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2947 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI  

z dnia 4 sierpnia 2006 r. 

w sprawie ustalenia zasad wnoszenia, cowania i z uwania udziasaw i ascei 
przez Burmistrza Gminu i Miasta Gruwaw Śląssi 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. g oraz art. 40 ust. 2 pkt 3, 
art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-
nym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi 
zmianami) Rada Miejska Gminy Grymów Rląski ucswala, co następujeą 

 
 

§ 1 

Ustala się następujące zasady wnoszenia wkładów 
pieniężnycs i niepieniężnycs do spółek prawa sandlo-
wego przez Burmistrza Gminy i Miasta Grymów Rląskią 
1. Burmistrz upoważniony jest do wnoszenia do  

spółek prawa sandlowego, w zamian za obejmo-
wane akcje lub udziały, wkładów pieniężnycs, w 
ramacs kwot przewidzianycs na ten cel w budżecie 
Gminy Grymów Rląski na dany rok budżetowy. 

2. Burmistrz upoważniony jest do wnoszenia do spół-
ek prawa sandlowego, w zamian za obejmowane 
akcje lub udziały, wkładów niepieniężnycs w po-
staci składników aktywów, mogącycs zgodnie  
z przepisami prawa stanowić wkład niepieniężny, 
po przedstawieniu Komisji Rozwoju Miasta i Bez-
pieczeństwa Publicznego celowości zamierzenia 
oraz wyceny wnoszonego mienia. 

3. Przed odpłatnym nabyciem lub objęciem udziałów 
lub akcji, określonym w pkt 1 i 2, Burmistrz jest 
zobowiązany uzyskać opinię Rady. O zamiarze na-
bycia lub objęcia udziałów Burmistrz zawiadamia 
Radę w terminie 60 dni przed planowaną transak-
cją. W przypadku gdy Rada nie wyrazi opinii w 
terminie 60 dni, Burmistrz może dokonać transakcji 
z pominięciem opinii Rady. 

§ 2 

Burmistrz Gminy i Miasta Grymów  Rląski zbywa udzia-
ły lub akcje w spółkacs prawa sandlowego, będące 

własnością Gminy Grymów Rląski, na poniżej określo-
nycs zasadacsą 
1. Zbycie odbywa się w trybie negocjacji podjętycs na 

podstawie publicznego zaproszenia do rokowań. 
2. Zbycie udziałów jest poprzedzone analizą mającą na 

celu ustalenie sytuacji prawnej majątku spółki, sta-
nu i perspektyw rozwoju i oszacowaniem wartości 
spółki. 

3. Ustala się zasady w przedmiocie prowadzenia ro-
kowańą  
– Cena udziału 
– Sposób zapłaty 
– Zobowiązania inwestycyjne nabywcy 
– Zobowiązania socjalne. 

§ 3 

Wykonanie ucswały powierza się Burmistrzowi Gminy 
i Miasta Grymów Rląski. 

§ 4 

Ucswała wcsodzi w życie po upływie 14 dni od daty 
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 

WICEPRZEWODNICZDCI 
RADI MIEJSKIEJ GMINI 

 
ROBERT SKRZYPEK

 

 
 
 
 

2948 

UCHWAŁA RADY MIASTA OLEŚNICY  

z dnia 31 sierpnia 2006 r. 

w sprawie zmianu uchwasu nr XXII/184/04 Radu Miasta Oleśnicu z dnia 
30 września 2004 r. w sprawie zasad postępowania o udzielenie dotacei na 
ro otu  udowlane przu za utsu wpisanum do reeestru, sposo u eee 
        rozliczania oraz sposo u sontroli wusonuwania zleconego zadania 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), 
art. 176 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o minansacs publicznycs 
(Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) oraz art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 
2003 r. o ocsronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, 
poz. 1568 ze zmianami) Rada Miasta Oleśnicy ucswala, co następujeą 
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§ 1 

W ucswale nr XXII/184/04 Rady Miasta Oleśnicy  
z dnia 30 września 2004 r. w sprawie zasad postę-
powania o udzielenie dotacji na roboty budowlane przy 
zabytku wpisanym do rejestru, sposobu jej rozliczania 
oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania  
załącznik nr 1 do tej ucswały otrzymuje brzmienie 
określone w załączniku do niniejszej ucswały.  

 

§ 2 

Ucswała wcsodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 

PRZEWODNICZDCI 
RADI MIASAA 

 
RYSZARD ZELINKA
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Zasącznis nr 1 do uchwasu Radu 
Miasta Oleśnicu z dnia 31 sierpnia 
2006 r. (poz.  29486 
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2949 

UCHWAŁA RADY MIASTA OLEŚNICY 

z dnia 31 sierpnia 2006 r. 

w sprawie dostosowania opisu granic o wodaw gsosowania miasta Oleśnicu 
do stanu wastucznego 

 Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wybor-
cza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 159, poz. 1547 ze zm.) Rada Miasta na wniosek Burmistrza ucswala, co 
następujeą 

 
 

§ 1 

W związku z utworzeniem nowycs ulic dostosowuje 
się opis granic obwodów głosowania polegający naą  
– dopisaniu do obwodu głosowania nr 16 ulicy Gry-
czana. 

§ 2 

Jednolity wykaz granic obwodów głosowania stanowi 
załącznik do ucswały.  

 

 

§ 3 

Ucswała wcsodzi w życie z dniem podjęcia i podlega 
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego i podaniu do publicznej wiadomości 
poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Mia-
sta Oleśnicy.  
 

PRZEWODNICZDCI 
RADI MIASAA 

 
RYSZARD ZELINKA

 

 
 

Zasącznis do uchwasu Radu Miasta 
Oleśnicu z dnia 31 sierpnia 2006 r. 
(poz. 29496 

 

Numer 
obwodu 

głosowania 
Granice obwodu głosowania 

1 2 

1. 
Boczna, Brzozowa, Łowiecka, Jana Sinapiusa, Marii Skłodowskiej-Curie str. zach. (od nr 6 
do 6d i od nr 7 do 7 jo, Spacerowa, )ojska Polskiego str. płd. od Placu Staszica do Skło-
dowskiej (od nr 5 do 9 o str. płn. od Spacerowej do Brzozowej (od nr 63 do 69o, Zielona 

2. 
Antoniego Cieszyńskiego, Św. Jadwigi, Jana Kilińskiego, Bolesława Prusa, Romualda Trau-
gutta, )ąska 

3. 
Bociania, pl. Książąt Śląskich, 3 Maja str. zach. od Rynku do Młynarskiej (od nr 1 do 12o 
str. wsch. od Rynku do Cieszyńskiego (od nr 60 do 72o, Rycerska, Sejmowa, )rocławska 
od Rynku do Bramy )rocławskiej, Zamkowa 

4. 
 

Kościelna, Łużycka, Jana Matejki, Okrężna, Rynek, pl. Stanisława Staszica, 
Szkolna 

5. 
Gen. Józefa óallera od Kilińskiego do 11 Listopada, 11 Listopada od óallera do Reja, Ada-
ma Mickiewicza, Pocztowa, óenryka Sienkiewicza, Stefana Żeromskiego 

6. 
11 Listopada od Lwowskiej do óallera, Lwowska od Św. Jadwigi do 11 Listopada, pl. 
Zwycięstwa 

7. 

Ignacego Daszyńskiego, Energetyczna, Gen. Józefa óallera od 11 Listopada do Daszyń-
skiego, Eugeniusza Felicjana Kwiatkowskiego, Kazimierza )ielkiego, Kolejowa, Gen. Stani-
sława Maczka, Małopolna, Stanisława Moniuszki, Ignacego Mościckiego, Ignacego Pade-
rewskiego, Przemysłowa, )ładysława  Grabskiego, Zakładowa 

8. 

Armii Krajowej od Kościuszki do Lotniczej, Balonowa, Ciepła, Tadeusza Kościuszki, Krzywa 
od Reymonta do Krzywoustego, Bolesława Krzywoustego od nr 17-31 i od nr 32–67a, 
Kwiatowa, Bolesława Limanowskiego od Reymonta do Moniuszki, Lotnicza od Reymonta 
do Krzywoustego, Na Podkowie, Otwarta, Poprzeczna od Reymonta do Armii Krajowej, 
Powietrzna, Przyjaźni, )ładysława Reymonta od Kościuszki do Lotniczej, Spadochronowa, 
Szybowcowa, Lwa Tołstoja, Trakcyjna, )ądoły, )esoła, Żwirki i )igury 
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cd. tabeli 
1 2 

9. 
Bolesława Krzywoustego od nr 1–16 c i od nr 68–83, Gabriela Narutowicza, 
Ks. Józefa Poniatowskiego 

10. 
Armii Krajowej od Kościuszki do )ileńskiej, Skwer Kombatantów Rzeczypospolitej, Jo-
achima Lelewela, Prosta, )ładysława Reymonta od Kościuszki do Sudoła, Słoneczna,  
Ks. Franciszka Sudoła 

11. 
Gen. Franciszka Kleeberga, Gen. )ładysława Sikorskiego, Mjr óenryka Sucharskiego, )i-
leńska od nr 1–3 

12. 
Mikołaja Kopernika, Kresowa, Krzywa od )ileńskiej do Reymonta, Bolesława Limanowskie-
go od )ileńskiej do Reymonta, Leśna, Lotnicza od Reymonta do )ileńskiej, Podchorążych, 
Poprzeczna od Reymonta do )ileńskiej, )ileńska bez nr 1–3, )schodnia, )spólna 

13. Klonowa bez nr 2-2b, Jana Kochanowskiego,  Lwowska od 11 Listopada do )ileńskiej 

14. 
Cmentarna, Klonowa od nr 2–2b, Marii Skłodowskiej-Curie str. wschodnia (od nr 1 do 5ho, 
)ojska Polskiego od Skłodowskiej (Brzozowej do )spólnejo  

15. 

Agrestowa, Akacjowa, Bronisława Czecha, Kazimierza Deyny, Dobroszycka, Jagodowa, 
Jasna, Jaśminowa, Jarzynowa, Kasztanowa, Janusza Kusocińskiego, óenryka Łasaka, 
Łąkowa, Malinowa, Bronisława Malinowskiego, Stanisława Mikołajczyka, Miła, Nowowiej-
ska, Ogrodowa, Owocowa, Parkowa, Porzeczkowa, Poziomkowa,  
Bogusława Psujka, Północna, Kazimierza Pułaskiego, Różana, )andy Rutkiewicz, Rzemieśl-
nicza,  Janusza Sidły, Sosnowa, Spokojna, Feliksa Stamma, Tadeusza Ślusarskiego, Świer-
kowa, Targowa, Stanisławy )alasiewicz-Olson, )ielkopolna, )ierzbowa, )iśniowa, )in-
centego )itosa, )ojska Polskiego od Spacerowej do wiaduktu, )rocławska od bramy 
)rocławskiej do Stacji PKP 

16. 

Błękitna, Fabryczna, Gryczana, Jęczmienna, Ludwikowska, Łukanowska, 3 Maja od Cie-
szyńskiego / Młynarskiej do wiaduktu kolejowego, Miodowa, Osada Bystre, Osiedle, 
Owsiana, Pogodna, Polna, Południowa, Pszeniczna, Mikołaja Reja, Rzepakowa, Stawowa, 
Stolarska, Tęczowa, )ikliniarska, Żytnia 

17. 

Batalionów Chłopskich, Gen. Józefa Bema, Arkadiusza Bożka, Ceglana, Cicha, Gen. óenry-
ka Dąbrowskiego, Demokratów, Gliniana, Jastrzębia, Jęczmienna, Kosynierów, Lipowa, 
Mokra, Orla, Kazimierza Przerwy Tetmajera, óeleny Radlińskiej, Tadeusza Rejtana, Sokola, 
Ignacego Solarza, Jana Stapińskiego, )iejska, Józefa )ybickiego 

18. 
Jerzego Bocka, Bratnia, Fryderyka Chopina, Krótka, Krucza, Młynarska, Ptasia, Juliusza 
Słowackiego, )ały Jagiellońskie, )ałowa 

 

 
2950 

UCHWAŁA RADY MIASTA OLEŚNICY 

z dnia 31 sierpnia 2006 r. 

w sprawie dostosowania opisu granic osręgaw wu orczuch miasta Oleśnicu 
do stanu wastucznego 

 Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wybor-
cza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 159, poz. 1547 ze zm.) Rada Miasta na wniosek Burmistrza ucswala, co 
następujeą 

 
§ 1 

W związku z utworzeniem nowycs ulic dostosowuje 
się opis granic okręgów wyborczycs polegający naą  
– dopisaniu do okręgu wyborczego nr 1 ulicy Kreso-

wej,  
– dopisaniu do okręgu wyborczego nr 2 ulicą Balono-

wa, Błękitna, Jęczmienna, Gryczana, Miodowa, Po-
godna, Powietrzna, Spadocsronowa, Szybowcowa, 
Aęczowa, Zakładowa, Żwirki i Wigury,  

– dopisaniu do okręgu wyborczego nr 3 ulicą Agre-
stowa, Bronisława Czecsa, Kazimierza Deyny, Ja-
godowa, Jarzynowa, Malinowa, Owocowa, Po-
rzeczkowa, Poziomkowa, Bogusława Psujka, Aade-
usza Rlusarskiego. 

§ 2 

Jednolity wykaz granic okręgów wyborczycs stanowi 
załącznik do ucswały.  

§ 3 

Ucswała wcsodzi w życie z dniem podjęcia i podlega 
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego i podaniu do publicznej wiadomości 
poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Mia-
sta Oleśnicy.  
 

PRZEWODNICZDCI 
RADI MIASAA 

 
RYSZARD ZELINKA
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Zasącznis do uchwasu Radu Miasta 
Oleśnicu z dnia 31 sierpnia 2006 r. 
(poz. 29506 

 

Nr okręgu 
wyborczego 

Granice okręgu wyborczego – ulice 

Liczba  
wybieranych 

radnych  
w okręgu 

1 2 5 

1. 
 
 
 

Boczna, Brzozowa, Cmentarna, Gen. Franciszka Kleeberga, Klonowa, Jana Kocha-
nowskiego, Mikołaja Kopernika, Kresowa Krzywa od )ileńskiej do Reymonta, Leśna, 
Bolesława Limanowskiego od )ileńskiej do Reymonta, 11 Listopada od Lwowskiej 
do óallera, Lotnicza od Reymonta do )ileńskiej, Lwowska, Łowiecka, Podchorą-
żych, Poprzeczna od Reymonta do )ileńskiej, Gen. )ładysława Sikorskiego, Jana 
Sinapiusa, Marii Skłodowskiej-Curie, Spacerowa, Mjr óenryka Sucharskiego, )ileń-
ska, )ojska Polskiego od Placu Staszica w kierunku wschodnim, )schodnia, 
)spólna, Zielona, pl. Zwycięstwa, 

7 

2. 

Armii Krajowej, Balonowa, Błękitna, Ciepła, Ignacego Daszyńskiego, Energetyczna, 
Fabryczna, )ładysława Grabskiego, Gen. Józefa óallera, Jęczmienna, Gryczana, 
Kazimierza )ielkiego, Kolejowa, Skwer Kombatantów Rzeczypospolitej Tadeusza 
Kościuszki, Krzywa od Reymonta do Krzywoustego, Bolesława Krzywoustego, Eu-
geniusza Felicjana Kwiatkowskiego, Kwiatowa, Joachima Lelewela, Bolesława Lima-
nowskiego od Reymonta do Moniuszki, 11 Listopada od óallera do Reja, Lotnicza od 
Reymonta do Krzywoustego, Ludwikowska, Łukanowska, Gen. Stanisława Maczka, 
3 Maja od Cieszyńskiego / Młynarskiej do wiaduktu kolejowego, Małopolna, Adama 
Mickiewicza, Miodowa,  Stanisława Moniuszki, Ignacego Mościckiego, Na Podkowie, 
Gabriela Narutowicza, Otwarta, Osada Bystre, Osiedle, Owsiana, Ignacego Paderew-
skiego, Pocztowa, Pogodna, Polna, Południowa, Ks. Józefa Poniatowskiego, Po-
przeczna od Reymonta do Armii Krajowej, Powietrzna, Prosta, Przemysłowa, Przy-
jaźni, Pszeniczna, Mikołaja Reja )ładysława Reymonta, Rzepakowa, óenryka Sien-
kiewicza, Słoneczna, Spadochronowa, Stawowa, Stolarska, Ks. Franciszka Sudoła, 
Szybowcowa, Tęczowa, Lwa Tołstoja, Trakcyjna, )ądoły, )esoła, )ikliniarska, 
Zakładowa, Stefana Żeromskiego, Żwirki i )igury, Żytnia  

8 

3. 

 
 
 
 
 
 

Agrestowa, Akacjowa, Batalionów Chłopskich, Gen. Józefa Bema, Bociania, Jerzego 
Bocka, Arkadiusza Bożka, Bratnia, Ceglana, Bronisława Czecha, Fryderyka Chopina, 
Cicha, Antoniego Cieszyńskiego, Gen. óenryka Dąbrowskiego, Demokratów, Kazi-
mierza Deyny, Dobroszycka, Gliniana, Św. Jadwigi, Jagodowa, Jarzynowa,  Jasna, 
Jastrzębia, Jaśminowa, Jęczmienna, Kasztanowa, Jana Kilińskiego, Kosynierów, 
Kościelna, Krótka, Krucza, pl. Książąt Śląskich, Janusza Kusocińskiego, Lipowa, 
óenryka Łasaka, Łąkowa, Łużycka, 3 Maja str. zach. od Rynku do Młynarskiej (od nr 
1 do 12o str. wsch. od Rynku do Cieszyńskiego (od nr 60 do 72o, Malinowa, Broni-
sława Malinowskiego, Jana Matejki, Stanisława Mikołajczyka, Miła, Młynarska, Mo-
kra, Nowowiejska, Ogrodowa, Okrężna, Orla, Owocowa, Parkowa, Porzeczkowa, 
Poziomkowa, Północna, Bolesława Prusa, Kazimierza Przerwy Tetmajera, Bogusława 
Psujka, Ptasia, Kazimierza Pułaskiego, óeleny Radlińskiej, Tadeusza Rejtana, Różana, 
)andy Rutkiewicz, Rycerska, Rynek, Rzemieślnicza, Sejmowa, Janusza Sidły, Juliu-
sza Słowackiego, Sokola, Ignacego Solarza, Sosnowa, Spokojna, Feliksa Stamma, 
Jana Stapińskiego, pl. Stanisława Staszica, Szkolna, Tadeusza Ślusarskiego Świer-
kowa, Targowa, Romualda Traugutta, Stanisławy )alasiewicz-Olson, )ałowa, )ały 
Jagiellońskie, )ąska, )iejska, )ielkopolna, )ierzbowa, )iśniowa, )incentego 
)itosa, )ojska Polskiego od Spacerowej w kierunku zachodnim, )rocławska, Józe-
fa )ybickiego, Zamkowa 

6 
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2951 

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY PROCHOWICE 

z dnia 30 sierpnia 2006 r. 

w sprawie nadania Statutu Urzędowu Miasta i Gminu w Prochowicach 

 Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) 
w związku z art. 238 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o minansacs 
publicznycs (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miasta i Gminy 
Procsowice ucswala, co następujeą 

 
 

§ 1 

Nadaje się Statut Urzędowi Miasta i Gminy w Procso-
wicacs w brzmieniuą 
„1. Urząd Miasta i Gminy w Procsowicacs jest gmin-

ną jednostką organizacyjną gminy działającą w 
mormie jednostki budżetowej. 

 2. Siedzibą Urzędu Miasta i Gminy w Procsowicacs 
jest budynek przy ul. Rynek 1 w Procsowicacs. 

 3. Kierownikiem Urzędu Miasta i Gminy w Procso-
wicacs jest Burmistrz Miasta i Gminy Procsowice. 

 4. Zadania Urzędu Miasta i Gminy w Procsowicacs 
określa ucswała nr XIV/68/1999 Rady Miasta i 
Gminy Procsowice z dnia 29 czerwca 1999 r. w 
sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Mia-
sta i Gminy Procsowice. 

 5. Urząd Miasta i Gminy w Procsowicacs działa na 
podstawieą 
1) ustawy z dnia 8 marca1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 
z późn. zm.), 

2) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o minansacs 
publicznycs (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. 
zm.).” 

§ 2 

Wykonanie ucswały powierza się Burmistrzowi Miasta 
i Gminy Procsowice. 

§ 3 

Ucswała wcsodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 
 
 

PRZEWODNICZDCA 
RADI MIASAA I GMINI 

 
ALICJA SIELICKA 

 
 
 
 

2952 

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY PROCHOWICE 

z dnia 30 sierpnia 2006 r. 

w sprawie ustalenia garnuch stawes opsat ponoszonuch przez wsaścicieli 
nieruchomości za ussugę usuwania i unieszsodliwiania somunalnuch 
                                       nieczustości psunnuch 

 Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzy-
maniu czystości i porządku w gminacs (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008) 
Rada Miasta i Gminy Procsowice ucswala, co następujeą 

 
 

§ 1 

Ustala się górną stawkę opłat ponoszonycs przez wła-
ścicieli nierucsomości za usługę usuwania i unieszko-
dliwiania komunalnycs nieczystości płynnycs na tere-
nie miasta i gminy Procsowice w wysokości 14 zł/m3 
(brutto) zgromadzonycs w zbiornikacs bezodpływo-
wycs na terenie posesji komunalnycs nieczystości 
płynnycs. 

§ 2 

Ucswała wcsodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego i podlega rozplakatowaniu na tablicacs 
ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Procsowice. 

 
 
 
 
 
 
PRZEWODNICZDCI 

RADI MIASAA I GMINI 
 

ALICJA SIELICKA
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2953 

UCHWAŁA RADY GMINY DŁUGOŁUKA 

z dnia 28 kwietnia 2006 r. 

w sprawie uchwalenia mieescowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla o rę u wsi Łozina – część A 

(Skarga Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0914-16/55/06 z dnia 7 czerwca 
2006 r. do WSA na ucswałę w całości). 

 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 ze zm.) 
i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 ze zm.) w związku z art. 85 ust. 2 usta-
wy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz w nawiązaniu do 
ucswały nr XuIX/463/2002 Rady Gminy Długołeka z dnia 31 lipca 
2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Łozina, Rada Gminy Długołęka 
ucswala, co następujeą 

 
 

R O Z D Z I A Ł   I 

PRZEPISY OGÓLNE 

§ 1 

Ucswala się miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego dla obrębu wsi ŁOZINA – CZUŚĆ A w gmi-
nie Długołęka – zwany dalej MPZP OBRUB ŁOZINA – 
CZESC A, którego obowiązujące ustalenia o przezna-
czeniu, warunkacs zabudowy zagospodarowania tere-
nów zostają wyrażone w postacią 
1) rysunku planu w skali 1ą5000 stanowiącego za-

łącznik gramiczny do niniejszej ucswały obowiązują-
cego w zakresieą granicy obszaru objętego planem, 
przeznaczenia terenów, linii rozgraniczającycs tere-
ny o różnycs munkcjacs, w tym linii rozgraniczają-
cycs tereny komunikacji, granic strem ocsrony kon-
serwatorskiej, lokalizacji stanowisk arcseologicz-
nycs, lokalizacji pomników przyrody, lokalizacji sta-
nowisk roślin csronionycs, granic strem ocsronnycs 
od cmentarza, strem bezpieczeństwa od linii elektro-
energetycznycs 400 kV, zalecanego przebiegu pla-
nowanycs elektroenergetycznycs linii średniego 
napięcia oraz stremy uciążliwości planowanej drogi 
ekspresowej; 

2) zasad zagospodarowania terenów określonycs w 
rozdziale II niniejszej ucswały; 

3) zasad obsługi w zakresie inmrastruktury tecsnicznej 
określonycs w rozdziale III niniejszej ucswały; 

4) zasad ocsrony środowiska określonycs w rozdziale 
IV niniejszej ucswały. 

§ 2 

Ilekroć w dalszycs przepisacs niniejszej ucswały mo-
wa oą 
1) planie – należy przez to rozumieć MPZP OBREB 

ŁOZINA – CZESC A, o którym mowa w § 1 ucswa-
ły; 

2) rusunsu planu – należy przez to rozumieć rysunek 
planu w skali 1ą5000 z oznaczeniami gramicznymi 
określonymi w legendzie, stanowiący załącznik gra-
miczny do niniejszej ucswały; 

3) terenie – należży przez to rozumieć obszar ograni-
czony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, 
oznaczony symbolem munkcji zgodnie z oznacze-
niami gramicznymi określonymi w legendzie; 

4) powierzchni za udowu – należy przez to rozumieć 
powierzcsnie pod budynkami wraz ze wszystkimi 
powierzcsniami utwardzonymi nieprzepuszczający-
mi wód opadowycs; 

5)  udunsach i o iestach pomocniczuch – należy 
przez to rozumieć garaże, wiaty oraz budynki go-
spodarcze; 

6) inwestuceach uciążliwuch – należy przez to rozu-
mieć inwestycje zaliczone do przedsięwzięć mogą-
cycs znacząco oddziaływać na środowisko w ro-
zumieniu stosownycs przepisów dotyczącycs 
ocsrony środowiska ustawy Prawo ocsrony środo-
wiska (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 627 ze zm.). 
Wątpliwości w kwestii uciążliwości inwestycji roz-
strzyga raport oceny oddziaływania na środowisko 
sporządzony zgodnie z przepisem szczególnym. 

R O Z D Z I A Ł   II 

ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW 

§ 3 

Zasadu ogalne 

1. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu 
następującymi symbolami identymikacyjnymią 

1) MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej oraz zabudowy zagrodowej, 

2) MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielo-
rodzinnej, 

3) U/MN – tereny zabudowy usługowo-
mieszkaniowej, 

4) USR – tereny usług sportu i rekreacji, 
5) U – tereny usług publicznycs, 
6) UK – tereny usług kultury, 
7) UKS – tereny usług związanycs z obsługa ko-

munikacji, 
8) UI – tereny usług innycs, 
9) U/P– tereny aktywności gospodarczej z wyklu-

czeniem inwestycji uciążliwycs, 
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10) EE – tereny urządzeń inmrastruktury tecsnicznej 
związanycs z zaopatrzeniem w energię elek-
tryczną, 

11) WZ – tereny urządzeń inmrastruktury tecsnicz-
nej związanycs z zaopatrzeniem w wodę, 

12) ZC – tereny cmentarzy, 
13) ZP – tereny zieleni parkowej, 
14) Ru – tereny lasów, gruntów leśnycs oraz ob-

szary do zalesienia, 
15) RP – tereny gruntów rolnycs, 
16) KZ, Ku, KD, KPJ – tereny komunikacji drogo-

wej. 
2. W granicacs planu obowiązują następujące ustale-

nia ogólne dotyczące zasad zagospodarowania te-
renówą 

1) W celu zapewnienia możliwości prowadzenia 
prac konserwacyjnycs, przy ciekacs wodnycs i 
rowacs melioracyjnycs wprowadza się pasy 
wolne od zainwestowania o szerokości 4 m 
(od górnej krawędzi rowu) po obu stronacs 
cieków; 

2) Obowiązuje strema ocsronna lasu w odległości 
10 m od ściany lasu, w granicacs której wy-
klucza się lokalizacje zabudowy; 

3) Obowiązują stremy bezpieczeństwa od napo-
wietrznycs linii elektroenergetycznycs 400 kV, 
stanowiące proponowany obszar ograniczone-
go użytkowaniaą 
a) od napowietrznej linii elektroenergetycznej  

400 kV, o szerokości 90 m (granice  
w odległości 45 m od osi linii w obu kierun-
kacs), 

4) Do czasu skablowania napowietrznycs linii 
elektroenergetycznycs średniego napięcia 
obowiązuje wolna od zabudowy strema bezpie-
czeństwa o szerokości 10 m (granice  
w odległości 5 m od osi linii w obu kierun-
kacs), stanowiąca proponowany obszar ogra-
niczonego użytkowania; 

5) W stremacs bezpieczeństwa od napowietrznycs 
linii elektroenergetycznycs obowiązuje zakaz 
wprowadzania dolesień; 

6) W przypadku realizacji inwestycji na gruntacs 
zdrenowanycs wprowadza się obowiązek 
przebudowy systemu drenarskiego (po sto-
sownycs uzgodnieniacs z właściwym organem 
ds. melioracji); 

7) Odprowadzenie wód opadowycs do rowów 
melioracyjnycs oraz wszelkie kolizje z urządze-
niami wodno-melioracyjnymi, wymagają uzy-
skania zgody ics właścicieli; 

8) Na etapie realizacji oraz modernizacji dróg, ulic 
i ciągów pieszo-jezdnycs, w szczególnie uza-
sadnionycs przypadkacs związanycs  
z wystąpieniem przeszkód terenowycs, za 
zgodą zarządcy drogi, dopuszcza się przesu-
niecie linii rozgraniczającycs terenów komuni-
kacji drogowej maksymalnie o 5 m, z zacso-
waniem szerokości w liniacs rozgraniczającycs 
ustalonycs w § 5 niniejszej ucswały; 

9) Szerokości dróg, ulic i ciągów pieszo-jezdnycs 
w liniacs rozgraniczającycs nie mogą być do-
celowo mniejsze niż wynika to z ustaleń planu 
oraz aktualnego podziału ewidencyjnego; 

10) Za godne z planem uznaje się przekształcanie 
wewnętrznej komunikacji drogowej w pu-
bliczną komunikację drogową; 

11) Nowe dojazdy powstałe z podziałów terenów 
na działki budowlane nie mogą być węższe niż 
5,0 m; 

12) W oznaczonej na rysunku planu orientacyjnej 
stremie uciążliwości planowanej drogi klasy „S” 
– ekspresowej, (granice stremy w odległości 
200 m od linii rozgraniczającej drogi), wyklu-
cza się lokalizacje nowycs budynków miesz-
kalnycs do czasu realizacji S 8 i badań pozio-
mu sałasu – budynki mieszkalne dopuszcza się 
w terenacs, na którycs poziom sałasu nie 
przekroczy dopuszczalnycs norm; przebieg 
granicy stremy będzie skorygowany po osta-
tecznym ustaleniu przebiegu drogi „S”. 

13) Dla nowycs budynków oraz rozbudowywanycs 
części budynków istniejącycs położonycs w 
obrębie obszarów zainwestowanycs obowiązu-
ją nieprzekraczalne linie zabudowy w odległo-
ścią 
a) min. 14,0 m od osi jezdni ulic klasy „Z” – 

zbiorczycs, 
b) min. 10,0 m od osi jezdni ulic klasy „u” – 

lokalnycs, 
c) min. 9,0 m od osi jezdni ulic klasy „D” – 

dojazdowycs, ale nie mniejszej niż 4m od li-
nii rozgraniczającycs tereny komunikacji; 

14) Dla nowycs budynków oraz rozbudowywanycs 
części budynków istniejącycs położonycs  
w obrębie obszarów niezainwestowanycs 
(otwartycs) obowiązują nieprzekraczalne linie 
zabudowy w odległości min. 23,5 m od osi 
jezdni dróg klasy „Z” – zbiorczycs, 

15) Za zgodne z planem uznaje się lokalizacje w li-
niacs rozgraniczającycs dróg i ulic towarzyszą-
cycs obiektów inżynierskics, csodników  
i ścieżek rowerowycs lub ścieżek pieszo- 
-rowerowycs oraz niezbędnycs urządzeń tecs-
nicznycs związanycs z prowadzeniem  
i zabezpieczeniem rucsu; 

16) W obrębie skrzyżowań dróg i ulic obowiązują, 
w miejscacs określonycs na rysunku planu, na-
rożne ścięcia linii rozgraniczającycs (trójkąty 
widoczności) o wymiaracsą 
a) 10 m x 10 m – na skrzyżowaniacs z ulicami 

klasy „Z”, 
b) 5 m x 5 m – na skrzyżowaniacs z ulicami 

klasy „u” i „D”; 
17) Inwestor winien zapewnić niezbędną ilość 

miejsc postojowycs na terenie własnym; 
18) Za zgodne z planem uznaje się zarurowanie 

oraz przekształcenie w kanalizacje deszczowa 
rowów znajdującycs się w liniacs rozgranicza-
jącycs dróg, ulic i ciągów pieszo- 
-jezdnycs (po uzyskaniu pozytywnego uzgod-
nienia od zarządcy cieku); 

19) Za zgodną z planem uznaje się lokalizację w li-
niacs rozgraniczającycs dróg, ulic i ciągów 
pieszo-jezdnycs sieci uzbrojenia tecsnicznego; 

20) Za zgodne z planem uznaje się przesuniecie 
(maksymalnie o 10,0 m) linii rozgraniczającej 
pomiędzy terenami zainwestowania wsi (MN)  
a terenami gruntów rolnycs wyłącznie  
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w wyjątkowycs wypadkacs uzasadnionycs 
koniecznością lokalizacji obiektu budowlanego, 
którego rozmiary uzasadniają taką potrzebę; 

21) Za zgodne z planem uznaje się prowadzenie 
działalności w zakresie agroturystyki na tere-
nacs zabudowy związanycs z działalnością rol-
nicza (z wyłączeniem terenu RP 2); 

17) Za zgodne z planem uznaje się zalesienie grun-
tów rolnycs oznaczonycs na rysunku planu 
symbolem RP 1, RP 2; 

18) Za zgodne z planem uznaje się przeznaczenie 
gruntów rolnycs dla celów związanycs z pro-
wadzeniem produkcji rybackiej. 

19) Określone w § 4 ucswały ustalenia dotyczące 
kąta nacsylenia połaci dacsowycs odnoszą się 
do głównycs połaci dacsowycs w nowycs bu-
dynkacs oraz rozbudowywanycs częściacs 
budynków istniejącycs i obowiązują na co 
najmniej 60% powierzcsni rzutu całego budyn-
ku w obrysie ścian zewnętrznycs. Pozostałe 
40% powierzcsni rzutu budynku może być 
przekryte w inny sposób, bez zacsowania 
określonego kąta nacsylenia. Ustalenia doty-
czące kąta nacsylenia połaci dacsowycs nie 
dotyczą również budynków pomocniczycs oraz 
rozbudowywanycs części istniejącycs budyn-
ków o kątacs nacsylenia dacsów niezgodnycs 
z określonymi w ucswale. 

§ 4 

Przeznaczenie terenaw, losalne warunsi, zasadu  
i standardu ssztastowania za udowu i urządzania terenu 

1. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu 
symbolem MN, dla którycs obowiązują następujące 
ustalenia szczegółoweą 
1) Funkcja wiodąca terenuą za udowa mieszsanio-

wa eednorodzinna oraz za udowa zagrodowa; 
2) Za zgodne z munkcja wiodąca terenu uznaje sięą 

a) lokalizacje zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej wolno stojącej, 

b) lokalizacje zabudowy zagrodowej z wyklu-
czeniem lokalizacji nowycs obiektów sodow-
lanycs o obsadzie powyżej 4 DJP (duże jed-
nostki przeliczeniowe), 

c) zacsowanie istniejącej zabudowy zagrodowej 
wraz z istniejącymi obiektami sodowlanymi; 

3) Za zgodne z planem uznaje się ponadtoą 
a) utrzymanie istniejącej zabudowy mieszka-

niowej wielorodzinnej, 
b) lokalizacje zabudowy mieszkaniowej wie-

lorodzinnej, do dwócs mieszkań w jednym 
budynku, 

c) lokalizacje niezbędnycs obiektów pomoc-
niczycs oraz urządzeń i sieci inmrastruktury 
tecsnicznej, 

d) lokalizacje usług nieuciążliwycs, do 30% 
powierzcsni użytkowej budynku mieszkal-
nego lub do 100 m2 powierzcsni całkowi-
tej obiektu wolno stojącego, 

e) lokalizacje komunikacji wewnętrznej; 
4) Zasady i standardy urządzania terenuą 

a) nowa zabudowa powinna nawiązywać 
morma i gabarytami do sistorycznej zabu-
dowy wsi, 

b) dacsy dwu- lub wielospadowe o symetrycz-
nycs połaciacs (kat nacsylenia 35º–45º), 
kryte dacsówką ceramiczną lub innym mate-
riałem imitującym dacsówkę, nie dotyczy 
obiektów istniejącycs i ics przebudowy i mo-
dernizacji, 

c) wysokość budynków mieszkalnycs maksy-
malnie dwie kondygnacje nadziemne nie li-
cząc piwnic, w tym jedna jako poddasze 
użytkowe, jednak nie więcej niż 10,0 m li-
czone od naturalnej powierzcsni gruntu do 
kalenicy dacsu, nie dotyczy obiektów istnie-
jącycs i ics przebudowy i modernizacji, 

d) powierzcsnia zabudowy nie powinna przekra-
czać 30% powierzcsni działki, w wypadku 
prowadzenia działalności usługowej 60%; 

5) Zasady i warunki podziału na działki budowlaneą 
przy wydzielaniu nowycs działek budowlanycs 
docelowa powierzcsnia działki mieszkaniowej 
powstałej na skutek podziału = min. 900 m2. 

2. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu 
symbolem MW, dla którego obowiązują następują-
ce ustalenia szczegółoweą 
1) Funkcja wiodąca terenuą za udowa mieszsanio-

wa wielorodzinna; 
2) Za zgodne z munkcja wiodąca terenu uznaje sięą 

lokalizacje zabudowy mieszkaniowej wieloro-
dzinnej, 

3) Za zgodne z planem uznaje się ponadtoą 
a) lokalizacje niezbędnycs obiektów pomocni-

czycs oraz urządzeń i sieci inmrastruktury 
tecsnicznej, 

b) lokalizacje usług nieuciążliwycs, 
c) lokalizacje komunikacji wewnętrznej; 

4) Zasady i standardy urządzania terenuą 
a) nowa zabudowa powinna nawiązywać mormą 

i gabarytami do sistorycznej zabudowy wsi, 
b) dacsy dwu- lub wielospadowe, nie dotyczy 

obiektów istniejącycs i ics przebudowy i mo-
dernizacji; 

c) wysokość nowycs budynków mieszkalnycs 
maksymalnie trzy kondygnacje nadziemne nie 
licząc piwnic, w tym jedna jako poddasze 
użytkowe, jednak nie więcej niż 12 m liczone 
od naturalnej powierzcsni gruntu do kalenicy 
dacsu, nie dotyczy obiektów istniejącycs  
i ics przebudowy i modernizacji, 

d) powierzcsnia zabudowy nie powinna przekra-
czać 60% powierzcsni działki; 

5) Zasady i warunki podziału na działki budowlaneą 
przy wydzielaniu nowycs działek budowlanycs 
docelowa powierzcsnia działki mieszkaniowej 
powstałej na skutek podziału = min. 1000 m2. 

3. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu 
symbolem U/MN, dla którycs obowiązują następu-
jące ustalenia szczegółoweą 
1) Funkcja wiodąca terenuą za udowa ussugowo-

mieszsaniowa; 
2) Za zgodne z munkcja wiodąca terenu uznaje sięą 

a) lokalizacje zabudowy usługowej z wyklucze-
niem inwestycji uciążliwycs, 

b) lokalizacje towarzyszącej zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej wolno stojącej; 

3) Za zgodne z planem uznaje się ponadtoą 
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a) lokalizacje niezbędnycs obiektów pomocni-
czycs oraz urządzeń i sieci inmrastruktury 
tecsnicznej, 

b) lokalizacje komunikacji wewnętrznej; 
4) Zasady i standardy urządzania terenuą 

a) nowa zabudowa powinna nawiązywać mor-
mą i gabarytami do sistorycznej zabudowy 
wsi, 

b) dacsy budynków mieszkalnycs dwu- lub 
wielospadowe o symetrycznycs połaciacs 
(kat nacsylenia 35º–45º), kryte dacsówką 
ceramiczną lub innym materiałem imitują-
cym dacsówkę, nie dotyczy obiektów ist-
niejącycs i ics przebudowy i modernizacji; 

c) wysokość budynków mieszkalnycs maksy-
malnie dwie kondygnacje nadziemne nie li-
cząc piwnic, w tym jedna jako poddasze 
użytkowe, jednak nie więcej niż 10,0 m li-
czone od naturalnej powierzcsni gruntu do 
kalenicy dacsu, nie dotyczy obiektów istnie-
jącycs i ics przebudowy i modernizacji; 

d) wysokość budynków usługowycs maksy-
malnie dwie kondygnacje nadziemne nie li-
cząc piwnic, jednak nie więcej niż 10,0 m 
liczone od naturalnej powierzcsni gruntu do 
kalenicy dacsu, 

e) powierzcsnia zabudowy nie powinna prze-
kraczać 60% powierzcsni działki. 

5) Zasady i warunki podziału na działki budowla-
neą przy wydzielaniu nowycs działek budowla-
nycs docelowa powierzcsnia działki usługowo- 
-mieszkaniowej powstałej na skutek podziału 
= min. 1000 m2. 

4. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu 
symbolem USR, dla którego obowiązują następu-
jące ustalenia szczegółoweą 
1) Funkcja wiodąca terenuą ussugi sportu i resre-

acei; 
2) Za zgodne z munkcją wiodącą terenu uznaje sięą 

a) wykorzystywanie terenu do celów sportu  
i rekreacji, 

b) lokalizacje urządzeń sportowycs i rekreacyj-
nycs; 

3) Za zgodne z planem uznaje się ponadtoą 
a) lokalizacje towarzyszącycs obiektów usłu-

gowycs i pomocniczycs, 
b) lokalizacje urządzeń i sieci inmrastruktury 

tecsnicznej, 
c) lokalizacje komunikacji wewnętrznej; 

4) Zasady i standardy urządzania terenuą wyso-
kość obiektów maksymalnie 6 m. 

5. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu 
symbolem U, dla którycs obowiązują następujące 
ustalenia szczegółoweą 
1) Funkcja wiodąca terenuą ussugi pu liczne; 
2) Za zgodne z munkcją wiodącą terenu uznaje sięą 

a) lokalizacje obiektów związanycs z usługamią 
oświaty, wycsowania, zdrowia, kultury, 
administracji, łączności i innycs usług pu-
blicznycs; 

b) lokalizacje obiektów związanycs z usługami 
sandlu i gastronomii; 

3) Za zgodne z planem uznaje się ponadtoą lokali-
zacje towarzyszącycs obiektów pomocniczycs 
oraz urządzeń i sieci inmrastruktury tecsnicznej; 

4) Zasady i standardy urządzania terenówą 
a) arcsitektura nowycs obiektów winna na-

wiązywać skalą i csarakterem do sistorycz-
nej zabudowy oraz otaczającego krajobrazu, 

b) dacsy nowycs obiektów dwu- lub cztero-
spadowe kryte dacsówka ceramiczna lub 
innym materiałem imitującym dacsówkę, 
dopuszcza się mansardy, 

c) wysokość nowycs budynków maksymalnie 
dwie kondygnacje nadziemne (w tym jedna 
jako poddasze użytkowe), jednak nie więcej 
niż 12 m liczone od naturalnej powierzcsni 
gruntu do kalenicy dacsu, 

d) powierzcsnia zabudowy nie powinna prze-
kraczać 50% powierzcsni działki. 

6. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu 
symbolem UK 1, dla którycs obowiązują następu-
jące ustalenia szczegółoweą 
1) Funkcja wiodąca terenówą ussugi sulturu; 
2) Za zgodne z munkcja wiodąca terenu uznaje sięą 

lokalizacje obiektów sakralnycs; 
3) Za zgodne z planem uznaje się ponadtoą lokali-

zację urządzeń i sieci inmrastruktury tecsnicz-
nej; 

4) Zasady i standardy urządzania terenówą dzia-
łalność inwestycyjna wymaga uzgodnienia  
z Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem 
Zabytków we Wrocławiu. 

7. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu 
symbolem UK 2, dla którycs obowiązują następu-
jące ustalenia szczegółoweą 
1) Funkcja wiodąca terenówą ussugi sulturu; 
2) Za zgodne z munkcją wiodącą terenu uznaje sięą 

lokalizacje obiektów usługowycs o csarakterze 
kulturowym np.ą świetlicy, biblioteki itp; 

3) Za zgodne z planem uznaje się ponadtoą 
a) lokalizację innycs obiektów usług publicz-

nycs, 
b) lokalizację usług gastronomii, 
c) lokalizację towarzyszącycs obiektów po-

mocniczycs oraz urządzeń i sieci inmrastruk-
tury tecsnicznej; 

4) Zasady i standardy urządzania terenówą 
a) zabudowa powinna nawiązywać morma  

i gabarytami do sistorycznej zabudowy wsi, 
b) dacsy dwu- lub czterospadowe kryte da-

csówką ceramiczną lub innym materiałem 
imitującym dacsówkę, dopuszcza się man-
sardy, 

c) wysokość nowycs budynków maksymalnie 
jedna kondygnacja nadziemna, jednak nie 
więcej niż 9 m liczone od naturalnej po-
wierzcsni gruntu do kalenicy dacsu. 

8. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu 
symbolem UKS, dla którego obowiązują następu-
jące ustalenia szczegółoweą 
1) Funkcja wiodąca terenuą ussugi związane z o -

ssugą somunisacei; 
2) Za zgodne z munkcją wiodącą terenu uznaje sięą 

lokalizację obiektów działalności gospodarczej 
o csarakterze usługowym związanycs z obsłu-
ga rucsu samocsodowego; 

3) Za zgodne z planem uznaje się ponadtoą 
a) lokalizację towarzyszącycs obiektów po-

mocniczycs oraz niezbędnycs urządzeń  
i sieci inmrastruktury tecsnicznej, 
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b) lokalizację komunikacji wewnętrznej; 
4) Zasady i standardy urządzania terenuą 

a) nowa zabudowa powinna nawiązywać mor-
ma i gabarytami do sistorycznej zabudowy 
wsi, 

b) wysokość obiektów usługowycs maksy-
malnie jedna kondygnacja, jednak nie więcej 
niż 10 m, 

c) dopuszcza się zabudowę maksymalnie 60% 
powierzcsni działki. 

9. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu 
symbolem UI, dla którego obowiązują następujące 
ustalenia szczegółoweą 
1) Funkcja wiodąca terenuą ussugi inne; 
2) Za zgodne z munkcją wiodąca terenu uznaje sięą 

lokalizację remizy straży pożarnej; 
3) Za zgodne z planem uznaje się ponadtoą 

a) lokalizację innycs obiektów usług publicz-
nycs, 

b) lokalizację towarzyszącycs obiektów po-
mocniczycs oraz urządzeń i sieci inmrastruk-
tury tecsnicznej; 

4) Zasady i standardy urządzania terenuą arcsitek-
tura obiektów winna nawiązywać skalą i csa-
rakterem otaczającego krajobrazu. 

10. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu 
symbolem U/P, dla którycs obowiązują następują-
ce ustalenia szczegółoweą 
1) Funkcja wiodąca terenuą astuwność gospodar-

cza z wusluczeniem inwestucei uciążliwuch; 
2) Za zgodne z munkcją wiodąca terenu uznaje sięą 

lokalizację obiektów działalności gospodarczej 
o csarakterze usługowym; 

3) Za zgodne z planem uznaje się ponadtoą 
a) lokalizację obiektów produkcyjnycs z wy-

kluczeniem inwestycji uciążliwycs, 
b) lokalizacje towarzyszącej zabudowy miesz-

kaniowej lub munkcji mieszkaniowej w 
obiekcie usługowym, 

c) lokalizacje towarzyszącycs obiektów po-
mocniczycs oraz urządzeń i sieci inmrastruk-
tury tecsnicznej, 

d) lokalizacje komunikacji wewnętrznej; 
4) Zasady i standardy urządzania terenuą 

a) wysokość budynków usługowycs maksy-
malnie dwie kondygnacje nadziemne nie li-
cząc piwnic, jednak nie więcej niż 10,0 m 
liczone od naturalnej powierzcsni gruntu do 
kalenicy dacsu; 

b) dacsy budynków mieszkalnycs dwu- lub 
wielospadowe o symetrycznycs połaciacs 
(kat nacsylenia 35º–45º), kryte dacsówką 
ceramiczną lub innym materiałem imitują-
cym dacsówkę; 

c) wysokość budynków mieszkalnycs maksy-
malnie dwie kondygnacje nadziemne nie li-
cząc piwnic, w tym jedna jako poddasze 
użytkowe, jednak nie więcej niż 10,0 m li-
czone od naturalnej powierzcsni gruntu do 
kalenicy dacsu; 

d) powierzcsnia zabudowy nie powinna prze-
kraczać 70% powierzcsni działki, 

11. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu 
symbolem EE, dla którycs obowiązują następujące 
ustalenia szczegółoweą 

1) Funkcja wiodąca terenówą urządzenia inwra-
strusturu technicznee związane z zaopatrze-
niem w energie elestruczną; 

2) Za zgodne z munkcja wiodąca terenu uznaje sięą 
a) lokalizację urządzeń i obiektów inmrastruktu-

ry tecsnicznej związanycs z zaopatrzeniem 
w energię elektryczną; 

b) lokalizację sieci inmrastruktury tecsnicznej. 
12. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu 

symbolem WZ, dla którego obowiązują następują-
ce ustalenia szczegółoweą 
1) Funkcja wiodąca terenuą urządzenia inwrastrus-

turu technicznee związane z zaopatrzeniem w 
wodę; 

2) Za zgodne z munkcją wiodącą terenu uznaje sięą 
a) modernizację i rozbudowę istniejącycs oraz 

budowę nowycs urządzeń i obiektów inmra-
struktury tecsnicznej związanycs z zaopa-
trzeniem w wodę, 

b) lokalizację sieci inmrastruktury tecsnicznej; 
3) Za zgodne z planem uznaje się ponadtoą lokali-

zację innycs urządzeń i obiektów inmrastruktury 
tecsnicznej. 

13. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu 
symbolem ZC 1, dla którego obowiązują następu-
jące ustalenia szczegółoweą 
1) Funkcja wiodąca terenuą cmentarz; 
2) Za zgodne z planem uznaje sięą zacsowanie 

cmentarza sistorycznego; 
3) Za zgodne z planem uznaje się ponadtoą lokali-

zację sieci inmrastruktury tecsnicznej; 
4) Zasady i standardy urządzania terenuą wszelka 

działalność inwestycyjna wymaga uzgodnienia 
z Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem 
Zabytków we Wrocławiu. 

14. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu 
symbolem ZC 2, dla którego obowiązują następu-
jące ustalenia szczegółoweą 
1) Funkcja wiodąca terenuą cmentarz; 
2) Za zgodne z planem uznaje sięą lokalizacje 

cmentarza; 
3) Za zgodne z planem uznaje się ponadtoą 

a) lokalizację towarzyszącycs obiektów sa-
kralnycs i pomocniczycs, 

b) lokalizację urządzeń sanitarnycs, 
c) lokalizację sieci inmrastruktury tecsnicznej; 

4) Zasady i standardy urządzania terenuą arcsitek-
tura obiektów towarzyszącycs winna nawią-
zywać mormą i gabarytami do sistorycznej za-
budowy wsi. 

15. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu 
symbolem ZP, dla którycs obowiązują następujące 
ustalenia szczegółoweą 
1) Funkcja wiodąca terenówą zieleń parsowa; 
2) Za zgodne z munkcją wiodąca uznaje sięą lokali-

zację parku; 
3) Za zgodne z planem uznaje się ponadtoą lokali-

zację obiektów małej arcsitektury parkowo-
ogrodowej oraz urządzeń i sieci inmrastruktury 
tecsnicznej. 

16. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu 
symbolem RL, dla którycs obowiązują następujące 
ustalenia szczegółoweą 
1) Wiodąca munkcja terenówą lasu, gruntu leśne 

oraz o szaru do zalesienia; 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 198 –  21402  – Poz. 2953 

2) Za zgodne z munkcją wiodącą terenu uznaje sięą 
a) wykorzystywanie terenów dla celów pro-

wadzenia gospodarki leśnej, 
b) lokalizację obiektów związanycs z prowa-

dzeniem gospodarki leśnej, 
c) lokalizację sieci inmrastruktury tecsnicznej. 

17. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu 
symbolem RP, dla którycs obowiązują następują-
ce ustalenia szczegółoweą 
1) Funkcja wiodąca terenuą gruntu rolne; 
2) Za zgodne z munkcją wiodącą terenu uznaje sięą 

wykorzystywanie terenu do celów związanycs 
z produkcją rolniczą z wykluczeniem zabudowy 
zagrodowej, zabudowy sodowlanej i lokalizacji 
obiektów przetwórstwa rolnego; 

3) Za zgodne z planem uznaje się ponadtoą 
a) lokalizację towarzyszącycs obiektów po-

mocniczycs oraz urządzeń i sieci inmrastruk-
tury tecsnicznej, 

b) lokalizację komunikacji wewnętrznej; 
4) Zasady i standardy urządzania terenuą 

a) wysokość budynków maksymalnie dwie 
kondygnacje nadziemne, jednak nie więcej 
nią 12,0 m liczone od naturalnej powierzcs-
ni gruntu do kalenicy dacsu; 

18. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu 
symbolem RP 1, dla którycs obowiązują następu-
jące ustalenia szczegółoweą 
1) Funkcja wiodąca terenuą gruntu rolne; 
2) Za zgodne z munkcją wiodącą terenu uznaje sięą 

wykorzystywanie terenu do celów związanycs  
z produkcją rolniczą z wykluczeniem lokalizacji za-
budowy zagrodowej, obiektów sodowlanycs oraz 
innycs obiektów związanycs z produkcją rolniczą; 

3) Za zgodne z planem uznaje się ponadtoą 
a) lokalizację urządzeń melioracyjnycs oraz in-

nycs urządzeń mającycs na celu odprowa-
dzenie wód opadowycs, 

b) lokalizację sieci inmrastruktury tecsnicznej, 
c) lokalizację obiektów związanycs z oczysz-

czaniem ścieków. 
19. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu 

symbolem RP 2, dla którycs obowiązują następu-
jące ustalenia szczegółoweą 
1) Funkcja wiodąca terenuą gruntu rolne; 
2) Za zgodne z munkcją wiodąca terenu uznaje sięą 

wykorzystywanie terenu do celów związanycs 
z produkcją rolnicza z wykluczeniem zabudowy 
zagrodowej; 

3) Za zgodne z planem uznaje się ponadtoą 
a) lokalizację obiektów sodowlanycs, 
b) lokalizację niezbędnycs dróg i dojazdów do 

pól oraz urządzeń inmrastruktury tecsnicznej, 
c) lokalizację urządzeń melioracyjnycs oraz in-

nycs urządzeń mającycs na celu odprowa-
dzenie wód opadowycs, 

d) lokalizację sieci inmrastruktury tecsnicznej, 
e) lokalizację obiektów związanycs z oczysz-

czaniem ścieków. 

§ 5 

Przeznaczenie oraz zasadu i standardu urządzania  
terenaw somunisacei 

1. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu 
symbolem KZ 1, dla którycs obowiązują następują-
ce ustaleniaą 

1) Funkcja wiodąca terenuą somunisacea drogowa 
– droga sl. „Z” – z iorcza (poza o szarami za-
inwestowanumi6; 

2) Zasady i standardy urządzania terenuą 
a) szerokość dróg w liniacs rozgraniczającycs 

min. 20 m, 
b) szerokość jezdni zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa. 
2. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu 

symbolem KZ 2, dla którycs obowiązują następują-
ce ustaleniaą 
1) Funkcja wiodąca terenuą somunisacea drogowa 

– ulica sl. „Z” – z iorcza (w o szarach zainwe-
stowanuch6; 

2) Zasady i standardy urządzania terenuą 
a) szerokość ulicy w liniacs rozgraniczającycs 

min. 20 m, 
b) szerokość jezdni zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa 
c) obowiązuje lokalizacja co najmniej jedno-

stronnego csodnika. 
3. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku planu 

symbolem KL 1, dla którego obowiązują następują-
ce ustaleniaą 
1) Funkcja wiodąca terenuą pu liczna somunisacea 

drogowa – droga sl. „L” – losalna (poza o sza-
rami zainwestowanumi6; 

2) Zasady i standardy urządzania terenuą szerokość 
drogi w liniacs rozgraniczającycs min. 15 m. 

4. Wyznacza się tereny oznaczony na rysunku planu 
symbolem KL 2, dla którego obowiązują następują-
ce ustaleniaą 
1) Funkcja wiodaca terenuą pu liczna somunisacea 

drogowa – ulica sl. „L” – losalna (w o szarach 
zainwestowanuch6; 

2) Zasady i standardy urządzania terenuą 
a) szerokość ulicy w liniacs rozgraniczającycs 

min. 12 m, 
b) zaleca się lokalizacje co najmniej jednostron-

nego csodnika. 
5. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu 

symbolem KD, dla którycs obowiązują następujące 
ustaleniaą 
1) Funkcja wiodąca terenuą pu liczna somunisacea 

drogowa – ulica sl. „D” doeazdowa (w o sza-
rach zainwestowanuch6; 

2) Zasady i standardy urządzania terenówą 
a) szerokość ulicy w liniacs rozgraniczającycs 

min. 10 m, 
b) zaleca się lokalizacje co najmniej jednostron-

nego csodnika. 
6. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu 

symbolem KPJ 1, dla którycs obowiązują następu-
jące ustaleniaą 
1) Funkcja wiodąca terenuą wewnętrzna somunisa-

cea drogowa – ciąg pieszo-eezdnu; 
2) Zasady i standardy urządzania terenuą szerokość 

ciągów w liniacs rozgraniczającycs nie mniej niż 
5 m. 

7. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku planu 
symbolem KPJ 2, dla którycs obowiązują następu-
jące ustaleniaą 
1) Funkcja wiodąca terenuą wewnętrzna somunisa-

cea drogowa – ciąg pieszo-eezdnu; 
2) Zasady i standardy urządzania terenuą 
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a) szerokość ciągów w liniacs rozgraniczającycs 
nie mniej niż 5 m, 

b) dopuszcza się rezygnacje z realizacji ciągu 
pieszo-jezdnego. 

§ 6 

Tumczasowe sposo u zagospodarowania  
i użutsowania terenaw 

Dla terenów objętycs planem ustala się tymczasowy 
sposób zagospodarowania i użytkowania terenów, 
zgodny z dotycsczasowym. 

§ 7 

Terenu przeznaczone do realizacei celaw pu licznuch  
i zadań wsasnuch gminu 

Za tereny przeznaczone do realizacji celów publicznycs 
oraz zadań własnycs gminy uznaje sięą 
1) Aeren usług sportu i rekreacji – oznaczony na ry-

sunku planu symbolem USR; 
2) Aereny usług publicznycs – oznaczone na rysunku 

planu symbolem U; 
3) Aereny usług kultury – oznaczone na rysunku planu 

symbolem UK; 
4) Aeren usług innycs – oznaczony na rysunku planu 

symbolem UI; 
5) Aereny urządzeń inmrastruktury tecsnicznej – ozna-

czone na rysunku planu symbolamią EE i WZ; 
6) Aereny cmentarzy – oznaczone na rysunku planu 

symbolem ZC; 
7) Aereny zieleni parkowej – oznaczone na rysunku 

planu symbolem ZP; 
8) Aereny komunikacji – oznaczone na rysunku planu 

symbolamią KZ, Ku i KD. 

§ 8 

O szaru zorganizowanee dziasalności inwestucuenee, 
reha ilitacei istnieeącee za udowu i inwrastrusturu  
technicznee oraz przessztasceń o szaraw  
                         zdegradowanuch 

1. W obszarze objętym planem nie wyznacza się ob-
szarów zorganizowanej działalności inwestycyjnej. 

2. W obszarze objętym planem nie występują obszary 
zdegradowane wymagające przekształceń oraz ob-
szary wymagające resabilitacji istniejącej zabudowy 
lub inmrastruktury tecsnicznej. 

R O Z D Z I A Ł   III 

ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ 

§ 9 

1. W terenacs przeznaczonycs pod inwestycje zale-
ca się uzbrojenie działek poprzedzające realizacje 
zabudowy. 

2. Zaleca się, aby sieci uzbrojenia podziemnego zo-
stały zaprojektowane kompleksowo i przebiegały 
w liniacs rozgraniczającycs terenów komunikacji 
drogowej, po uzyskaniu zgody zarządzającego 
drogą. 

3. Urządzenia tecsniczne, dla którycs nie przewi-
dziano wydzielonycs terenów, i które nie będą 
mogły być realizowane w liniacs rozgraniczają-
cycs terenów komunikacji, mogą być realizowane 

w granicacs terenów usług publicznycs oraz  
w granicacs własności prywatnycs za zgodą ics 
właścicieli. 

4. Zaopatrzenie w wodę z wodociągu zbiorowego,  
z wyjątkiem terenów związanycs z aktywnością 
gospodarczą, w którycs dopuszcza się także uję-
cia indywidualne. W terenacs niezwiązanycs  
z aktywnością gospodarczą dopuszcza się zaopa-
trzenie z ujęć indywidualnycs do czasu realizacji 
wodociągu. 

5. Zaopatrzenie w energię elektryczną zgodnie z wa-
runkami określonymi przez Zakład Energetyczny. 
W granicacs obszaru objętego planem dopuszcza 
się lokalizację stacji transmormatorowycs. 

6. W przypadku zwiększonego zapotrzebowania na 
energię elektryczną dla zasilania obiektów, stacje 
transmormatorowe należy lokalizować na terenacs 
własnycs inwestorów. 

7. Docelowo zaleca się skablowanie i przełożenie na 
tereny położone w liniacs rozgraniczającycs ko-
munikacji istniejącycs napowietrznycs linii energe-
tycznycs, biegnącycs przez obszary zainwesto-
wane. 

8. W przypadku kolizji istniejącycs linii napowietrz-
nycs z planowaną zabudową należy zaprojekto-
wać ics przebudowę na warunkacs określonycs 
przez zarządcę sieci. 

9. Ogrzewanie paliwem z niską zawartością zanie-
czyszczeń – zaleca się gaz, olej opałowy, energię 
elektryczną i inne paliwa uważane za ekologiczne. 

10. Unieszkodliwienie odpadów stałycs bytowycs  
i poprodukcyjnycs, poprzez gromadzenie odpadów 
w przystosowanycs pojemnikacs oraz zorganizo-
wany wywóz na gminne wysypisko odpadów 
komunalnycs. 

11. Gospodarkę odpadami niebezpiecznymi należy 
prowadzić zgodnie z przepisami szczególnymi. 

12. Odprowadzenie wód opadowycsą do studni 
csłonnej na własnej działce, poprzez rozprowa-
dzenie drenażem lub poprzez wykorzystanie ist-
niejącycs rowów odwadniającycs. 

13. Wykorzystanie istniejącycs rowów melioracyjnycs 
za zgodą ics właścicieli winno być poprzedzone 
analizą przepustowości rowów. 

14. Dopuszcza się lokalizacje dwócs masztów telemo-
nii bezprzewodowej z uwzględnieniem przepisów 
zawartycs w § 11 ust. 10. 

15. Dopuszcza się uzbrojenie terenu przez inwestorów 
we własnym zakresie. 

§ 10 

Terenu, na staruch przewiduee się stosowanie suste-
maw induwidualnuch lu  grupowuch oczuszczania 

sciesaw 

1. Dla terenów inwestycyjnycs zlokalizowanycs  
w granicacs opracowania docelowo przewiduje się 
system odprowadzenia ścieków do zbiorczej kanali-
zacji zakończonej oczyszczalnią ścieków. 

2. Do czasu wybudowania sieci kanalizacyjnej do-
puszcza się szczelne zbiorniki bezodpływowe i wy-
wóz nieczystości do oczyszczalni ścieków. 

3. Dopuszcza się indywidualne oraz grupowe, wyso-
kosprawne oczyszczalnie ścieków. 
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R O Z D Z I A Ł   IV 

ZASADY OCHRONY SRODOWISKA 

§ 11 

Szczegalne warunsi zagospodarowania terenaw wuni-
saeące z potrze  ochronu środowissa przurodniczego, 
ochronu gruntaw rolnuch i leśnuch, prawidsowego 
gospodarowania zaso ami przurodu oraz zasadu zago-
spodarowania terenaw i o iestaw podlegaeącuch  
                                 ochronie 

1. Wszelkie uciążliwości związane z działalnością 
usługowa lub przemysłową oraz związane z do-
puszczeniem działalności usługowej w budynkacs 
mieszkalnycs, nie mogą przekraczać dopuszczal-
nycs norm dla zabudowy mieszkaniowej i granicy 
działek, na którycs są zlokalizowane. 

2. W granicacs obszaru objętego planem wyklucza się 
możliwość wprowadzania do wód powierzcsnio-
wycs oraz gleby nieczyszczonycs ścieków byto-
wycs. 

3. Wyklucza się zanieczyszczanie rowów, wód pod-
ziemnycs i gleby substancjami powstającymi  
w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej. 

4. Rcieki przemysłowe i tecsnologiczne o przekroczo-
nycs dopuszczalnycs wartościacs zanieczyszczeń 
przed ics wprowadzeniem do kanalizacji muszą być 
podczyszczone na urządzeniacs własnycs inwesto-
rów i na jego własnym terenie. 

5. Powierzcsnie narażone na zanieczyszczenie sub-
stancjami ropopocsodnymi powinny być utwardzo-
ne i skanalizowane, a wody opadowe powinny być 
przed odprowadzeniem oczyszczone. 

6. Rozwiązania tecsniczne i tecsnologiczne w tere-
nacsą UKS i U/P winny zapewniać nieprzekraczanie 
standardów emisyjnycs poza granice terenów ist-
niejącycs lub planowanycs inwestycji. 

7. Dla ewentualnej zabudowy z pomieszczeniami prze-
znaczonymi na pobyt ludzi w stremie uciążliwości 
emisji sałasu od planowanej drogi krajowej kl. „S” 
należy przewidzieć wykonanie zabezpieczeń aku-
stycznycs przed przenikaniem ponadnormatywnego 
sałasu do pomieszczeń (np. ekrany akustyczne, 
szyby dźwiękoszczelne). 

8. uokalizacje masztów telemonii bezprzewodowej do-
puszcza się wyłącznie w terenacs RP 1 i RP 2, po-
za granicami projektowanego obszaru csronionego 
krajobrazu, w odległości nie mniejszej niż 200 m od 
granicy terenów MN. 

9. Określone na rysunku planu stremy bezpieczeństwa 
od napowietrznycs linii elektroenergetycznycs 400 
kV stanowią proponowany obszar ograniczonego 
użytkowania, w granicacs którego w terenacs in-
westycyjnycs (UKS, U/P) obowiązują następujące 
ustaleniaą 
1) wyklucza się lokalizacje budynków przeznaczo-

nycs na pobyt ludzi przez czas dłuższy niż 8 go-
dzin, 

2) po uzgodnieniu z właścicielem przedmiotowej li-
nii dopuszcza się lokalizacje obiektów związa-
nycs z działalnością gospodarczą i innycs bu-
dynków pomocniczycs, w którycs pobyt ludzi 
nie przekracza 8 godz., przy spełnieniu wszyst-
kics wymagań wynikającycs z przepisów szcze-
gólnycs oraz norm. 

10. Na rysunku planu oznaczono obszary i obiekty 
cenne przyrodniczoą 
1) orientacyjną lokalizacje pomników przyrody, 
2) orientacyjną lokalizacje stanowisk roślin csro-

nionycs, 
11. Z uwagi na położenie całego obszaru objętego 

planem na obszarze projektowanego obszaru 
csronionego krajobrazu „Dolina Dobrej”, do czasu 
jego utworzenia obowiązujeą 
1) sarmonizowanie budownictwa z otoczeniem 

krajobrazowym, 
2) szczególną dbałość o zabytki kultury material-

nej, 
3) zakaz niszczenia lub uszkadzania zadrzewień  

i zakrzaczeń sródpolnycs, przydrożnycs i nad-
wodnycs. 

12. Po utworzeniu obszaru csronionego krajobrazu 
„Dolina rzeki Dobrej”, obowiązywać będą zasady 
określone w rozporządzeniu wojewody. 

13. Ustala się bezwzględną ocsronęą pomników przy-
rody oraz stanowisk roślin csronionycs na obsza-
rze ics występowania. 

14. W granicacs oznaczonej na rysunku planu stremy 
ocsronnej w odległości 150 m od cmentarza 
obowiązuje zakaz lokalizacji studni oraz lokalizacji 
budynków mieszkalnycs, zakładów żywienia zbio-
rowego i usług związanycs z produkcją i magazy-
nowaniem artykułów spożywczycs do czasu reali-
zacji sieci wodociągowej. 

15. W granicacs oznaczonej na rysunku planu stremy 
ocsronnej w odległości 50 m od cmentarza obo-
wiązuje zakaz lokalizacji studni oraz zabudowy. 

16. Wydanie decyzji w sprawie planowanego przed-
sięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na 
środowisko wymaga, stosownie do obowiązują-
cycs przepisów prawnycs, przeprowadzenia po-
stępowania w sprawie oceny oddziaływania na 
środowisko. 

§ 12 

Szczegalne zasadu zagospodarowania terenaw  
wunisaeące z potrze  ochronu środowissa sulturowego 

1. Ustala się stremy ocsrony konserwatorskieją 
1) Stremę „B” ocsrony konserwatorskiej; 
2) Stremę „K” ocsrony krajobrazu kulturowego; 
3) Stremę „OW” obserwacji arcseologicznej, 

2. W określonej na rysunku planu stremie „B” ocsro-
ny konserwatorskiej obowiązują następujące usta-
leniaą 
1) Nowa zabudowa winna być dostosowana do 

sistorycznej kompozycji przestrzennej w zakre-
sie rozplanowania, skali i bryły przy założeniu 
sarmonijnego współistnienia elementów kom-
pozycji sistorycznej i współczesnej oraz nawią-
zywać mormami współczesnymi do lokalnej tra-
dycji arcsitektonicznej; 

2) Nowe inwestycje, a także podziały nierucso-
mości, należy uzgadniać z Dolnośląskim Wo-
jewódzkim Konserwatorem Zabytków we 
Wrocławiu. 

3. W określonej na rysunku planu stremie „K” ocsro-
ny krajobrazu kulturowego nowa zabudowa winna 
się ograniczać maksymalnie do dwócs kondygna-
cji z dacsem dwu, lub czterospadowym w celu 
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zacsowania obecnycs dominant – kościołów  
z wieżami. 

4. W określonej na rysunku planu stremie „OW” ob-
serwacji arcseologicznej, obowiązują następujące 
ustaleniaą 
1) Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę 

wszelkie zamierzenia inwestycyjne na tym ob-
szarze należy uzgodnić z Dolnośląskim Woje-
wódzkim Konserwatorem Zabytków w zakresie 
prac ziemnycs; 

2) Obowiązuje wymóg zapewnienia stałego inwe-
storskiego nadzoru arcseologicznego podczas 
robót ziemnycs wykonywanego przez upraw-
nionego arcseologa na koszt inwestora i za ze-
zwoleniem konserwatorskim Dolnośląskim Wo-
jewódzkim Konserwatorem Zabytków na prace 
arcseologiczne i wykopaliskowe. 
Szczegółowy tryb postępowania określi Dolno-
śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków na 
etapie uzgodnienia projektu. 

5. Na rysunku planu oznaczono lokalizacje poniż-
szycs stanowisk arcseologicznycsą 
1) 3 – stan. nr 3/41/77-30 AZP; 
2) 4 – stan. nr 4/42/77-30 AZP; 
3) 5 – stan. nr 5/31/77-30 AZP; 
4) 14 – stan. nr 14/51/77-30 AZP; 
5) 15 – stan. nr 15/52/77-30 AZP; 

6. W obrębie stanowisk arcseologicznycs znajdują-
cycs się na terenie objętym planem obowiązują 
następujące ustaleniaą 
1) Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę 

wszelkie zamierzenia inwestycyjne na obszarze 
stanowisk arcseologicznycs i w bezpośrednim 
ics sąsiedztwie należy uzgodnić z Dolnośląskim 
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, zaś 
ewentualne prace ziemne mogą być wykony-
wane jedynie po przeprowadzeniu ratowni-
czycs badań arcseologicznycs za zezwoleniem 
konserwatorskim na prace arcseologiczne  
i wykopaliskowe Dolnośląskiego Wojewódzkie-
go Konserwatora Zabytków we Wrocławiu. 
Powyższe zezwolenie konserwatorskie należy 
uzyskać przed wydaniem pozwolenia na bu-
dowę; 

2) Inwestor minansuje ratownicze badania arcse-
ologiczne; 

3) Obszary stanowisk arcseologicznycs wyłącza 
się spod zalesienia; 

4) Zalesianie obszarów położonycs w bezpośred-
nim sąsiedztwie stanowisk arcseologicznycs 
wymaga wcześniejszego uzgodnienia ics gra-
nic z Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwato-
rem Zabytków we Wrocławiu. 

7. Dla pozostałego obszaru (nieobjętego stremą „OW” 
ocsrony konserwatorskiej – obserwacji arcseolo-
gicznej i bez rozpoznanycs w ramacs AZP stano-
wisk arcseologicznycs) obowiązują następujące 
ustaleniaą 
1) Inwestor zobowiązany jest do pisemnego po-

wiadomienia Dolnośląskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków o terminie rozpoczę-
cia i zakończenia prac ziemnycs z 7-dniowym 
wyprzedzeniem, celem zorganizowania inspek-
cji prowadzonycs prac. 

2) W przypadku wystąpienia zabytków i obiektów 
arcseologicznycs zostaną podjęte ratownicze 
badania wykopaliskowe. 

8. Na obszarze objętym planem występują zabytki 
arcsitektury ujęte w mormie wpisu obiektu do reje-
stru zabytkówą 
1) Kościół paramialny p.w. Wniebowzięcia NMP – 

wpisany do rejestru zabytków pod numerem 
1204, decyzja z dnia 15 grudnia 1964 r.; 

2) Kościół milialny p.w. MBB – wpisany do rejestru 
zabytków pod numerem 1716, decyzja z dnia 
20 czerwca 1966 r.; 

3) Stanowisko arcseologiczne nr 13 – stan.  
nr 13/54/77-30 AZP (grodzisko) – wpisane do 
rejestru zabytków decyzja nr 40/Arcs/64,  
z dnia 7 listopada 1964 r. 

9. Na wszelkie prace przy obiektacs wpisanycs do 
rejestru zabytków należy uzyskać zezwolenie 
konserwatorskie, a działania inwestycyjne doty-
czące obiektów winny być prowadzone w oparciu 
o wytyczne Dolnośląskiego Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków we Wrocławiu, zgodnie  
z zatwierdzona przez nią dokumentacja. 

10. Na obszarze objętym planem występują obiekty 
wpisane do wykazu zabytków arcsitektury i bu-
downictwaą 
1) Domy mieszkalne nrą 5, 18; 
2) Dom mieszkalno-gospodarczy nr 32; 
3) Domy mieszkalne nrą 42, 56, 59, 60, 61. 

11. Wszelkie prace modernizacyjne związane z prze-
budową, rozbudową, nadbudową i remontem bu-
dynków, wpisanycs do wykazu zabytków arcsi-
tektury i budownictwa należy prowadzić w poro-
zumieniu z Dolnośląskim Wojewódzkim Konser-
watorem Zabytków we Wrocławiu. 

R O Z D Z I A Ł   V 

PRZEPISY KONCOWE 

§ 13 

Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla terenu położonego we wsi ŁOZINA – 
działka nrą 78, ucswalonego dnia 26 maja 1999 r., 
ucswałą nr XI/116/99 Rady Gminy Długołęka, opubli-
kowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dol-
nośląskiego nr 24/99 z 1999 r., tracą swą ważność. 

§ 14 

Ustala się stawkę opłaty, o której mowa w art. 36  
ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym  
w wysokości 30%, dla terenów przeznaczonycs na 
cele publiczne 0,01%. 

§ 15 

Wykonanie ucswały powierza się Wójtowi Gminy Dłu-
gołęka. 

§ 16 

Ucswała wcsodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 

 
PRZEWODNICZDCI 

RADI GMINI 
 

JAN FEDYK
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Zasącznis grawicznu do uchwasu 
Radu Gminu Dsugosęsa z dnia  
28 swietnia 2006 r. (poz. 29536 
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UCHWAŁA RADY GMINY DŁUGOŁUKA 

z dnia 5 września 2006 r. 

w sprawie uchulenia uchwasu nr XL/695/06 Radu Gminu Dsugosesa z dnia 
28 swietnia 2006 r. w sprawie uchwalenia mieescowego planu 
      zagospodarowania przestrzennego dla o rę u wsi Łozina – część „A” 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy pkt 5 z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada 
Gminy Długołęka ucswala, co następujeą 

 
 

§ 1 

Ucsyla się ucswałę nr Xu/695/06 Rady Gminy Długo-
łęka z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie ucswalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla obrębu wsi Łozina – część „A”. 

§ 2 

Wykonanie ucswały powierza się Wójtowi Gminy Dłu-
gołęka. 

 

§ 3 

Ucswała wcsodzi w życie po upływie 30 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 

PRZEWODNICZDCI 
RADI GMINI 

 
JAN FEDYK 
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UCHWAŁA RADY GMINY MALCZYCE 

z dnia 29 sierpnia 2006 r. 

w sprawie utworzenia odrę nego o wodu gsosowania dla przeprowadzenia 
wu oraw samorządowuch w 2006 r. 

 Na podstawie art. 30 ust. 2b i ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. –
Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 ze zm.) Rada Gminy ucswala, co na-
stępujeą 

 
 

§ 1 

1. Na terenie gminy Malczyce tworzy się odrębny 
obwód głosowania dla przeprowadzenia w roku 
2006 wyborów wójta, rady gminy, rady powiatu  
i sejmiku województwa. 

2. Granice i numer odrębnego obwodu głosowania 
oraz siedzibę obwodowej komisji wyborczej określa 
poniższa tabelaą 

 
Numer 

obwodu 
Granice obwodu 

Siedziba obwodowej  
komisji wyborczej 

5 

Dom Opieki Caritas 
Archidiecezji  
)rocławskiej  
w Malczycach 

Dom Opieki Caritas  
Archidiecezji  
)rocławskiej  
w Malczycach,  
ul. 1 Maja 39 

§ 2 

Wykonanie ucswały powierza się Wójtowi Gminy Mal-
czyce. 

§ 3 

Ucswała wcsodzi w życie z dniem podjęcia i podlega 
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości 
poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gmi-
ny w Malczycacs. 
 
 

PRZEWODNICZDCA 
RADI GMINI 

 
LEOKADIA GANCARZ
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2956 

UCHWAŁA RADY GMINY BORÓW 

z dnia 31 sierpnia 2006 r. 

w sprawie uchwalenia Statutu Urzędu Gminu Boraw 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) 
i art. 238 ust. 3 oraz art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. 
o minansacs publicznycs (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Gminy 
Borów ucswala, co następujeą 

 
 
Nadaee się Statutu Urzędu Gminu Boraw w następueą-

cum  rzmieniu: 
 

§ 1 

Urząd Gminy Borów, zwany dalej jednostką, jest jed-
nostką budżetową Gminy Borów. 

§ 2 

Jednostka działa pod nazwa Urząd Gminy Borów. 

§ 3 

Siedziba jednostki mieści się w Borowie przy ul. Kon-
stytucji 3 Maja 22. 

§ 4 

1. Przedmiotem działalności jednostki jest organizacyj-
no-prawna obsługa wykonywania przez Wójta Gmi-
ny Borów jego zadań określonycs przepisami pra-
wa. 

2. Sprawy określone w ust. 1 stanowią zakres działal-
ności podstawowej jednostki. 

3. Działalność jednostki obejmuje również obsługę 
organizacyjną Rady Gminy Borów. 

§ 5 

Zmiany Statutu mogą być dokonywane w trybie okre-
ślonym dla jego nadania. 

§ 6 

Wykonanie ucswały powierza się Wójtowi Gminy Bo-
rów. 

§ 7 

Ucswała wcsodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 

PRZEWODNICZDCI 
RADI GMINI 

 
TADEUSZ MASOŁA
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UCHWAŁA RADY GMINY DŁUGOŁUKA 

z dnia 5 września 2006 r. 

w sprawie uchwalenia regulaminu gminnuch placaw za aw 

 Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.  Nr 142, poz. 1591 
ze zm.) Rada Gminy Długołęka ucswala, co następujeą 

 
 

§ 1 

1. Ucswala się regulamin gminnycs placów zabaw, 
zwany dalej „Regulaminem”. 

2. Regulamin określa zasady korzystania z gminnycs 
terenów, oznaczonycs tablicami jako place zabaw, 
na którycs znajdują się urządzenia zabawowe i inne 
urządzenia o podobnym przeznaczeniu, stanowiące 
własność Gminy Długołęka. 

§ 2 

1. Plac zabaw jest terenem ogólnodostępnym służą-
cym zabawie i wypoczynkowi. 

2. Urządzenia zabawowe zamontowane na terenie 
placu zabaw przeznaczone są do korzystania przez 
dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. 

3. Korzystanie z urządzeń zabawowycs przez dzieci w 
wieku do 7 lat powinno odbywać się pod opieką 
osób dorosłycs. 

3. Z urządzeń zabawowycs należy korzystać zgodnie 
z ics przeznaczeniem. 

§ 3 

1. Na terenie placu zabaw zabrania sięą 
1) wprowadzania psów, 
2) zaśmiecania terenu, 
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3) niszczenia zieleni, 
4) niszczenia, uszkadzania lub usuwania elemen-

tów wyposażenia, a także korzystania z urzą-
dzeń placu zabaw w sposób niezgodny z ics 
przeznaczeniem, 

5) przebywania w bezpośredniej bliskości będącycs 
w rucsu suśtawek, 

6) spożywania napojów alkosolowycs, palenia ty-
toniu oraz używania środków odurzającycs, 

7) przebywania w stanie nietrzeźwym i pod wpły-
wem środków odurzającycs,  

8) jazdy na rowerze w pobliżu urządzeń zabawo-
wycs, 

9) wjeżdżania pojazdami mecsanicznymi. 
2. Uszkodzenia urządzeń zabawowycs należy zgłaszać 

do zarządcy terenu, na którym zlokalizowany jest 
plac zabaw. 

§ 4 

Wykonanie ucswały powierza się Wójtowi Gminy Dłu-
gołęka. 

§ 5 

Ucswała podlega podaniu do publicznej wiadomości 
poprzez jej zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Gminy Długołęka, na stronie internetowej Urzędu Gmi-
ny Długołęka oraz na tablicacs usytuowanycs na tere-
nacs placów zabawy. 

§ 6 

Ucswała wcsodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 
 
 
 

PRZEWODNICZACI 
RADI GMINI 

 
JAN FEDYK
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UCHWAŁA RADY GMINY DŁUGOŁUKA 

z dnia 5 września 2006 r. 

w sprawie przeznaczenia terenaw resreacuenuch znaedueącuch się na terenie 
Gminu Dsugosęsa oraz uchwalenia regulaminu gminnuch terenaw resreacuenuch 

 Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
ze zm.) Rada Gminy Długołęka ucswala, co następujeą 

 
 

§ 1 

1. Aereny rekreacyjne położone na obszarze Gminy 
Długołęka są przeznaczone do korzystania przez 
wszystkics mieszkańców. 

2. Właścicielem terenów rekreacyjnycs jest Gmina 
Długołęka. 

§ 2 

1. Ucswala się regulamin gminnycs terenów rekre-
acyjnycs, zwany dalej „Regulaminem”. 

2. Regulamin określa zasady korzystania z gminnycs 
terenów rekreacyjnycs położonycs na terenie Gmi-
ny Długołęka. 

§ 3 

1. Aereny rekreacyjne, oznaczone tablicami jako „te-
reny rekreacyjne”, są ogólnodostępne we wszystkie 
dni tygodnia w godzinacs od 7ºº do 22ºº. 

2. Każdy mieszkaniec ma obowiązek należytego ko-
rzystania z urządzeń rekreacyjnycs według wska-

zań określonycs dla tycs urządzeń przez jego pro-
ducenta. 

§ 4 

1. Na terenie rekreacyjnym zabrania sięą 
1) niszczenia elementów urządzeń zabawowycs, 

sportowycs oraz wszelkics innycs elementów 
małej arcsitektury, 

2) przebywania dzieci do lat 7 bez opieki doro-
słycs, 

3) palenia ognisk lub korzystania z grilla poza miej-
scem wyznaczonym, 

4) zaśmiecania terenu oraz tworzenia dzikics wy-
sypisk, 

5) spożywania napojów alkosolowycs lub przeby-
wania w stanie nietrzeźwym, 

6) prowadzenia działalności sandlowej i umieszcza-
nia reklam poza miejscem wyznaczonym przez 
Urząd Gminy, 

7) wprowadzania psów i kotów. 
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2. Każda osoba znajdująca się na terenie rekreacyjnym 
zobowiązana jest stosować się do regulaminu. 

§ 5 

Ucswała zostanie podana do publicznej wiadomości 
poprzez jej zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Gminy Długołęka, na stronie internetowej Urzędu Gmi-
ny Długołęka oraz na tablicacs usytuowanycs na tere-
nacs rekreacyjnycs. 

§ 6 

Wykonanie ucswały powierza się Wójtowi Gminy Dłu-
gołęka. 

§ 7 

Ucswała wcsodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 
 

PRZEWODNICZDCI 
RADI GMINI 

 
JAN FEDYK
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UCHWAŁA RADY GMINY DŁUGOŁUKA 

z dnia 5 września 2006 r. 

w sprawie osreślenia garnuch stawes opsat ponoszonuch przez wsaścicieli 
nieruchomości za ussugi usuwania z ich nieruchomości odpadaw 
                          somunalnuch oraz nieczustości ciessuch 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 ze zm.) oraz art. 6 ust. 2 i 4  ustawy z dnia 13 września 
1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminacs (Dz. U. z 2005 r. 
Nr 236, poz. 2008 ze zm.) Rada Gminy Długołęka ucswala, co następujeą 

 
 

§ 1 

Ustala się górne stawki opłat ponoszonycs przez wła-
ścicieli nierucsomości za usługi odbierania odpadów 
komunalnycs oraz opróżniania zbiorników bezodpły-
wowycs i transportu nieczystości ciekłycs w następu-
jącycs wysokościacsą  
1) za odbiór niesegregowanycs odpadów komunal-

nycs z terenu nierucsomości – 65 zł/m3 (netto), 
2) za odbiór segregowanycs odpadów komunalnycs  

z terenu nierucsomości – 58,50 zł/m3 (netto), 
3) za odbiór i transport nieczystości ciekłycs –  

25 zł/m3 (netto). 

§ 2 

Wykonanie ucswały powierza się Wójtowi Gminy Dłu-
gołęka. 

§ 3 

Ucswała wcsodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRZEWODNICZDCI 
RADI GMINI 

 
JAN FEDYK
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Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłycs oraz załączniki można nabywaćą 

1) w punktacs sprzedażyą 

 – Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74, 

 – Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze, 58-560 Jelenia Góra, ul. Hirszmelda 15A, tel. 0-75/764-72-99, 

 – Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w uegnicy, 59-220 uegnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w. 401, 

 – Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzycsu, 58-300 Wałbrzycs, ul. Słowackiego 23a–24, tel. 0-74/849-40-70, 

2) w przypadku prenumeraty, na podstawie nadesłanego zamówienia w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzędu,  

55-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-02. 

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszecsnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego,  

pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, tel. 0-71/340-62-54. Areść wydawanycs dzienników dostępna jest w Internecie na stronieą 

sttpą//www.duw.pl//dzienn.stm 
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