachu nie moŜe być mniejszy niŜ 7,5 m;
2) ściany zewnętrzne części budynku znajdującej się o więcej niŜ 7,5 m
powyŜej średniego poziomu terenu przy budynku muszą być cofnięte:
a) o 7 m od obowiązującej linii zabudowy oznaczonej na rysunku planu
numerem 1 i równolegle do tej linii,
b) o 7 m od obowiązującej linii zabudowy oznaczonej na rysunku planu
numerem 2 i równolegle do tej linii,
c) na głębokość co najmniej 7 m od zewnętrznej ściany części budynku
połoŜonej niŜej niŜ 7,5 m od średniego poziomu terenu przy budynku;
3) obowiązuje wejście główne od strony terenu 8KDWPL na osi wejścia do
budynku Pawilonu Czterech Kopuł usytuowanego na terenie 2U;
4) jezdnie na poziomie terenu dopuszcza się wyłącznie w granicach
wydzielenia wewnętrznego A, wyznaczonego na rysunku planu;
5) udział powierzchni obszaru zabudowanego A w powierzchni działki
budowlanej nie moŜe być większy niŜ 95%.
4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia
dotyczące systemu transportowego:
1) dojazd do terenu dopuszcza się od:
a) terenu 1KDZ, z zastrzeŜeniem pkt 2,
b) terenu 3KDL przez teren 3U,
c) terenu 6KDWPL, z zastrzeŜeniem pkt 3;
2) dojazd, o którym mowa w pkt 1 lit. a, dopuszcza się wyłącznie z jezdni
obsługującej, o której mowa w § 29 ust. 2 pkt 7;
3) dojazd, o którym mowa w pkt 1 lit. c, dopuszcza się wyłącznie
w granicach wydzielenia wewnętrznego A, wyznaczonego na rysunku
planu;
4) obiekty do parkowania dopuszcza się wyłącznie jako podziemne;
5) dopuszcza
się
powiązanie
przestrzenne
parkingu
z parkingami
usytuowanymi na terenach 6KDWPL, 8KDWPL i na terenach 1U i 3U oraz
podziemnym obiektem do parkowania usytuowanym na terenie 3KDL.
§ 20
1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 5U ustala się
następujące przeznaczenie:
1) biura;
2) obiekty kongresowe i konferencyjne;
3) obiekty wystawienniczo-targowe;
4) gastronomia;
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5) wystawy i ekspozycje;
6) handel detaliczny małopowierzchniowy;
7) usługi drobne;
8) telekomunikacja, z zastrzeŜeniem § 5 pkt 3;
9) infrastruktura drogowa;
10) obiekty do parkowania;
11) urządzenia infrastruktury technicznej.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia
dotyczące ukształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) wymiar pionowy budynku, mierzony od poziomu terenu przy wejściu do
budynku od strony terenu 7KDWPR do:
a) najwyŜszego punktu pokrycia dachu nie moŜe być większy niŜ 15,5m,
z wyjątkiem wydzielenia wewnętrznego A, w którym nie moŜe być
większy niŜ 20 m;
b) najniŜszego punktu pokrycia dachu nie moŜe być mniejszy niŜ 6 m;
2) udział powierzchni obszaru zabudowanego A w powierzchni działki
budowlanej nie moŜe być większy niŜ 75%;
3) obowiązują reprezentacyjne terenowe schody od strony północnej
budynku;
4) obowiązuje główne wejście do budynku od terenu 7KDWPR.
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia
dotyczące systemu transportowego:
1) dojazd do terenu dopuszcza się wyłącznie od:
a) terenu 4KDD przez tereny 10ZP, 7U, 9KDWPR i 9ZP, z zastrzeŜeniem
pkt 2,
b) terenu 1KDZ przez teren 7U, 9KDWPR, 9ZP i 10ZP, z zastrzeŜeniem
pkt 2 i 3;
2) dojazd do terenu dopuszcza się wyłącznie przez teren 10ZP w granicach
wydzieleń wewnętrznych B i D oraz przez teren 9ZP w granicach
wydzielenia wewnętrznego A, wyznaczonych na rysunku planu;
3) dojazd od terenu 1KDZ dopuszcza się wyłącznie z jezdni obsługującej,
o której mowa w § 29 ust. 2 pkt 7;
4) dla terenu nie obowiązują ustalenia dotyczące parkowania określone
w § 12 pkt 1 i 2;
5) obiekty do parkowania dopuszcza się wyłącznie jako podziemne.
§ 21
1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 6U ustala się
następujące przeznaczenie:
1) obiekty wystawienniczo-targowe;
2) obiekty kongresowe i konferencyjne;
3) widowiskowe obiekty kultury;
4) wystawy i ekspozycje;
5) gastronomia;
6) handel detaliczny małopowierzchniowy;
7) biura;
8) rozrywka;
9) drobne usługi rozrywki;
10) usługi drobne;
11) obiekty upowszechniania kultury;
12) kryte urządzenia sportowe;
13) telekomunikacja, z zastrzeŜeniem § 5 pkt 3;
14) ciągi piesze;
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15) ciągi pieszo-rowerowe;
16) urządzenia infrastruktury technicznej.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia
dotyczące ukształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) obowiązuje dominanta wyznaczona jak na rysunku planu,
2) obowiązują szpalery drzew wyznaczone jak na rysunku planu;
3) udział obszaru zabudowanego A nie moŜe być większy niŜ 50%
powierzchni terenu.
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia
dotyczące systemu transportowego:
1) dojazd do terenu dopuszcza się od:
a) terenu 1KDZ, z zastrzeŜeniem pkt 2,
b) terenu 4KDD przez tereny 10ZP, 7U i 9KDWPR, z zastrzeŜeniem pkt
3,
c) terenu 6KDWPL;
2) dojazd, o którym mowa w pkt 1 lit. a, dopuszcza się wyłącznie z jezdni
obsługującej, o której mowa w § 29 ust. 2 pkt 7;
3) dojazd przez teren 10ZP dopuszcza się wyłącznie w granicach wydzielenia
wewnętrznego B, wyznaczonego na rysunku planu;
4) dla terenu nie obowiązują ustalenia dotyczące parkowania wymienione
w § 12 pkt 1 i 2.
§ 22
1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 7U ustala się
następujące przeznaczenie:
1) obiekty do parkowania;
2) biura;
3) hotele, z zastrzeŜeniem ust. 2;
4) obiekty wystawienniczo-targowe;
5) obiekty kongresowe i konferencyjne;
6) widowiskowe obiekty kultury;
7) obiekty upowszechniania kultury;
8) wystawy i ekspozycje;
9) handel detaliczny małopowierzchniowy;
10) gastronomia;
11) usługi drobne;
12) rozrywka;
13) drobne usługi rozrywki;
14) kryte urządzenia sportowe;
15) telekomunikacja, z zastrzeŜeniem § 5 pkt 3;
16) infrastruktura drogowa;
17) urządzenia infrastruktury technicznej.
2. W ramach przeznaczenia terenu hotele nie dopuszcza się moteli.
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia
dotyczące ukształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) wymiar pionowy budynku, mierzony od średniego poziomu terenu przy
budynku do najwyŜszego punktu pokrycia dachu, nie moŜe być większy
niŜ 8 m z wyjątkiem obszarów wyznaczonych nieprzekraczalnymi liniami
rozgraniczającymi oznaczonymi numerami 1 i 2, na których wymiar ten
nie moŜe być większy niŜ 11 m;
2) udział obszaru zabudowanego A nie moŜe być większy niŜ 80%
powierzchni terenu.
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4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia
dotyczące systemu transportowego:
1) dojazd do terenu dopuszcza się wyłącznie od:
a) terenu 1KDZ, z zastrzeŜeniem pkt 2,
b) terenu 4KDD przez teren 10ZP, z zastrzeŜeniem pkt 3,
c) terenu 9KDWPR;
2) dojazd, o którym mowa w pkt 1 lit. a, dopuszcza się wyłącznie z jezdni
obsługującej, o której mowa w § 29 ust. 2 pkt 7;
3) dojazd, o którym mowa w pkt 1 lit. b, dopuszcza się wyłącznie w
granicach wydzielenia wewnętrznego B, wyznaczonego na rysunku planu;
4) obowiązuje parking dla rowerów.
§ 23
1. Dla terenu oznaczonych na rysunku planu symbolami 8ZP ustala się
następujące przeznaczenie:
1) podstawowe:
a) zieleń parkowa,
b) ciągi piesze,
c) ciągi pieszo-rowerowe;
2) uzupełniające:
a) szalety,
b) urządzenia infrastruktury technicznej.
2. Obowiązuje obiekt szczególny usytuowany na obszarze nr 1, wskazanym na
rysunku planu.
3. Dopuszcza się Iglicę jako obiekt szczególny.
§ 24
1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 9ZP ustala się
następujące przeznaczenie:
1) podstawowe:
a) zieleń parkowa,
b) obiekty imprez plenerowych;
2) uzupełniające:
a) infrastruktura drogowa,
b) urządzenia infrastruktury technicznej.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia
dotyczące ukształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) drogi wewnętrzne dopuszcza się wyłącznie w granicach wydzielenia
wewnętrznego A, wyznaczonego na rysunku planu;
2) urządzenia budowlane towarzyszące kategoriom przeznaczenia terenu
ustalonym dla terenu 5U dopuszcza się wyłącznie w granicach
wydzielenia wewnętrznego A;
3) obejmuje się ochroną konserwatorską widok urbanistyczny w kierunku
i zakresie kątowym, oznaczonym na rysunku planu numerem 1;
4) w widoku, o którym mowa w pkt 3, znajdują się:
a) na pierwszym planie zbiornik wodny,
b) na drugim planie Pawilon Restauracyjny,
c) na trzecim planie Hala Stulecia;
5) w widoku urbanistycznym, o którym mowa w pkt 3, budynki Pawilonu
Restauracyjnego i Hali Stulecia nie mogą być niczym przesłonięte
z wyjątkiem fontanny;
6) w widoku urbanistycznym, o którym mowa w pkt 3, dominantą musi być
kopuła Hali Stulecia.
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§ 25
1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 10ZP ustala się
następujące przeznaczenie:
1) podstawowe:
a) zieleń parkowa,
b) ogrody tematyczne, z zastrzeŜeniem ust. 2,
c) wody powierzchniowe,
d) place zabaw;
2) uzupełniające:
a) obiekty imprez plenerowych,
b) biura,
c) gastronomia,
d) handel detaliczny małopowierzchniowy,
e) obiekty kształcenia dodatkowego,
f) szalety,
g) obiekty do parkowania,
h) infrastruktura drogowa,
i) urządzenia infrastruktury technicznej.
2. W ramach przeznaczenia ogrody tematyczne nie dopuszcza się ogrodów
zoologicznych.
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia
dotyczące ukształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) place zabaw dopuszcza się wyłącznie w granicach wydzielenia
wewnętrznego A, wyznaczonego na rysunku planu;
2) drogi wewnętrzne dopuszcza się wyłącznie w granicach wydzieleń
wewnętrznych B, D i E wyznaczonych na rysunku planu;
3) obiekty imprez plenerowych dopuszcza się wyłącznie w granicach
wydzielenia wewnętrznego C, wyznaczonego na rysunku planu;
4) przeznaczenia wymienione w ust. 1 pkt 2 lit. b, c, d, e dopuszcza się
wyłącznie w budynku objętym ochroną konserwatorską, usytuowanym w
granicach wydzielenia wewnętrznego A, wyznaczonego na rysunku planu;
5) w granicach wydzielenia wewnętrznego D, wyznaczonego na rysunku
planu, urządzenia budowlane towarzyszące kategoriom przeznaczenia
terenu ustalonym dla terenu 5U dopuszcza się wyłącznie jako podziemne;
6) dopuszcza się wyłącznie parkingi dla rowerów.
§ 26
1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 11ZP ustala się
następujące przeznaczenie:
1) podstawowe:
a) zieleń parkowa,
b) ogrody tematyczne, z zastrzeŜeniem ust. 2,
c) wody powierzchniowe;
2) uzupełniające:
a) wystawy i ekspozycje,
b) szalety,
c) infrastruktura drogowa,
d) urządzenia infrastruktury technicznej.
2. W ramach przeznaczenia ogrody tematyczne nie dopuszcza się ogrodów
zoologicznych.
3. Wystawy i ekspozycje dopuszcza się wyłącznie w granicach wydzielenia
wewnętrznego A, wyznaczonego na rysunku planu.
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§ 27
1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 12ZP ustala się
następujące przeznaczenie:
1) podstawowe:
a) zieleń parkowa,
b) pętle transportu publicznego;
2) uzupełniające:
a) skwery,
b) wody powierzchniowe,
c) szalety,
d) ciągi piesze,
e) urządzenia infrastruktury technicznej.
2. Pętlę transportu publicznego dopuszcza się wyłącznie w granicach
wydzielenia wewnętrznego A, wyznaczonego na rysunku planu.
§ 28
1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 13WS ustala się
następujące przeznaczenie:
1) podstawowe:
a) wody powierzchniowe,
b) obiekty imprez plenerowych;
2) uzupełniające:
a) terenowe urządzenia sportowe,
b) urządzenia infrastruktury technicznej.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia
dotyczące ukształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) nie dopuszcza się zmiany kształtu zbiornika wodnego;
2) dopuszcza się obiekt szczególny.
§ 29
1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1KDZ ustala się
następujące przeznaczenie:
1) podstawowe - ulice;
2) uzupełniające:
a) urządzenia telekomunikacyjne,
b) wody powierzchniowe.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia
dotyczące zagospodarowania terenu:
1) obowiązuje ulica klasy zbiorczej;
2) obowiązują obustronne chodniki;
3) obowiązuje ścieŜka rowerowa;
4) obowiązuje torowisko tramwajowe;
5) obowiązuje bezkolizyjne powiązanie piesze terenu 6U z Ogrodem
Zoologicznym;
6) obowiązuje powiązanie ciągów pieszo-rowerowych usytuowanych wzdłuŜ
nabrzeŜa Odry w rejonie mostu Zwierzynieckiego;
7) obowiązuje jezdnia obsługująca, która nie przecina torowiska
tramwajowego na odcinku od terenu 3KDL do terenu 4KDD.
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§ 30
1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2KDZ ustala się
następujące przeznaczenie:
1) podstawowe - ulice;
2) uzupełniające - urządzenia telekomunikacyjne.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia
dotyczące zagospodarowania terenu:
1) obowiązuje ulica klasy zbiorczej;
2) obowiązuje co najmniej jednostronny chodnik;
3) obowiązuje torowisko tramwajowe;
4) obowiązuje trasa rowerowa.
§ 31
1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 3KDL ustala się
następujące przeznaczenie:
1) podstawowe:
a) ulice,
b) obiekty do parkowania;
2) uzupełniające - urządzenia telekomunikacyjne.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia
dotyczące ukształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) obowiązuje ulica klasy lokalnej;
2) obowiązują obustronne chodniki;
3) dopuszcza się obiekt szczególny;
4) dopuszcza się powiązanie przestrzenne podziemnego obiektu do
parkowania z obiektami usytuowanymi na terenach 6KDWPL, 8KDWPL
i na terenach 1U, 3U i 4U;
5) dopuszcza się budowlę w formie kolumnady usytuowaną we wschodniej
części terenu przy linii rozgraniczającej terenu 8KDWPL;
6) dopuszcza się oparcie na kolumnadzie konstrukcji dachu przekrywającego
zachodnią część placu na terenie 8KDWPL znajdującego się pomiędzy
terenami 1U i 3U, zgodnie z historycznymi przekazami;
7) parkingi samodzielne jednopoziomowe i wielopoziomowe dopuszcza się
wyłącznie jako podziemne.
§ 32
1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 4KDD ustala się
następujące przeznaczenie:
1) podstawowe - ulice;
2) uzupełniające:
a) urządzenia telekomunikacyjne,
b) zieleń parkowa.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązuje ulica klasy dojazdowej.
§ 33
Dla terenu oznaczonego na rysunku planu
następujące przeznaczenie – drogi wewnętrzne.

symbolem

5KDW

ustala

się
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§ 34
1. Dla terenu oznaczonego symbolem 6KDWPL ustala się przeznaczenie:
1) podstawowe:
a) place,
b) obiekty do parkowania;
2) uzupełniające:
a) ciągi piesze,
b) ciągi pieszo- rowerowe.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia
dotyczące zagospodarowania terenu:
1) obiekty do parkowania pojazdów samochodowych dopuszcza się
wyłącznie jako podziemne;
2) dopuszcza się przestrzenne powiązanie podziemnego obiektu do
parkowania z parkingami usytuowanymi na terenach 8KDWPL, 1U, 3U
i 4U oraz podziemnym obiektem do parkowania usytuowanym na terenie
3KDL;
3) zjazd do podziemnego obiektu do parkowania dopuszcza się wyłącznie
w granicach wydzielenia wewnętrznego A, wyznaczonego na rysunku
planu;
4) obowiązują szpalery drzew wyznaczone jak na rysunku planu.
§ 35
1. Dla terenu oznaczonego symbolem 7KDWPR ustala się przeznaczenie:
1) podstawowe - ciągi pieszo-rowerowe;
2) uzupełniające:
a) obiekty do parkowania,
b) urządzenia infrastruktury technicznej.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia
dotyczące ukształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) dopuszcza się łącznik w formie pergoli w granicach wydzielenia
wewnętrznego A, wyznaczonego na rysunku planu;
2) parkingi samodzielne jednopoziomowe i wielopoziomowe dopuszcza się
wyłącznie jako podziemne;
3) urządzenia infrastruktury technicznej dopuszcza się wyłącznie jako
podziemne.
§ 36
1. Dla terenu oznaczonego symbolem 8KDWPL ustala się przeznaczenie:
1) podstawowe:
a) place,
b) obiekty do parkowania;
2) uzupełniające:
a) ciągi piesze,
b) ciągi pieszo-rowerowe,
c) handel detaliczny małopowierzchniowy,
d) gastronomia,
e) wystawy i ekspozycje,
f) obiekty imprez plenerowych;
g) terenowe urządzenia sportowe.
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2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia
dotyczące ukształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) dopuszcza się budowlę w formie kolumnady usytuowaną w zachodniej
części terenu pomiędzy terenami 1U i 3U;
2) dopuszcza się oparcie na kolumnadzie konstrukcji dachu przekrywającego
zachodnią część placu na terenie 8KDWPL znajdującą się pomiędzy
terenami 1U i 3U, zgodnie z historycznymi przekazami;
3) obiekty do parkowania pojazdów samochodowych dopuszcza się
wyłącznie jako podziemne;
4) dopuszcza się obiekty kubaturowe wyłącznie jako obiekty budowlane
niepołączone trwale z gruntem;
5) dopuszcza się przestrzenne powiązanie podziemnego obiektu do
parkowania z parkingami usytuowanymi na terenach 6KDWPL, 1U, 3U
i 4U oraz podziemnym obiektem do parkowania usytuowanym na terenie
3KDL;
6) nie dopuszcza się zjazdów do podziemnego obiektu do parkowania;
7) obowiązuje obiekt szczególny usytuowany na obszarze nr 2, wskazanym
na rysunku planu;
8) dopuszcza się Iglicę jako obiekt szczególny;
9) obejmuje się ochroną konserwatorską widok urbanistyczny w kierunku
i zakresie kątowym, oznaczonym na rysunku planu numerem 2;
10) w widoku, o którym mowa w pkt 9, znajdują się:
a) na pierwszym planie Iglica,
b) na drugim planie Hala Stulecia;
11) w widoku urbanistycznym, o którym mowa w pkt 9, dominantą musi być
Hala Stulecia;
12) ustala się, Ŝe w widoku urbanistycznym, o którym mowa w pkt 9,
budynki i obiekty, wymienione w pkt 10, nie mogą być niczym
przesłonięte;
13) obowiązują szpalery drzew wyznaczone jak na rysunku planu.
§ 37
1. Dla terenu oznaczonego symbolem 9KDWPR ustala się przeznaczenie:
1) podstawowe - ciągi pieszo- rowerowe;
2) uzupełniające:
a) obiekty do parkowania,
b) urządzenia infrastruktury technicznej.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia
dotyczące ukształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) obowiązuje
nawierzchnia
dostosowana
do
ruchu
pojazdów
samochodowych;
2) parkingi samodzielne jednopoziomowe i wielopoziomowe dopuszcza się
wyłącznie jako podziemne;
3) urządzenia infrastruktury technicznej dopuszcza się wyłącznie jako
podziemne.
§ 38
1. Dla terenu oznaczonego symbolem 10KDWPR ustala się przeznaczenie - ciągi
pieszo- rowerowe.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązuje nawierzchnia dostosowana
do ruchu pojazdów samochodowych.
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Rozdział 4
Przepisy końcowe
§ 39
Traci moc uchwała Nr XX/1672/04 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 19 lutego
2004 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w rejonie Parku Szczytnickiego i Ogrodu Zoologicznego we
Wrocławiu (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 129, poz. 2221) na obszarze
objętym planem.
§ 40
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia.
§ 41
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej Wrocławia
Piotr Kuczyński
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Załącznik nr 1
do uchwały Nr XXIII/736/08
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 10 lipca 2008 r.

Załącznik nr 2
do uchwały Nr XXIII/736/08
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 10 lipca 2008 r.

Stwierdzenie zgodności planu z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Wrocławia

Stwierdza się zgodność miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obszaru w rejonie ulic Zygmunta Wróblewskiego i Adama Mickiewicza we Wrocławiu
z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Wrocławia przyjętego uchwałą Nr LIV/3249/06 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia
6 lipca 2006 roku (Biuletyn Urzędowy Rady Miejskiej Wrocławia Nr 8, poz. 25).

Załącznik nr 3
do uchwały Nr XXIII/736/08
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 10 lipca 2008 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu

W trakcie wyłoŜenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulic Zygmunta Wróblewskiego
i Adama Mickiewicza we Wrocławiu w okresie od 7 maja 2008 r. do 6 czerwca
2008 r. oraz w okresie 14 dni od dnia zakończenia okresu wyłoŜenia, osoby prawne
i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej wniosły
1 uwagę.
Ze zgłoszonych do projektu planu uwag nie została uwzględnione przez Prezydenta
Wrocławia uwaga ITE Sp. z o. o. w sprawie rezygnacji z zapisu zakazującego
lokalizowania anten i stacji bazowych telefonii komórkowej na całym obszarze
i wprowadzenia zapisu warunkującego lokalizowanie anten i stacji bazowych
telefonii komórkowej od dopasowania inwestycji do charakteru zabudowy.
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Załącznik nr 4
do uchwały Nr XXIII/736/08
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 10 lipca 2008 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, które naleŜą do zadań własnych gminy, oraz zasadach
ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych
Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które naleŜą do zadań własnych
gminy będą finansowane z budŜetu gminy, w tym ze środków pozyskiwanych
z funduszy Unii Europejskiej, a takŜe ze środków zewnętrznych.
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