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3171 

UCHWAŁA RADY POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO 

z dnia 28 września 2006 r. 

o zmianie uchwały nr XXXVII/150/2006 Rauy Powianu BoXeIławiec2ie6o 
z unia 29 czerwca 2006 r. w Iprawie uInaXenia re6uXaminu przyznawania 
i prze2azywania  Inypenuiów  na  wyrównywanie  IzanI  euu2acyjnych  uXa 

uczniów Iz2ół ponau6imnazjaXnych Powianu BoXeIławiec2ie6o 

 Na podstawie art. 12 pkt 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) 
w związku z § 1 pkt 3 lit. h i § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju 
Regionalnego z dnia 24 marca 2006 r. zmieniającego rozporządzenie 
w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Zintegrowanego Programu wperacyjnego 
Rozwoju Regionalnego 2004–2005 (Dz. U. Nr 58, poz. 404) Rada Powiatu 
Bolesławieckiego uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. w uchwale nr XXXVII/150/2006 Rady Powiatu 
Bolesławieckiego z dnia 29 czerwca 2006 r. 
w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania 
i przekazywania stypendiów na wyrównywanie 
szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgim-
nazjalnych Powiatu Bolesławieckiego (Dz. Urz. woj. 
Doln. Nr 149, poz. 2359) wprowadza się następu-
jące zmiany: 
1) § 5 otrzymuje brzmienie: 

„§ 5 
1. warunkiem ubiegania się przez ucznia o przy-

znanie stypendium jest: 
1) złożenie wniosku o przyznanie stypendium 

udokumentowanego odpowiednimi za-
świadczeniami lub oświadczeniami o do-
chodach za rok kalendarzowy poprzedza-
jący rok złożenia przez ucznia wniosku 
o przyznanie stypendium – według wzoru 
stanowiącego załącznik do uchwały – 
w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszej 
uchwały, 

2) dołączenie do wniosku zaświadczenia po-
twierdzającego miejsce stałego zameldo-
wania. 

2. wniosek wraz z dokumentami wymienionymi 
w ust. 1 pkt 1 i 2 składa się w macierzystej 
szkole ucznia w terminie, który podany bę-
dzie w siedzibie szkoły i starostwa oraz na 
stronie internetowej www.boleslawiec.pl/bip. 

3. wniosek, o którym mowa w ust. 1, podlega 
rejestracji zgodnie z datą wpływu. 

4. Dochody wykazane we wniosku o przyznanie 
stypendium na dany rok szkolny podlegają 
weryfikacji polegającej na obliczeniu mie-
sięcznego dochodu rodziny w przeliczeniu na 
osobę na formularzu stanowiącym załącznik 
do uchwały – w brzmieniu załącznika nr 2 do 
niniejszej uchwały. 

5. wniosek, o którym mowa w ust. 1, pozostaje 
bez rozpatrzenia w przypadku, gdy: 
1) został złożony po ustalonym terminie – 

o czym decyduje data wpływu w szkole 
lub data stempla pocztowego; 

2) nie zawiera kompletu dokumentów, o któ-
rych mowa w ust. 1; 

3) wniosek lub dokumenty, o których mowa 
w ust. 1, są nieprawidłowo wypełnione.”. 

§ 2 

wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu 
Bolesławieckiego. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym województwa 
Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 wrze-
śnia 2006 r.  
 
 
 PRZEwwDNIsZIsZ 
 RADZ PwwIATU 

 JAN COŁOKIDZI 
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Dałączni2 nr 2 uo uchwały Rauy 
Powianu BoXeIławiec2ie6o z unia 
28 września 2006 r. (poz. 3171) 
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3172 

UCHWAŁA RADY POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO 

z dnia 28 września 2006 r. 

o zmianie uchwały nr XIX/67/2004  Rauy Powianu BoXeIławiec2ie6o z unia 
8 XiInopaua 2004 r.  w Iprawie  uInaXenia re6uXaminu przyznawania i prze2a- 
zywania Inypenuiów na wyrównywanie IzanI euu2acyjnych uXa Inuuennów 

 Na podstawie art. 12 pkt 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) 
w związku z § 1 pkt 3 lit. h i § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju 
Regionalnego z dnia 24 marca 2006 r. zmieniającego rozporządzenie 
w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Zintegrowanego Programu wperacyjnego 
Rozwoju Regionalnego 2004–2005 (Dz. U. Nr 58, poz. 404) Rada Powiatu 
Bolesławieckiego uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. w uchwale nr XIX/67/2004 Rady Powiatu Bolesła-
wieckiego z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie 
ustalenia regulaminu przyznawania i przekazywania 
stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych 
dla studentów (Dz. Urz. woj. Doln. Nr 249, 
poz. 4101) wprowadza się następujące zmiany: 
1) § 5 otrzymuje brzmienie: 

„§ 5 
1. warunkiem ubiegania się przez studenta 

o przyznanie stypendium jest: 
1) złożenie wniosku o przyznanie stypendium 

udokumentowanego odpowiednimi za-
świadczeniami lub oświadczeniami o do-
chodach za rok kalendarzowy poprzedza-
jący rok złożenia przez studenta wniosku 
o przyznanie stypendium – według wzoru 
stanowiącego załącznik do uchwały – 
w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszej 
uchwały. 

2) dołączenie do wniosku zaświadczenia po-
twierdzającego miejsce stałego zameldo-
wania. 

2. wniosek wraz z dokumentami wymienionymi 
w ust. 1 pkt 1 i 2 składa się w siedzibie sta-
rostwa w terminie podanym na stronie inter-
netowej www.boleslawiec.pl/bip oraz w sie-
dzibie starostwa. 

3. wniosek, o którym mowa w ust. 1, podlega 
rejestracji zgodnie z datą wpływu. 

4. wniosek, o którym mowa w ust. 1, pozostaje 
bez rozpatrzenia w przypadku, gdy: 
1) został złożony po ustalonym terminie – 

o czym decyduje data wpływu w sekreta-
riacie starostwa lub data stempla poczto-
wego; 

2) nie zawiera kompletu dokumentów, o któ-
rych mowa w ust. 1; 

3) wniosek lub dokumenty, o których mowa 
w ust. 1, są nieprawidłowo wypełnione. 

5. etypendia przyznaje studentom Zarząd Po-
wiatu Bolesławieckiego lub podmiot, któremu 
Zarząd przekaże realizację tego zadania. 

§ 2 

wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu 
Bolesławieckiego. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym województwa 
Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 paż-
dziernika 2006 r.  
 
 
 PRZEwwDNIsZIsZ 
 RADZ PwwIATU 

 JAN COŁOKIDZI 
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3173 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE 

z dnia 31 sierpnia 2006 r. 

w Iprawie zaIau i nrybu umarzania, ouraczania płanności i roz2łauania na 
rany naXeżności pieniężnych Gminy Lubaw2a oraz jej jeunoIne2 or6anizacyj-
nych, uo 2nórych  nie InoIuje Iię  przepiIów  uInawy  Oruynacja pouan2owa, 

oraz wI2azania or6anów i oIób uo ne6o uprawnionych 

 Na podstawie art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) oraz 
art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-
nym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska 
w Lubawce uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Uchwała określa szczegółowe zasady umarzania, od-
raczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty płat-
ności na rzecz Gminy Lubawka i jej jednostek organi-
zacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których 
nie stosuje się przepisów ustawy „wrdynacja podat-
kowa”, zwanych dalej „należnościami” wobec osób 
fizycznych, osób prawnych, a także jednostek organi-
zacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, 
zwanych dalej „dłużnikami”. 

§ 2 

1. Należność może być umorzona w całości lub czę-
ści, jeżeli: 
1) dłużnik zmarł, nie pozostawiając żadnego mająt-

ku, który mógłby podlegać egzekucji, jak rów-
nież nie pozostawił spadkobierców, 

2) nie można ustalić miejsca zamieszkania lub po-
bytu dłużnika, spadkobierców, 

3) w wyniku postępowania egzekucyjnego lub na 
podstawie innych okoliczności lub dokumentów 
stwierdzono, że dłużnik nie posiada majątku, 
z którego można by dochodzić należności, 

4) w wyniku egzekucji z majątku dłużnika, dłużnik 
lub osoby pozostające na jego utrzymaniu byliby 
pozbawieni niezbędnych środków utrzymania, 

5) należności nie ściągnięto w toku zakończonego 
postępowania likwidacyjnego lub upadłościowe-
go, 

6) jest oczywiste, że w postępowaniu egzekucyj-
nym dotyczącym tej należności nie uzyska się 
kwoty przewyższającej wydatki egzekucyjne. 

2. Umorzenie należności, za którą odpowiada solidar-
nie więcej niż jeden dłużnik, może nastąpić, gdy 
okoliczności uzasadniające umorzenie wymienione 
w ust 1 zachodzą co do wszystkich dłużników. 

§ 3 

Należność może być również umorzona w całości lub 
w części mimo braku okoliczności, o których mowa 
w § 2 uchwały, jeżeli przeprowadzone postępowanie 
wyjaśniające wykaże, że za umorzeniem przemawiają 
szczególne względy gospodarcze lub społeczne. Umo-
rzenie należności z tych przyczyn może nastąpić tylko 
wówczas, gdy odroczenie zapłaty lub rozłożenie na 
raty nie zapewnia spłaty należności. 

§ 4 

Umorzenie należności może nastąpić wyłącznie na 
wniosek dłużnika w przypadku określonym w § 2 
ust. 1 pkt 4 oraz w § 3, a w pozostałych przypadkach 
również z inicjatywy wierzyciela. 

§ 5 

1. Do umorzenia należności uprawnieni są: 
–  ierownik Zakładu Budżetowego Gospodarki 

Mieszkaniowej, jeżeli kwota należności głównej 
nie przekracza kwoty minimalnego miesięcznego 
wynagrodzenia za pracę pracowników z dnia 
dokonania umorzenia, w ramach udzielonego 
upoważnienia. 

– Burmistrz Miasta Lubawka we wszystkich pozo-
stałych przypadkach, jeżeli należność przekracza 
kwotę minimalnego miesięcznego wynagrodze-
nia za pracę pracowników z dnia dokonania 
umorzenia. 

2. wrgan właściwy do umarzania należności głównej 
uprawniony jest również do umorzenia odsetek 
i należności ubocznych – ustalonych na dzień wy-
dania decyzji lub zawarcia porozumienia. 

3.  woty należności tego samego dłużnika wynikające 
z różnych tytułów nie ulegają kumulacji. 

§ 6 

1. w przypadkach uzasadnionych względami społecz-
nymi lub gospodarczymi osoby wymienione i działa-
jące na zasadach § 5, na wniosek dłużnika, mogą 
jednorazowo odroczyć terminy zapłaty całości bądź 
rozłożyć płatność całości lub części należności na 
raty na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, licząc od 
dnia złożenia wniosku. 

2. Jeżeli dłużnik nie spłaci w terminie albo w pełnej 
wysokości należności, której termin płatności odro-
czono, albo nie spłaci w pełnej wysokości ustalo-
nych rat, należność pozostała do zapłaty staje się 
wymagalna natychmiast wraz z odsetkami usta-
wowymi. 

§ 7 

Umorzenie należności, a także udzielanie ulg w ich 
spłaceniu, o których mowa w § 5 i 6, następuje: 
1) w odniesieniu do należności o charakterze admini-

stracyjnym w drodze decyzji administracyjnej, 
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2) w odniesieniu do należności wynikających ze sto-
sunków cywilno-prawnych w drodze oświadczenia. 

§ 8 

Traci moc  uchwała nr XXXI/191/2000 Rady Miejsko--
Gminnej w Lubawce z dnia 28 grudnia 2000 roku. 
w sprawie zasad umarzania i udzielania ulg w spłacie 
wierzytelności gminnych. 

§ 9 

wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
Lubawka. 

§ 10 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym województwa Dolno-
śląskiego. 
 
 

 RZEwwDNIsZIsZ 
 RADZ MIEJe IEJ 

 WIESŁAW OSIŃSKI 

 
 

3174 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE 

z dnia 31 sierpnia 2006 r. 

w Iprawie wprowauzenia zmian uo uchwały Rauy MiejI2iej w Lubawce 
nr XII/259/05  z unia 30 XiInopaua 2005 r.  w Iprawie  uInaXenia  uziennych 

Inawe2 opłany nar6owej na nerenie 6miny Lubaw2a 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
z późn. zm.) i art. 19 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 9, 
poz. 84 z późn. zm.) Rada Miejska w Lubawce uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

w uchwale nr XII/259/05 Rady Miejskiej w Lubawce 
z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia dzien-
nych stawek opłaty targowej na terenie gminy Lubaw-
ka wprowadza się zmiany w § 2 ust. 3 i § 3, które 
otrzymują następujące brzmienie: 
„§ 2. 3. Poboru opłaty targowej dokonują inkasenci 
określeni w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały”. 
„§ 3. Za pobór, rozliczanie i przekazywanie na rachu-
nek Gminy Lubawka pobranych opłat targowych ustala 
się dla inkasentów wynagrodzenie w wysokości 40% 
zainkasowanych i rozliczonych kwot z tytułu inkasa 
opłaty targowej.”. 

§ 2 

Traci moc uchwała nr I/281/06 Rady Miejskiej w Lu-
bawce z dnia 26 stycznia 2006 r. w sprawie wprowa-
dzenia zmian do uchwały Rady Miejskiej w Lubawce nr 

XII/259/05 z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie 
ustalenia dziennych stawek opłaty targowej na terenie 
gminy Lubawka. 

§ 3 

wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
Lubawka. 

§ 4 

Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędo-
wym województwa Dolnośląskiego i wchodzi w życie 
po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania. 
 
 
 PRZEwwDNIsZIsZ 
 RADZ MIEJe IEJ 

 WIESŁAW OSIŃSKI 

 
 

Dałączni2 nr 1 uo uchwały Rauy 
MiejI2iej w Lubawce z unia 
31 Iierpnia 2006 r. (poz. 3174) 

 
WYKAD INKASENTÓW UPRAWNIONYCH 

DO POBORU OPŁATY TARGOWEJ 
 

Lp. 
Nazwa i adres (siedziba) inkasenta lub imię i nazwisko, 

adres inkasenta 
Miejsce poboru opłaty targowej 

1 Aldona Jasnos 
Bukówka 47A, 58-420 Lubawka 

Targowisko Miejskie przy  
ul. Anielewicza w Lubawce 

2 Jan  rok 
shełmsko Śląskie, ul. Rynek 1/1, 58-420 Lubawka 

Teren shełmska Śląskiego 
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3175 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODDIE ŚLĄSKIEJ 

z dnia 30 sierpnia 2006 r. 

w  Iprawie  uchwaXenia  miejIcowe6o  pXanu  za6oIpouarowania 
przeInrzenne6o obIzaru znajuujące6o Iię przy nerenach 2oXejowych 

 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 zmianami), 
art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) oraz w nawiąza-
niu do uchwały Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej nr XLI/356/05 z dnia 
28 grudnia 2005 r. Rada Miejska uchwala, co następuje: 

 
 

R o z d z i a ł  1 

UInaXenia o6óXne 

§ 1 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, 
zwany dalej planem, obejmuje obszar zawarty w gra-
nicach określonych na rysunku planu stanowiący za-
łącznik do niniejszej uchwały z wyłączeniem terenów 
zamkniętych, których granice określa rysunek planu. 

§ 2 

Integralną częścią uchwały jest rysunek planu w skali 
1:2000 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3 

Na ustalenia planu składają się: 
1) Ustalenia dla całego obszaru objętego planem okre-

ślone w rozdziale 2 niniejszej uchwały;  
2) Ustalenia szczegółowe dla terenów w liniach roz-

graniczających określone w rozdziale 3 niniejszej 
uchwały; 

3) Przepisy końcowe określone w rozdziale 4 niniejszej 
uchwały. 

§ 4 

selem planu jest umożliwienie działalności różnorod-
nych podmiotów przy jednoczesnej minimalizacji wza-
jemnych konfliktów i optymalizacji korzyści wynikają-
cych ze wspólnych działań, stworzenie warunków 
właściwych prawu lokalnemu w dziedzinie gospodarki 
przestrzennej, zapewniających możliwość rozwoju 
przez zapis ustaleń funkcjonalnych oraz regulacyjnych. 

§ 5 

1. Następujące określenia stosowane w uchwale 
oznaczają: 
1) plan – ustalenia zawarte w niniejszej uchwale 

wraz z załącznikami; 
2) przepisy szczególne – aktualne w momencie 

wykonywania niniejszej uchwały przepisy praw-
ne; 

3) przeznaczenie podstawowe terenu – jest to 
część przeznaczenia terenu, która dominuje na 
danym terenie w sposób określony ustaleniami 
planu; 

4) przeznaczenie uzupełniające terenu – jest to 
część przeznaczenia terenu, która uzupełnia lub 
wzbogaca przeznaczenie podstawowe; 

5) teren – obszar wyznaczony na rysunku planu li-
niami rozgraniczającymi i oznaczony symbolem 
przeznaczenia podstawowego; 

6) uciążliwość – zjawiska lub stany utrudniające 
życie albo dokuczliwe dla otaczającego środowi-
ska, takie jak: szkodliwe promieniowanie i od-
działywanie pól elektromagnetycznych, hałas, 
drgania (wibracje), zanieczyszczenia powietrza, 
zanieczyszczenia gruntu i wód. 

2. Pojęcia niezdefiniowane należy rozumieć zgodnie 
z przepisami szczególnymi. 

§ 6 

1. Następujące oznaczenia graficzne przedstawione na 
rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami pla-
nu: 
1) granica opracowania; 
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przezna-

czeniu lub rożnych zasadach zagospodarowania; 
3) symbole określające podstawowe przeznaczenie 

terenów; 
4) granice strefy „ww”. 

2. Następujące oznaczenia graficzne przedstawione na 
rysunku planu mają charakter informacyjny: 
1) granica administracyjna gminy; 
2) granica terenów zamkniętych; 
3) oznaczenie stanowiska archeologicznego; 
4) numery dróg; 
5) orientacyjny przebieg ścieżki rowerowej; 
6) przebieg napowietrznych linii energetycznych sn. 

R o z d z i a ł  2 

UInaXenia uXa całe6o obIzaru objęne6o pXanem 

§ 7 

w granicach obszaru objętego planem nie występują 
tereny wymagające określenia zasad ochrony i kształ-
towania ładu przestrzennego. 

§ 8 

w zakresie zasad ochrony środowiska i przyrody usta-
la się: 
1) ze względu na położenie obszaru objętego planem 

w obrębie GZwP nr 319 „eubzbiornik Prochowice 
– Środa Śląska” obowiązuje w strefie zasilania 
głównego zbiornika wód podziemnych zakaz lokali-
zacji składowisk odpadów niebezpiecznych, obojęt-
nych i innych niż obojętne i niebezpieczne; 
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2) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych 
z terenów zurbanizowanych może być realizowane 
po ich wstępnym podczyszczeniu do stopnia od-
powiadającego wymogom odprowadzenia ścieków 
do wód i ziemi; 

3) na obszarze objętym planem dopuszcza się lokali-
zację ekranów akustycznych lub innych zabezpie-
czeń przeciwhałasowych dla obiektów związanych 
ze stałym pobytem ludzi zlokalizowanych w zasięgu 
uciążliwości linii kolejowej, o ile przepisy szczegól-
ne będą tego wymagać; 

4) należy dążyć do zachowania istniejącej obudowy 
biologicznej rzeki Średzka woda i potoku Dłużek. 

§ 9 

1. w zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ustala 
się strefę obserwacji archeologicznej oznaczoną na 
rysunku planu oraz przepisy wymienione w ust.  3. 

2. w strefie „ww” obserwacji archeologicznej obo-
wiązują następujące wymogi: 
1) wszelkie zamierzenia inwestycyjne związane 

z pracami ziemnymi należy uzgodnić z właści-
wym wojewódzkim konserwatorem zabytków 
co do konieczności prowadzenia tych prac pod 
nadzorem archeologicznym i za pozwoleniem 
właściwego wojewódzkiego konserwatora za-
bytków; 

2) pozwolenie, o którym mowa w pkt 1, należy 
uzyskać przed wydaniem pozwolenia na budo-
wę, a dla robót niewymagających pozwolenia na 
budowę – przed realizacją inwestycji, tj. przed 
uzyskaniem zaświadczenia potwierdzającego ak-
ceptację przyjęcia zgłoszenia wykonywania ro-
bót budowlanych. 
w przypadku lokalizacji inwestycji na terenie za-
bytkowego stanowiska archeologicznego oraz 
w jego bezpośrednim sąsiedztwie należy uzgod-
nić i uzyskać pozwolenie właściwego woje-
wódzkiego konserwatora zabytków w zakresie 
prac ziemnych i prowadzenia ratowniczych ba-
dań archeologicznych metodą wykopaliskową 
przed realizacją inwestycji. 

§ 10 

w zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształ-
towania przestrzeni publicznych ustala się:  
1) na terenach przyległych do linii kolejowej, stano-

wiących obszar przestrzeni publicznej, zakazuje się 
umieszczania nośników reklam, obiektów małej ar-
chitektury oraz tymczasowych obiektów usługowo-
handlowych; 

2) dopuszcza się lokalizację urządzeń technicznych 
i zieleni oraz prowadzenie sieci infrastruktury tech-
nicznej w formie niekolidującej z przeznaczeniem 
podstawowym i zgodnie z przepisami odrębnymi. 

§ 11 

w zakresie parametrów i wskaźników kształtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala się – 
na obszarze objętym planem nie występują tereny 
wymagające określenia parametrów i wskaźników 
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania tere-
nu. 

§ 12 

w zakresie szczegółowych zasad i warunków scalania 
i podziału nieruchomości ustala się – na obszarze obję-
tym planem nie występują tereny wymagające okre-
ślenia szczegółowych zasad i warunków scalania 
i podziału nieruchomości. 

§ 13 

w zakresie szczególnych warunków zagospodarowa-
nia terenów i ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym 
zakazu zabudowy, o ile ustalenia szczegółowe dla te-
renów w liniach rozgraniczających nie będą stanowić 
inaczej, ustala się: 
1) na terenach kolejowych, oznaczonych na rysunku 

planu symbolem   , zakazuje się lokalizacji budyn-
ków i budowli niezwiązanych z prowadzeniem ru-
chu kolejowego, z wyjątkiem stacji i przystanków 
kolejowych gdzie funkcje usługowe (przeładunek 
towaru) dokonywany jest poprzez rampy i tory i nie 
jest związany z obrotem substancjami pylącymi, 
żrącymi, wybuchowymi i toksycznymi; 

2) na terenach rolniczych, oznaczonych na rysunku 
planu symbolem R, wprowadza się zakaz lokalizacji 
zabudowy, w tym zabudowy związanej z produkcją 
rolniczą; 

3) na terenach lasów, oznaczonych na rysunku planu 
symbolem ZL, wprowadza się zakaz lokalizacji za-
budowy, w tym zabudowy związanej z produkcją 
leśną;  

4) w przypadku: zalesiania, uzupełniania drzewostanu, 
tworzenia obszarów sadowniczych oraz pasów zie-
leni izolacyjnej na terenach położonych w sąsiedz-
twie terenów kolejowych, oznaczonych na rysunku 
planu symbolem   , należy tak planować zadrze-
wienia, aby usytuowanie drzew nie zagrażało bez-
pieczeństwu ruchu na linii kolejowej; 

5) dopuszcza zadrzewienia i zakrzewienia na terenach 
położonych w sąsiedztwie linii kolejowej  zgodnie 
z przepisami szczególnymi;  

6) na terenach, o których mowa w pkt 5, wymóg 
usunięcia istniejących drzew i krzewów usytuowa-
nych niezgodnie z przepisami szczególnymi; 

7) wzdłuż dróg śródpolnych oznaczonych na rysunku 
planu symbolem  Dwg zakaz sytuowania ogrodzeń 
w odległości mniejszej niż 5 m od osi drogi. 

§ 14 

1. w zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budo-
wy systemów komunikacji i infrastruktury tech-
nicznej ustala się następujące ogólne zasady uzbro-
jenia terenów w infrastrukturę techniczną: 
1) sieci uzbrojenia technicznego terenu należy pro-

wadzić w obrębie linii rozgraniczających dróg; 
2) dopuszcza się odstępstwa od zasady, o której 

mowa w pkt 1, gdy nie ma technicznej możli-
wości realizacji tego ustalenia; 

3) przebudowę sieci uzbrojenia terenu kolidującej 
z planowanym zainwestowaniem, na warunkach 
określonych przez właściciela sieci; 

4) dopuszcza się możliwość realizacji urządzeń 
technicznych uzbrojenia jako towarzyszących 
inwestycjom  na  terenach  własnych  inwesto-
rów; 
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  5) realizacja układu komunikacyjnego powinna 
obejmować kompleksową realizację uzbrojenia 
technicznego; 

  6) przy modernizacji sieci gazowej, w tym jej roz-
budowie, obowiązuje zakaz przechodzenia ga-
zociągów wysokiego ciśnienia pod torami kole-
jowymi (skrzyżowanie z linią kolejową) bez 
uprzedniego zredukowania ciśnienia; 

  7) pod rozjazdami obowiązuje całkowity zakaz 
krzyżowania sieci gazowej z torami kolejowy-
mi; 

  8) na obszarze objętym planem dopuszcza się bu-
dowę sieci i urządzeń uzbrojenia technicznego 
związanych z obsługą odcinka magistralnej linii 
kolejowej nr 275; 

  9) na obszarze objętym planem dopuszcza się re-
alizację urządzeń technicznych uzbrojenia, 
w tym ciągów drenażowych, przewodów 
i urządzeń służących do przesyłania płynów, 
pary, gazów i energii elektrycznej oraz urzą-
dzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także 
innych podziemnych, naziemnych lub nadziem-
nych obiektów i urządzeń niezbędnych do ko-
rzystania z tych przewodów i urządzeń, o ile 
przepisy szczególne nie będą tego wykluczać; 

10) na obszarze objętym planem dopuszcza się lo-
kalizację urządzeń przekaźnikowych telekomu-
nikacji, w tym konstrukcji wieżowych, przy 
spełnieniu następujących wymogów: 
a) lokalizacja masztu w odległości większej od 

terenu kolejowego, oznaczonego na rysunku 
planu symbolem   , niż wynosi planowana 
wysokość obiektu budowlanego, 

b) planowane urządzenia przekaźnikowe tele-
komunikacji nie mogą powodować zakłóceń 
łącznościowych na linii kolejowej.  

2. w zakresie budowy, przebudowy lub rozbudowy 
sieci uzbrojenia dla obszaru objętego planem ustala 
się: 
1) w zakresie zaopatrzenia w wodę: 

a) zaopatrzenie w wodę obiektów technologicz-
nych P P z sieci wodociągowej, na warun-
kach określonych przez użytkownika sieci; 

b) przebudowę sieci wodociągowej kolidującej 
z planowanym zainwestowaniem na warun-
kach określonych przez użytkownika sieci; 

2) w zakresie odprowadzania i unieszkodliwiania 
ścieków: 
a) odprowadzenie ścieków z obiektów techno-

logicznych P P do sieci kanalizacyjnej komu-
nalnej,  

b) do czasu realizacji komunalnej kanalizacji sa-
nitarnej dopuszcza się budowę: 
– szczelnych zbiorników na nieczystości 

płynne, 
– indywidualnych systemów oczyszczania 

ścieków pod warunkiem uzyskania zgody 
stosownych organów; 

3) w zakresie odprowadzania wód opadowych: 
a) odprowadzenie wód opadowych do istnieją-

cych rowów i cieków na warunkach określo-
nych przez ich właściciela, 

b) modernizację rowów będących odbiornikami 
wód opadowych, 

c) obowiązek zneutralizowania substancji ropo-
pochodnych lub chemicznych, jeśli takie wy-
stąpią, na terenie własnym inwestora, 

d) utwardzenie i skanalizowanie terenów, na 
których może dojść do zanieczyszczenia sub-
stancjami, o których mowa w lit. c, 

e) przed przystąpieniem do prac w obrębie sieci 
urządzeń melioracji szczegółowych należy 
sporządzić dokumentację techniczną, zawie-
rającą sposób jej odbudowy, 

f) obowiązek uzgodnienia prac kolidujących 
z urządzeniami melioracyjnymi z administrato-
rem tych sieci, 

g) odwodnienie podtorza na całej długości szla-
ku kolejowego rowami o utwardzonym dnie 
i drenokolektorami, 

h) zakaz wykorzystania rowów odwadniających 
tereny kolejowe dla użytkowników spoza 
P P; 

4) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:  
a) zaopatrzenie w energię elektryczną obiektów 

technologicznych P P z Zakładu Energetyki 
 olejowej,  

b) rozbudowę i budowę nowych linii energe-
tycznych średniego i niskiego napięcia oraz 
budowę  stacji transformatorowych w zależ-
ności od potrzeb na  warunkach określonych 
przez właściciela sieci, 

c) przełożenie linii energetycznych średniego 
i niskiego napięcia kolidujących z planowa-
nym zainwestowaniem na warunkach okre-
ślonych przez użytkownika sieci; 

5) w zakresie gromadzenia i usuwania odpadów 
obowiązują zasady określone w odrębnych prze-
pisach szczególnych i gminnych. 

§ 15 

Nie określa się granic i sposobów zagospodarowania 
terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalo-
nych na podstawie odrębnych przepisów, w tym tere-
nów górniczych, a także narażonych na niebezpie-
czeństwo powodzi oraz zagrożeń osuwania mas ziem-
nych, ponieważ ww. tereny lub obiekty nie występują 
na obszarze objętym planem. 

§ 16 

w zakresie sposobów i terminów tymczasowego za-
gospodarowania, urządzania i użytkowania terenów 
ustala się: 
1) nie określa się sposobu i terminu tymczasowego 

zagospodarowania, urządzania i użytkowania tere-
nów; 

2) do czasu zagospodarowania terenu na przeznacze-
nie ustalone w planie, obowiązuje przeznaczenie 
dotychczasowe. 

R o z d z i a ł  3 

UInaXenia Izcze6ółowe uXa nerenów w Xiniach 
roz6raniczających 

§ 17 

1. Dla terenów kolejowych oznaczonych na rysunku 
planu symbolami od   -1 do   -12 ustala się prze-
znaczenie na budowle kolejowe – linia kolejowa 
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E 30 (nr 275 magistralna o znaczeniu międzynaro-
dowym).  

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiązuje 
wymóg dostosowania linii kolejowej i związanych 
z nią urządzeń do standardów technicznych wyni-
kających z umów międzynarodowych AGs/AGTs 
oraz obowiązujących norm i przepisów szczegól-
nych. 

§ 18 

1. Dla terenu sportu i rekreacji oznaczonego na rysun-
ku planu symbolem Ue-1 ustala się przeznaczenie: 
1) podstawowe – usługi sportu i rekreacji,  
2) uzupełniające: 

a) urządzenia komunikacji – miejsca parkingo-
we, 

b) sieci infrastruktury technicznej oraz związane 
z nimi urządzenia. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązuje 
zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych. 

§ 19 

Dla terenów rolniczych oznaczonych na rysunku planu 
symbolami od R-1 do R-14 ustala się przeznaczenie: 
1) podstawowe – uprawy polowe, uprawy ogrodni-

cze, łąki i pastwiska;  
2) uzupełniające – sieci infrastruktury technicznej oraz 

związane z nimi urządzenia. 

§ 20 

Dla terenów lasów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami od ZL-1 do ZL-5 ustala się przeznaczenie: 
1) podstawowe – lasy i zalesienia;  
2) uzupełniające – sieci infrastruktury technicznej oraz 

związane z nimi urządzenia. 

§ 21 

Dla terenów wód powierzchniowych śródlądowych 
oznaczonych  na  rysunku  planu  symbolami we-1 
i we-2 ustala się przeznaczenie na ciek podstawowy – 
potok Dłużek. 

§ 22 

Dla terenów wód powierzchniowych śródlądowych 
oznaczonych na rysunku planu symbolami od we-3 do 
we-5 ustala się przeznaczenie na rowy.  

§ 23 

Dla terenu wód powierzchniowych śródlądowych 
oznaczonych na rysunku planu symbolem we-6 ustala 
się przeznaczenie na ciek podstawowy – rzeka Średz-
ka woda. 

§ 24 

1. Dla terenów dróg publicznych oznaczonych na ry-
sunku planu symbolami  DL-1 i  DL-2 ustala się 
przeznaczenie: 
1) podstawowe – droga kl. L (droga powiatowa 

Nr 2065); 
2) uzupełniające – sieci infrastruktury technicznej 

oraz związane z nimi urządzenia. 
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, szerokość 

w liniach rozgraniczających od 15 m do 33 m – 
zgodnie z rysunkiem planu. 

§ 25 

1. Dla terenu drogi publicznej oznaczonego na rysunku 
planu symbolem  DD-1 ustala się przeznaczenie: 
1) podstawowe – droga kl. D (droga gminna 

Nr 104797); 
2) uzupełniające – sieci infrastruktury technicznej 

oraz związane z nimi urządzenia. 
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, szerokość 

w liniach rozgraniczających od 15 m do 28 m – 
zgodnie z rysunkiem planu. 

§ 26 

1. Dla terenu drogi publicznej oznaczonego na rysunku 
planu symbolem  DD-2 ustala się przeznaczenie: 
1) podstawowe – droga kl. D (droga gminna 

Nr 107221); 
2) uzupełniające – sieci infrastruktury technicznej 

oraz związane z nimi urządzenia. 
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, szerokość 

w liniach rozgraniczających zgodna z granicami 
władania. 

§ 27 

1. Dla terenu drogi wewnętrznej oznaczonego na ry-
sunku planu symbolem  Dw-1 ustala się przezna-
czenie: 
1) podstawowe – droga wewnętrzna; 
2) uzupełniające – sieci infrastruktury technicznej 

oraz związane z nimi urządzenia. 
2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, szerokość 

w liniach rozgraniczających od 10 m do 26 m – 
zgodnie z rysunkiem planu. 

§ 28 

1. Dla terenów drogi wewnętrznej oznaczonych na 
rysunku planu symbolami  Dw-2 i  Dw-3 ustala 
się przeznaczenie: 
1) podstawowe – droga wewnętrzna; 
2) uzupełniające – sieci infrastruktury technicznej 

oraz związane z nimi urządzenia. 
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, szerokość 

w liniach rozgraniczających od 10 m do 24 m – 
zgodnie z rysunkiem planu. 

§ 29 

1. Dla terenów dróg wewnętrznych oznaczonych na 
rysunku planu symbolami  Dwg-1 i  Dwg-2 ustala 
się przeznaczenie: 
1) podstawowe – drogi śródpolne transportu rolne-

go; 
2) uzupełniające – sieci infrastruktury technicznej 

oraz związane z nimi urządzenia. 
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, szerokość 

w liniach rozgraniczających zgodna z granicami 
władania. 

R o z d z i a ł  4 

PrzepiIy 2ońcowe 

§ 30 

Ustala się stawkę procentową, o której mowa 
w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku 
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o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
w wysokości 0%. 

§ 31 

wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Środy 
Śląskiej. 
 
 
 
 
 

§ 32 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 
 PRZEwwDNIsZIsZ 
 RADZ MIEJe IEJ 

 WALDEMAR WAWRZYŃSKI 
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Dałączni2 uo uchwały Rauy Miej-
I2iej w Śrouzie ŚXąI2iej z unia 
30 Iierpnia 2006 r. (poz. 3175) 
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3176 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W  AROWIE 

z dnia 14 września 2006 r. 

w Iprawie zmiany nazwy uXicy we wIi Wierzbna 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
z późn. zm.) Rada Miejska w Żarowie uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Dokonuje się zmiany nazwy ulicy położonej w grani-
cach działek oznaczonych numerami geodezyjnymi 
720 i 723 obręb wierzbna z obecnej nazwy ul. Polna  
na ulicę o nazwie KawaXerów Orueru Uśmiechu. 

§ 2 

Lokalizacja nowej ulicy pokazana jest na załączniku 
mapowym, stanowiącym integralną część niniejszej 
uchwały. 
 
 
 
 

§ 3 

wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
Żarów. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 
 PRZEwwDNIsZIsZ 
 RADZ MIEJe IEJ 

 STANISŁAW SZCZĘSNY 
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Dałączni2 uo uchwały Rauy Miej-
I2iej w  arowie z unia 14 wrze-
śnia 2006 r. (poz. 3176) 
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3177 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W  AROWIE 

z dnia 14 września 2006 r. 

w Iprawie zaIau przyznawania Inypenuiów oraz na6róu pieniężnych uczniom 
i Inuuennom z nerenu 6miny  arów za Izcze6óXne, wybinne i inuywiuuaXne 
      oIią6nięcia w różnych uzieuzinach życia Ipołeczne6o i 2uXnuraXne6o 

 Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 18 i art.18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 ze zmianami) w celu promocji Gminy Żarów, mając na uwadze 
szczególne osiągnięcia uczniów i studentów w różnych dziedzinach życia 
społecznego i kulturalnego oraz potrzebę motywowania i wspierania takich 
działań Rada Miejska w Żarowie uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Ustanawia się następujące zasady przyznawania sty-
pendiów oraz nagród pieniężnych uczniom i studentom 
z terenu gminy Żarów za szczególne, wybitne i indy-
widualne osiągnięcia w różnych dziedzinach życia spo-
łecznego i kulturalnego: 
1. Prawo ubiegania się o stypendium i nagrodę mają 

osoby zameldowane na terenie gminy Żarów, 
uczęszczające do: 
1) szkół podstawowych, 
2) gimnazjów, 
3) szkół ponadgimnazjalnych, 
4) szkół wyższych. 

2. etypendia i nagrody dla wybitnie uzdolnionych 
uczniów oraz studentów mogą być przyznane: 
1) laureatom wojewódzkich i ogólnopolskich olim-

piad przedmiotowych, konkursów lub turniejów, 
2) uczniom i studentom, posiadającym znaczne 

osiągnięcia naukowe lub artystyczne.  
3. wnioski w sprawie przyznania stypendium bądź 

nagrody mogą składać: 
1) dyrektorzy szkół, 
2) dziekani wydziałów, 
3) kierownicy jednostek organizacyjnych gminy 

zajmujący się kulturą,  
4) osoby prowadzące szkolne i pozaszkolne koła 

zainteresowań, 
5) pełnoletni uczniowie/studenci, 
6) rodzice lub opiekunowie prawni. 

4. wniosek o przyznanie stypendium lub nagrody musi 
zawierać uzasadnienie oraz stosowne zaświadcze-
nia i opinie o dokonanym osiągnięciu. 

5. wnioski muszą zawierać niżej wymienione dane 
osobowe kandydata: 
1) imię i nazwisko kandydata, 
2) data urodzenia, 
3) adres zameldowania, 
4) adres szkoły/uczelni i klasę/rok studiów. 

  6. wniosek należy składać na piśmie do Burmistrza 
Miasta Żarów. 

  7. etypendia i nagrody przyznaje Burmistrz Miasta 
Żarów w formie umowy, która określi sposób 
promocji Gminy przez nagrodzonego lub stypen-
dystę.  

  8. etypendia przyznawane są na okres do dziesięciu 
miesięcy. 

  9. Nagrody mają charakter jednorazowy. 
10. wysokość nagrody nie może przekroczyć kwoty 

800 zł netto. 
11. wysokość miesięcznego stypendium nie może 

przekroczyć kwoty 400 zł netto. 
12. Akty przyznania nagrody lub stypendium wręcza-

ne są uroczyście przez Burmistrza Miasta Żarów. 

§ 2 

Środki finansowe na realizację stypendiów oraz na-
gród, o których mowa w § 1, zapewnia się corocznie 
w budżecie gminy. 

§ 3 

wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
Żarów. 

§ 4 

Traci moc uchwała nr XLI/250/2002 Rady Miejskiej 
w Żarowie z dnia 28 marca 2002 roku. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po opublikowaniu 
w  Dzienniku   Urzędowym   województwa   Dolno-
śląskiego. 
 
 
 PRZEwwDNIsZIsZ 
 RADZ MIEJe IEJ 

 STANISŁAW SZCZĘSNY 
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3178 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W  AROWIE 

z dnia 14 września 2006 r. 

w  Iprawie  zmiany  uchwały  nr VI/49/2003  Rauy  MiejI2iej  w   arowie 
z unia  26 Xune6o 2003 r.  w Iprawie  zaIau  Iprzeuaży  Xo2aXi  mieIz2aXnych 

i użyn2owych Inanowiących zaIób nieruchomości Gminy  arów 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a”, art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. 
Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 73 ust. 3 i art. 76 ust. 1
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst 
jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) Rada Miejska 
w Żarowie uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

w uchwale nr VI/49/2003 Rady Miejskiej w Żarowie 
z dnia 26 lutego 2003 r. w sprawie: zasad sprzedaży 
lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących zasób 
nieruchomości Gminy Żarów, zmienionej uchwałą 
XXXIII/205/2005 z dnia 27 stycznia 2006 r. § 6 
punkt 4 otrzymuje brzmienie: 
„4. Przy sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z pra-

wem własności lub oddaniem w użytkowanie wie-
czyste ułamkowej części gruntu, do udziału 
w prawie własności lub użytkowania wieczystego 
nieruchomości gruntowej związanej z odrębną wła-
snością lokalu, udziela się bonifikaty od pierwszej 
opłaty za użytkowanie wieczyste w wysokości 5% 
ceny gruntu, przy sprzedaży prawa własności boni-
fikata wynosi 30% ceny gruntu”. 

 
 

§ 2 

wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
Żarów. 

§ 3 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
województwa Dolnośląskiego. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty 
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym województwa 
Dolnośląskiego 
 

 PRZEwwDNIsZIsZ 
 RADZ MIEJe IEJ 

 STANISŁAW SZCZĘSNY 

 
 
 

3179 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ BIELAWY 

z dnia 27 września 2006 r. 

w Iprawie ourębnych obwouów 6łoIowania 

 Na podstawie art. 30 ust. 2b i ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. –
wrdynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, 
co następuje: 

 
 

§ 1 

Tworzy się odrębne obwody głosowania: 
– nr 16 w eamodzielnym Publicznym ezpitalu Powia-

towym w Dzierżoniowie wddział Bielawa – ezpital 
Bielawa z siedzibą przy ul. Piastowskiej 7, 

– nr 17 w Domu Pomocy epołecznej w Bielawie 
z siedzibą przy ul. Żeromskiego 2 

do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powia-
tów i sejmików województw. 

§ 2 

wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega 
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym województwa 
Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miej-
skiego Bielawy. 
 
 
 PRZEwwDNIsZIsZ 
 RADZ MIEJe IEJ 

 ZBIGNIEW DRAGAN 
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3180 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W LEŚNEJ 

z dnia 27 września 2006 r. 

w Iprawie nauania Inanunu Urzęuowi MiejI2iemu w Leśnej 

 Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 
z późn. zm.) oraz na podstawie art. 238 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 
2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) 
Rada Miejska w Leśnej uchwala, co następuje: 

 
 

STATUT URDĘDU MIEJSKIEGO 
w Leśnej 

 
 

§ 1 

Urząd Miejski w Leśnej jest gminną jednostką organi-
zacyjną Gminy Leśna, działającą w formie jednostki 
budżetowej. 

§ 2 

1. eiedzibą Urzędu Miejskiego w Leśnej jest RATUeZ 
położony przy ulicy Rynek 19. 

2.  ierownikiem Urzędu Miejskiego w Leśnej jest 
Burmistrz Leśnej. 

3. Burmistrz Leśnej reprezentuje Urząd Miejski na ze-
wnątrz. 

4. Burmistrz Leśnej wykonuje zadania przy pomocy 
Urzędu Miejskiego w Leśnej. 

§ 3 

Zadania Urzędu Miejskiego w Leśnej określa Zarządze-
nie nr  U/0152/22/04 Burmistrza Leśnej z dnia 
24 września 2004 r. w sprawie Regulaminu wrganiza-
cyjnego Urzędu Miejskiego w Leśnej. 

§ 4 

Urząd Miejski w Leśnej działa w szczególności na pod-
stawie: 

1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze 
zmianami). 

2. Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmiana-
mi). 

§ 5 

w Urzędzie Miejskim w Leśnej tworzone są komórki 
organizacyjne zgodnie z zarządzeniem nr  U/0152/ 
/22/04 Burmistrza Leśnej z dnia 24 września 2004 r. 
w sprawie Regulaminu wrganizacyjnego Urzędu Miej-
skiego w Leśnej. 

§ 6 

Realizację uchwały powierza się Burmistrzowi Leśnej. 

§ 7 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 
 PRZEwwDNIsZIsZ RADZ 

 ZBIGNIEW KOŚCIELNIAK 
 
 
 
 
 
 
 

3181 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W OŁAWIE 

z dnia 28 września 2006 r. 

w Iprawie zwoXnień z pouan2u ou nieruchomości uXa przeuIiębiorców na 
nerenie  miaIna Oława  na wIpieranie  nowych inweInycji  oraz na nworzenie 

nowych miejIc pracy związanych z nową inweInycją 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121, 
poz. 844 ze zmianami) Rada Miejska w wławie uchwala, co następuje: 
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§ 1 

Zwolnienie z podatku od nieruchomości o którym mo-
wa w uchwale jest pomocą regionalną udzielaną na 
podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
4 sierpnia 2006 r. w sprawie udzielania przez gminy 
pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji 
lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z no-
wą inwestycją (Dz. U. z 2006 r. Nr 142, poz. 1017). 

§ 2 

Ilekroć w uchwale jest mowa o: 
1) ustawie, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 

12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokal-
nych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121, 
poz. 844 ze zmianami). 

2) rozporządzeniu, należy przez to rozumieć rozporzą-
dzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2006 r. 
w sprawie udzielania przez gminy pomocy regional-
nej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie 
nowych miejsc pracy związanych z nową inwesty-
cją (Dz. U. z 2006 r. Nr 142, poz. 1017). 

§ 3 

ezczegółowe warunki udzielania pomocy regionalnej 
na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie no-
wych miejsc pracy związanych z nową inwestycją 
określa rozporządzenie. 

§ 4 

Pomoc udzielana jest w formie zwolnienia z podatku 
od nieruchomości gruntów, budynków, budowli lub ich 
części zajętych na prowadzenie działalności gospodar-
czej a będących własnością przedsiębiorcy, na okres 
nie dłuższy niż 5 lat. 

§ 5 

1. Pomoc regionalna na tworzenie nowych miejsc 
pracy związanych z nową inwestycją może być 
udzielana na miejsca pracy, które będą tworzone 
nie później niż w okresie 3 lat od dnia zakończenia 
inwestycji, z którą są związane. 

2. Zakończenie nowej inwestycji winno nastąpić 
w terminie 2 lat od dnia złożenia wniosku zgłasza-
jącego zamiar korzystania z pomocy.  

§ 6 

1. warunkiem skorzystania ze zwolnień zawartych 
w niniejszej uchwale jest przedłożenie w formie pi-
semnej, udokumentowany wniosek przedsiębiorcy, 
który winien być złożony w organie podatkowym 
przed zatrudnieniem osób lub rozpoczęciem realiza-
cji nowej inwestycji, najpóźniej do 31 grudnia 
2006 r. 
wzór wniosku stanowi załącznik nr 1. 

2. wraz z wnioskiem o zamiarze skorzystania z pomo-
cy regionalnej należy przedłożyć: 
a) zobowiązanie dot. pokrycia co najmniej 25% 

kosztów inwestycji ze środków własnych, 
b) zobowiązanie do utrzymania nowej inwestycji 

przez 5 lat od dnia jej zakończenia, 
c) zobowiązanie do utrzymania nowo utworzonych 

miejsc pracy co najmniej przez 5 lat od dnia ich 
utworzenia.  

wzór zobowiązania określa załącznik nr 2. 

§ 7 

Do wniosku o zwolnienie podatnik winien załączyć 
następujące dokumenty: 
1.  serokopie zaświadczenia o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej lub kserokopie odpisu ak-
tualnego rejestru przedsiębiorców  Re potwierdzo-
nego za zgodność z oryginałem. 

2. Informację o wielkości każdej innej pomocy prze-
znaczonej na realizację tej samej inwestycji lub na 
tworzenie nowych miejsc pracy w związku z tą in-
westycją, w tym udzielaną ze środków pochodzą-
cych z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z rozpo-
rządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 
2004 r. w sprawie informacji o otrzymanej pomocy 
publicznej innej niż de minimis (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 191, poz. 1960). 

3. Dokumenty potwierdzające zakończenie nowej in-
westycji lub potwierdzające utworzenie nowych 
miejsc pracy. 

4. Zestawienie kosztów kwalifikujących się do objęcia 
pomocą na wspieranie nowych inwestycji lub two-
rzenie nowych miejsc pracy związanych z nową 
inwestycją w oparciu o rozporządzenie. 

5. Deklarację lub informację w sprawie podatku od 
nieruchomości uwzględniającą przedmioty podlega-
jące zwolnieniu. 

6. wświadczenie ubiegającego się o pomocy wg za-
łącznika nr 3. 

§ 8 

1. Beneficjent pomocy, któremu przysługuje zwolnie-
nie od podatku od nieruchomości na zasadach 
określonych niniejszą uchwałą zobowiązany jest 
w terminie 14 dni, od dnia wystąpienia okoliczności 
mających wpływ na zwolnienie podatkowe powia-
domić organ podatkowy pod rygorem utraty zwol-
nienia podatkowego. 

2. Na początku każdego roku podatkowego podatnik 
korzystający ze zwolnienia jest zobowiązany przed-
łożyć informacje dotyczące: 
1) wielkości poniesionych nakładów inwestycyj-

nych, 
2) poziomu zatrudnienia, 
3) kosztów zatrudnienia, 
4) wielkości pomocy uzyskanej w związku z reali-

zacją danej inwestycji lub tworzeniem nowych 
miejsc pracy związanych z nową inwestycją. 

3. Podatnik jest zobowiązany w terminie 14 dni od 
dnia utraty warunków do zwolnienia od podatku od 
nieruchomości powiadomić w formie pisemnej 
o tym fakcie organ podatkowy. 

4. Podatnik, o którym mowa w niniejszej uchwale, 
traci prawo do zwolnienia od pierwszego dnia mie-
siąca, w którym wystąpiły okoliczności powodujące 
utratę tego prawa. 

5. Podatnik, który wprowadził w błąd Urząd Miasta  
co do spełnienia warunków uprawniających do uzy-
skania zwolnienia, traci prawo do zwolnienia za ca-
ły okres, przez jaki korzystał ze zwolnienia. 

6. Podatnik, który nie dotrzyma zobowiązań będących 
warunkiem pomocy, jest zobowiązany do zapłaty 
należnego podatku wraz z odsetkami od zaległości 
podatkowych, w terminie 14 dni od daty doręcze-
nia pisma stwierdzającego utratę prawa do zwol-
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nienia podatkowego zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia 29 sierpnia 1997 roku – wrdynacja podat-
kowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, 
poz. 60). 

7. wrgan podatkowy ma prawo do przeprowadzenia 
kontroli w zakresie przestrzegania przez beneficjen-
tów pomocy warunków udzielenia zwolnienia od 
podatku od nieruchomości i obowiązków zawartych 
w uchwale, w tym także sprawdzania zgodności ze 
stanem faktycznym dokumentów i informacji skła-
danych przez przedsiębiorców. 

§ 9 

Beneficjent pomocy traci prawo do zwolnienia od po-
datku od nieruchomości w przypadku: 
1) sprzedaży nieruchomości lub jej części, będącej 

przedmiotem zwolnienia od podatku od nierucho-
mości na podstawie uchwały przed upływem 5 lat 
od dnia udzielenia pomocy, 

2) gdy nowa inwestycja lub nowo utworzone miejsca 
pracy nie zostaną utrzymane przez okres 5 lat od 
dnia udzielenia pomocy. 

§ 10 

Zwolnienie, o którym mowa, nie dotyczy: 
– podmiotów powstałych w wyniku przekształceń 

dotychczasowych zakładów pracy, 

– podmiotów gospodarczych, które zalegają z zapłatą 
zobowiązań wobec budżetu Gminy, 

– podmiotów, u których zatrudnienie lub wzrost za-
trudnienia wynika z faktu zatrudnienia pracowni-
ków interwencyjnych lub bezrobotnych zatrudnio-
nych do robót publicznych. 

§ 11 

Uchwała obowiązuje do dnia 31 grudnia 2006 roku. 

§ 12 

wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
wława. 

§ 13 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 
 
 PRZEwwDNIsZIsZ 
 RADZ MIEJe IEJ 

 KRZYSZTOF KŁAPKO 
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Dałączni2 nr 1 uo uchwały Rauy 
MiejI2iej w Oławie z unia 
28 września 2006 r. (poz. 3181) 
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Dałączni2 nr 2 uo uchwały Rauy 
MiejI2iej w Oławie z unia 
28 września 2006 r. (poz. 3181) 
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Dałączni2 nr 3 uo uchwały Rauy 
MiejI2iej w Oławie z unia 
28 września 2006 r. (poz. 3181) 
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3182 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W DŁOTORYI 

z dnia 28 września 2006 r. 

w Iprawie uuzieXania przez 6minę pomocy re6ionaXnej na wIpieranie nowych 
inweInycji  Xub  nworzenie  nowych  miejIc  pracy  związanych  z  nową 
inweInycją,  przeznaczonej  uXa  przeuIiębiorców  prowauzących  uziałaXność 

6oIpouarczą na nerenie Gminy MiejI2iej Dłonoryja 

 Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844) oraz w
związku z treścią § 6 ust. 1 pkt 1 i 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
4 sierpnia 2006 r. w sprawie udzielania przez gminę pomocy regionalnej na 
wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związa-
nych z nową inwestycją (Dz. U. Nr 142, poz. 1017) uchwala się, co nastę-
puje: 

 
 

§ 1 

Nazwa pro6ramu 

wprowadza się program pomocy regionalnej na wspie-
ranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc 
pracy związanych z nową inwestycją, przeznaczony 
dla przedsiębiorstw prowadzących działalność gospo-
darczą na terenie Gminy Miejskiej Złotoryja. 

§ 2 

Przeznaczenie pomocy 

Pomoc regionalna na tworzenie nowych miejsc pracy 
lub wspieranie nowych inwestycji. 

§ 3 

Forma pomocy 

Pomoc udzielana jest w formie zwolnienia od podatku 
od nieruchomości. 

§ 4 

Warun2i uuzieXania pomocy 

warunkiem udzielenia pomocy jest zakończenie nowej 
inwestycji lub utworzenie nowych miejsc pracy zwią-
zanych z nową inwestycją w terminie 2 lat od otrzy-
mania decyzji o pozwoleniu na budowę. 

§ 5 

Przeumion uuzieXanej pomocy 

a) pomoc re6ionaXna na wIpieranie nowych inweIny-
cji: 
1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości grun-

ty, budynki lub ich części, budowle lub ich czę-
ści związane z nowo uruchomioną działalnością 
gospodarczą przez osoby fizyczne, które bezpo-
średnio przed podjęciem tej działalności były za-
rejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy, 
oraz przez innych przedsiębiorców, którzy po-
dejmą po raz pierwszy po wejściu w życie ni-
niejszej uchwały, działalność gospodarczą na te-
renie Miasta Złotoryja. 

2. Zwolnienie przysługuje: 
1) w przypadku osoby fizycznej będącej przed-

siębiorcą, która bezpośrednio przed podję-

ciem działalności, o której mowa z ust. 1, by-
ła zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie 
Pracy – na okres 2 lat, 

2) w przypadku innych przedsiębiorców zwol-
nienie obejmuje całość należnego podatku 
w pierwszym i drugim roku działalności, na-
tomiast w latach następnych zwolnienie 
przysługuje w zależności od liczy zatrudnio-
nych pracowników: 
a) na okres 1 roku – jeżeli w wyniku inwe-

stycji utworzono co najmniej 5 miejsc pra-
cy, 

b) na okres 2 lat – jeżeli w wyniku inwestycji 
utworzono co najmniej 20 miejsc pracy, 

c) na okres 3 lat – jeżeli w wyniku inwestycji 
utworzono co najmniej 50 miejsc pracy, 

d) na okres 4 lat – jeżeli w wyniku inwestycji 
utworzono co najmniej 75 miejsc pracy, 

e) na okres 6 lat – jeżeli w wyniku inwestycji 
utworzono co najmniej 100 miejsc pracy. 

3. Przedsiębiorca zainwestuje na terenie miasta 
Złotoryja w nowe inwestycje, środki trwałe 
związane z utworzeniem nowego przedsiębior-
stwa. 

4. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, przysługu-
je od daty nabycia nieruchomości, nie wcześniej 
jednak niż od dnia powstania obowiązku podat-
kowego następującego po dniu wejścia w życie 
niniejszej uchwały. 

b) pomoc re6ionaXna na nworzenie nowych miejIc 
pracy związanych z nową inweInycją: 
1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości grun-

ty, budynki lub ich części, budowle lub ich czę-
ści związane z działalnością gospodarczą przez 
podmioty gospodarcze, które podejmą po raz 
pierwszy po wejściu w życie niniejszej uchwały, 
działalność gospodarczą na terenie Miasta Złoto-
ryja oraz zatrudnią co najmniej 5 pracowników 
w przeliczeniu na pełne etaty. 

2. Ze zwolnienia, o którym mowa w ust. 1, może 
również skorzystać przedsiębiorca, który posze-
rza swoją działalność. Zwolnienie z podatku 
obejmuje wówczas tylko nową inwestycję, tj. 
nowo nabyte grunty, budynki, budowle lub ich 
części oraz nowo wybudowane budynki, budow-
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le lub ich części przeznaczone na prowadzenie 
działalności gospodarczej. 

3. Zwolnienie przysługuje na okres: 
a) na okres 1 roku – jeżeli w wyniku inwestycji 

utworzono co najmniej 5 miejsc pracy, 
b) na okres 2 lat – jeżeli w wyniku inwestycji 

utworzono co najmniej 20 miejsc pracy, 
c) na okres 3 lat – jeżeli w wyniku inwestycji 

utworzono co najmniej 50 miejsc pracy, 
d) na okres 4 lat – jeżeli w wyniku inwestycji 

utworzono co najmniej 75 miejsc pracy, 
e) na okres 6 lat – jeżeli w wyniku inwestycji 

utworzono co najmniej 100 miejsc pracy. 
4. Pomoc na tworzenie nowych miejsc pracy zwią-

zanych z nową inwestycją może być udzielona 
na miejsca pracy, które będą utworzone nie 
później niż w okresie 3 lat od dnia zakończenia 
inwestycji, z którą są związane. 

§ 6 

Tryb i forma z6łaIzania or6anowi pouan2owemu 
zamiaru 2orzyInania z pomocy 

Przedsiębiorcy ubiegający się o pomoc są zobowiązani 
do przedłożenia: 
1) w przypadku pomocy regionalnej na wspieranie 

nowych inwestycji, o której mowa w § 5 lit. a: 
a) pisemnego wniosku o jej udzielenie, zawierają-

cego podstawowe informacje o przedsiębiorcy, 
b) deklaracji (DN-1) a w przypadku osób fizycznych 

informacji (IN-1) lub jej korekty na podatek od 
nieruchomości, 

c) dokumentów potwierdzających nabycie nieru-
chomości, 

d) zaświadczenie o wpisie do właściwego rejestru, 
e) zgłoszenie obowiązku podatkowego w Urzędzie 

ekarbowym, 
f) zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego, 
g) zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy – 

w przypadku osób fizycznych, 
h) pozwolenia na użytkowanie budynku lub budow-

li, 
i) informacji dotyczącej pomocy publicznej uzy-

skanej przez przedsiębiorcę w różnych formach 
i z różnych źródeł na realizację nowej inwestycji, 

j) oświadczenie o utworzeniu nowych miejsc pra-
cy,  

k) oświadczenie o poniesionych przez przedsiębior-
cę kosztach inwestycyjnych kwalifikujących się 
do objęcia pomocą na podstawie uchwały,  

2) w przypadku pomocy na tworzenie nowych miejsc 
pracy związanych z nową inwestycją, o której mo-
wa w § 5 lit. b: 
a) pisemnego wniosku o jej udzielenie, zawierają-

cego podstawowe informacje o przedsiębiorcy, 
b) deklaracji (DN-1) a w przypadku osób fizycznych 

informacji (IN-1) lub jej korekty na podatek od 
nieruchomości, 

c) informacji dotyczącej pomocy uzyskanej przez 
przedsiębiorcę w różnych formach i z różnych 
źródeł na utworzenie nowych miejsc pracy zwią-
zanych z nową inwestycją, 

d) dokumentów potwierdzających nabycie nieru-
chomości, 

e) zaświadczenie o wpisie do właściwego rejestru, 
f) zgłoszenie obowiązku podatkowego w Urzędzie 

ekarbowym, 
g) zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego, 
h) oświadczenie o utworzeniu nowych miejsc pracy 

związanych z zakończeniem budowy, budynku 
lub budowli,  

i) oświadczenie o poniesionych przez przedsiębior-
cę kosztach inwestycyjnych kwalifikujących się 
do objęcia pomocą na podstawie uchwały,  

j) oświadczenie o wysokości przewidywanych 
dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych 
pracowników, o której mowa w § 5 lit. b 
uchwały obejmujących koszty płacy brutto pra-
cowników powiększone o wszystkie obowiąz-
kowe płatności związane z ich zatrudnianiem. 

§ 7 

O6raniczenia przeumionowe zwoXnień ou pouan2u 
ou nieruchomości na pouInawie uchwały 

Zwolnieniu od podatku od nieruchomości na podstawie 
§ 5 lit. a, § 5 lit. b uchwały nie podlegają: 
1) grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich 

części służące do prowadzenia działalności w za-
kresie handlu, 

2) grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich 
części zajęte na prowadzenie stacji paliw. 

§ 8 

Dabezpieczenie przeu prze2roczeniem ma2IymaXnych 
innenIywności pomocy oraz moninorowanie pomocy 

1. Przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia jest obo-
wiązany do 15 stycznia każdego roku podatkowego 
w okresie korzystania z pomocy do: 
1) złożenia oświadczenia o pomocy publicznej uzy-

skanej przez przedsiębiorcę w różnych formach 
i z różnych źródeł na wspieranie nowej inwesty-
cji lub tworzeniu nowych miejsc pracy związa-
nych z inwestycją,  

2) przedłożenia informacji dotyczących kosztów 
pracy nowo zatrudnionych pracowników 
w związku z nową inwestycją, w okresie korzy-
stania ze zwolnienia od podatku od nieruchomo-
ści za podstawie uchwały, jednak nie dłuższym 
niż 2 lata. 

2. w przypadku otrzymania w trakcie roku pomocy 
publicznej ponad dopuszczalną intensywność 
przedsiębiorca jest zobowiązany do zwrotu kwoty 
stanowiącej nadwyżkę pomocy publicznej ponad 
dopuszczalna intensywność wraz z odsetkami 
w terminie do 31 grudnia danego roku podatkowe-
go. 

3. Beneficjenci pomocy są zobowiązani do 15 stycznia 
i 15 lipca danego roku przedstawić Burmistrzowi 
Miasta Złotoryja informacje o wysokości zatrudnie-
nia w prowadzonych przez siebie jednostkach orga-
nizacyjnych działających na terenie Gminy Miejskiej 
Złotoryja wg stanu odpowiednio na dzień 31 grud-
nia roku poprzedniego i 30 czerwca roku bieżącego, 
z zastrzeżeniem, że ostatnią informację należy zło-
żyć w terminie 14 dni od zakończenia okresu ko-
rzystania ze zwolnienia od podatku od nieruchomo-
ści na podstawie uchwały. 
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4. wrgan podatkowy ma prawo do przeprowadzenia 
kontroli w zakresie przestrzegania przez beneficjen-
tów pomocy warunków udzielenia zwolnienia od 
podatku od nieruchomości i obowiązków zawartych 
w uchwale, w tym także sprawdzania zgodności ze 
stanem faktycznym dokumentów i informacji skła-
danych przez przedsiębiorców. 

§ 9 

Unrana prawa uo zwoXnienia ou pouan2u ou nierucho-
mości na pouInawie uchwały 

1. Beneficjent pomocy traci prawo do zwolnienia od 
podatku od nieruchomości w przypadku: 
1) gdy nowo utworzone miejsca pracy związane 

z nową inwestycją, o której mowa w § 5 lit. a, 
§ 5 lit. b uchwały, nie zostały przez niego 
utrzymane w okresie korzystania ze zwolnienia 
od podatku od nieruchomości, 

2) gdy nie zakończył inwestycji lub nie utworzył 
nowych miejsc pracy związanych z nową inwe-
stycją w terminie określonym w § 4 niniejszej 
uchwały. 

2. Beneficjent pomocy jest zobowiązany powiadomić 
pisemnie Burmistrza Miasta Złotoryja o utracie 
prawa do zwolnienia od podatku od nieruchomości 
na postawie uchwały – w terminie 14 dni od dnia 
powstania okoliczności powodujących jego utratę. 

3. w przypadku utraty prawa do zwolnienia od podat-
ku od nieruchomości przedsiębiorca zobowiązany 
jest do zwrotu otrzymanej pomocy na zasadach 
przewidzianych w przepisach o pomocy publicznej 
dla przedsiębiorców poprzez zapłatę podatku od 
nieruchomości zgodnie z procedurą określoną 
w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – 
wrdynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 80, 
poz. 60 ze zm.). 

4. wbowiązek zwrotu pomocy nie powstaje, gdy 
zmniejszenie liczby pracowników zatrudnionych 
w związku z nową inwestycją nastąpiło w okresie 
trwania zwolnienia od podatku od nieruchomości 
z przyczyn losowych przy spełnieniu następujących 
warunków: 
1) w terminie 14 dni od wystąpienia tych okolicz-

ności powiadomi Burmistrza Miasta Złotoryja 
o zmniejszeniu stanu zatrudnienia; 

2) w terminie 30 dni od wystąpienia tych okolicz-
ności uzupełni stan zatrudnienia do poziomu 
określonego przez przedsiębiorcę w oświadcze-
niu złożonym na druku. 

§ 10 

WieX2ość śrou2ów przewiuzianych na uuzieXenie 
pomocy w ramach uchwały 

Zastosowanie przedmiotowych zwolnień od podatku 
od nieruchomości spowoduje zmniejszenie wpływów 

do budżetu gminy, w zależności od liczby przedsię-
biorców, którzy zrealizują nowe inwestycje lub stwo-
rzą nowe miejsca pracy. Będzie to część przyszłych 
dochodów budżetu gmin z tytułu podatku od nieru-
chomości. Łączna wielkość środków przeznaczonych 
na udzielenie pomocy na podstawie uchwały szacuje 
się na około 1.300.000 złotych. 

§ 11 

CzaI nrwania pro6ramu 

Program obowiązuje do dnia 31 grudnia 2006 r. 

§ 12 

Beneficjenci pomocy 

Adresami pomocy są przedsiębiorcy prowadzący dzia-
łalność na terenie miasta Złotoryja. 

§ 13 

Or6an uuzieXający pomocy 

wrganami udzielającymi pomocy są Rada Miejska 
w Złotoryi jako organ uchwałodawczy oraz Burmistrz 
Miasta Złotoryja jako organ podatkowy. 

§ 14 

Da2reI nerynoriaXny pomocy 

Program obejmuje swym działaniem teren Gminy Miej-
skiej Złotoryja. 

§ 15 

w zakresie nieuregulowania niniejszej uchwały zasto-
sowanie mają przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 
2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących 
pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123, poz. 1291) i rozpo-
rządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2006 r. 
w sprawie udzielania przez gminę pomocy regionalnej 
na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie no-
wych miejsc pracy związanych z nową inwestycją. 

§ 16 

wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
Złotoryja. 

§ 17 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym województwa Dolno-
śląskiego. 
 
 

 PRZEwwDNIsZIsZ 
 RADZ MIEJe IEJ 

 WIESŁAW WOŹNIAK 
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3183 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W DŁOTORYI 

z dnia 28 września 2006 r. 

w Iprawie nauania Inanunu Urzęuowi MiejI2iemu w Dłonoryi 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 2 pkt 2 i art. 41 
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 i 2 oraz art. 21 
ust. 1 pkt 2 w związku z art. 238 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) uchwala 
się, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Urząd Miejski w Złotoryi, zwany dalej „Urzędem”, 
działa na podstawie statutu Miasta Złotoryja oraz 
w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy 
prawa.  

2. eiedzibą i obszarem działania Urzędu jest Miasto 
Złotoryja.  

3.  ierownikiem Urzędu jest Burmistrz Miasta Złotory-
ja.  

§ 2 

Przedmiotem działalności podstawowej Urzędu jest 
świadczenie pomocy Burmistrzowi Miasta w zakresie 
realizacji uchwał Rady Miejskiej w Złotoryi i zadań 
Gminy Miejskiej Złotoryi określonych przepisami pra-
wa. 

§ 3 

wrganizację i zasady funkcjonowania Urzędu określa 
regulamin organizacyjny nadany przez Burmistrza Mia-
sta Złotoryja w drodze zarządzenia. 

§ 4 

Urząd jako jednostka budżetowa prowadzi gospodarkę 
finansową według zasad określonych w ustawie 
o finansach publicznych. 

§ 5 

Urząd jest pracodawcą osób w nim zatrudnionych 
w rozumieniu przepisów prawa pracy.  
w imieniu Urzędu wszelkie czynności z zakresu prawa 
pracy wykonuje Burmistrz Miasta Złotoryi.  

§ 6 

Zmiany w statucie Urzędu mogą nastąpić w drodze 
uchwały Rady Miejskiej w Złotoryi w trybie właści-
wym dla jego uchwalenia. 

§ 7 

wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
Złotoryja. 

§ 8 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 
 PRZEwwDNIsZIsZ 
 RADZ MIEJe IEJ 

 WIESŁAW WOŹNIAK 

 
 
 
 
 
 
 

3184 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W DŁOTORYI 

z dnia 28 września 2006 r. 

w Iprawie unworzenia ourębnych obwouów 6łoIowania w IzpinaXach 
w wyborach uo Rauy MiejI2iej w Dłonoryi, Rauy Powianu DłonoryjI2ie6o, 
Sejmi2u Wojewóuznwa DoXnośXąI2ie6o i bezpośreunich wyborach BurmiInrza 

MiaIna Dłonoryja zarząuzonych na 12 XiInopaua 2006 r. 

 Na podstawie art. 30 ust. 1, 2b, 2c, 2d i 3 ustawy z dnia 16 lipca 
1998 r. – wrdynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików wo-
jewództw (t.j. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.) oraz art. 2 ust. 2 
ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmi-
strza i prezydenta miasta (t.j. z 2002 r. Nr 113, poz. 984 z późn. zm.) na 
wniosek Burmistrza Miasta Złotoryja uchwala się, co następuje: 
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§ 1 

Tworzy się 2 odrębne obwody głosowania w szpita-
lach: 
1) w okręgu wyborczym nr 3 

– ezpitalu im. Andrzeja wolańczyka w Złotoryi, 
2) w okręgu wyborczym nr 4 

– wojewódzkim ezpitalu Psychiatrycznym w Zło-
toryi. 

§ 2 

Numery, granice i siedziby obwodowych komisji wy-
borczych w obwodach wymienionych w § 1 określa 
załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3 

wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
Złotoryja. 

§ 4 

Uchwałę przekazuje się po jednym egzemplarzu woje-
wodzie Dolnośląskiemu i  omisarzowi wyborczemu 
w Legnicy. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega 
ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym województwa 
Dolnośląskiego i podlega podaniu do publicznej wia-
domości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Złotoryi. 
 
 
 PRZEwwDNIsZIsZ 
 RADZ MIEJe IEJ 

 WIESŁAW WOŹNIAK 
 
 

Dałączni2 uo uchwały Rauy Miej-
I2iej w Dłonoryi z unia 
28 września 2006 r. (poz. 3184) 

 
Numer okręgu 
wyborczego 

Numer obwodu 
głosowania 

Granica obwodu 
głosowania 

eiedziba obwodowej 
komisji wyborczej 

3 8 ezpital im. Andrzeja wolańczyka 
w Złotoryi 

ezpital im. Andrzeja wolańczyka 
w Złotoryi 
ul. Hoża 11 

4 9 wojewódzki ezpital Psychiatryczny 
w Złotoryi  

wojewódzki ezpital Psychiatryczny 
w Złotoryi 
ul. ezpitalna 9 

 
 
 

3185 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W DŁOTORYI 

z dnia 28 września 2006 r. 

w Iprawie zaXiczenia uró6 na nerenie miaIna Dłonoryja uo 2ane6orii 
uró6 6minnych 

 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 z późn. 
zm.) oraz art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicz-
nych (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 z późn. zm.) uchwala się, co 
następuje: 

 
 

§ 1 

Zalicza się do kategorii dróg gminnych położoną 
w Złotoryi: 
1. ulicę Basztową o przebiegu od placu Reymonta do 

ulicy Rynek, 
2. ulicę Tuwima o przebiegu od ulicy ełonecznej do 

ulicy wilczej, 
3. ulicę Marszałka Józefa Piłsudskiego o przebiegu od 

placu Matejki do ulicy Rynek, 
4. ulicę Przemysłową o przebiegu od ulicy  azimierza 

wielkiego do granic administracyjnych miasta Zło-
toryja, 

5. ulicę etrefową o przebiegu od ulicy  rzywoustego 
do ulicy Przemysłowej. 

§ 2 

wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
Złotoryja. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r. i 
podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
 
 
 PRZEwwDNIsZIsZ 
 RADZ MIEJe IEJ 

 WIESŁAW WOŹNIAK 
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3186 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W DŁOTORYI 

z dnia 28 września 2006 r. 

zmieniająca uchwałę w Iprawie nauania nazwy nowym uXicom w Dłonoryi 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. 
zm.) uchwala się, co następuje: 

 
 

§ 1 

Na załączniku mapowym nr 1 do uchwały 
nr XXXIV/232/2005 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 
30 czerwca 2005 r. w sprawie nadania nazwy nowym 
ulicom w Złotoryi wprowadza się następujące zmiany: 
– drodze oznaczonej geodezyjnie jako działka 

nr 526/9 nadaje się nazwę uXica WarmińI2a, 
– drodze oznaczonej geodezyjnie jako działka 

nr 526/17 nadaje się nazwę uXica MałopoXI2a. 
 
 
 
 
 

§ 2 

wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
Złotoryi. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 
 PRZEwwDNIsZIsZ 
 RADZ MIEJe IEJ 

 WIESŁAW WOŹNIAK 

 
 
 
 

3187 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE 

z dnia 29 września 2006 r. 

w Iprawie unworzenia ourębnych obwouów 6łoIowania w IzpinaXu, uomu 
pomocy  Ipołecznej,  za2łauzie  2arnym,  w wyborach  uo rau 6min,  rau 
powianów i Iejmi2ów  wojewóuznw  oraz w wyborach wójnów, burmiInrzów 

i prezyuennów miaIn zarząuzonych na uzień 12 XiInopaua 2006 r. 

 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) 
oraz art. 30 ust. 2b, 2c, 2d i 3 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – wrdynacja 
wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. 
z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 ze zmianami) uchwala się, co następuje: 

 
 

§ 1 

Tworzy się 3 odrębne obwody głosowania. 

§ 2 

Ustala się następujące numery odrębnych obwodów głosowania, granice oraz siedziby obwo-
dowych komisji wyborczych: 
 

Nr odrębnego 
obwodu 

głosowania 
Granica obwodu głosowania eiedziba obwodowej komisji 

35 Zespół wpieki Zdrowotnej 
w Głogowie 

Zespół wpieki Zdrowotnej  
w Głogowie ul.  ościuszki 15 

36 Zakład  arny  
w Głogowie 

Zakład  arny w Głogowie  
ul. Lipowa 21 

37 Dom Pomocy epołecznej 
w Głogowie 

Dom Pomocy epołecznej w Głogowie  
ul. Neptuna 22/24 
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§ 3 

wbwody głosowania wymienione w § 2 obejmują obszar jednostki, w której siedzibę ma dana 
obwodowa komisja wyborcza, i utworzone są dla wyborców przebywających w tych jednost-
kach w dniu wyborów. 

§ 4 

wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Głogowa. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym wo-
jewództwa Dolnośląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowy 
przyjęty. 
 
 
 PRZEwwDNIsZIsZ 
 RADZ MIEJe IEJ 

 EUGENIUSZ PATYK 
 

 
 
 

3188 

UCHWAŁA RADY GMINY DAWONIA 

z dnia 27 kwietnia 2006 r. 

w Iprawie  uchwaXenia  miejIcowe6o  pXanu  za6oIpouarowania przeInrzen-
ne6o uXa nerenu położone6o we wIi CzeIzów na obIzarze 6miny Dawonia 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), w nawiązaniu do uchwały Rady Gminy Zawo-
nia nr VIII/62/03 z dnia 26 września 2003 r., po stwierdzeniu zgodności 
planu z ustaleniami „etudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Zawonia” uchwalonego uchwałą Rady Gminy Zawonia 
nr XX/150/98 z dnia 18.06.1998 r. ze zmianami wprowadzonymi uchwałą 
nr XXVII/196/2002 z dnia 28.06.2002 r., uchwałą nr VIII/55/03 z dnia 
26.09.2003, uchwałą nr IX/72/2003 z dnia 2.02.2003 r. uchwala się, co 
następuje: 

 
 

R o z d z i a ł  I 

PRDEPISY OGÓLNE 

§ 1 

Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego dla terenu położonego we wsi szeszów na 
obszarze gminy Zawonia, którego granice przedstawia 
się na rysunku planu. 

§ 2 

Integralną częścią niniejszej uchwały są następujące 
załączniki: 
1. Rysunek planu w skali 1:1000 – załącznik nr 1, 
2. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag zgło-

szonych do projektu planu – załącznik nr 2, 
3. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych 

w planie inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej oraz zasadach ich finansowania – załącznik 
nr 3. 

§ 3 

Przedmiot ustaleń miejscowego planu jest zgodny 
z art. 15 ust. 2. ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym. 

§ 4 

Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest 
mowa o: 
1. przepiIach Izcze6óXnych i ourębnych – należy przez 

to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wyko-
nawczymi, 

2. uchwaXe – należy przez to rozumieć niniejszą 
uchwałę Rady Gminy Zawonia, 

3. obIzarze – należy przez to rozumieć cały obszar 
objęty granicami opracowania, 

4. nerenie – należy przez to rozumieć wyodrębnioną 
liniami rozgraniczającymi część obszaru, 

5. przeznaczeniu pouInawowym – należy przez to 
rozumieć  przeznaczenie,  którego  udział  przeważa 
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na danej działce lub zespole działek objętych jed-
nym zamierzeniem inwestycyjnym, 

  6. przeznaczeniu uopuIzczaXnym – należy przez to 
rozumieć inne rodzaje przeznaczenia, które może 
występować obok przeznaczenia podstawowego, 

  7. zabuuowie jeunorouzinnej – należy przez to rozu-
mieć jeden budynek mieszkalny jednorodzinny lub 
dwurodzinny lub ich zespół wraz z przeznaczony-
mi dla potrzeb mieszkających w nich rodzin bu-
dynkami garażowymi i gospodarczymi, 

  8. zabuuowie za6rouowej – należy przez to rozumieć 
budynki mieszkalne, gospodarcze i inwentarskie 
w rodzinnych gospodarstwach rolnych, hodowla-
nych, ogrodniczych, 

  9. uziałce – należy przez to rozumieć obszar gruntu, 
położony w granicach jednego obrębu, jednorodny 
pod względem prawnym, wydzielony z otoczenia 
za pomocą linii granicznych, w rozumieniu przepi-
sów prawa geodezyjnego i kartograficznego, 

10. uziałce buuowXanej – należy przez to rozumieć 
wydzieloną część terenu, zabudowaną lub prze-
znaczoną niniejszym planem pod zabudowę, 

11. uziałaXności 6oIpouarczej – należy przez to rozu-
mieć wszelką działalność prowadzoną w celach 
zarobkowych, niezależnie od jej rodzaju i formy 
własności, 

12. Xiniach zabuuowy: 
1) obowiązujących – należy przez to rozumieć li-

nię, przy której należy sytuować elewacje bu-
dynków mieszkalnych lub usługowych. Przy lo-
kalizacji na działce zarówno budynku mieszkal-
nego jak i usługowego, co najmniej jeden z nich 
należy zlokalizować przy obowiązującej linii za-
budowy. wbowiązująca linia zabudowy dla wy-
żej wymienionych budynków stanowi jedno-
cześnie nieprzekraczalną linię zabudowy dla in-
nych budynków. wkapy i gzymsy nie mogą 
wykraczać poza obowiązującą linię zabudowy 
o więcej niż 0,5 m, balkony, galerie, werandy, 
tarasy lub schody zewnętrzne o więcej niż 1 m, 

2) nieprze2raczaXnych – należy przez to rozumieć 
linię, która nie może zostać przekroczona sytu-
owaniem elewacji budynków. wkapy i gzymsy 
nie mogą wykraczać poza obowiązującą linię 
zabudowy o więcej niż 0,5 m, balkony, galerie, 
werandy, tarasy lub schody zewnętrzne o wię-
cej niż 1 m, 

13. wI2awni2u zabuuowy – należy przez to rozumieć 
stosunek powierzchni zabudowanej do powierzch-
ni działki. 

§ 5 

Tekst uchwały zawiera ustalenia ujęte w IX rozdzia-
łach. 
Rozdział I – Przepisy ogólne. 
Rozdział II – Podstawowe ustalenia funkcjonalno-
przestrzenne. 
Rozdział III – Zasady ochrony środowiska przyrodni-
czego. 
Rozdział IV – Zasady ochrony środowiska kulturowe-
go. 
Rozdział V – Zasady modernizacji, rozbudowy i budo-
wy systemów komunikacji. 
Rozdział VI – Zasady modernizacji, rozbudowy i bu-
dowy systemów infrastruktury technicznej. 

Rozdział VII – Zasady kształtowania zabudowy i zago-
spodarowania terenu. 
Rozdział VIII – Ustalenia dla wyodrębnionych terenów. 
Rozdział IX – Ustalenia końcowe. 

§ 6 

Rysunek planu – załącznik nr 1 zawiera następujące 
oznaczenia graficzne 
1. Ustalenia planu: 

  1) symbole przeznaczenia terenów, 
  2) obowiązujące linie rozgraniczające, 
  3) linie rozgraniczające, które mogą ulec nie-

znacznemu przesunięciu, 
  4) granice strefy ochrony sanitarnej cmentarza, 
  5) obiekty zabytkowe obejmowane ochroną, 
  6) granice strefy „B” ochrony konserwatorskiej, 
  7) granice strefy „ ” ochrony konserwatorskiej, 
  8) granice strefy „ww” obserwacji archeologicz-

nej, 
  9) stanowisko archeologiczne, 
10) obowiązujące linie zabudowy, 
11) nieprzekraczalne linie zabudowy, 
12) zasady sytuowania zieleni izolacyjnej, 
13) granica pochówku na cmentarzu, 
14) klasyfikacja dróg i ulic. 

2. Ustalenia, przyjęte na podstawie przepisów szcze-
gólnych i odrębnych: 
1) granice złoża gazu ziemnego „szeszów”, 
2) granice Głównego Zbiornika wód Podziemnych 

nr 303, 
3) gazociąg wysokiego ciśnienia wrocław–szesz-

ów wraz ze strefą kontrolowaną, 
4) nieczynny otwór wydobywczy wraz ze strefą 

ochrony. 
3. wznaczenia o charakterze informacyjnym bądź pro-

pozycji: 
1) wyrys ze „etudium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Zawo-
nia” uchwalonym uchwałą Rady Gminy Zawonia 
nr XX/150/98 z dnia 18.06.1998 r. z później-
szymi zmianami, z naniesionymi granicami ob-
szaru objętego planem, 

2) gazociągi doprowadzające do kopalni gazu złoża 
ziemnego „szeszów” wraz ze strefą bezpieczeń-
stwa i strefą kontrolowaną oraz otwór wydo-
bywczy położony w sąsiedztwie obszaru objęte-
go planem, 

3) istniejące napowietrzne linie energetyczne eN 
wraz z pasami o szerokości 6 m po obu stro-
nach, 

4) propozycja podziału na działki budowlane. 

R o z d z i a ł  II 

PODSTAWOWE USTALENIA FUNKCJONALNO- 
-PRDESTRDENNE 

§ 7 

Ustala się dwa rodzaje linii rozgraniczające tereny 
o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospo-
darowania, których przebieg ustala się na rysunku 
planu: 
1. wbowiązujące linie rozgraniczające, 
2. Linie rozgraniczające, które mogą ulec nieznaczne-

mu przesunięciu – to znaczy o nie więcej niż 5 me-
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trów w obie strony od linii naniesionych na rysunku 
planu. 

§ 8 

Ustala się następujące podstawowe przeznaczenia 
terenów wyodrębnionych liniami rozgraniczającymi 
i oznaczonych odpowiednio symbolami na rysunku 
planu.  
Ustalenia dotyczące przeznaczenia dopuszczalnego 
terenów zawarte są w Rozdziale VIII uchwały. 
1. Dabuuowa mieIz2aniowa 

1) MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 
wolno stojąca.  

2. Dabuuowa uIłu6owa 
1) UP – usługi publiczne, to jest obiekty organów 

władzy, administracji, kultury, szkół publicznych 
i przedszkoli, publicznych obiektów ochrony 
zdrowia, straży pożarnej, domów opieki spo-
łecznej. 

2) US – usługi sportu i rekreacji. 
3) U1, U2, U3 – usługi komercyjne, z podziałem na 

następujące typy według stopnia uciążliwości: 
U1 – usługi komercyjne, nieuciążliwe, takie jak 
gabinety, pracownie, biura, obsługa firm, handel 
detaliczny, gastronomia, rekreacja, turystyka 
oraz drobne rzemiosło nieuciążliwe takie jak 
szewc, fryzjer, krawiec, naprawa sprzętu go-
spodarstwa domowego. Usługi nie mogą zali-
czać się do przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko, dla których sporzą-
dzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko 
może być wymagane.  
U2 – usługi komercyjne, takie jak warsztaty na-
prawy sprzętu i pojazdów mechanicznych, ma-
szyn, rzemiosła, hurtownie. Usługi nie mogą za-
liczać się do przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko, dla których sporzą-
dzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko 
może być wymagane. 
U3 – usługi komercyjne, należące do przedsię-
wzięć zaliczanych do mogących znacząco od-
działywać na środowisko, dla których sporzą-
dzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko 
może być wymagane. 

3. Zabudowa kilkufunkcyjna, z podziałem na następu-
jące rodzaje: 
1) MN/U – zabudowa mieszkaniowo-usługowa, 

o podstawowym przeznaczeniu na zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną i zabudowę usłu-
gową typu U1, 

2) M1 – zabudowa wiejska, o podstawowym prze-
znaczeniu na zabudowę mieszkaniową jednoro-
dzinną, zabudowę zagrodową i zabudowę usłu-
gową typu U1, 

3) M2 – zabudowa wiejska, o podstawowym prze-
znaczeniu na zabudowę mieszkaniową jednoro-
dzinną, zabudowę zagrodową i zabudowę usłu-
gową typu U2. 

4. Tereny użyn2owane roXniczo. 
1) R – tereny rolnicze. Teren upraw rolnych, 

w skład których wchodzą tereny określone 
w ewidencji jako użytki rolne, tereny pod urzą-
dzeniami melioracji wodnych, przeciwpożaro-
wych i przeciwpowodziowych, zaopatrzenia rol-

nictwa w wodę, zrekultywowane dla potrzeb 
rolnictwa, torfowisk, oczek wodnych i dróg do-
jazdowych do gruntów rolnych. 

2) R/DD – tereny rolnicze jak w pkt 1) położone na 
terasie zalewowej, 

3) RM – zabudowa zagrodowa. 
5. Dabuuowa nechniczno-prouu2cyjna. 

1) P – zabudowa techniczno-produkcyjna. 
6. DieXeń i wouy. 

1) DL – tereny lasów, w skład których wchodzą la-
sy istniejące oraz drogi dojazdowe do gruntów 
leśnych, 

2) DP – zieleń urządzona, 
3) DC – cmentarz, 
4) WS – wody powierzchniowe śródlądowe. 

7. Komuni2acja. 
1) Ulice i drogi publiczne według następującej kla-

syfikacji: 
a) KDD – drogi klasy zbiorczej,  
b) KDL – drogi klasy lokalnej, 
c) KDD – drogi klasy dojazdowej, 

2) drogi wewnętrzne: 
a) KPJ – ciągi pieszo-jezdne, 
b) KDW – inne drogi wewnętrzne.  

8. InfraInru2nura nechniczna. 
1) E – stacje elektronergetyczne 20/04 kV. 

§ 9 

DaIauy ochrony i 2Iznałnowania łauu przeInrzenne6o. 
Za podstawę ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego przyjmuje się w planie: 
1. Zachowanie podstawowej struktury funkcjonalno- 

przestrzennej: 
1) ustala się możliwość zachowania istniejącego 

użytkowania terenów, 
2) ustala się możliwość wzbogacania przeznaczania 

przez wprowadzanie przeznaczenia dopuszczal-
nego i terenów kilkufunkcyjnych, 

3) zachowuje się istniejący układ komunikacyjny, 
przewiduje jego rozbudowę,  

4) ustalenia zawarte są w szczególności w rozdzia-
łach II i V uchwały oraz na rysunku planu. 

2. wchronę walorów środowiska przyrodniczego i kul-
turowego.  
1) obejmuje się planem ochroną obszary i obiekty 

zabytkowe,  
2) ustala się obowiązek stosowania form architek-

tonicznych harmonizujących z walorami krajo-
brazowymi obszaru, 

3) ustala się linie zabudowy, gabaryty budynków, 
geometrię dachów, 

4) ustalenia dotyczące ochrony zawarte są 
w szczególności w rozdziałach III i IV oraz na ry-
sunku planu. 

3. Ukształtowania wymagają nowe zespoły zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. 

4. Na obszarze objętym planem nie występują tereny 
wymagające rehabilitacji. 
Ustala się warunki dotyczące wydzielania działek 
budowlanych: 
a) wyznacza się tereny, gdzie ustala się uszczegó-

łowione zasady podziału na działki i przedstawia 
je w rozdziale VIII, 
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b) określa się minimalne powierzchnie nowo wy-
znaczanych działek budowlanych dla terenów 
o różnych przeznaczeniach: 
– zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – 

800 m², 
– zabudowa zagrodowa – 1200 m². 

§ 10 

O2reśXa Iię wyma6ania wyni2ające z ponrzeb 2Iznał-
nowania przeInrzeni pubXicznych 
1. Ustala się system ogólnodostępnych terenów pu-

blicznych, w którego skład wchodzą: 
1) tereny ulic – KDD, KDL, KDD, 
2) tereny zieleni publicznej – DP. 

2. Dopuszcza się umieszczanie elementów informacji 
turystycznej, plansz reklamowych i elementów ma-
łej architektury za wyjątkiem zastrzeżeń wynikają-
cych z pkt 3 oraz lokalizacji niezapewniających 
właściwej ekspozycji i ochrony obiektów o walo-
rach i zabytkowych. 

3. Nie dopuszcza się lokalizacji nośników reklam wiel-
koformatowych – billboardów. 

4. wyklucza się stosowanie ogrodzeń betonowych od 
strony terenów publicznych. 

§ 11 

SpoIób i nermin nymczaIowe6o za6oIpouarowania, 
urząuzania i użyn2owania nerenów 
Nie ustala się, innego niż dotychczasowe, sposobów 
i terminów tymczasowego zagospodarowania, urzą-
dzenia i użytkowania terenów objętych planem. 

R o z d z i a ł  III 

DASADY OCHRONY ŚRODOWISKA 
PRDYRODNICDEGO 

§ 12 

UInaXa Iię warun2i za6oIpouarowania nerenów, wyni-
2ające z ponrzeb ochrony śrouowiI2a przyrounicze6o, 
prawiułowe6o 6oIpouarowania zaIobami przyrouy 
oraz ochrony 6runnów roXnych i Xeśnych. 
1. Działalność zakładów produkcyjnych, rzemieślni-

czych lub usługowych nie może powodować po-
nadnormatywnego obciążenia środowiska natural-
nego poza granicami terenu, do którego inwestor 
posiada tytuł prawny. 

2. Przedsięwzięcia i istniejące obiekty zaliczane do 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko 
będą poddane procedurze na podstawie przepisów 
szczególnych i odrębnych Dopuszcza się jedynie ta-
kie przedsięwzięcia, dla których może być wyma-
gane sporządzenie raportu o oddziaływaniu na śro-
dowisko, nie dopuszcza się przedsięwzięć, dla któ-
rych sporządzenie raportu jest wymagane. 

3.  ażdy teren, na którym może dojść do zanieczysz-
czenia produktami chemicznymi i ropopochodnymi, 
powinien być utwardzony, a zanieczyszczenia przed 
odprowadzeniem do sieci kanalizacji powinny zo-
stać zneutralizowane w stopniu zapewniającym 
spełnienie wymogów przepisów odrębnych.  

4. Następujące tereny zalicza się do poszczególnych 
grup ze względu na dopuszczalne poziomy hałasu: 

1) tereny o symbolu MN oraz teren usług publicz-
nych – ezkoły Podstawowej, oznaczony symbo-
lem 52UP – jak dla terenów zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej i terenów zabudowy zwią-
zanej z wielogodzinnym pobytem dzieci 
i młodzieży, 

2) tereny o symbolach MN/U, M1, M2, – jak dla te-
renów zabudowy jednorodzinnej z usługami 
rzemieślniczymi i zabudowy zagrodowej. 

§ 13 

O2reśXa Iię 6ranice i IpoIoby za6oIpouarowania nere-
nów pouXe6ających ochronie, uInaXonych na pouInawie 
ourębnych przepiIów. 
1. sały obszar objęty planem położony jest w grani-

cach terenu i obszaru górniczego „szeszów”.  
2. Przeważająca część obszaru znajduje się w grani-

cach złoża gazu „szeszów”. Granice złoża przed-
stawione są na rysunku planu. 

3. Ze względu na położenie na obszarze górniczym 
wprowadza się następujące ustalenia: 
1) Dla terenów oznaczonych symbolami 66M2, 

67MN i 68P ustala się nieprzekraczalną linię za-
budowy, której przebieg jest zgodny z przebie-
giem granicy strefy bezpieczeństwa gazociągu. 

2) Na terenie oznaczonym symbolem 83M2 znajdu-
je się nieczynny odwiert (wraz z 5 m strefą 
ochronną) i odcinek zlikwidowanego gazociągu. 
Inwestowanie na terenie odwiertu i gazociągu 
musi być poprzedzone likwidacją tych urządzeń 
zgodnie z przepisami szczególnymi. 

6. Na obszarze planu występują tereny narażone na 
niebezpieczeństwo powodzi, które przedstawia się 
na rysunku planu. 

7. Zachodnia część obszaru objętego planem znajduje 
się na obszarze Głównego Zbiornika wód Podziem-
nych – Pradolina Barycz – Głogów nr 303 istnieją-
cego w utworach czwartorzędowych zaliczanych 
do obszaru wysokiej ochrony (www). Granice 
zbiornika przedstawione są na rysunku planu. 

8. Ustalenia wprowadzane ze względu na ochronę 
wód: 
1) minimalna odległość zabudowy od wód i cieków 

wodnych – 8 m, 
2) na obszarze objętym planem znajdują się urzą-

dzenia melioracji – rowy i obszary zdrenowane. 
Ich funkcja i sprawność działania powinny być 
podtrzymane po zrealizowaniu planu lub zastą-
pione uzgodnionymi nowymi urządzeniami. Nale-
ży zapewnić dostęp do tych urządzeń w celu 
przeprowadzenia robót konserwacyjnych. 

9. Na obszarze nie występują tereny zagrożone osu-
waniem się mas ziemnych. 

R o z d z i a ł  IV 

DASADY OCHRONY ŚRODOWISKA KULTUROWEGO 

§ 14 

O2reśXa Iię zaIauy ochrony uzieuzicnwa 2uXnurowe6o 
i zabyn2ów oraz uóbr 2uXnury wIpółczeInej. 
1. wbejmuje się planem ochroną zabytki architektury, 

budownictwa i archeologiczne oraz historyczne ze-
społy budowlane i krajobraz kulturowy. 
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2. wyznacza się strefy „B” i „ ” ochrony konserwa-
torskiej. 

3. wyznacza się strefę „ww” obserwacji archeolo-
gicznej. 

4. wbiekty zabytkowe i granice stref przedstawia się 
na rysunku planu. 

5. Na obszarze objętym planem nie obejmuje się 
ochroną dóbr kultury współczesnej. 

6. Zasób wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków 
podlega sukcesywnemu rozpoznaniu i może być ak-
tualizowany. 

 
§ 15 

UInaXenia uXa zabyn2ów archine2nury i buuownicnwa obejmowanych ochroną. 
1. Następujące zabytki architektury i budownictwa obejmuje się ochroną: 

Lp. Nazwa obiektu Lokalizacja obiektu 
  1. Zespół kościelny: 

– kościół parafialny Najświętszego eerca Pana Jezusa 
– ogrodzenie z bramką 
– dawny cmentarz 

Ul. wkólna Działka nr ew. 449 

  2. Dom mieszkalny Ul. Brzozowa Działka nr 181 

  3. Dom mieszkalny Ul. Dębowa Działka nr 155 
  4. Dom mieszkalny Ul. Dębowa Działka nr 159 
  5. Dom mieszkalny Ul.  asztanowa Działka nr 548 
  6. Dom mieszkalny Ul.  asztanowa Działka nr 549 
  7. etodoła Ul.  asztanowa Działka nr 549 
  8. Dom mieszkalny Ul.  asztanowa  Działka nr 539 
  9. Dom mieszkalny Ul.  asztanowa  Działka nr 164 
10. Dom mieszkalny Ul.  asztanowa  Działka nr 163  
11. Dom mieszkalny Ul.  asztanowa  Działka nr 162/1 
12. Dom mieszkalny Ul.  onopnickiej  Działka nr 552 
13. Dom mieszkalny Ul.  onopnickiej  Działka nr 550 
14. etodoła Ul.  onopnickiej  Działka nr 550 
15. Dom mieszkalny Ul.  onopnickiej  Działka nr 538/322 
16. Dom mieszkalny Ul.  onopnickiej  Działka nr 523/1 
17. Dom mieszkalny Ul.  onopnickiej  Działka nr 506/1 
18. Dom mieszkalny Ul.  onopnickiej  Działka nr 528/1 
19. Dom mieszkalny Ul.  onopnickiej  Działka nr 493/2 
20. Dom mieszkalny Ul.  onopnickiej  Działka nr 536 
21. Dom mieszkalny Ul.  wiatowa  Działka nr 488 
22. Plebania Ul. Leśna  Działka nr 166/1 
23. Budynek gospodarczy o konstrukcji zrębowej Pl. Lipowy Działka nr 560 
24. Dom mieszkalny Ul. Leśna  Działka nr 168 
25. Dom mieszkalny Ul. Leśna  Działka nr 171 
26. Dom mieszkalny Ul. Milicka  Działka nr 545/2 
27. Dom mieszkalny (kilkurodzinny) Ul. Milicka  Działka nr 566 
28. Dom mieszkalny Ul. Milicka  Działka nr 508/1 
29. Dom mieszkalny Ul. Milicka  Działka nr 337 
30. Dom mieszkalny Ul. wkólna Działka nr 457/2 
31. Dom mieszkalny Ul. wkólna Działka nr 477 
32. Budynek gospodarczy  Ul. wkólna  Działka nr 471 
33. Dom mieszkalny Ul. Piaskowa Działka nr 424 
34. Dom mieszkalny Ul. Piaskowa Działka nr 460 
35. Dom mieszkalny Ul. Piaskowa Działka nr 417 
36. Dom mieszkalny Ul. Polna Działka nr 517 
37. Dom mieszkalny Ul. epacerowa  Działka nr 422 
38. Dom mieszkalny ze sklepem  Ul. eportowa Działka nr 686 
39. Dom mieszkalny (bliźniaczy) Ul. epokojna /Piaskowa Działki nr 459/1/322 

i 459/3/322 
40. Dom mieszkalny Ul. eosnowa Działka nr 132/324 
41. wśrodek zdrowia  Ul. Topolowa  Działka nr 192 
42. Dom mieszkalny Ul. wąska  Działka nr 540/2 
43. Dom mieszkalny Ul. wąska  Działka nr 542 
44. Piec chlebowy Ul. Zielona  Działka nr 575/4 
45. Dom mieszkalno-gospodarczy Ul. Zielona  Działka nr 580/1 
46. Młyn Ul. Zawońska Działka nr 695 
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2. Dla obiektów obejmowanych ochroną wprowadza 
się następujące ustalenia: 
1) należy zachować bryłę, kształt i geometrię da-

chu oraz zastosowane tradycyjne materiały bu-
dowlane, w tym rodzaj i kolor pokrycia dacho-
wego,  

2) należy utrzymać występujący detal architekto-
niczny, 

3) należy zachować kształt, rozmiary i rozmiesz-
czenie otworów, ewentualne zmiany w tym za-
kresie dostosować do charakteru budynku. 

§ 16 

UInaXenia uXa Inref ochrony 2onIerwanorI2iej. 
1. wyznacza się dwie strefy „B” ochrony konserwa-

torskiej, o granicach przedstawionych na rysunku 
planu, obejmujące: 
1) teren nr 37UP – najstarszą część wsi – centrum 

z kościołem oraz dawnym cmentarzem przyko-
ścielnym;  

2) teren nr 97 U1, po dawnym młynie z młynówką 
i podjazdem, oraz teren nr 98 U1. 

2. w strefach „B” ochrony konserwatorskiej, obowią-
zują następujące ustalenia: 
1) działalność konserwatorska zmierza do zacho-

wania zasadniczych elementów historycznego 
rozplanowania oraz dostosowania nowej zabu-
dowy do zabudowy historycznej oraz historycz-
nej kompozycji przestrzennej w zakresie sytu-
acji, skali, bryły, zastosowanych materiałów, 
podziałów architektonicznych w nawiązaniu 
formami współczesnymi do lokalnej tradycji ar-
chitektonicznej i istniejącej, historycznej, warto-
ściowej zabudowy wsi. 

3. wyznacza się strefę „K” ochrony konserwatorskiej, 
o granicach przedstawionych na rysunku planu, 
obejmującą wieś w granicach nowożytnego siedli-
ska. 

4. w strefie „K” ochrony konserwatorskiej, obowiązu-
ją następujące ustalenia: 
1) działalność konserwatorska zmierza do ochrony 

krajobrazu naturalnego i likwidowania elemen-
tów dysharmonizujących, 

2) obowiązuje nakaz stosowania w budownictwie 
form architektonicznych harmonizujących z wa-
lorami krajobrazowymi wsi, w nawiązaniu do lo-
kalnych materiałów i tradycji architektonicznej, 

3) obowiązuje nakaz utrzymania istniejących alei 
i szpalerów drzew w liniach rozgraniczających 
dróg. 

5. wyznacza się strefę „OW” obserwacji archeolo-
gicznej, o granicach przedstawionych na rysunku 
planu, dla obszarów o metryce średniowiecznej 
w granicach nowożytnego siedliska wsi. 

6. w strefie „OW” obserwacji archeologicznej obo-
wiązują następujące ustalenia:  
1) przed uzyskaniem pozwolenia na budowę na 

wszelkie zamierzenia inwestycyjne na tym ob-
szarze należy uzyskać wytyczne wojewódzkiego 
konserwatora zabytków co do konieczności 
prowadzenia prac ziemnych za pozwoleniem 
konserwatorskim. w zakresie określonym w tym 
stanowisku należy uzyskać pozwolenie na pro-
wadzenie prac ziemnych i wykopaliskowych,  

2) powyższe pozwolenie konserwatorskie należy 
uzyskać przed wydaniem pozwolenia na budowę 
i dla robót niewymagających pozwolenia na bu-
dowę – przed realizacją inwestycji (tj. przed 
uzyskaniem zaświadczenia potwierdzającego ak-
ceptację przyjęcia zgłoszenia wykonywania ro-
bót budowlanych), 

3) nadzór archeologiczny i ratownicze badania ar-
cheologiczne, prowadzone przez uprawnionego 
archeologa, odbywają się na koszt inwestora. 

§ 17 

Na całym obszarze objętym planem obowiązuje wy-
móg powiadamiania przez Inwestora wojewódzkiego 
konserwatora zabytków o terminie rozpoczęcia i za-
kończenia prac ziemnych z co najmniej 7-dniowym 
wyprzedzeniem, celem zorganizowania nadzoru arche-
ologiczno-konserwatorskiego. 

§ 18 

1. Na terenie o symbolu 37UP znajduje się stanowisko 
archeologiczne nr 5/6/74-30 AZP – cmentarzysko 
łużyckie z epoki brązu. 

2. Na terenie stanowiska i w jego bezpośrednim są-
siedztwie obowiązują następujące ustalenia: 
1) wszelkie zamierzenia inwestycyjne związane 

z pracami ziemnymi należy uzgodnić z woje-
wódzkim konserwatorem zabytków, a prace 
można prowadzić wyłącznie po uzyskaniu po-
zwolenia na przeprowadzenie wyprzedzających 
ratowniczych badań archeologicznych, prowa-
dzonych przez uprawnionego archeologa, na 
koszt inwestora, 

2) wymagane pozwolenie konserwatorskie należy 
uzyskać przed pozwoleniem na budowę lub, dla 
robót niewymagających pozwolenia na budowę 
– przed realizacją inwestycji (to jest przed uzy-
skaniem zaświadczenia potwierdzającego akcep-
tację przyjęcia zgłoszenia wykonywania robót 
budowlanych). 

§ 19 

wykonywanie prac budowlanych na obszarach i przy 
obiektach objętych ochroną niniejszym planem podlega 
uzgadnianiu z wojewódzkim konserwatorem zabytków 
zgodnie z przepisami szczególnymi i odrębnymi. 

R o z d z i a ł  V 

DASADY MODERNIDACJI, RODBUDOWY I BUDOWY 
SYSTEMÓW KOMUNIKACJI 

§ 20 

1. Ustala się linie rozgraniczające terenów przezna-
czonych na komunikację i przedstawia się je na ry-
sunku planu.  

2. Tereny przeznaczone na cele komunikacji to tereny 
dróg publicznych powiatowych i gminnych oraz te-
reny dróg wewnętrznych, w tym ciągów pieszo-
jezdnych. 

3. w przypadku wystąpienia czynników uciążliwych 
spowodowanych oddziaływaniem ruchu kołowego 
poza granicami wyznaczonych terenów komunika-
cji, sposób wykorzystania gruntów i nieruchomości 
objętych uciążliwościami oraz sposób ochrony inte-
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resów  osób  trzecich  będzie  wynikać z decyzji 
opartych o obowiązujące przepisy szczególne i od-
rębne.  

4. Umieszczanie w liniach rozgraniczających dróg i ulic 
urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej 
z drogą nie może naruszać elementów technicznych 
drogi i nie może przyczyniać się do zagrożenia bez-
pieczeństwa ruchu albo zmniejszenia wartości 
użytkowej drogi. 

5. selem zapewnienia budowy i modernizacji dróg 
i ulic, na terenach przeznaczonych na komunikację 
wyznaczonych liniami rozgraniczającymi ustala się: 
1) zakaz wznoszenia trwałych obiektów kubaturo-

wych, 
2) dopuszcza się remonty i modernizację istnieją-

cych obiektów bez prawa ich rozbudowy, 
w trybie przewidzianym przepisami szczególny-
mi, 

3) dopuszcza się budowę obiektów tymczasowych 
na warunkach określonych w przepisach szcze-
gólnych. Ich usunięcie następuje na koszt inwe-
stora. 

6. Na obszarach zabudowanych w liniach rozgranicza-
jących ulic mogą być lokalizowane urządzenia 
związane z obsługą komunikacji, takie jak: zatoki, 
parkingi, ścieżki rowerowe, kioski, elementy małej 
architektury i reklamy w trybie obowiązujących 
przepisów. 

7. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą są 
zobowiązane do udziału w kosztach budowy, mo-
dernizacji oraz utrzymania dróg, zgodnie z przepi-
sami szczególnymi i odrębnymi.  

8. Dopuszcza się pozostawienie istniejących zjazdów 
na działki budowlane. 

§ 21 

UInaXa Iię nereny 2omuni2acji. 
1. Układ dróg publicznych na obszarze planu tworzą: 

1) drogi powiatowe klasy technicznej zbiorczej – D, 
2) drogi gminne publiczne klasy technicznej lokalnej 

– L i dojazdowej – D. 
2. Istniejące drogi w swoim przebiegu na terenach 

zabudowanych znajdują się w strefach ochrony 
konserwatorskiej. 

 
3. wyznacza się następujące tereny dróg publicznych klasy D: 

Lp. 
wznaczenie 
na rysunku 

Numer drogi i lokalizacja 
ezerokość w liniach 
rozgraniczających 

 Dro6i powianowe 
1 1 DZ 1454D Twardogóra - szeszów -  uźniczysko - ul. Milicka 10 – 20 m 
2 2 DZ 1371D granica powiatu - Zawonia - szeszów - ul. Zawońska 10 – 20 m 
3 3 DZ 1333D szeszów - Złotów - ul. Złotowska 20 m 

 
4. wyznacza się następujące tereny dróg publicznych klasy L i D: 

Lp. wznaczenie na rysunku 
ezerokość w liniach 
rozgraniczających 

Dro6i 6minne Xo2aXne 
4 1  DL 18 m 
5 2  DL 11 – 21 m 
6 3 DL 9 – 12 m 

Dro6i 6minne uojazuowe 
7 1 DD 12 m 
8 2 DD 10 m 
9 3  DD 8 – 10 m 
10 4  DD 12 m 
11 5  DD 10 m 
12 6  DD 10 m 
13 7  DD 10 m 
14 8  DD 6 – 8 m 
15 9  DD 10 m 
16 10  DD 10 m 
17 11  DD 10 m 
18 12  DD 10 m 
17 13  DD 10 m 
19 14  DD 10 m 

 
§ 22 

UInaXa Iię zaIauy obIłu6i nerenów przez uro6i we-
wnęnrzne. 
1. Ustala się zasady prowadzenia dróg oznaczonych 

symbolem  PJ. 
1) zachowuje się istniejące ciągi pieszo-jezdne. Nie 

dopuszcza się zmiany przeznaczenia terenu na 
przeznaczenie znajdujące się w sąsiedztwie, 

2) wyznacza się dwa nowe ciągi pieszo-jezdne, 
o lokalizacji ustalonej na rysunku planu. 

2. Ustala się zasady obsługi terenów przez drogi 
oznaczone symbolem  Dw. 
1) Dopuszcza się prowadzenie dróg wewnętrznych 

i dojazdów o parametrach dostosowanych do 
wielkości i charakteru ruchu oraz dróg dojazdo-
wych do gruntów rolnych i leśnych. Prowadze-
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nie dróg i dojazdów musi uwzględniać ustalenia 
planu, w tym zachowanie zasad podziału na 
działki budowlane. Ustala się minimalną szero-
kość dróg wewnętrznych na 6 m. 

2) Dopuszcza się przeznaczenie terenów tych dróg 
na przeznaczenie znajdujące się w bezpośrednim 
sąsiedztwie, pod warunkiem zapewnienia obsłu-
gi komunikacyjnej działek obsługiwanych z tych 
dróg. 

R o z d z i a ł  VI 

DASADY MODERNIDACJI, RODBUDOWY I BUDOWY 
SYSTEMÓW INFRASTRUKTURY TECHNICDNEJ 

§ 23 

UInaXa Iię o6óXne zaIauy mouernizacji, rozbuuowy 
i buuowy IyInemów infraInru2nury nechnicznej. 
1. Dopuszcza się remonty i przebudowę wszystkich 

istniejących sieci uzbrojenia niekolidujących z zain-
westowaniem określonym w planie. 

2. Dopuszcza się korekty przebiegu sieci kolidujących 
z projektowanym inwestowaniem w uzgodnieniu 
z ich zarządcą. 

3. Planowane zainwestowanie będzie obsługiwane 
z istniejących i projektowanych sieci infrastruktury 
technicznej.  

4. Na całym obszarze planu dopuszcza się lokalizowa-
nie urządzeń i sieci infrastruktury technicznej zgod-
nie z przepisami szczególnymi i odrębnymi z za-
strzeżeniem ust.5. 

5. Nie dopuszcza się lokalizacji stacji przekaźnikowych 
telefonii komórkowej oraz prowadzenia linii energe-
tycznych wysokiego napięcia oraz gazociągów wy-
sokiego ciśnienia, poza określonymi w niniejszym 
planie. 

§ 24 

DaIauy mouernizacji, rozbuuowy i buuowy IyInemów 
infraInru2nury nechnicznej – zaopanrzenie w wouę, 
uIuwanie ście2ów i 6oIpouar2a oupauami. 
1. Zaopatrzenie w wodę: 

1) ustala się zaopatrzenie w wodę, z komunalnej 
sieci wodociągowej, z istniejącego ujęcia wody, 

2) dopuszcza się zaopatrzenie w wodę do celów 
działalności gospodarczej z własnych ujęć. 

2. Gromadzenie i usuwania ścieków: 
1) ustala się odprowadzanie ścieków do oczysz-

czalni ścieków systemem kanalizacji komunalnej, 
2) do czasu realizacji kanalizacji dopuszcza się sto-

sowanie systemów indywidualnych, zgodnych z 
wymogami przepisów szczególnych i odrębnych. 

3. Gromadzenie i unieszkodliwianie odpadów. 
1) gromadzenie i unieszkodliwianie odpadów będzie 

odbywać się zgodnie z uchwałą Rady Gminy 
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad 
utrzymania czystości i porządku na terenie gmi-
ny oraz gminnym planem gospodarki odpadami, 
sporządzonymi zgodnie z przepisami szczegól-
nymi i odrębnymi, a w szczególności ustaw 
prawo ochrony środowiska i o odpadach, 

2) odpady niebezpieczne należy gromadzić 
w szczelnych pojemnikach i przekazywać do 
wykorzystania lub unieszkodliwiania w instala-
cjach specjalistycznych. 

§ 25 

DaIauy mouernizacji, rozbuuowy i buuowy IyInemów 
infraInru2nury nechnicznej – zaopanrzenie w ciepło, 6az 
i ener6ię eXe2nryczną. 
1. Przesyłanie i dystrybucja paliw gazowych i energii 

elektrycznej będzie się odbywać w oparciu o plany 
rozwoju sporządzonymi przez przedsiębiorstwa 
energetyczne zgodnie z przepisami szczególnymi 
i odrębnymi. 

2. Ustala się zaopatrzenie w ciepło z lokalnych źródeł 
ciepła przy zastosowaniu systemów zapewniają-
cych nieprzekraczanie dopuszczalnych poziomów 
emisji. 

3. Zaopatrzenie w energię elektryczną: 
1) ustala się zaopatrzenie w energię elektryczną 

z sieci elektroenergetycznej, z wykorzystaniem 
istniejących sieci i urządzeń. Przebieg istniejącej 
napowietrznej linii energetycznej średniego na-
pięcia 20kV, wraz ze stacjami transformatoro-
wymi przedstawia się na rysunku planu,  

2) dopuszcza się lokalizację stacji transformatoro-
wych dla potrzeb działalności gospodarczej, na 
terenach przeznaczonych na zabudowę tech-
niczno-produkcyjną i usługi. Lokalizacja stacji 
powinna zapewniać swobodny dostęp dla ob-
sługi i środków transportu, 

3) ustala się lokalizację dwóch nowych stacji trans-
formatorowych na terenach, oznaczonych sym-
bolem E. 

4. eieci gazowe i zaopatrzenie w gaz. 
1) ustala się zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej, 

dopuszcza się rozbudowę sieci gazowej średnie-
go i niskiego ciśnienia. 

2) na obszarze planu znajduje się fragment gazo-
ciągu wysokiego ciśnienia relacji wrocław-
szeszów Dn500. 

R o z d z i a ł  VII 

DASADY KSDTAŁTOWANIA DABUDOWY 
I DAGOSPODAROWANIA TERENU 

§ 26 

UInaXa Iię zaIauy 2Iznałnowania zabuuowy obowiązu-
jące na całym obIzarze pXanu. 
1. Ustala się maksymalne wskaźniki zabudowy: 

1) Dla działek zabudowy mieszkaniowej i mieszka-
niowej, gdzie dopuszcza się lokalizację usług – 
30%, 

2) Dla działek zabudowy usług komercyjnych, za-
grodowej i techniczno-produkcyjnej – 35%. 

2. Ustala się zasady kształtowania linii zabudowy: 
1) na rysunku planu przedstawia się obowiązujące 

i nieprzekraczalne linie zabudowy, 
2) linie zabudowy nieokreślone na rysunku należy 

kształtować w nawiązaniu do zabudowy istnie-
jącej przy uwzględnieniu przepisów szczegól-
nych i odrębnych. 

3. Dla nowych budynków oraz rozbudowy budynków 
istniejących nieobejmowanych ochroną konserwa-
torską ustala się następujące wysokości zabudowy: 
1) ustala się maksymalne wysokości okapu: 

a) dla budynków mieszkalnych, gospodarczych 
i garaży – 4,5 m, 
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b) dla budynków usług komercyjnych, admini-
stracyjnych, socjalnych i mieszkalnych 
z wbudowanymi usługami – 5,5 m, 

2) ustala się maksymalną wysokość budynków 
magazynowych, produkcyjnych, inwentarskich 
na dwie kondygnacje, w tym jedna jako podda-
sze użytkowe, 

3) ustala się maksymalną wysokość położenia ka-
lenicy – 11 m. Ustalenie nie dotyczy obiektów 
zlokalizowanych na terenach oznaczonych sym-
bolami 6UP i 52 UP. 

4. Dla nowych budynków oraz rozbudowy budynków 
istniejących nieobejmowanych ochroną konserwa-
torską ustala się następującą geometrię dachów: 
1) dla budynków mieszkalnych, usługowych, usłu-

gowo-mieszkalnych – dachy dwuspadowe lub 
naczółkowe o nachyleniu połaci 38–50°, o ta-
kim samym nachyleniu obu połaci, 

2) dla budynków pomocniczych, gospodarczych, 
garaży – dachy dwu- lub jednospadowe, 

3) dla zadaszeń, wiat, budynków magazynowych, 
produkcyjnych, warsztatów na terenach 68P, 
54P, 33P, 99U3, 11P – dachy dwu- lub jedno-
spadowe, o nachyleniu połaci nie mniejszym niż 
25°. 

5. Zezwala się wykorzystanie na cele użytkowe pod-
daszy budynków. 

6. Jako materiały elewacyjne należy stosować: gład-
kie tynki, drewno, cegłę licówkę i okładziny cera-
miczne, oraz inne materiały naturalne, wyklucza się 
stosowanie okładzin z plastiku i z blachy. 

7. w Rozdziale VIII uchwały dla niektórych terenów 
zawarto uszczegółowione ustalenia dotyczące 
kształtowania zabudowy i zagospodarowania tere-
nu, które są wtedy obowiązujące względem ustaleń 
niniejszego paragrafu.  

§ 27 

UInaXa Iię zaIauy za6oIpouarowania nerenów obowią-
zujące na całym obIzarze pXanu. 
1. Ustala się zasady zagospodarowania terenów 

w zakresie obsługi komunikacyjnej. 
1) wjazdy na działki graniczące jednocześnie z dro-

gą klasy zbiorczej i z inną drogą publiczną, nale-
ży wykonywać od innej drogi publicznej, 

2) ustala się wskaźniki dotyczące ilości miejsc po-
stojowych samochodów osobowych na terenach 
o poszczególnych funkcjach realizowanych 
w granicach własnych terenów inwestorów:  
a) dla funkcji mieszkaniowych – 2 m. p. na 

mieszkanie w domu jednorodzinnym, 
b) dla funkcji usługowych i produkcyjnych 

• gastronomia – 1 m. p. na 4 do 6 m2 po-
wierzchni części konsumpcyjnej,  

• sklepy – 1 m. p. na 40 m2, nie mniej niż 
2 m. p. na sklep, 

• hotel (motel) – nie mniej niż 1 m. p. na 
3 miejsca noclegowe,  

• warsztaty naprawcze, myjnie samocho-
dowe – 3 m. p. na 1 stanowisko, 

• inne usługi, pracownie, biura, itp. – mini-
mum 3 stanowiska /100 m2 powierzchni 
użytkowej, 

• dla boisk – 1 m. p. na 50 m2 powierzchni 
użytkowej, 

• dla hurtowni i przedsiębiorstw – 1 m. p. 
na 50 – 70 m2 powierzchni użytkowej lub 
na 3 zatrudnionych, 

3) potrzeby w zakresie miejsc postojowych dla in-
nych pojazdów oraz placów manewrowych itp. 
będą realizowane w granicach własnych tere-
nów inwestorów. 

2. Ustala się zasady zagospodarowania zielenią. 
1) ustala się wskaźniki minimalnego udziału zieleni 

– terenu biologicznie czynnego, dla terenów 
o różnych przeznaczeniach i różnych zasadach 
zagospodarowania: 
a) działki zabudowy mieszkaniowej i mieszka-

niowej, gdzie dopuszcza się lokalizację usług 
– 40%, 

b) działki zabudowy usługowej – 25%, 
c) działki zabudowy zagrodowej i techniczno-

produkcyjnej – 20%, 
2) ustala się lokalizację pasów zieleni izolacyjnej 

i przedstawia się je na rysunku planu. Pas zieleni 
tworzą drzewa, krzewy i zieleń niska. Należy 
przewidzieć udział zieleni wysokiej zimozielonej. 
Minimalna szerokość pasa – 5 m, 

3) fronty działek usługowych od strony terenów 
publicznych muszą być zagospodarowane 
z udziałem zieleni ozdobnej. 

3. w Rozdziale VIII uchwały dla niektórych terenów 
zawarto uszczegółowione ustalenia dotyczące za-
gospodarowania terenu, które są wtedy obowiązu-
jące względem ustaleń niniejszego paragrafu. 

R o z d z i a ł  VIII 

USTALENIA DLA WYODRĘBNIONYCH TERENÓW 

§ 28 

1. Dla poszczególnych terenów wydzielonych liniami 
rozgraniczającymi i oznaczonych na rysunku planu 
numerami i symbolami ustala się przeznaczenie do-
puszczalne. 

2. Dla niektórych terenów ustala się ponadto: 
1) uszczegółowione parametry i wskaźniki kształ-

towania zabudowy i zagospodarowania terenu,  
2) warunki podziału i wyznaczania działek budow-

lanych. 

§ 29 

UInaXenia uXa nerenów zabuuowy mieIz2aniowej jeuno-
rouzinnej woXno Inojącej. 
1. Tereny oznaczone IymboXami 4MN, 7MN, 

8MN,9MN, 12MN, 13MN, 14MN, 15MN, 16MN, 
21MN, 22MN, 27MN, 28MN, 29MN, 32MN, 
36MN, 38MN, 45MN, 51MN, 53MN, 55MN, 
63MN, 64MN,67MN,70MN, 82MN, 86MN, 
101MN. 
1) przeznaczenie dopuszczalne:  

a) zabudowa mieszkalna rolników, 
b) usługi wbudowane typu, U1; których po-

wierzchnia użytkowa nie może przekroczyć 
30% powierzchni użytkowej budynku miesz-
kalnego, 

c) zabudowa jednorodzinna bliźniacza lub zabu-
dowa wielorodzinna, na działkach, na których 
w momencie wejścia w życie niniejszej 
uchwały występuje odpowiednio zabudowa 
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jednorodzinna bliźniacza lub zabudowa wielo-
rodzinna. 

2. Tereny oznaczone IymboXami 103MN, 104MN, 
105MN, 106MN. 
1) przeznaczenie dopuszczalne – usługi wbudowa-

ne w formie gabinetów i pracowni właścicieli; 
których powierzchnia użytkowa nie może prze-
kroczyć 30% powierzchni użytkowej budynku 
mieszkalnego,  

2) zabudowa i zagospodarowanie terenu: 
a) na każdej z działek mogą być zlokalizowane 

następujące obiekty: jeden budynek miesz-
kalny jednorodzinny oraz jeden garaż lub je-
den budynek gospodarczy,  

b) szerokość elewacji frontowych budynków 
mieszkalnych – 10 – 12 m, 

c) wysokość okapu budynków mieszkalnych – 
3,50 – 4,00 m, 

d) dachy dwuspadowe o nachyleniu połaci 42o–
–47o, kryte dachówką w kolorach natural-
nych. 

3. Tereny oznaczone IymboXami 75MN, 78MN, 
80MN, 89MN, 92MN, 93MN, 94MN, 95MN. 
1) przeznaczenie dopuszczalne – usługi wbudowa-

ne w formie gabinetów i pracowni właścicieli; 
których powierzchnia nie może przekroczyć 
30% powierzchni użytkowej budynku mieszkal-
nego,  

2) na rysunku planu przedstawiono propozycję po-
działu na działki budowlane. 

§ 30 

UInaXenia uXa nerenów uIłu6 pubXicznych o IymboXu 
UP. 
1. Teren oznaczony IymboXem 37UP – zespół kościoła 

parafialnego pod wezwaniem Najświętszego eerca 
Pana Jezusa 
1) zabudowa i zagospodarowanie terenu: 

Teren objęty jest strefą „B” ochrony konserwa-
torskiej i stanowi zespół obiektów obejmowa-
nych ochroną konserwatorską.  ształtowanie 
zabudowy i zagospodarowanie terenu zgodnie 
z zapisami § 15, § 16 i § 18 uchwały. 

2) nie dopuszcza się podziału terenu. 
2. Tereny uIłu6 pubXicznych, oznaczone naInępujący-

mi IymboXami: 
• 6UP – wśrodek Zdrowia, 
• 50UP – wchotnicza etraż Pożarna, 
• 52UP – ezkoła Podstawowa i Gimnazjum, 
1) przeznaczenie dopuszczalne – wbudowane usłu-

gi komercyjne typu U1, 
2) zabudowa i zagospodarowanie terenów:  

a) maksymalny wskaźnik zabudowy terenu – 
30%, 

b) maksymalna wysokość budynków szkoły 
i ośrodka zdrowia – 2 kondygnacje nadziem-
ne i poddasze użytkowe, 

c) wysokość sali sportowej i obiektu straży po-
żarnej – jedna kondygnacja naziemna, 

d) dla historycznego budynku szkoły znajdują-
cego się na terenie 52UP ustala się wymogi 
ochrony konserwatorskiej – należy zachować 
bryłę, dyspozycję elewacji i detal architekto-
niczny, 

3) nie dopuszcza się podziału terenów na działki. 

3. Tereny oznaczone IymboXami 61 UP, 72 UP. 
1) przeznaczenie dopuszczalne – wbudowane usłu-

gi komercyjne typu U1, 
2) zabudowa i zagospodarowanie terenu: 

a) maksymalny wskaźnik zabudowy terenu – 
30%. 

b) maksymalna wysokość okapu budynków 
usługowych – 5,5 m, 

3) nie dopuszcza się podziału terenów na działki. 

§ 31 

UInaXenia uXa nerenów uIłu6 Ipornu i re2reacji o Iymbo-
Xu US.  
1. Teren oznaczony symbolem 102Ue – stadion. 

1) przeznaczenie dopuszczalne – usługi handlu 
i gastronomii,  

2) zabudowa i zagospodarowanie terenu: 
a) maksymalny wskaźnik zabudowy terenu – 

15%, 
b) na terenie mogą być zlokalizowane obiekty, 

służące realizacji funkcji usług sportu i rekre-
acji oraz innych usług, w tym świetlica dla 
dzieci i młodzieży oraz obiekty usług handlu 
i gastronomii, 

c) obiekty dla potrzeb sportu i rekreacji – nie 
więcej niż dwukondygnacyjne, w tym podda-
sze użytkowe, 

d) ustala się zachowanie starodrzewu we 
wschodnim narożniku terenu, w wypadku 
konieczności usunięcia drzewa, należy zastą-
pić go nowym, takiego samego gatunku. 

2. Teren oznaczony symbolem 77 Ue. 
1) zabudowa i zagospodarowanie terenu 

a) nie dopuszcza się wprowadzania zabudowy 
kubaturowej, 

b) zaleca się urządzenie placu zabaw dla dzieci, 
2) nie dopuszcza się podziału terenu na działki. 

§ 32 

UInaXenia uXa nerenów uIłu6 2omercyjnych. 
1. Teren oznaczony symbolem 3U1.  

1) przeznaczenie dopuszczalne – parking związany 
z obsługą cmentarza, o powierzchni nie większej 
niż 50% terenu. 

2. Teren oznaczony symbolem 97U1. 
1) przeznaczenie dopuszczalne – zabudowa miesz-

kaniowa jako powierzchnia wbudowana w bu-
dynki usługowe, 

2) zabudowa i zagospodarowanie terenu: 
Teren znajduje się w strefie „B” ochrony kon-
serwatorskiej. Dopuszcza się nową zabudowę 
jedynie w miejscu nieistniejącej zabudowy histo-
rycznej. Zabudowa i zagospodarowanie terenu 
w ścisłym nawiązaniu do zabudowy historycznej 
oraz historycznej kompozycji przestrzennej 
zgodnie z zapisami § 16 ust. 2 uchwały. 

3) nie dopuszcza się podziału terenu, 
3. Teren oznaczony symbolem 98U1. 

1) przeznaczenie dopuszczalne – zabudowa miesz-
kaniowa jako powierzchnia wbudowana w bu-
dynki usługowe, 

2) zabudowa i zagospodarowanie terenu:  
Teren znajduje się w strefie „B” ochrony kon-
serwatorskiej. Zabudowa i zagospodarowanie te-
renu w ścisłym nawiązaniu do zabudowy histo-
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rycznej oraz historycznej kompozycji przestrzen-
nej zgodnie z zapisami § 16 ust. 2 uchwały, 

3) nie dopuszcza się podziału terenu. 
4. Tereny oznaczone symbolami 1U2, 69U2. 

1) przeznaczenie dopuszczalne – usługi komercyjne 
typu U1 i zabudowa mieszkalna właściciela, 

2) minimalna powierzchnia działki – 500 m². 
5. Teren oznaczony symbolem 99U3. 

1) przeznaczenie dopuszczalne – usługi komercyjne 
typu U2 i U1, 

2) minimalna powierzchnia działki budowlanej – 
2000 m2. 

§ 33 

UInaXenia uXa nerenów zabuuowy 2iX2ufun2cyjnej 
o IymboXu MN/U. 
1. Tereny oznaczone symbolami 5MN/U, 10MN/U, 

17MN/U, 24MN/U, 35MN/U, 46MN/U, 47MN/U, 
48MN/U, 81MN/U, 100 MN/U. 
1) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) zabudowa mieszkalna rolników, 
b) na działkach, na których w dniu wejścia 

w życie planu znajduje się zabudowa jedno-
rodzinna bliźniacza lub zabudowa wieloro-
dzinna, dopuszcza się odpowiednio zabudo-
wę jednorodzinną bliźniaczą lub zabudowę 
wielorodzinną. 

2. Teren oznaczony symbolem 74 MN/U. 
1) zasady podziału na działki: 

a) minimalna powierzchnia działek usługowych 
– 200 m2, 

b) minimalna powierzchnia działek zabudowy 
mieszkaniowej – 1000 m2, 

c) propozycje podziału na działki przedstawia się 
na rysunku planu. 

§ 34 

UInaXenia uXa nerenów zabuuowy 2iX2ufun2cyjnej 
o IymboXu M1. 
1. Tereny oznaczone symbolami 18M1, 19M1, 20M1, 

23M1, 26M1, 30M1, 31M1, 34M1, 39M1, 40M1, 
41M1, 42M1, 43M1, 44M1, 49M1, 56M1, 57M1, 
58M1, 59M1, 60M1, 71M1, 73M1, 84M1, 87M1, 
88M1, 96M1. 
1) przeznaczenie dopuszczalne:  

a) nie dopuszcza się lokalizacji nowych terenów 
zabudowy zagrodowej, 

b) na działkach, na których w dniu wejścia 
w życie planu znajduje się zabudowa jedno-
rodzinna bliźniacza lub zabudowa wieloro-
dzinna, dopuszcza się odpowiednio zabudo-
wę jednorodzinną bliźniaczą lub zabudowę 
wielorodzinną. 

2. Tereny oznaczone symbolami 107 M1, 108M1.  
1) nie dopuszcza się lokalizacji nowych terenów 

zabudowy zagrodowej, 
2) zabudowa i zagospodarowanie terenu:  

a) szerokość elewacji frontowych budynków 
mieszkalnych – 10 – 12 m, 

b) wysokość okapu budynków mieszkalnych – 
3,50 – 4,00 m, 

c) dachy dwuspadowe o nachyleniu połaci 42o–
–47o., kryte dachówką w kolorach natural-
nych. 

§ 35 

UInaXenia uXa nerenów zabuuowy 2iX2ufun2cyjnej 
o IymboXu M2. 
1. Tereny oznaczone symbolami 25M2, 65M2, 

66M2,83M2, 85M2, 109M2, 110 M2. 
1) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) usługi typu U1, 
b) na działkach, na których w dniu wejścia 

w życie planu znajduje się zabudowa jedno-
rodzinna bliźniacza lub zabudowa wieloro-
dzinna, dopuszcza się odpowiednio zabudo-
wę jednorodzinną bliźniaczą lub zabudowę 
wielorodzinną, 

2) na terenie działki nr ewd. 572/1 znajduje się 
nieczynny otwór wydobywczy gazu. Przed in-
westowaniem na terenie należy wystąpić do 
właściciela otworu celem jego likwidacji wraz 
z odcinkiem doprowadzającego nieczynnego ga-
zociągu. 

§ 36 

UInaXenia uXa nerenów użyn2owanych roXniczo. 
1. R – tereny rolnicze. 

1) przeznaczenie dopuszczalne – zalesienie, 
2) zabudowa i zagospodarowanie terenu – ustala 

się zakaz lokalizacji zabudowy kubaturowej, 
2. R/DD – tereny rolnicze zagrożone powodzią. 

1) przeznaczenie dopuszczalne – zalesienie, 
2) zabudowa i zagospodarowanie terenu: 

a) ustala się zakaz lokalizacji zabudowy, 
b) dopuszcza się wykonywanie stawów, pod 

warunkiem niepogarszania warunków grun-
towo-wodnych dla zabudowy istniejącej 
i planowanej znajdującej się w sąsiedztwie. 

§ 37 

UInaXenia uXa zabuuowy nechniczno-prouu2cyjnej. 
1. Tereny oznaczone IymboXami 11P, 54P, 68P, prze-

znaczone na zabudowę techniczno-produkcyjną, 
gdzie nie dopuszcza się przedsięwzięć, dla których 
może być wymagane sporządzenie raportu oddzia-
ływania inwestycji na środowisko. 
1) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) usługi komercyjne typu U1 i U2, 
b) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wła-

ściciela, 
2) nie dopuszcza się podziału na działki budowlane.  

2. Teren oznaczony IymboXem 33P, przeznaczone na 
zabudowę techniczno-produkcyjną, gdzie dopusz-
cza się przedsięwzięcia, dla których może być wy-
magane sporządzenie raportu oddziaływania inwe-
stycji na środowisko. 
1) przeznaczenie dopuszczalne – usługi komercyjne 

typu U1, U2, U3, 
2) minimalna powierzchnia działki budowlanej – 

0.25 ha. 

§ 38 

UInaXenia uXa nerenów zieXeni. 
1. Teren oznaczony symbolem 62DP. 

1) zabudowa i zagospodarowanie terenu: 
a) ustala się zakaz zabudowy, 
b) ustala się minimalny udział powierzchni bio-

logicznie czynnej – 80%. 
2) nie dopuszcza się podziału na działki. 
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2. Teren oznaczony symbolem 2DC. 
1) zabudowa i zagospodarowanie terenu: 

a) ustala się nieprzekraczalne granice terenu po-
chowków, które przedstawia się na rysunku 
planu, 

b) zaleca się zlokalizowanie na terenie od strony 
wejścia domu przedpogrzebowego oraz zago-
spodarowanie tego terenu z udziałem zieleni 
ozdobnej. 

§ 39 

Tereny oznaczone IymboXem E.  
Dopuszcza się zmianę przeznaczenia terenów w wy-
padku likwidacji istniejących stacji na przeznaczenie 
znajdujące się w bezpośrednim sąsiedztwie. 

R o z d z i a ł  IX 

USTALENIA KOSCOWE 

§ 40 

UInaXa Iię naInępujące Inaw2i procennowe, na pou-
Inawie 2nórych uInaXa Iię opłanę, o 2nórej mowa 
w arn. 36 uIn. 4 uInawy o pXanowaniu i za6oIpouaro-
waniu przeInrzennym: 
1. dla terenów zabudowy mieszkaniowej oznaczonych 

na rysunku symbolem MN – 1%, 

2. dla terenów usług i zabudowy techniczno-pro-
dukcyjnej oznaczonych na rysunku symbolami U1, 
U2, U3 i P – 1%, 

3. dla terenów kilkufunkcyjnych oznaczonych symbo-
lami MN/U, M1, M2 – 1%, 

4. dla pozostałych terenów – 1%. 

§ 41 

wykonanie  uchwały  powierza  się  wójtowi  Gminy 
Zawonia. 

§ 42 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty 
opublikowania w Dzienniku Urzędowym województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 
 
 
 
 
 

 PRZEwwDNIsZIsZ 
 RADZ GMINZ 

 FRANCISZEK BORYCKI 
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Dałączni2 nr 1 uo uchwały Rauy 
Gminy Dawonia z unia 27 2wien-
nia 2006 r. (poz. 3188) 

 

 
 



Dziennik Urzędowy 
województwa Dolnośląskiego Nr 223 –  24326  – Poz. 3188 

Dałączni2 nr 2 uo uchwały Rauy 
Gminy Dawonia z unia 27 2wien-
nia 2006 r. (poz. 3188) 
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Dałączni2 nr 3 uo uchwały Rauy 
Gminy Dawonia z unia 27 2wien-
nia 2006 r. (poz. 3188) 

 
RozInrzy6nięcie o IpoIobie reaXizacji, zapiIanych w pXanie za6oIpouarowania przeInrzenne6o 

uXa nerenu położone6o we wIi CzeIzów na obIzarze 6miny Dawonia, inweInycji 
z za2reIu infraInru2nury nechnicznej, 2nóre naXeżą uo zauań właInych 6miny, 
oraz zaIauach ich finanIowania, z6ounie z przepiIami o finanIach pubXicznych 

 
  Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80/2003, poz. 717 ze zmianami) i art. 7 ust. 1 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142/2001, poz. 1592 ze zmia-
nami), art. 111 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. Nr 15/2003, poz. 148) Rada Gminy Zawonia rozstrzyga, co następuje: 
 

§ 1 

w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zapisane są następujące 
inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy: 
1. Budowa dróg. 
2. Budowa sieci wodociągowej. 

§ 2 

 oszt wykonania powyższych inwestycji wyniosą łącznie około 721.360,00 złotych. wpły-
wy gminy z tytułu uchwalenia miejscowego planu wyniosą około 710.239,00 złotych. 

§ 3 

Powyższe inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej zostaną wykonane zgodnie z wie-
loletnimi Planami Inwestycyjnymi gminy Zawonia w latach 2008–2020. 

§ 4 

Zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań 
własnych gminy, będą zgodne z wymogami przepisów, w tym będą pochodzić z budżetu 
gminy oraz dotacji. 

 
3189 

UCHWAŁA RADY GMINY DAWONIA 

z dnia 28 czerwca 2006 r. 

w Iprawie zmiany uchwały nr XXIV/183/06 Rauy Gminy Dawonia z unia 
27 2wiennia 2006 r.  w Iprawie  uchwaXenia  miejIcowe6o  pXanu za6oIpo-
uarowania   przeInrzenne6o   uXa   uział2i  nr  746   położonej  w  CzeIzowie 

na obIzarze 6miny Dawonia 
(ekarga do wojewódzkiego eądu Administracyjnego PN.II.0914-5/85/06 
z dnia 6 października 2006 r. o stwierdzenie nieważności uchwały) 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, 
poz. 717 z późn. zm.) Rada Gminy Zawonia uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

w § 6 ust. 3 tekstu uchwały, po słowach „R – rola” 
wprowadza się następujące ustalenia „Tereny rolne, 
w skład których wchodzą tereny określone w ewiden-
cji jako użytki rolne, tereny stawów rybnych, tereny 
pod urządzeniami melioracji wodnych i dróg dojazdo-
wych do gruntów rolnych”. Przeznaczenie dopuszczal-
ne – zalesienie. Ustala się zakaz lokalizacji zabudowy 
kubaturowej. 

§ 2 

Pozostałe ustalenia pozostają bez zmian. 

§ 3 

wykonanie  uchwały  powierza  się  wójtowi  Gminy 
Zawonia. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty 
opublikowania w Dzienniku Urzędowym województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 PRZEwwDNIsZIsZ 
 RADZ GMINZ 

 FRANCISZEK BORYCKI 
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3190 

UCHWAŁA RADY GMINY DAWONIA 

z dnia 28 czerwca 2006 r. 

w Iprawie zmiany uchwały nr XXIV/185/06 Rauy Gminy Dawonia z unia 
27 2wiennia 2006 r. w Iprawie uchwaXenia miejIcowe6o pXanu za6oIpoua-
rowania przeInrzenne6o uXa nerenu położone6o we wIi CzeIzów na obIzarze 

6miny Dawonia 
(ekarga do wojewódzkiego eądu Administracyjnego PN.II.0914-5/84/06 
z dnia 6 października 2006 r. o stwierdzenie nieważności uchwały) 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, 
poz. 717 z późn. zm.) Rada Gminy Zawonia uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

w § 30 uchwały po uInępie 3 wprowauza Iię uInęp 4 
o naInępującym brzmieniu: 
4. Teren oznaczony symbolem 24UP. 

1) Dopuszcza się przeznaczenie terenu na zabudo-
wę mieszkaniową lub usługi komercyjne. 

2) Nie dopuszcza się podziału terenu na działki. 

§ 2 

w § 32 uchwały po uInępie 5 wprowauza Iię uInęp 6 
o naInępującym brzmieniu: 
6. Teren oznaczony symbolem 76U1. 

1) przeznaczenie dopuszczalne – zabudowa miesz-
kaniowa jako powierzchnia wbudowana w bu-
dynki usługowe, 

2) minimalna powierzchnia działki – 500 m². 

§ 3 

Pozostałe ustalenia pozostają bez zmian. 

§ 4 

wykonanie  uchwały  powierza  się  wójtowi  Gminy 
Zawonia. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty 
opublikowania w Dzienniku Urzędowym województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 PRZEwwDNIsZIsZ 
 RADZ GMINZ 

 FRANCISZEK BORYCKI 

 
 
 

3191 

UCHWAŁA RADY GMINY DDIER ONIÓW 

z dnia 1 września 2006 r. 

w Iprawie nauania Snanunu Urzęuowi Gminy Dzierżoniów 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, 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. 20 ust. 2 i art. 238 ust. 3 ustawy 
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. 
Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała: 

 
 

STATUT 
URDĘDU GMINY DDIER ONIÓW 

 
 

§ 1 

1. Urząd Gminy Dzierżoniów, zwany dalej Urzędem, 
działa na podstawie etatutu Gminy Dzierżoniów 
oraz w oparciu o powszechnie obowiązujące prze-
pisy prawa. 

2. Urząd jest jednostką budżetową gminy i prowadzi 
gospodarkę finansową według zasad określonych 
w ustawie o finansach publicznych. 

§ 2 

1. eiedzibą Urzędu jest miasto Dzierżoniów. 
2. Terenem działania Urzędu jest Gmina Dzierżoniów 

obejmująca sołectwa: Myśliszów, Jodłownik, 
wstroszowice,  wwiesno,  Mościsko,  Uciechów, 
Dobrocin,  włóki,  Tuszyn,  Roztocznik,  Nowizna, 
Piława Dolna,   siążnica,   iełczyn,  Jędrzejowice. 
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3. Przedmiotem działalności Urzędu jest świadczenie 
pomocy wójtowi Gminy Dzierżoniów w zakresie 
realizacji uchwał Rady Gminy Dzierżoniów i zadań 
gminy określonych przepisami prawa. 

§ 3 

wrganizację i zasady funkcjonowania Urzędu określa 
Regulamin wrganizacyjny Urzędu Gminy Dzierżoniów 
nadany przez wójta Gminy Dzierżoniów w drodze za-
rządzenia. 

§ 4 

1. Urząd jest pracodawcą osób w nim zatrudnionych 
w rozumieniu przepisów prawa pracy. w imieniu 
Urzędu wszelkie czynności z zakresu prawa pracy 
wykonuje wójt Gminy Dzierżoniów lub osoba przez 
niego upoważniona. 

2. wrganizację i porządek w procesie pracy oraz zwią-
zane z tym, prawa i obowiązki pracodawcy i pra-
cowników określa regulamin pracy. 

3. warunki wynagrodzenia za pracę i przyznanie in-
nych świadczeń związanych z pracą określa rozpo-
rządzenie Rady Ministrów. 

§ 5 

1. etatut Urzędu nadaje Rada Gminy Dzierżoniów. 
2. Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie 

określonym dla jego nadania na wniosek Rady Gmi-
ny Dzierżoniów. 

§ 6 

wykonanie uchwały powierza się wójtowi Gminy 
Dzierżoniów. 

§ 7 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 

 PRZEwwDNIsZIsZ 
 RADZ GMINZ 

 ADAM JAN MAK 
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UCHWAŁA RADY GMINY DDIER ONIÓW 

z dnia 1 września 2006 r. 

w Iprawie miejIcowe6o pXanu za6oIpouarowania przeInrzenne6o 
części Gminy Dzierżoniów – obręb TuIzyn 

 Działając na podstawie przepisów art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst 
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1951 ze zmianami), art. 3 ust. 1, art. 4 
ust. 1, art. 15, art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 
ze zmianami), w związku z uchwałą nr XV/155/04 Rady Gminy Dzierżoniów 
z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części gminy obej-
mującej wsie:  siążnica,  iełczyn, Jędrzejowice, Tuszyn i włóki; Rada Gmi-
ny Dzierżoniów uchwala, co następuje: 

 
 

R o z d z i a ł  1 

PrzepiIy o6óXne 

§ 1 

1. Po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami określo-
nymi w „etudium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego Gminy Dzierżoniów” 
uchwala się miejIcowy pXan za6oIpouarowania 
przeInrzenne6o uXa części 6miny Dzierżoniów – ob-
ręb TuIzyn i przyjmuje ustalenia zawarte 
w uchwale jako przepisy prawa miejscowego 

2. Niniejszym miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego objęto obszar Gminy Dzierżoniów 
w granicach obrębu geodezyjnego wsi Tuszyn. 

§ 2 

1. Integralną część planu stanową załączniki do niniej-
szej uchwały: 

1.1. ustalenia niniejszej uchwały stanowiące część 
tekstową, zawarte w rozdziałach: 
I. – Przepisy ogólne; 
II. – Przepisy obowiązujące dla całego obszaru 

objętego planem; 
III. – Przepisy dotyczące poszczególnych terenów 

wydzielonych liniami rozgraniczającymi; 
IV. – Przepisy końcowe;  

1.1. rysunek planu składający się z dwóch części: 
a) część zainwestowana wsi – w skali 1:2 000 – 

załącznik nr 1 i nr 3, 
b) część obrębu, na którą składają się kompleksy 

rolno-leśne wyłączone z zainwestowania – 
w skali 1:5 000 – załącznik nr 2. 

1.2. rozstrzygnięcie w sprawie uwag wniesionych do 
projektu planu – załącznik nr 4, 

1.3. rozstrzygnięcie w sprawie sposobu realizacji in-
westycji z zakresu infrastruktury technicznej, któ-
re należą do zadań własnych gminy oraz o zasa-
dach ich finansowania – załącznik nr 5. 
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§ 3 

1. Ustaleniami obowiązującymi na rysunku planu są 
następujące oznaczenia graficzne: 
1) granice obszaru objętego planem; 
2) granice części obszaru, dla których obowiązują 

różne skale opracowania; 
3) linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach 

lub zasadach zagospodarowania; 
4) nieprzekraczalne linie zabudowy; 
5) granice strefy „A” ochrony konserwatorskiej; 
6) granica strefy ochrony sanitarnej cmentarza; 
7) symbole identyfikujące tereny, złożone z: 

a) oznaczenia literowego; 
b) oznaczenia liczbowego. 

2. Pozostałe oznaczenia graficzne na rysunku planu 
nie stanowią jego ustaleń i mają charakter informa-
cyjny. 

§ 4 

1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o: 
  1) przepiIach Izcze6óXnych i ourębnych – rozumie 

się przez to obowiązujące przepisy ustaw wraz 
z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia 
w zagospodarowaniu terenów wynikające 
z prawomocnych decyzji administracyjnych; 

  2) ryIun2u pXanu – rozumie się przez to rysunek 
wymieniony w § 2 ust. 1 pkt 1.1. niniejszej 
uchwały; 

  3) nerenie – rozumie się przez to teren o określo-
nym przeznaczeniu podstawowym, wyznaczo-
ny na rysunku planu liniami rozgraniczającymi; 

  4) obIzarze – rozumie się przez to obszar objęty 
planem; 

  5) przeznaczeniu pouInawowym – rozumie się 
przez to rodzaj przeznaczenia terenu, który 
dominuje w obszarze wydzielonym liniami roz-
graniczającymi; 

  6) przeznaczeniu uopuIzczaXnym – rozumie się 
przez to rodzaj przeznaczenia inny niż podsta-
wowy, który uzupełnia i wzbogaca użytkowa-
nie podstawowe; 

  7) uIłu6ach i uziałaXności 6oIpouarczej – rozumie 
się przez to w szczególności usługi z zakresu 
obsługi rolnictwa, agroturystykę i inne z zakre-
su handlu, gastronomii, rzemiosła produkcyjne-
go i usługowego, turystyki i rekreacji, składy 
i magazyny oraz inną działalność o zbliżonym 
charakterze; 

  8) uciążXiwości uXa śrouowiI2a – rozumie się przez 
to zjawiska fizyczne lub stany utrudniające ży-
cie (zwłaszcza hałas, wibracje, zapachy, zanie-
czyszczenie powietrza, wód i zanieczyszczenie 
odpadami), które stwarzają możliwość  pogor-
szenia jego stanu, w rozumieniu przepisów 
szczególnych; 

  9) uIłu6ach nieuciążXiwych – rozumie się przez to 
usługi niepowodujące szkodliwości i uciążliwo-
ści dla użytkowników sąsiednich terenów i nie-
zaliczone według przepisów szczególnych do 
przedsięwzięć „mogących znacząco oddziały-
wać na środowisko”; 

10) nynuXe prawnym – rozumie się przez to prawo 
własności, użytkowania wieczystego, zarządu, 
prawo do dysponowania terenem oraz inne 
prawa wynikające z umów cywilnoprawnych; 

11) uro6ach wewnęnrznych – rozumie się przez to 
istniejące i projektowane drogi dojazdowe, wy-
dzielone lub niewydzielone liniami rozgranicza-
jącymi na rysunku planu, niezbędne dla zapew-
nienia prawidłowej obsługi działek i obiektów 
oraz terenów rolnych i leśnych. w stosunku do 
nich nie występuje konieczność przejęcia przez 
Gminę, w rozumieniu ustawy o gospodarce nie-
ruchomościami; nie stanowią dróg publicznych, 
mogą jednakże być ogólnodostępne; 

12) powierzchni nerenu bioXo6icznie czynnej – ro-
zumie się przez to grunt rodzimy pokryty ro-
ślinnością oraz wodę powierzchniową na dział-
ce budowlanej; 

13) powierzchni zabuuowy obie2nu – rozumie się 
przez to sumę powierzchni kondygnacji parteru 
budynków znajdujących się na działce, liczoną 
po zewnętrznym obrysie murów poszczegól-
nych obiektów; 

14) 2oncepcji fun2cjonaXno-przeInrzennej – należy 
przez to rozumieć opracowanie dotyczące tere-
nu lub jego części, zawierające proponowany 
podział nieruchomości, uwzględniające wszyst-
kie uwarunkowania wynikające z planu miej-
scowego oraz przepisów szczególnych, spo-
rządzone dla obszaru analizowanego wyzna-
czonego wg przepisów wykonawczych do 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 

2. Pojęcia niezdefiniowane należy rozumieć zgodnie 
z obowiązującymi przepisami szczególnymi lub ro-
zumieniem potocznym. 

R o z d z i a ł  II 

PrzepiIy obowiązujące uXa całe6o obIzaru 
objęne6o pXanem 

§ 5 

UInaXenia uonyczące przeznaczenia nerenu 

1. Ustaleniami planu objęto obszary wyznaczone na 
rysunku planu liniami rozgraniczającymi oraz grani-
cami opracowania i oznaczone symbolami, których 
funkcje określono poniżej: 
– Ue – zabudowa usług sportu i rekreacji z zielenią 

towarzyszącą 
– U – zabudowa usługowa z zielenią towarzyszącą 
– U   – zabudowa usługowa kultu religijnego 

z zielenią towarzyszącą 
– Zs – zieleń cmentarna  
– AG – zabudowa produkcyjna i wytwórcza, skła-

dy, magazyny 
– MNr – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 

i zagrodowa z zielenią towarzyszącą 
– MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 
– RMe – tereny produkcji rolnej z dopuszczeniem 

zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednoro-
dzinnej o charakterze ekstensywnym 

– R – tereny użytków rolnych bez zabudowy 
– w  – tereny głównych cieków wodnych 
– ZE – tereny użytków naturalnych bez zabudowy 
–  DZ – tereny dróg publicznych –zbiorczej 
–  DL – tereny dróg publicznych –lokalnych 
–  DD – tereny dróg publicznych –dojazdowych 
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–  Dw – tereny dróg wewnętrznych pełniących 
rolę dojazdów do nieruchomości i terenów rol-
nych, 

przy czym dla terenów oznaczonych jednocześnie 
dwoma zestawami symboli literowych ustala się 
możliwość występowania określonych funkcji łącz-
nie, bez określania ich wzajemnych proporcji. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, ustala się 
przeznaczenie podstawowe określone zestawem li-
ter do ukośnika oraz w uzasadnionych przypadkach 
przeznaczenie towarzyszące i dopuszczalne, bądź 
alternatywne, określone zestawem liter po ukośni-
ku. 

UInaXenia uonyczące zaIau ochrony i 2Iznałnowania 
łauu przeInrzenne6o oraz paramenrów i wI2awni2ów 

2Iznałnowania zabuuowy 

§ 6 

w celu zachowania ładu przestrzennego, a w szcze-
gólności utrzymania charakteru zabudowy wiejskich 
zespołów osadniczych, ustala się zasady kształtowania 
zabudowy obowiązujące na całym obszarze opraco-
wania: 
1. wbiekty budowlane mogą być realizowane wyłącz-

nie na terenach przeznaczonych na ten cel w niniej-
szym planie, z zachowaniem określonego w roz-
dziale III przeznaczenia i warunków zabudowy. 

2. w obrębie terenów otwartych (tereny użytków 
rolnych „R” oraz użytków naturalnych „ZE”) do-
puszcza się jedynie: 
1) lokalizację niezbędnych obiektów związanych 

z infrastrukturą techniczną publiczną. 
3. Grunty rolne w obrębie terenów przeznaczonych 

dla zabudowy i innych nierolniczych form użytko-
wania określonych w rozdziale III, do czasu rozpo-
częcia inwestycji, powinny być wykorzystane dla 
produkcji rolnej. 

4. Usytuowanie budynków lokalizowanych w obrębie 
grup istniejącej zabudowy lub w ich sąsiedztwie 
winno nawiązywać do formy dominującej, 
a w szczególności uwzględniać przeważający kąt 
położenia w stosunku do dróg publicznych i za-
chowanie linii zabudowy (w przypadkach pozwala-
jących na jej ustalenie). 

5. w obrębie terenów niezabudowanych zaleca się 
sytuowanie budynków równolegle do dróg publicz-
nych, z uwzględnieniem warunków właściwego 
(korzystnego) naświetlenia pomieszczeń oraz na-
słonecznienia działek. 

6. eposób usytuowania projektowanych budynków 
winien uwzględniać: 
1) utrzymanie nieprzekraczalnej linii zabudowy od 

dróg publicznych, określonych dla poszczegól-
nych kategorii dróg w § 8; 

2) zapewnienie dostępu do światła, dostępu do 
dróg publicznych, dostępu do wody pitnej oraz 
innych niezbędnych przyłączy infrastruktury 
technicznej dla istniejących i projektowanych 
budynków przeznaczonych na pobyt ludzi na są-
siednich działkach; 

3) wymogi wynikające z przepisów szczególnych 
i odrębnych dotyczące sytuowania budynków 
w stosunku do granic działki i sąsiedniej zabu-
dowy. 

  7. Podstawową formą zabudowy na terenach MNr, 
RMe oraz AG i AG/MN  winny być – bez względu 
na przeznaczenie – budynki wolno stojące, parte-
rowe z poddaszem użytkowym i z możliwością 
podpiwniczenia. Dopuszcza się łączenie budynków 
mieszkalnych z gospodarczymi i usługowymi, 
a w uzasadnionych przypadkach (forma i wielkość 
działek) stosowanie zabudowy bliźniaczej. Preferu-
je się nadawanie budynkom rzutu zgodnego 
z tradycją  historyczną – wydłużonego  prostoką-
ta.  

  8. Gabaryty, forma architektoniczna budynków 
i pozostałych elementów zagospodarowania (mała 
architektura, ogrodzenia, zieleń) powinny być 
kształtowane w sposób nawiązujący harmonijnie 
do cech lokalnego krajobrazu i sąsiadującej zabu-
dowy z uwzględnieniem położenia i ekspozycji. 
Dla zapewnienia ciągłości kulturowej zaleca się 
stosowanie form nawiązujących do tradycji bu-
downictwa regionu – tzw. stylu sudeckiego, po-
przez sytuację, skalę, bryłę, podziały architekto-
niczne, proporcję powierzchni murów i otworów 
oraz nawiązanie formami współczesnymi do lokal-
nej tradycji architektonicznej. Preferuje się rozpla-
nowanie zagród wielobudynkowych zgodnie z tra-
dycją historyczną – na planie czworoboku.  

  9. wymagana forma dachu:  
1) dla zabudowy mieszkaniowej i usługowej – 

dwuspadowy symetryczny  o jednakowym na-
chyleniu głównych połaci 36°–45°, lub wielo-
spadowy symetryczny o nachyleniu połaci min. 
36°, z wysuniętymi okapami, z możliwością 
doświetlenia poprzez realizację lukarn, świetli-
ków lub okien dachowych, zadaszeń nad wej-
ściem, naczółków, itp.; 

2) dla budynków gospodarczych i garaży – forma 
dachu dostosowana do dachu budynku miesz-
kalnego, dachy dwuspadowe symetryczne lub 
wielospadowe o jednakowym nachyleniu poła-
ci, z wysuniętymi okapami, w szczególnie uza-
sadnionych przypadkach dopuszcza się dachy 
jednospadowe; 

3) dla budynków produkcyjnych i magazynowych 
dachy dwuspadowe lub wielospadowe o na-
chyleniu połaci 15°–30°, w szczególnie uza-
sadnionych przypadkach dopuszcza się dachy 
płaskie; 

4) dla wszystkich obiektów usytuowanych na 
działce obowiązuje ten sam kąt nachylenia po-
łaci oraz materiał pokryciowy; 

5) wymaganym pokryciem dachu dla zabudowy 
mieszkaniowej i usługowej jest dachówka ce-
ramiczna lub elementy dachówkopodobne, 
w naturalnym ceglastym kolorze, dopuszcza się 
także gont i łupek naturalny. wymóg nie doty-
czy obiektów ujętych w gminnej ewidencji za-
bytków, dla których ustalenia zmienić może 
wojewódzki Urząd wchrony Zabytków. 

10. wysokość liczona od poziomu terenu do kalenicy 
w osi ściany szczytowej, przy zachowaniu wyma-
gań dotyczących ochrony interesów osób trzecich 
w zakresie dostępu światła dziennego do po-
mieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, powin-
na wynosić: 



Dziennik Urzędowy 
województwa Dolnośląskiego Nr 223 –  24335  – Poz. 3192 

1) dla nowej zabudowy:  
a) dla budynków mieszkalnych – do 10 me-

trów;  
b) dla budynków mieszkalno-usługowych 

i usługowych – do 12 metrów; 
c) dla budynków rekreacji indywidualnej – do 

8 metrów; 
d) dla budynków produkcyjnych i magazyno-

wych – do 12 metrów, wyjątkowo względy 
technologiczne mogą uzasadnić konieczność 
dopuszczenia do realizacji obiektów wyż-
szych, ale nie mogą przekroczyć 15 me-
trów;  

e) dla budynków gospodarczych – do 8 me-
trów; 

f) dla garaży – do 6 metrów; 
2) przy nadbudowie lub przebudowie obiektów 

istniejących należy zachować wysokości okre-
ślone w pkt 1 z dopuszczeniem ich zwiększenia 
o maksymalnie 15%. 

11. Zaleca się stosowanie naturalnych materiałów 
elewacyjnych (drewno, kamień, cegła ceramiczna, 
tynk szlachetny). 

12. w zabudowie mieszkaniowej wprowadza się zakaz 
stosowania: blach, siddingu, płyt warstwowych 
(tzw. „obornickich”) oraz innych z tworzyw 
sztucznych, jako materiału wykończeniowego 
ścian. 

13. wprowadza się zakaz stosowania od strony tere-
nów publicznych ogrodzeń betonowych, w tym 
również prefabrykowanych, poza podmurówkami 
lub słupkami o prostych formach. 

§ 7 

w celu racjonalnego zagospodarowania i wykorzysta-
nia terenów ustala się parametry i wskaźniki kształto-
wania zabudowy: 
1. Powierzchnia zabudowy wraz z terenem trwale 

utwardzonym na terenach oznaczonych symbolem 
MNr oraz AG i MN nie może przekraczać: 
1) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – 

30% powierzchni działki 
2) dla zabudowy zagrodowej – 60% powierzchni 

nieruchomości 
3) dla zabudowy usługowej – 75% powierzchni 

nieruchomości. 
w przypadku przekroczenia tego procentu w zabu-
dowie istniejącej wprowadza się zakaz rozbudowy 
i budowy nowych obiektów kubaturowych. 

2. Powierzchnia biologicznie czynna na terenach 
oznaczonych symbolem MNr oraz AG i MN winna 
wynosić: 
1) na terenach zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej – co najmniej 60% powierzchni działki, 
2) na terenach zabudowy zagrodowej – co najmniej 

30% powierzchni nieruchomości, 
3) na terenach zabudowy usługowej – co najmniej 

10% powierzchni nieruchomości. 
3. Powierzchnia zabudowy wraz z terenem trwale 

utwardzonym na terenach oznaczonych symbolem 
RMe nie może przekraczać: 
1) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – 

10% powierzchni nieruchomości, 
2) dla zabudowy zagrodowej – 25% powierzchni 

nieruchomości. 

w przypadku przekroczenia tego procentu w zabu-
dowie istniejącej wprowadza się zakaz rozbudowy 
poziomej i budowy nowych obiektów kubaturo-
wych. 

4. Powierzchnia biologicznie czynna na terenach 
oznaczonych symbolem RMe, wykorzystywana na 
cele rolnicze i ogrodnicze winna wynosić: 
1) na terenach zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej – co najmniej 80% powierzchni działki, 
2) na terenach zabudowy zagrodowej  – co naj-

mniej 60% powierzchni nieruchomości. 
5. Powierzchnia zabudowy wraz z terenem trwale 

utwardzonym na terenach oznaczonych symbolem 
AG nie może przekraczać: 
1) dla zabudowy przemysłowej – 75% powierzchni 

nieruchomości. 
6. Powierzchnia biologicznie czynna na terenach 

oznaczonych symbolem AG winna wynosić: 
1) na terenach z zabudową mieszkaniową jednoro-

dzinną – co najmniej 50% powierzchni działki 
2) na pozostałych terenach – co najmniej 25% 

powierzchni działki. 

§ 8 

1. w celu utrzymania uporządkowanych linii zabudo-
wy ustala się następujące odległości dla lokalizacji 
obiektów: 
1) przy drogach  DZ – minimum 12 metrów od 

zew. krawędzi jezdni, 
3) przy drogach  DD – minimum 10 metrów od 

zew. krawędzi jezdni, 
4) przy drogach  Dw – minimum 12 metrów od 

osi jezdni. 
2. w przypadku uzupełniania zabudowy, w terenach 

zainwestowanych – lukach budowlanych, można 
nawiązać do istniejącej linii zabudowy, przekracza-
jąc wyznaczone na rysunku planu linie zabudowy, 
wyłącznie za zgodą zarządcy drogi. 

Warun2i  za6oIpouarowania  nerenów  uonyczące 
ochrony   śrouowiI2a    przyrounicze6o,   2uXnurowe6o 

i 2rajobrazu 

§ 9 

w celu zachowania wymogów ochrony środowiska 
przy wszelkich działaniach inwestycyjnych oraz in-
nych, związanych ze zmianą funkcji i sposobu użyt-
kowania terenów lub obiektów, nakazuje się prze-
strzeganie zasad określonych w aktualnie obowiązują-
cych przepisach szczególnych i odrębnych, a ponadto 
ustala się: 
1. Zakaz lokalizacji jakiejkolwiek zabudowy kubaturo-

wej na terenach stanowiących kompleks rolniczej 
przestrzeni produkcyjnej oraz użytków naturalnych 
oznaczonych na rysunku planu odpowiednio: R oraz 
ZE, z wyjątkiem przypadków wymienionych 
w § 29. 

2. Zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko, zaliczonych według 
przepisów szczególnych do grupy „wymagających 
sporządzenia raportu oddziaływania na środowi-
sko”, z wyjątkiem obiektów i urządzeń komunikacji  
i infrastruktury technicznej, z wyjątkiem terenów 
oznaczonych symbolem AG. 
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  3. Lokalizację przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko, dla których obowią-
zek sporządzenia raportu może być wymagany, 
dopuszcza się na zasadach określonych w raporcie 
i przyjętych przez jednostki uzgadniające. 

  4. Dopuszcza się wyłącznie prowadzenie takiej dzia-
łalności gospodarczej, której uciążliwość dla śro-
dowiska powodowana przez hałas oraz zanie-
czyszczenia powietrza, wody i gleby nie przekro-
czy granic terenu, do którego prowadzący ją po-
siada tytuł prawny. 

  5. Zakaz odprowadzania ścieków sanitarnych oraz 
wód deszczowych w sposób pogarszający stan 
gleb oraz wód powierzchniowych i podziemnych. 

  6. Nakaz wyposażenia terenów przeznaczonych dla 
zabudowy w sieci i urządzenia infrastruktury 
technicznej dla odprowadzania lub gromadzenia 
ścieków oraz ich oczyszczania. 

  7. wbowiązek podczyszczania – przed odprowadze-
niem do odbiornika – wód opadowych i roztopo-
wych zgodnie z przepisami szczególnymi lub wa-
runkami jego zarządcy. 

  8. Nakaz odbioru i gromadzenia odpadów w systemie 
zorganizowanym, przy stosowaniu na całym ob-
szarze jednolitych zasad – zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami o odpadach – w tym obowiąz-
kiem wstępnej segregacji. 

  9. Zakaz stosowania zasiarczonych paliw stałych dla 
zaopatrzenia w ciepło obiektów projektowanych; 
w obiektach istniejących zaleca się sukcesywną 
wymianę urządzeń grzewczych na systemy wyko-
rzystujące czyste ekologicznie nośniki energii. 

10. Nakaz utrzymywania i konserwacji istniejącej sieci 
drenarskiej. 

11. Nakaz utrzymywania i modernizacji systemu ro-
wów melioracji szczegółowych, dopuszczalność 
ich rozbudowy, przebudowy, lokalizacji nowych 
przepustów zgodnie z obowiązującymi przepisami 
odrębnymi. 

§ 10 

Dla zachowania równowagi przyrodniczej i walorów 
naturalnych krajobrazu ustala się: 
1. Nakaz utrzymania i ochrony zespołów zieleni natu-

ralnej i półnaturalnej: 
1) zadrzewień i zalesień oznaczonych w ewidencji 

gruntów jako „Lz” i „Ls” (w tym enklaw w ob-
rębie terenów przeznaczonych dla zabudowy); 

2) spełniających funkcje przeciwerozyjne (zadrze-
wienia i zakrzewienia porastające jary, wąwozy 
i skarpy oraz zadrzewienia i zakrzewienia śród-
polne); 

3) stanowiących biologiczną strefę ochronną cie-
ków (przylegające do wód powierzchniowych te-
reny z trwałą runią łąkową oraz kępami drzew 
i krzewów), oznaczonych na rysunku planu 
symbolami ZE; 

4) zieleni wysokiej i niskiej w obrębie terenów 
usług publicznych, terenów sportowych, osiedli 
mieszkaniowych i placów; 

5) pojedynczych drzew – a zwłaszcza starodrzewu 
w liniach rozgraniczających dróg (tzw. alei),  
z wyjątkiem niezbędnych cięć pielęgnacyjnych 
oraz likwidacji tych, które kolidują z realizowa-
nymi inwestycjami drogowymi. 

2. Zakaz budowy nowych obiektów kubaturowych 
poza terenami przeznaczonymi w planie na cele in-
westycyjne. 

3. wbowiązek zachowania w odpowiednich propor-
cjach „powierzchni biologicznie czynnych” w obrę-
bie terenów przeznaczonych dla zabudowy (jak 
§ 7). Dla terenów oznaczonych symbolem AG po-
wierzchnię niezainwestowaną należy przeznaczyć 
na cele zorganizowanej zieleni wielopiętrowej, 
z przewagą gatunków zimozielonych, tworzącą na-
turalną izolację. 

4. Przy utwardzaniu dojść i dojazdów (poza drogami 
publicznymi) zaleca się stosowanie elementów 
drobnowymiarowych, z preferencją dla materiałów 
naturalnych oraz innych ażurowych. 

5. Dla zwiększenia retencyjności wodnej obszaru zale-
ca się budowę powierzchniowych lub podziemnych 
zbiorników wody opadowej, wykorzystywanej do 
celów gospodarczych. Zbiorniki otwarte należy za-
bezpieczyć przed wylęganiem komarów. 

DaIauy ochrony uzieuzicnwa 2uXnurowe6o i zabyn2ów 
oraz uóbr 2uXnury wIpółczeInej 

§ 11 

1. w celu zachowania i ochrony istniejącej w obszarze 
substancji zabytkowej przyjmuje się – stosownie do 
przepisów szczególnych – ochronę dóbr kultury. 

2. Ustala się strefę „A” ochrony konserwatorskiej, 
gdzie wymagania konserwatorskie mają pierwszeń-
stwo nad wszelką prowadzoną współcześnie dzia-
łalnością inwestycyjną, gospodarczą i usługową. 
w strefie ustala się następujące warunki dot. zago-
spodarowania terenu: 
1) wszelkie zmiany nawierzchni dróg, zmiany i ko-

rekty przebiegu dróg wymagają uzgodnienia 
z wojewódzkiego Urzędu wchrony Zabytków; 

2) istniejące obiekty dysharmonizujące należy zli-
kwidować lub przebudować; 

3) nową zabudowę należy dostosować do histo-
rycznej kompozycji przestrzennej oraz nawiązać 
formami nowoczesnymi do lokalnej tradycji ar-
chitektonicznej i sylwety krajobrazowej miej-
scowości, poprzez zachowanie szczególnego ry-
goru i jakości architektury; 

4) obecny sposób użytkowania obiektów należy 
dostosować do wartości zabytkowych zespołu 
i poszczególnych obiektów oraz nawiązać do 
funkcji historycznej; 

5) zakazuje się lokalizacji funkcji uciążliwych; 
6) ochronie podlegają wszelkie obiekty podziemne, 

znaleziska oraz odkryte podczas remontów deta-
le architektoniczne; 

7) wszelkie roboty budowlane oraz podziały geode-
zyjne wymagają konsultowania i uzgodnienia 
z wojewódzkim Urzędem wchrony Zabytków.  

3. szęściowej ochronie podlegają obiekty wyszczegól-
nione w gminnej ewidencji obiektów zabytkowych 
prowadzonej przez wójta Gminy.  

4. wchronie podlegają stanowiska archeologiczne na 
terenie obrębu Tuszyn, oznaczone na rysunku pla-
nu: 
1) strefa ochrony konserwatorskiej stanowiska 

określona została obszarem o promieniu 40 me-
trów, licząc od centrum stanowiska; 
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2) w granicach strefy podejmowanie działań zmie-
rzających do zmiany dotychczasowego zago-
spodarowania lub prowadzenia na jej obszarze 
prac ziemnych lub budowlanych może być do-
puszczone jedynie w szczególnych przypadkach, 
po uprzednim przebadaniu stanowiska metodami 
wykopaliskowymi, na koszt inwestora, stosow-
nie do przepisów szczególnych; 

3) działalność inwestycyjna jak melioracje, gazyfi-
kacja, prace wodno-kanalizacyjne, energetyczne, 
teletechniczne oraz budowlane w granicach sta-
nowiska – może być dopuszczona wyłącznie po 
uzgodnieniu z wojewódzkim  onserwatorem 
Zabytków. 

5. Przyjmuje się następujące zasady ochrony pojedyn-
czych obiektów architektury, małej architektury 
i budownictwa: 
1) obowiązuje utrzymanie obiektów w historycznej 

formie;  
2) restauracja i modernizacja techniczna winna po-

legać na dostosowaniu współczesnej funkcji do 
wartości zabytkowej; 

3) ochronie podlega starodrzew usytuowany przy 
obiektach. 

6. wszelkie zamierzenia inwestycyjne dotyczące 
obiektów i terenów określonych w ust. 2 i 3 wy-
magają uzgodnienia z wojewódzkim  onserwato-
rem Zabytków. 

7. Rozbiórka wymienionych w ust. 2 obiektów może 
być przeprowadzona w uzasadnionych przypad-
kach, po uzyskaniu pozytywnej opinii konserwator-
skiej i wykonaniu, na koszt inwestora dokumentacji 
inwentaryzacyjnej (pomiarowo-fotograficznej), 
a w razie stwierdzenia takiej potrzeby, również 
orzeczenia o stanie technicznym. 

DaIauy i IpoIoby za6oIpouarowania nerenów pouXe6a-
jących ochronie oraz zaIauy ochrony zurowia i bezpie- 
  czeńInwa Xuuzi, wyni2ające z przepiIów ourębnych 

§ 12 

w celu zachowania warunków ochrony wód oraz 
umożliwienia dostępu do wody i prowadzenia robót 
remontowych i konserwacyjnych ustala się: 
1. Preferowane formy użytkowania gruntów w ra-

mach obszarów ZE: las łęgowy, zieleń niska nie-
urządzona, łąki i pastwiska, naturalne zakrzewienia, 
itp. 

2. wyklucza się możliwość lokalizacji obiektów bu-
dowlanych na skarpach bezpośrednio opadających 
do potoków. 

3. Na terenach zabudowy sąsiadujących z powierzch-
niowymi wodami płynącymi należy każdorazowo 
lokalizację obiektu budowlanego uzgodnić z admini-
stratorem cieku. 

4. wgrodzenia mogą być realizowane co najmniej 
w odległości 1,5 metra od górnej krawędzi skarpy 
brzegowej cieku. 

§ 13 

w celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania ist-
niejących obiektów w strefie potencjalnego zalewu 
wód powodziowych na terenie AG/MN 4 (wzdłuż po-
toku Gniły) należy: 

1. wgraniczyć możliwość rozbudowy obiektów w po-
ziomie. 

2. Nowe obiekty produkcyjne i towarzyszące należy 
projektować bez podpiwniczenia, a poziom posadz-
ki przyziemia przyjąć co najmniej 60 cm powyżej 
istniejącego poziomu terenu. 

3. Zakazać lokalizowania w tej strefie zbiorników bez-
odpływowych, przydomowych oczyszczalni ście-
ków, płyt gnojowych i zbiorników na odcieki. 

§ 14 

w celu zachowania wymogów w zakresie ochrony 
przeciwpożarowej należy: 
1. Dla wszystkich budynków zapewnić możliwość 

dojazdu o każdej porze roku poprzez drogi i dojazdy 
niewydzielone o parametrach spełniających wyma-
gania określone przepisami szczególnymi, jakim 
powinny odpowiadać drogi pożarowe (szerokość 
pasa dojazdu pieszo-jezdnego nie może być mniej-
sza niż 4,5 m, w tym szerokość jezdni nie może 
być mniejsza niż 3 metry).  

2. Zapewnić źródła przeciwpożarowego zaopatrzenia 
wodnego do zewnętrznego gaszenia pożaru, na za-
sadach określonych w przepisach szczególnych. 

§ 15 

1. w celu zapewnienia właściwych warunków ochro-
ny przed hałasem wyróżnia się tereny zaliczone do 
poszczególnych rodzajów dopuszczalnego poziomu 
hałasu, określonych w przepisach szczególnych: 
1) tereny dopuszczające zabudowę mieszkaniową 

oznaczone w planie symbolami MNr, RMe oraz 
AG/MN.  

2. Na obszarach sąsiadujących z terenami (obiektami) 
wymienionymi w ust. 1 wprowadza się zakaz loka-
lizacji przedsięwzięć mogących spowodować prze-
kroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu, określo-
nego w przepisach szczególnych. w przypadku 
obiektów istniejących, o przekroczonym dopusz-
czalnym poziomie hałasu, należy opracować pro-
gram działań, których celem jest dostosowanie po-
ziomu hałasu do dopuszczalnego. 

UInaXenia uonyczące IpoIobów nymczaIowe6o za6o-
Ipouarowania, urząuzenia i użyn2owania nerenów 

§ 16 

1. w pasach linii rozgraniczających dróg publicznych 
dopuszcza się użytkowanie terenów na dotychcza-
sowych zasadach, bez możliwości wprowadzania 
nowej zabudowy. 

2. Tereny, o których mowa w ust. 1, mogą być 
w przyszłości wykorzystane na cele modernizacji 
drogi do wymaganych parametrów, stosownie do 
zamierzeń zarządcy. 

DaIauy i warun2i pouziału nerenów na uział2i 
buuowXane Xub ich IcaXania 

§ 17 

Ustala się zasady i warunki wiążące przy podziale 
gruntów na tereny i działki budowlane lub scalania 
działek: 
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1. Powierzchnia terenów lub działek dla projektowa-
nych usług i urządzeń infrastruktury technicznej 
powinna być dostosowana do założonego programu 
użytkowego (z uwzględnieniem powierzchni dla 
obiektów i urządzeń towarzyszących – w tym par-
kingów) z zachowaniem wymogów określających 
maksymalną powierzchnię zabudowy oraz biolo-
gicznie czynną określone w § 7. 

2. Tereny i poszczególne działki muszą mieć zapew-
nione dojście i całoroczny dojazd od dróg i ulic pu-
blicznych bezpośrednio lub poprzez wydzielenie 
wewnętrznych dróg dojazdowych o min. szerokości 
6,0 metrów w liniach rozgraniczających lub po 
ustalonych i zapisanych w odpowiedniej księdze 
wieczystej – pasach służebności drogowej o min. 
szerokości 4,5 m. Dla zapewnienia dostępu do in-
frastruktury technicznej oprócz ww. służebności 
drogowej, każda działka budowlana powinna posia-
dać tzw. służebności przejścia z siecią niezbędnej 
publicznej infrastruktury technicznej.  

3. Przy lokalizacji nowych inwestycji oraz podziale 
gruntów (także po scaleniu lub włączeniu do są-
siedniej nieruchomości) na działki budowlane dla 
różnych form zabudowy mieszkalnej i usługowej 
należy stosować następujące minimalne po-
wierzchnie i szerokości frontów działek: 
1) na terenach oznaczonych symbolem MNr: oraz 

AG/MN 
a) dla zabudowy jednorodzinnej – 1200 m2, sze-

rokość frontu działki – 25 metrów; 
b) dla zabudowy mieszkalno-usługowej – 

2000 m2, szerokość frontu działki – 30 me-
trów; 

c) dla zabudowy zagrodowej – 2000 m2, szero-
kość frontu działki – 30 metrów; 

d) dla zabudowy usługowej i produkcyjnej – nie 
ustala się, po spełnieniu war. ust. 1 

z wyjątkiem zabudowy plombowej na obszarach 
historycznie ukształtowanych, dla których do-
puszcza się inne parametry uzasadnione istnieją-
cym zainwestowaniem, 

2) na terenach oznaczonych symbolem RMe: 
a) dla zabudowy zagrodowej – 5000 m2, szero-

kość frontu – 40 m; 
b) dla zabudowy jednorodzinnej ekstensywnej – 

3500 m2. 
4. Podstawowy kąt położenia granic działek w sto-

sunku do pasa drogowego dróg publicznych winien 
wynosić – 90°; w przypadku podziałów dokona-
nych w obrębie grup istniejących działek o innym 
kącie dominującym – kąt należy odpowiednio do-
stosować. Narożniki wydzielanych działek leżących 
na skrzyżowaniach dróg należy ściąć zgodnie 
z przepisami odrębnymi dla zapewnienia tzw. trój-
kątów widoczności.  

5. Projekty podziału terenów położonych przy drogach 
publicznych, powodujące konieczność wykonania 
nowych zjazdów, powinny być zaopiniowane przez 
właściwego zarządcę drogi. 

6. Projekty podziału wymagające na podstawie przepi-
sów odrębnych zgodności z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego należy uznać za 
zgodne z tym planem, jeśli uwzględniają przynajm-
niej linie rozgraniczające pasy dróg, cieków wod-
nych i infrastruktury technicznej wyznaczone w ry-

sunku planu oraz odpowiadają określonym w planie 
cechom i parametrom. wznacza to np., że jeśli jed-
na część działki objęta podziałem znajduje się w te-
renie przeznaczonym pod zabudowę, a druga część 
w pasie drogi, to podział jest zgodny z planem, jeśli 
przewiduje wydzielenie działki budowlanej od działki 
przeznaczonej pod poszerzenie pasa drogowego. 

7. Na terenach RMe oraz AG podziały nieruchomości 
dla celów inwestycyjnych wymagają uprzedniego 
opracowania koncepcji funkcjonalno-przestrzennej 
sporządzonej przez osobę wpisaną na listę samo-
rządu zawodowego urbanistów lub architektów. 

8. Nie zezwala się na realizację jednej inwestycji na 
więcej niż jednej działce, w tym celu należy przed 
wystąpieniem o pozwolenie na budowę dokonać 
scalenia nieruchomości. 

DaIauy obIłu6i obIzaru w za2reIie 2omuni2acji 
oraz mouernizacji, rozbuuowy i buuowy uró6 

§ 18 

1. wbszar planu obsługiwany będzie przez określony 
w planie system dróg publicznych i ulic uzupełniony 
przez ogólnie dostępne drogi i ulice wewnętrzne 
(niezaliczone do żadnej z kategorii dróg publicz-
nych). 

2. Drogi powiatowe w ciągu dróg Nr 3009D, 3019D 
klasy Z (zbiorcze) zachowują wielofunkcyjny cha-
rakter, realizując równocześnie powiązania ze-
wnętrzne i wewnętrzne – przy ograniczeniu ilości 
zjazdów do niezbędnych. 

3. Drogi i ulice gminne klasy D (dojazdowe) obsługują 
połączenia lokalne. 

4. Parametry techniczne dróg publicznych i ulic winny 
być sukcesywnie dostosowane do określonych 
w obowiązujących przepisach szczególnych i od-
rębnych – z uwzględnieniem uwarunkowań lokal-
nych, na odcinkach przebiegających w obszarach 
istniejącej zabudowy. Podstawowe parametry po-
szczególnych dróg określono w § 31. 

5. Przez tereny AG należy przewidzieć konieczność 
prowadzenia komunikacji wewnętrznej ogólnodo-
stępnej umożliwiającej skomunikowanie terenów 
aktywności gospodarczej w obrębie włóki z drogą 
powiatową nr 3019D, 

6. w obrębie terenów przeznaczonych pod zabudowę 
układ może być, stosownie do potrzeb, uzupełniony 
o odcinki dróg i dojazdów niewydzielonych. 

7. w obrębie działek przeznaczonych pod zabudowę 
mieszkaniową, usługi i działalność produkcyjną na-
leży zapewnić odpowiednią do potrzeb, ilość miejsc 
parkingowych. 

8.  ompleksy rolniczej przestrzeni produkcyjnej oraz 
tereny zainwestowania należy wyposażyć w nie-
zbędną sieć dróg komunikacji wewnętrznej, włą-
czonej do dróg publicznych na zasadach i warun-
kach wynikających z przepisów odrębnych.  

DaIauy obIłu6i obIzaru oraz mouernizacji, rozbuuowy 
i buuowy IyInemów infraInru2nury nechnicznej 

§ 19 

1. Zaopatrzenie w wodę: 
1) utrzymuje się w obszarze rozbudowany system 

zaopatrzenia w wodę (sieci, urządzenia) zapew-
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niający dostawę wody do wszystkich użytkow-
ników; 

2) zaspokojenie potrzeb dla planowanych inwesty-
cji na cele komunalne i ochronę przeciwpożaro-
wą nastąpi poprzez rozbudowę sieci i urządzeń; 

3) ustala się bieżącą konserwację, remonty kapital-
ne oraz wymianę zużytych rurociągów w celu 
zmniejszenia strat w przesyle wody; 

4) zachowuje się lokalne ujęcia wody ze źródeł 
i studni kopanych jako zabezpieczenie w przy-
padku awarii lub klęsk żywiołowych oraz z moż-
liwością ich wykorzystania do celów gospodar-
czych i produkcji rolnej. 

2. wdprowadzanie i oczyszczanie ścieków: 
1) ustala się sukcesywną rozbudowę gminnej sieci 

kanalizacyjnej obejmującą projektowaną strefę 
osadniczą z odprowadzeniem ścieków z przewa-
żającej części obszaru do systemu kanalizacji do 
oczyszczalni ścieków w Mościsku; 

2) dla terenów budowlanych położonych poza za-
sięgiem projektowanej sieci komunalnej oraz dla 
istniejącej zabudowy rozproszonej ustala się 
obowiązek budowy oczyszczalni indywidualnych 
przyobiektowych. Zezwala się na budowę zbior-
ników bezodpływowych w warunkach szczegól-
nych wynikających z cech podłoża; 

3) do czasu zakończenia realizacji systemów do-
puszcza się wykorzystanie zbiorników bezod-
pływowych zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami szczególnymi; 

4) ustala się zakaz odprowadzenia nieoczyszczo-
nych odpowiednio ścieków przemysłowych, 
komunalnych i bytowych do wód powierzch-
niowych i do ziemi, 

5) ustala się obowiązek odprowadzania wód desz-
czowych z dróg, parkingów i terenów produk-
cyjno-usługowych poprzez urządzenia do pod-
czyszczania ścieków – zgodnie z przepisami 
szczególnymi; 

6) z terenów przeznaczonych do zainwestowania 
wody opadowe należy odprowadzać do kanali-
zacji deszczowej lub zbiorników do gromadzenia 
nadmiaru wód opadowych wykorzystywanych 
następnie do celów gospodarczych. w przypad-
ku braku kanalizacji deszczowej dopuszcza się 
odprowadzenie wód opadowych zgodnie z prze-
pisami szczególnymi; 

7) na całym obszarze obowiązuje zakaz wprowa-
dzania ścieków sanitarnych do kanalizacji desz-
czowej i odwrotnie. 

3. Zaopatrzenie w energię elektryczną: 
1) utrzymuje się zasilanie obszaru ze stacji elektro-

energetycznych (GPZ) w Dzierżoniowie poprzez 
sieć rozdzielczą napowietrzno-kablową 20 kV 
i istniejące stacje transformatorowe – według 
warunków ustalonych przez dysponenta urzą-
dzeń; 

2) zaspokojenie przewidywanego wzrostu zapo-
trzebowania w okresie perspektywicznym, wy-
nikającego ze sporządzonego bilansu energe-
tycznego nastąpi poprzez modernizację i przebu-
dowę (np. wymianę transformatorów) istnieją-
cych sieci i urządzeń średniego napięcia, oraz 
budowę nowych odcinków linii napowietrznych 
i kablowych; 

3) ustala się rozbudowę sieci niskich napięć oraz 
punktów oświetlenia ulicznego w pasach dro-
gowych i na terenach przyległych określonych 
w odpowiednich ustaleniach planu; 

4) linie elektroenergetyczne napowietrzne dopusz-
cza się realizować poza pasem ścisłego zainwe-
stowania określonym symbolami: MNr, AG 
i AG/MN oraz Ue. 

4. Zasady zaopatrzenia w gaz ziemny: 
1) Dopuszcza się budowę sieci i urządzeń przesyłu 

lub zaopatrzenia w gaz ziemny. 
2) Prowadzenie sieci gazowej należy projektować 

wyłącznie w terenach ogólnodostępnych, pa-
sach dróg i ulic. Dopuszcza się także poprzez te-
reny zainwestowania, jednakże za zgodą ich 
dysponenta oraz z poszanowaniem naturalnych 
linii podziału, granic władania, możliwości póź-
niejszego zagospodarowania itp. 

5. Ustala się następujące zasady postępowania z od-
padami wprowadzone w oparciu o przepisy szcze-
gólne: 
1) organizację odbioru odpadów ze wszystkich go-

spodarstw domowych i rolnych, obiektów usłu-
gowych i działalności gospodarczej na terenie 
wsi Tuszyn; 

2) segregację odpadów u źródeł ich powstawania 
przy założeniu: 
a) zagospodarowania większości substancji or-

ganicznych we własnym zakresie;  
b) selekcji, a następnie wykorzystania surow-

ców wtórnych (szkło, metale, tworzywa 
sztuczne, makulatura, itp.); 

c) wydzielania i przygotowania do odbioru od-
padów wielkogabarytowych; 

d) gromadzenia wyselekcjonowanych odpadów 
komunalnych w kontenerach i wywóz na 
składowisko; 

3) organizację wywozu odpadów przemysłowych, 
w tym niebezpiecznych, w oparciu o warunki 
ustalone w uzgodnieniu z organem ochrony śro-
dowiska; 

4) likwidację i rekultywację dzikich wysypisk na te-
renie wsi; 

5) transport odpadów poza obszar wsi i depono-
wanie ich na składowisku gminnym lub innym 
wskazanym w uchwale samorządu gminy. 

6. Zasady zaopatrzenia w ciepło poprzez: 
1) realizację lokalnych źródeł ciepła na gaz z sieci 

gazowej, energię elektryczną, paliwa płynne 
i stałe o niskiej zawartości siarki oraz odnawial-
ne źródła energii;  

2) stosowanie urządzeń grzewczych o wysokiej 
sprawności i niskim stopniu emisji zanieczysz-
czeń; 

3) należy dążyć do sukcesywnej likwidacji bądź 
modernizacji lokalnych kotłowni, o wysokim 
stopniu emisji zanieczyszczeń, poprzez zmianę 
czynnika grzewczego. 

7. wbsługa obszaru w zakresie telekomunikacji: 
1) utrzymuje się istniejący system łączności prze-

wodowej oraz ustala kontynuację budowy sieci 
magistralnych i abonenckich; 

2) dopuszcza się lokalizację wieżowych urządzeń 
przekaźnikowych na terenach usługowych i rol-
niczych przy spełnieniu wymogów: 
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a) powierzchnia działki lub terenu przeznaczo-
nego pod zabudowę nie może przekroczyć 
100 m2, 

b) odległość od budynków przeznaczonych na 
stały pobyt ludzi lub terenów o przeznaczeniu 
w planie dopuszczającym lokalizację takich 
budynków, nie może być mniejsza niż 100 m. 

R o z d z i a ł  III 

PrzepiIy uonyczące poIzcze6óXnych nerenów 
wyuzieXonych Xiniami roz6raniczającymi 

§ 20 

1. Dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi 
i oznaczonych symbolami „MNr1 ÷ MNr19” ustala 
się przeznaczenie podstawowe pod zabuuowę 
mieIz2aniową jeunorouzinną Xub za6rouową wraz 
z zieXenią nowarzyIzącą. 

2. Dopuszcza się przeznaczenie uzupełniające terenów 
dla realizacji: 
a) nieuciążliwych form działalności gospodarczej 

o charakterze usługowym na wydzielonych 
działkach lub jako budynków uzupełniających na 
działkach z zabudową mieszkalną, 

b) lokali dla działalności jw. w budynkach miesz-
kalnych, 

c) garaży i budynków gospodarczych wolno stoją-
cych, przyległych lub wbudowanych, 

d) dróg i dojazdów niewydzielonych, zatok posto-
jowych i parkingów przyobiektowych, 

e) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej. 
3. Dla terenów ustala się: 

1) utrzymanie dotychczasowego użytkowania – 
istniejących obiektów mieszkalnych, mieszkalno-
-usługowych, zagrodowych, usługowych oraz 
budynków gospodarczych, z możliwością ich 
przebudowy, rozbudowy lub zmiany sposobu 
użytkowania – zgodnego z funkcją podstawową 
lub uzupełniającą; 

2) dopuszczalność prowadzenia hodowli zwierząt 
w liczbie nieprzekraczającej 10 DJP 
i z uwzględnieniem warunku ograniczenia uciąż-
liwości w stosunku do sąsiednich obiektów 
mieszkalnych; 

3) możliwość lokalizacji nowych obiektów o prze-
znaczeniu zgodnym z funkcją podstawową lub 
uzupełniającą; 

4) utrzymanie oraz realizację urządzonych terenów 
zielonych. 

4. wbiekty i urządzenia wymienione w ust. 2 należy 
realizować przy uwzględnieniu: 
1) warunków określonych w odpowiednich ustale-

niach ogólnych planu, w tym parametrów 
i wskaźników kształtowania zabudowy, określo-
nych w § 7 i 18; 

2) wymogów wynikających z odrębnych przepisów 
technicznych. 

§ 21 

1. Dla terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi 
i oznaczonych symbolami „RMe1 ÷ RMe25” ustala 
się przeznaczenie podstawowe jako  neren prouu2cji 
roXnej z uopuIzczeniem zabuuowy za6rouowej 
i mieIz2aniowej jeunorouzinnej o chara2nerze e2I-
nenIywnym. 

2. Dopuszcza się przeznaczenie uzupełniające terenów 
dla realizacji: 
1) nieuciążliwych form działalności gospodarczej 

o charakterze usługowym na niewydzielonych 
działkach lub jako budynków uzupełniających na 
działkach z zabudową mieszkalną; 

2) lokali dla działalności jw. w budynkach miesz-
kalnych; 

3) garaży i budynków gospodarczych wolno stoją-
cych, przyległych lub wbudowanych; 

4) dróg i dojazdów niewyznaczonych na rysunku 
planu, zatok postojowych i parkingów przy-
obiektowych; 

5) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej. 
3. Dla terenów ustala się: 

1) charakter zabudowy – ekstensywny (rozproszo-
ny) w postaci odosobnionych siedlisk zagrodo-
wych i mieszkalnych o wiejskim charakterze, 
rozdzielonych użytkami rolnymi; 

2) utrzymanie dotychczasowego użytkowania jako 
grunty rolne do czasu lokalizacji zabudowy – 
zgodnie z funkcją podstawową lub uzupełniają-
cą; 

3) możliwość lokalizacji nowych obiektów o prze-
znaczeniu zgodnym z funkcją podstawową lub 
uzupełniającą, w tym także dla urządzeń techno-
logicznych związanych z prowadzeniem gospo-
darstwa rolnego (silosy, suszarnie, płyty gnojo-
we itp);  

4) utrzymanie oraz realizację urządzonych terenów 
zielonych, możliwość prowadzenia upraw sa-
downiczych i szkółkarskich; 

5) możliwość zalesień. 
Dopuszczalność prowadzenia hodowli zwierząt 
w liczbie nieprzekraczającej 25 DJP.  

4. wbiekty i urządzenia wymienione w ust. 2 należy 
realizować przy uwzględnieniu: 
1) warunków określonych w odpowiednich ustale-

niach ogólnych planu, w tym parametrów 
i wskaźników kształtowania zabudowy, określo-
nych w § 7 i 18; 

2) wymogów wynikających z odrębnych przepisów 
technicznych. 

§ 22 

1. Dla terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi 
i oznaczonego symbolami „US” ustala się przezna-
czenie podstawowe pod neren uIłu6 Ipornu i re2re-
acji. 

2. Dla terenu ustala się: 
1) utrzymanie boiska sportowego z obiektami to-

warzyszącymi – mała gastronomia, handel, za-
plecze techniczne, trybuny; 

2) możliwość  realizacji innych urządzeń sportowo- 
-rekreacyjnych, w tym place zabaw dla dzieci 
według potrzeb; 

3) budowę i rozbudowę urządzeń komunikacji, 
w tym miejsc parkingowych; 

4) utrzymanie i budowę sieci i urządzeń infrastruk-
tury technicznej. 

3. wbiekty i urządzenia wymienione w ust. 2 należy 
realizować przy uwzględnieniu: 
1) warunków określonych w odpowiednich ustale-

niach ogólnych planu, w tym parametrów 
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i wskaźników kształtowania zabudowy, określo-
nych w § 7; 

2) wymogów wynikających z odrębnych przepisów 
technicznych. 

§ 23 

1. Dla jednostki wydzielonej liniami rozgraniczającymi 
i oznaczonej symbolem „U” ustala się przeznacze-
nie podstawowe pod zabuuowę uIłu6ową (związa-
ną z kulturą, oświatą, zdrowiem, opieką społeczną, 
turystyką itp.) Jednostka obejmuje zabytkowy ze-
spół pałacowo-parkowy. 

2. Dopuszcza się przeznaczenie uzupełniające jednost-
ki jako: 
1) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i cza-

sowego zamieszkania (hotel, pensjonat, schroni-
sko młodzieżowe); 

2) zabudowy usługowej związanej z rekreacją, ga-
stronomią, itp.; 

3) sportu, rekreacji i rozrywki. 
3. Dla jednostki ustala się: 

1) utrzymanie i budowę lokalnych sieci i urządzeń 
infrastruktury technicznej, urządzeń komunikacji, 
w tym placów i parkingów; 

2) utrzymanie oraz realizację urządzonych terenów 
zielonych. 

4. Ustala się następujące zasady kształtowania zabu-
dowy i zagospodarowania terenu: 
1) wzdłuż granic terenu oraz w miejscach dostęp-

nych pomiędzy dojściami i elementami małej ar-
chitektury należy wprowadzić zieleń o charakte-
rze izolacyjno-osłonowym oraz dekoracyjnym; 

2) należy przewidzieć miejsca parkingowych dla 
samochodów osobowych i ewentualnie w zależ-
ności od programu funkcjonalnego autobusów. 

5. wbiekty i urządzenia wymienione w ust. 2 należy 
ponadto realizować przy uwzględnieniu: 
1) warunków określonych w odpowiednich ustale-

niach ogólnych planu, ze szczególnym uwzględ-
nieniem § 11; 

2) wymogów wynikających z odrębnych przepisów 
technicznych. 

§ 24 

1. Dla jednostki wydzielonej liniami rozgraniczającymi 
i oznaczonej symbolem „UK/DC” ustala się prze-
znaczenie podstawowe pod zabuuowę uIłu6ową 
2uXnu reXi6ijne6o. Jednostka obejmuje zabytkowy 
zespół kościelno-cmentarny. 

2. Dla jednostki ustala się: 
1) utrzymanie i budowę lokalnych sieci i urządzeń 

infrastruktury technicznej, urządzeń komunikacji, 
w tym placów i parkingów; 

2) utrzymanie oraz realizację urządzonych terenów 
zielonych; 

3) zachowanie funkcji związanej z pochówkiem. 
3. Ustala się następujące zasady kształtowania zabu-

dowy i zagospodarowania terenu: 
1) wzdłuż granic terenu oraz w miejscach dostęp-

nych pomiędzy dojściami i elementami małej ar-
chitektury należy wprowadzić zieleń o charakte-
rze izolacyjno-osłonowym oraz dekoracyjnym. 

4. wbiekty i urządzenia wymienione w ust. 2 należy 
ponadto realizować przy uwzględnieniu: 

1) warunków określonych w odpowiednich ustale-
niach ogólnych planu, ze szczególnym uwzględ-
nieniem § 11; 

2) wymogów wynikających z odrębnych przepisów 
technicznych. 

§ 25 

1. Tereny wydzielone liniami rozgraniczającymi i ozna-
czone symbolami „AG/MN1 ÷ AG/MN5” przezna-
cza się, zgodnie z istniejącym użytkowaniem, pod 
działalność uIłu6ową związaną z roXnicnwem oraz 
inną 6oIpouarczą i urobnej wynwórczości z uzupeł-
nieniem fun2cji mieIz2aniowej. 

2. Dla terenów ustala się: 
1) możliwość lokalizacji nowych obiektów usługo-

wych, składowych, magazynowych lub produk-
cyjnych związanych z produkcją rolną lub obsłu-
gą tej produkcji oraz inną działalnością gospo-
darczą nieuciążliwą; 

2) możliwość lokalizacji zabudowy jednorodzinnej 
związanej z podmiotem działalności gospodar-
czej; 

3) możliwość remontów, przebudowy i rozbudowy 
istniejących obiektów, przy zachowaniu warun-
ków określonych w § 6 oraz dostosowaniu ich 
gabarytów do istniejącego zainwestowania; 

4) możliwość rozbudowy i adaptacji obiektów na 
inne funkcje nieuciążliwe związane z funkcją 
podstawową obszaru; 

5) utrzymanie i budowę sieci infrastruktury tech-
nicznej, dróg oraz parkingów; 

6) wzdłuż granic terenu oraz w miejscach dostęp-
nych pomiędzy dojściami i elementami małej ar-
chitektury należy wprowadzić zieleń o charakte-
rze izolacyjno-osłonowym oraz dekoracyjnym. 

3. wbiekty i urządzenia wymienione w ust. 2 należy 
realizować przy uwzględnieniu: 
1) warunków określonych w odpowiednich ustale-

niach ogólnych planu, w tym parametrów 
i wskaźników kształtowania zabudowy, określo-
nych w §6 i 7; 

2) wymogów wynikających z odrębnych przepisów 
technicznych. 

§ 26 

1. Tereny wydzielone liniami rozgraniczającymi i ozna-
czone symbolami „AG1 ÷ AG4” przeznacza się na 
rozwój przedsiębiorczości, działalność prouu2cyjna 
i wynwórcza, I2łauy, ma6azyny inp. 

2. Dla terenów ustala się: 
1) możliwość lokalizacji nowych obiektów składo-

wych, magazynowych lub produkcyjnych; 
2) utrzymanie i budowę sieci infrastruktury tech-

nicznej, dróg oraz parkingów; 
3) wzdłuż granic terenu oraz w miejscach dostęp-

nych pomiędzy dojściami i elementami małej ar-
chitektury należy wprowadzić zieleń o charakte-
rze izolacyjno-osłonowym oraz dekoracyjnym; 

3. wbiekty i urządzenia wymienione w ust. 2 należy 
realizować przy uwzględnieniu: 
1) warunków określonych w odpowiednich ustale-

niach ogólnych planu, w tym parametrów 
i wskaźników kształtowania zabudowy, określo-
nych w §6 i 7; 
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2) wymogów wynikających z odrębnych przepisów 
technicznych oraz tych z zakresu ochrony śro-
dowiska, gospodarki odpadami itp. 

§ 27 

1. Tereny wydzielone liniami rozgraniczającymi i ozna-
czone symbolami „DE1 ÷ DE12” przeznacza się 
pod użyn2i nanuraXne. 

2. w terenach ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe jako zalesienia, zie-

leń niską nadrzeczną o charakterze łęgowym, 
zadrzewienia śródpolne i cieki; 

2) przeznaczenie uzupełniające jako użytki zielone: 
łąki i pastwiska. Zaleca się pokos ręczny; 

3) zachowanie swobodnego dostępu do wody; 
4) utrzymanie i ochronę istniejących cieków i urzą-

dzeń wodnych wraz z zielenią przybrzeżną, niską 
i wysoką, stanowiącą ich otulinę biologiczną; 

5) obowiązek realizacji inwestycji związanych z re-
gulacją cieków i zabezpieczeniem przeciwpowo-
dziowym na odcinkach sąsiadujących z terenami 
zabudowanymi; 

6) możliwość zalesień zgodnie z przepisami szcze-
gólnymi; 

7) możliwość lokalizacji niezbędnych sieci infra-
struktury technicznej, urządzeń komunikacji ko-
łowej, szlaków pieszych i rowerowych. 

3. w terenach wyklucza się: 
1) lokalizację wszelkich obiektów kubaturowych; 
2) odprowadzanie nieoczyszczonych ścieków ko-

munalnych i bytowych; 
3) niszczenie urządzeń melioracyjnych i innych 

urządzeń regulujących stosunki wodne. 

§ 28 

1. Tereny wydzielone liniami rozgraniczającymi i ozna-
czone symbolami „R1 ÷ R10” przeznacza się, 
zgodnie z istniejącym użytkowaniem, pod użyn2i 
roXne bez zabuuowy. 

2. Dla terenów ustala się: 
1) utrzymanie gruntów ornych, łąk, pastwisk, 

upraw ogrodniczych i sadowniczych; stawów 
rybnych itp.; 

2) utrzymanie oraz budowę sieci infrastruktury 
technicznej oraz dróg; 

3) utrzymanie oraz możliwość wytyczenia szlaków 
turystycznych pieszych i rowerowych; 

4) możliwość zalesień zgodnie z przepisami szcze-
gólnymi. 

5) możliwość realizacji stawów hodowlanych 
o powierzchni nie większej niż 2,5 ha oraz pię-
trzeniu wody do 1,0 m wraz z dopuszczeniem 
budowy obwałowań, 

3. w terenach wyklucza się: 
1) niszczenie zadrzewień i zakrzewień śródpolnych; 
2) naruszanie lokalnych cieków i niszczenie urzą-

dzeń melioracyjnych; 
3) lokalizację nowych obiektów budowlanych poza 

wymienionymi w ust. 2 oraz w § 6 ust. 2 
pkt 1). 

§ 29 

1. Tereny wydzielone liniami rozgraniczającymi i ozna-
czone symbolami „W 1 ÷ W14” przeznacza się 
pod 6łówne cie2i woune. 

2. w terenach ustala się: 
1) zachowanie swobodnego dostępu do wody; 
2) utrzymanie i ochronę istniejących cieków i urzą-

dzeń wodnych wraz z zielenią przybrzeżną, niską 
i wysoką, stanowiącą ich otulinę biologiczną; 

3) obowiązek realizacji inwestycji związanych z re-
gulacją cieków i zabezpieczeniem przeciwpowo-
dziowym na odcinkach sąsiadujących z terenami 
zabudowanymi; 

4) możliwość lokalizacji niezbędnych sieci infra-
struktury technicznej, szlaków pieszych i rowe-
rowych. 

3. w terenach wyklucza się: 
1) zainwestowanie z wyjątkiem urządzeń wymie-

nionych w ust. 2, 
2) odprowadzanie nieoczyszczonych ścieków,  
3) niszczenie urządzeń regulujących stosunki wod-

ne. 

§ 30 

1. Dla obsługi komunikacyjnej obszaru ustala się tere-
ny dróg publicznych i wewnętrznych oznaczone na 
rysunku planu symbolami: 
KDD  1÷5 – istniejące drogi publiczne kategorii po-
wiatowej nr 3009D i 3019D klasy Z (zbiorcza) 
o docelowej minimalnej szerokości 20,0 metrów 
w liniach rozgraniczających i przekroju jednojez-
dniowym dla obszarów zainwestowanych oraz 
o docelowej szerokości 25,0 metrów w liniach roz-
graniczających i przekroju jednojezdniowym dla ob-
szarów niezainwestowanych, 
KDD 1÷11 – istniejące i projektowane drogi pu-
bliczne kategorii gminnej, klasy D (dojazdowe) 
o docelowych minimalnych szerokościach 10,0 me-
trów w liniach rozgraniczających i przekrojach jed-
nojezdniowych, 
KDW 1÷12  – istniejące i projektowane drogi we-
wnętrzne (niezaliczone do żadnej z kategorii dróg 
publicznych) o szerokości min 6,0 metrów w liniach 
rozgraniczających oraz niezbędnymi poszerzeniami 
w strefach włączeń, zjazdów oraz zakończeń. 

2. Dla dróg publicznych i wewnętrznych ustala się: 
1) utrzymanie, modernizację i rozbudowę urządzeń 

drogowych, w tym korektę łuków poziomych 
oraz realizację chodników, zatok autobusowych, 
parkingów, placów do zawracania itp., dla uzy-
skania parametrów technicznych określonych 
w przepisach szczególnych; 

2) przebudowę skrzyżowań; 
3) budowę wydzielonych ścieżek rowerowych; 
4) możliwość umieszczania zieleni izolacyjnej oraz 

tablic i szyldów – na warunkach ustalonych 
przez zarządcę drogi; 

5) utrzymanie oraz możliwość lokalizacji sieci infra-
struktury technicznej oraz pasów zieleni izola-
cyjnej. 

3. Drogi publiczne kategorii zbiorczej (Z) należy doce-
lowo wyposażyć w chodniki obustronne o szeroko-
ści min 1,5 m, natomiast drogi dojazdowe (D) co 
najmniej jednostronne o szerokości min 1,5 m. Dla 
wydzielonych dróg wewnętrznych dopuszcza się 
stosowanie rozwiązań w formie ciągów pieszo-
jezdnych o minimalnej szerokości pasa ruchu 
4,5 m.  
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4. Dopuszcza się zmniejszenie szerokości normatyw-
nych pasów drogowych dla istniejących dróg pu-
blicznych na odcinkach przebiegających przez tere-
ny istniejącej zwartej zabudowy za zgodą zarządcy 
drogi. 

5. Dopuszcza się remonty i przebudowę istniejących 
w pasach drogowych budynków i urządzeń za zgo-
dą zarządcy drogi, jednakże bez możliwości ich roz-
budowy. 

6. Istniejące w obszarze zainwestowanym drogi we-
wnętrzne, niestanowiące dróg ogólnodostępnych 
muszą spełniać wymagania wynikające z przepisów 
o ochronie przeciwpożarowej oraz warunków tech-
nicznych dotyczących sytuowania obiektów, w tym 
także rolniczych.  ażdorazowo, przy realizacji włą-
czeń, zjazdów, ogrodzeń wzdłuż tych dróg należy 
zapewnić stosowne rozszerzenia umożliwiające po-
ruszanie się maszyn rolniczych o ponadnormatyw-
nych gabarytach zewnętrznych.  

7. Na całym obszarze objętym planem dla zachowania 
tzw. trójkątów widoczności obowiązuje nakaz sto-
sowania ścięć kątów prostych w rzucie ogrodzenia 
w strefach skrzyżowań na długości min 5,0 m oraz 
zakaz wykonywania na tym odcinku ogrodzeń peł-
nych ograniczających widoczność. 

 
 
 
 

R o z d z i a ł  IV 

PrzepiIy 2ońcowe 

§ 31 

Ustala się stawkę procentową, służącą naliczeniu jed-
norazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nierucho-
mości objętych planem w wysokości:  
1) w terenach oznaczonych symbolami AG – 30%; 
2) w terenach oznaczonych symbolami MNr – 30%; 
3) w terenach oznaczonych symbolami RMe – 30%; 
4) w terenach oznaczonych symbolami AG/MN – 

30%; 
5) w pozostałych wydzielonych terenach – 0%. 

§ 32 

wykonanie Uchwały powierza się wójtowi Gminy 
Dzierżoniów. 

§ 33 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty 
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 
 PRZEwwDNIsZIsZ 
 RADZ GMINZ 

 ADAM JAN MAK 
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Dałączni2 nr 1 uo uchwały Rauy 
Gminy Dzierżoniów z unia 1 wrze-
śnia 2006 r. (poz. 3192) 
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Dałączni2 nr 2 uo uchwały Rauy 
Gminy Dzierżoniów z unia 1 wrze-
śnia 2006 r. (poz. 3192) 
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Dałączni2 nr 3 uo uchwały Rauy 
Gminy Dzierżoniów z unia 1 wrze-
śnia 2006 r. (poz. 3192) 
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Dałączni2 nr 4 uo uchwały Rauy 
Gminy Dzierżoniów z unia 1 wrze-
śnia 2006 r. (poz. 3192) 

 
 

RODSTRDYGNIĘCIE O SPOSOBIE RODPATRDENIA UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU 
MIEJSCOWEGO PLANU 

 
 
  Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) Rada 
Gminy Dzierżoniowa rozstrzyga co następuje: 
 
  w związku z brakiem uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego miejscowości Tuszyn wyłożonego do publicznego wglądu wraz z prognozą skut-
ków wpływu ustaleń planu za środowisko, nie rozstrzyga się o sposobie ich rozpatrzenia.  
 

 
 

Dałączni2 nr 5 uo uchwały Rauy 
Gminy Dzierżoniów z unia 1 wrze-
śnia 2006 r. (poz. 3192) 

 
 

RODSTRDYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIDACJI DAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI 
D DAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICDNEJ, KTÓRE NALE Ą DO DADAS WŁASNYCH 
GMINY ORAD DASADACH ICH FINANSOWANIA, DGODNIE D PRDEPISAMI O FINANSACH 

PUBLICDNYCH 
 
  Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami), art. 7 ust. 1 pkt 2 
i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i art. 124 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 
1998 r. o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z później-
szymi zmianami) Rada Gminy Dzierżoniów rozstrzyga, co następuje: 
 

§ 1 

1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej służące zaspokojeniu zbiorowych potrzeb 
mieszkańców stanowią zadania własne gminy. 

2. wykaz zadań własnych zapisanych w planie: 
1) Modernizacja i rozbudowa sieci dróg gminnych w granicach opracowania planu do pa-

rametrów określonych planem wraz z niezbędnym zakresem elementów infrastruktury 
technicznej, tj. wyposażenie w sieć wodociągową i sieć kanalizacji sanitarnej. 

§ 2 

eposób realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 
należą do zadań własnych gminy: 
1) w oparciu o obowiązujące przepisy m.in. Prawo Zamówień Publicznych, itp. 
2) w oparciu o przepisy branżowe, 
3) etapowanie realizacji poszczególnych zadań w oparciu o: 

• wieloletni plan inwestycyjny gminy, 
• wieloletni plan finansowy gminy. 

§ 3 

Możliwe zasady finansowania zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, które należą do zadań własnych gminy, zgodnie  z przepisami o finansach publicz-
nych: 
1) z budżetu gminy zgodnie z uchwałą budżetową, 
2) z kredytów i pożyczek, 
3) z obligacji komunalnych, 
4) z udziału inwestorów zewnętrznych na podstawie odrębnych porozumień, 
5) ze środków pomocowych UE, 
6) z wojewódzkiego Funduszu wchrony Środowiska,  
7) z innych źródeł. 
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3193 

UCHWAŁA RADY GMINY DDIER ONIÓW 

z dnia 1 września 2006 r. 

w Iprawie miejIcowe6o pXanu za6oIpouarowania przeInrzenne6o 
części Gminy Dzierżoniów – obręb KIiążnica 

 Działając na podstawie przepisów art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst 
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1951 ze zmianami), art. 3 ust. 1, art. 4 
ust. 1, art. 15, art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 
ze zmianami), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geolo-
giczne i górnicze (jednolity tekst Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947), 
w związku z uchwałą nr XV/155/04 Rady Gminy Dzierżoniów z dnia 
25 marca 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego północnej części gminy obejmującej 
wsie:  siążnica,  iełczyn, Jędrzejowice, Tuszyn i włóki; Rada Gminy Dzier-
żoniów uchwala, co następuje: 

 
 

R o z d z i a ł  1 

PrzepiIy o6óXne 

§ 1 

1. Po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami określo-
nymi w „etudium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego Gminy Dzierżoniów” 
uchwala się miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego dla części gminy Dzierżoniów – ob-
ręb  siążnica i przyjmuje ustalenia zawarte 
w uchwale jako przepisy prawa miejscowego. 

2. Niniejszym miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego objęto obszar Gminy Dzierżoniów 
w granicach obrębu geodezyjnego wsi  siążnica. 

§ 2 

1. Integralną część uchwały stanowią załączniki: 
1) rysunek planu składający się z dwóch części: 

a) część obrębu, na którą składają się komplek-
sy rolno-leśne wyłączone z zainwestowania 
wiejskiego – w skali 1:5000 – załącznik  
nr 1, 

b) część zainwestowana wsi – w skali 1:2000 
– załącznik nr 2,  

2) rozstrzygnięcie w sprawie uwag wniesionych do 
projektu planu – załącznik nr 3, 

3) rozstrzygnięcie w sprawie sposobu realizacji in-
westycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które należą do zadań własnych gminy, oraz 
o zasadach ich finansowania – załącznik nr 4. 

§ 3 

1. Ustaleniami obowiązującymi na rysunku planu są 
następujące oznaczenia graficzne: 
1) granice obszaru objętego planem; 
2) linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach 

lub zasadach zagospodarowania; 
3) nieprzekraczalne linie zabudowy; 
4) obowiązujące linie zabudowy; 
5) literowo-liczbowe symbole przeznaczenia terenu; 
6) granice strefy „A” ścisłej ochrony konserwator-

skiej; 
7) granice strefy „B” ochrony konserwatorskiej; 

8) obiekty o walorach kulturowych ujęte w gminnej 
ewidencji zabytków nieruchomych; 

9) granica otuliny Ślężańskiego Parku  rajobrazo-
wego 

oraz następujące symbole literowe, określające 
funkcje terenów wg zestawienia: 
RMe/MNn – tereny zabudowy zagrodowej eksten-
sywnej i rozproszonej zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej na terenach rolnych, 
RM/MN – tereny zabudowy zagrodowej i zabudowy 
mieszkaniowej jedno- i wielorodzinnej średniej in-
tensywności, 
U/MN – tereny zabudowy usługowej z dopuszcze-
niem zabudowy mieszkaniowej, 
US – tereny usług sportu i rekreacji, 
R – tereny rolne bez prawa zabudowy, 
PG – tereny powierzchniowej eksploatacji surow-
ców mineralnych, 
DL – tereny lasów i dolesień, 
E – tereny infrastruktury technicznej z zakresu elek-
troenergetyki, 
KD – tereny dróg publicznych, w tym: 
KDD – dróg zbiorczych 
KDD – dróg dojazdowych 
KD6 – tereny dróg gospodarczych transportu rolne-
go, niezaliczone do dróg publicznych. 

2. Pozostałe oznaczenia graficzne na rysunku planu 
nie stanowią jego ustaleń i mają charakter informa-
cyjny. 

§ 4 

1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o: 
1) przepiIach Izcze6óXnych i ourębnych – rozumie 

się przez to obowiązujące przepisy ustaw wraz 
z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia 
w zagospodarowaniu terenów wynikające 
z prawomocnych decyzji administracyjnych; 

2) ryIun2u pXanu – rozumie się przez to rysunek 
wymieniony w § 2 ust. 1 pkt 2 niniejszej 
uchwały; 

3) nerenie – rozumie się przez to teren o określo-
nym przeznaczeniu podstawowym, wyznaczony 
na rysunku planu liniami rozgraniczającymi lub 
granicami opracowania; 
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  4) obIzarze – rozumie się przez to obszar objęty 
planem; 

  5) przeznaczeniu pouInawowym – rozumie się 
przez to rodzaj przeznaczenia terenu, który 
dominuje w obszarze wydzielonym liniami roz-
graniczającymi; 

  6) przeznaczeniu uopuIzczaXnym – rozumie się 
przez to rodzaj przeznaczenia inny niż podsta-
wowy, który uzupełnia i wzbogaca użytkowa-
nie podstawowe; 

  7) uIłu6ach i uziałaXności 6oIpouarczej – rozumie 
się przez to w szczególności usługi obsługi rol-
nictwa, agroturystykę i inne z zakresu handlu, 
gastronomii, rzemiosła produkcyjnego i usłu-
gowego, turystyki i rekreacji, składy i magazy-
ny oraz inną działalność o zbliżonym charakte-
rze; 

  8) uciążXiwości uXa śrouowiI2a – rozumie się przez 
to zjawiska fizyczne lub stany utrudniające ży-
cie (zwłaszcza hałas, wibracje, zapachy, zanie-
czyszczenie powietrza, wód i zanieczyszczenie 
odpadami), które stwarzają możliwość pogor-
szenia jego stanu, w rozumieniu przepisów 
szczególnych; 

  9) uIłu6ach nieuciążXiwych – rozumie się przez to 
usługi niepowodujące szkodliwości i uciążliwo-
ści dla użytkowników sąsiednich terenów i nie-
zaliczone według przepisów szczególnych do 
przedsięwzięć „mogących znacząco oddziały-
wać na środowisko”; 

10) nynuXe prawnym – rozumie się przez to prawo 
własności, użytkowania wieczystego, zarządu, 
prawo do dysponowania terenem oraz inne 
prawa wynikające z umów cywilnoprawnych; 

11) uro6ach wewnęnrznych – rozumie się przez to 
istniejące i projektowane drogi dojazdowe, 
niewydzielone liniami rozgraniczającymi na ry-
sunku planu, niezbędne dla zapewnienia prawi-
dłowej obsługi działek i obiektów oraz terenów 
rolnych i leśnych. w stosunku do nich nie wy-
stępuje konieczność przejęcia przez gminę, 
w rozumieniu ustawy o gospodarce nierucho-
mościami; 

12) powierzchni nerenu bioXo6icznie czynnej – ro-
zumie się przez to grunt rodzimy pokryty ro-
ślinnością oraz wodę powierzchniową na dział-
ce budowlanej; 

13) powierzchni zabuuowy – rozumie się przez to 
sumę powierzchni kondygnacji parteru budyn-
ków znajdujących się na działce, liczoną po 
zewnętrznym obrysie murów poszczególnych 
obiektów; 

14) powierzchni zabuuowanej uział2i – rozumie się 
przez powierzchnię zabudowy kubaturowej, ta-
rasów oraz nawierzchni utwardzonej placów 
i komunikacji wewnętrznej; 

15) nieprze2raczaXnej Xinii zabuuowy – rozumie się 
przez to linię wyznaczającą granice dopusz-
czalnego wznoszenia budynków oraz określo-
nych w ustaleniach planu rodzajów budowli 
naziemnych niebędących liniami przesyłowymi  
i sieciami uzbrojenia terenu; linia ta nie odnosi 
się do istniejących budynków, zrealizowanych 
przed wejściem w życie niniejszej uchwały; 

16) obowiązującej Xinii zabuuowy – rozumie się 
przez to linię, wzdłuż której należy sytuować 
budynki oraz określone w ustaleniach planu ro-
dzaje budowli naziemnych niebędących liniami 
przesyłowymi i sieciami uzbrojenia terenu, 
uwzględniająca możliwość przekroczenia ww. 
linii elementem budynku takim jak ganek, we-
randa, wykusz, balkon, taras, schody, o po-
wierzchni nie większej niż 20% płaszczyzny 
danego budynku, na odległość nie większą niż 
1,5 m; 

17) wInępnym proje2cie pouziału nerenu – należy 
przez to rozumieć opracowanie dotyczące tere-
nu lub jego części, zawierające proponowany 
podział nieruchomości, uwzględniające wszyst-
kie uwarunkowania wynikające z planu miej-
scowego oraz przepisów szczególnych, spo-
rządzone dla obszaru analizowanego wyzna-
czonego wg przepisów wykonawczych do 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, stanowiące podstawę wydania 
opinii co do zgodności podziału z planem miej-
scowym. 

2. Pojęcia niezdefiniowane należy rozumieć zgodnie 
z obowiązującymi przepisami szczególnymi lub ro-
zumieniem potocznym. 

R o z d z i a ł  2 

UInaXenia uXa całe6o obIzaru w 6ranicach pXanu 

§ 5 

1. w zakresie ogólnych zaIau ochrony i 2Iznałnowania 
łauu przeInrzenne6o ustala się: 
1) Ukształtowania lub rewaloryzacji wymagają: 

a) układ przestrzenny wsi w oparciu o zasadę 
kontynuacji historycznego rozwoju jednostek 
osadniczych; 

b) hierarchiczny układ komunikacyjny stanowią-
cy czytelny szkielet obszaru, zapewniający 
właściwą dostępność terenów przeznaczo-
nych pod zainwestowanie przy równoczesnej 
segregacji ruchu; 

c) ciągi zabudowy lokalizowanej na obszarach 
wiejskich, szczególnie wzdłuż ulic i dróg pu-
blicznych; 

d) formy zabudowy mieszkaniowej i usługowej; 
e) ekspozycja obiektów reprezentacyjnych z te-

renów publicznych; 
f) kompozycja zieleni na terenach publicznych 

oraz w zespołach usług z zielenią towarzy-
szącą; 

g) ciągi zieleni stanowiące izolację przestrzenną 
terenów i obiektów obcych krajobrazowo lub 
uciążliwych; 

2) wchrony wymagają: 
a) obszary w granicach stref „A” i „B” ochrony 

konserwatorskiej, 
b) obszar w granicy strefy „ww” – obserwacji 

archeologicznej, 
c) obiekty wpisane do rejestru zabytków oraz 

obiekty wyszczególnione w gminnej ewiden-
cji zabytków, 

d) historyczny układy przestrzenny wsi, 
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e) tereny zwartych kompleksów leśnych i ich 
obrzeży, cenne zespoły przyrodniczo-krajo-
brazowe oraz tereny otwartej rolniczej prze-
strzeni produkcyjnej, 

f) istniejące grupy zieleni, aleje i szpalery drzew 
towarzyszące zabudowie oraz wzdłuż ciągów 
komunikacyjnych, 

g) historyczne formy budynków o wartościach 
zabytkowych, wskazanych w rysunku planu; 

3) Nakazy, zakazy, dopuszczenia i ograniczenia 
w zagospodarowaniu terenów służące ochronie 
i kształtowaniu ładu przestrzennego określają 
przepisy  niniejszej  uchwały  zawarte  w roz-
dziale 3. 

§ 6 

1. w zakresie ogólnych zaIau ochrony uzieuzicnwa 
2uXnurowe6o i zabyn2ów oraz uóbr 2uXnury wIpół-
czeInej ustala się strefy i obszary ochrony konser-
watorskiej oraz przepisy wymienione w ust. 4 i 5. 

2. Ustala się Inrefy „A” ochrony 2onIerwanorI2iej, dla 
których obowiązują następujące ustalenia: 
1) należy zachować i wyeksponować elementy hi-

storycznych założeń, tj. rozplanowanie dróg 
i ulic, placów, linii zabudowy, kompozycję 
wnętrz urbanistycznych i zespołów zabudowy, 
kompozycję zieleni, a także historyczne na-
wierzchnie ulic, placów i ciągów pieszych, ele-
wacje itp., 

2) usunąć elementy dysharmonizujące na drodze 
wyburzeń lub odpowiedniej przebudowy, 

3) nowa zabudowa powinna nawiązywać do cha-
rakteru założenia architektoniczno-urbanisty-
cznego w zakresie skali i bryły, użytych materia-
łów wykończeniowych itp., 

4) należy dążyć do odtworzenia i rewaloryzacji za-
łożenia objętego strefą, o której mowa w ust. 1, 

5) wszelkie inwestycje należy uzgadniać z woje-
wódzkim konserwatorem zabytków na zasadach 
i w zakresie określonym w przepisach szczegól-
nych. 

3. Ustala się Inrefę „B” ochrony 2onIerwanorI2iej, dla 
których obowiązują następujące ustalenia: 
1) należy zachować i wyeksponować elementy hi-

storycznych założeń, tj. rozplanowanie dróg 
i ulic, placów, linii zabudowy, kompozycję 
wnętrz urbanistycznych i zespołów zabudowy, 
kompozycję zieleni, a także historyczne na-
wierzchnie ulic, placów i ciągów pieszych, ele-
wacje itp., 

2) usunąć elementy dysharmonizujące na drodze 
wyburzeń lub odpowiedniej przebudowy, 

3) nowa zabudowa powinna nawiązywać do cha-
rakteru założenia architektoniczno-urbanisty-
cznego w zakresie skali i bryły, użytych materia-
łów wykończeniowych itp., 

4) wszelkie inwestycje należy opiniować w na za-
sadach i w zakresie określonym w przepisach 
szczególnych. 

4. w granicach wyznaczonych uXa Inrefy „OW” oraz 
w obrębie zabyn2owych InanowiI2 archeoXo6icz-
nych wszelkie inwestycje należy prowadzić zgodnie 
z przepisami odrębnymi i szczególnymi oraz po 
uzgodnieniu z właściwymi terenowo służbami 
ochrony archeologicznej.  

5. Na całym obIzarze miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego ustala się:  
1) ochronę obiektów o wartościach zabytkowych, 

wymienionych w wojewódzkim rejestrze lub 
gminnej ewidencji zabytków, bądź wskazanych 
na rysunku planu, 

2) ochrona, o której mowa w pkt 1), polega 
w szczególności na zachowaniu podstawowych 
elementów obiektów, takich jak bryła budynku, 
forma dachu, rozmieszczenie otworów okien-
nych i drzwiowych, symetryczne podziały sto-
larki, detale architektoniczne, 

3) rozbudowa, przebudowa, remont, zmiana funkcji 
obiektów, o których mowa w pkt 1), wymaga 
uzgodnienia lub opinii właściwego konserwatora 
zabytków zgodnie z przepisami szczególnymi. 

§ 7 

1. w zakresie 6ranic i IpoIobów za6oIpouarowania 
nerenów Xub obie2nów pouXe6ających ochronie, 
ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, 
w tym terenów górniczych, a także narażonych na 
niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożeń osuwa-
nia się mas ziemnych ustala się: 
1) Dla Ślężańskiego Parku  rajobrazowego: 

a) strefę ochronną szerokości 100 m od granic 
zwartych kompleksów leśnych należących do 
ŚP , 

b) w strefie, o której mowa w lit. a), ustala się 
zakaz zabudowy,  

c) wprowadza się nakaz naturalnego ukształto-
wania terenu – lokalne niwelacje terenu nie 
mogą przekraczać 0,50 m w stosunku do na-
turalnego poziomu terenu. 

2) w granicy terenu górniczego  siążnica II wska-
zanej na rysunku planu obowiązują przepisy od-
rębne z zakresu geologii i prawa górniczego. 

§ 8 

1. Ustala się następujące ogólne zaIauy uzbrojenia 
nerenów w infraInru2nurę nechniczną: 
1) sieci uzbrojenia technicznego terenu w obszarze 

zabudowy zwartej należy prowadzić w obrębie 
linii rozgraniczających ulic,  

2) projektowane sieci uzbrojenia należy sytuować 
równolegle w stosunku do istniejących i plano-
wanych linii rozgraniczających ulic, w takich po-
ziomych i pionowych odległościach od istnieją-
cych i projektowanych elementów podziemnego 
i naziemnego uzbrojenia terenu, jakie przewidują 
obowiązujące przepisy szczególne, 

3) w przypadku realizacji sieci uzbrojenia technicz-
nego poza liniami rozgraniczającymi ulic, należy 
je prowadzić równolegle do granic działek, 
w pasie terenu wolnym od innego istniejącego 
uzbrojenia, 

4) w przypadku, gdy istniejące uzbrojenie terenu 
prowadzone jest w sposób sprzeczny z zasada-
mi określonymi w pkt 1, 2 i 3 – należy dążyć do 
jego przełożenia, umożliwiając tym samym pra-
widłowe sytuowanie innych sieci, 

5) odstępstwa od zasady, o której mowa w pkt 1, 
2, 3 i 4, dopuszcza się wyłącznie wtedy, gdy nie 
ma technicznej możliwości realizacji tych usta-
leń, 
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  6) dopuszcza się możliwość realizacji urządzeń 
technicznych uzbrojenia jako towarzyszących 
inwestycjom na terenach własnych inwesto-
rów, pod warunkiem nienaruszenia warunków 
zabudowy,  

  7) realizacja układu komunikacyjnego powinna 
obejmować kompleksową realizację uzbrojenia 
technicznego, 

  8) demontaż wszystkich istniejących nieczynnych 
sieci uzbrojenia terenu w przypadkach moder-
nizacji, budowy i przebudowy układu komuni-
kacyjnego, 

  9) realizacja nowych sieci odbywać się powinna 
po trasach zdemontowanych nieczynnych sieci, 
pod warunkiem zachowania zgodnych z przepi-
sami odległości od innych elementów uzbroje-
nia podziemnego, 

10) przebudowa istniejących i likwidacja nieczyn-
nych sieci, kolidujących z planowanym zainwe-
stowaniem, 

11) dopuszcza się realizację urządzeń technicznych 
uzbrojenia, w tym ciągów drenażowych, prze-
wodów i urządzeń służących do przesyłania 
płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz 
urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, 
a także innych podziemnych, naziemnych lub 
nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych 
do korzystania z tych przewodów i urządzeń na 
terenach oznaczonych na rysunku planu sym-
bolami R, ZL, o ile przepisy szczególne nie będą 
tego wykluczać, 

12) w granicach terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami RM/MN, RMe/MNn, U/MN lub 
Ue oraz PG dopuszcza się realizację urządzeń 
technicznych uzbrojenia związanych z obsługą  
tych obszarów,  

13) dla realizacji urządzeń, o których mowa 
w ust. 11 i 12, które służą więcej niż jednemu 
odbiorcy dopuszcza się wydzielenia niezbęd-
nych działek, w takim przypadku należy za-
pewnić dojazd do działek z dróg publicznych 
w formie drogi wewnętrznej lub organizacji za-
budowy umożliwiającej świadczenie służebno-
ści dojazdu. 

2. w zakresie zaopanrzenia w wouę ustala się: 
1) zaopatrzenie w wodę z komunalnej sieci wodo-

ciągowej, dopuszcza się w zabudowie eksten-
sywnej rozproszonej indywidualne ujęcia wody 
za zgodą gminy oraz na podstawie przeprowa-
dzonej oceny sanitarnej przydatności wody,  

2) ochronę ujęć wody zgodnie z przepisami szcze-
gólnymi, 

3) budowę zbiorników wyrównawczych zapewnia-
jących utrzymanie właściwego ciśnienia w sieci 
rozdzielczej, 

4) budowę sieci wodociągowej poprzez realizację 
sieci rozdzielczej ułożonej zgodnie z ustaleniami 
określonymi w ust. 1, 

5) budowę rozdzielczej sieci wodociągowej w ukła-
dach pierścieniowych, zapewniającej ciągłość 
dostawy wody do odbiorców oraz zabezpiecze-
nie ppoż., 

6) wymianę sieci wodociągowej, która ze względu 
na zbyt małe przekroje lub zły stan techniczny 
nie pozwala na dostawę wody w odpowiedniej 
ilości i odpowiednim ciśnieniu. 

3. w zakresie ouprowauzania ście2ów 2omunaXnych 
i przemyIłowych ustala się: 
1) odprowadzenie ścieków komunalnych i przemy-

słowych do komunalnego systemu kanalizacji 
sanitarnej,  

2) odprowadzenie ścieków sanitarnych systemem 
grawitacyjno-tłocznym do oczyszczalni w Mo-
ścisku,  

3) na obszarach niewyposażonych w sieci kanali-
zacji sanitarnej dopuszcza się tymczasowo od-
prowadzenie ścieków do zbiorników bezodpły-
wowych lub zastosowanie innych systemów 
odprowadzenia ścieków zgodnych z obowiązują-
cymi przepisami i normami oraz warunkami lo-
kalnymi, 

4) docelowo wyposażenie w sieć kanalizacji sani-
tarnej wszystkich obszarów zainwestowania, 

5) budowę kanalizacji sanitarnej ułożonej zgodnie 
z ustaleniami określonymi w ust. 1,  

6) modernizację i przebudowę sieci kanalizacji sani-
tarnej ze względu na jej stan techniczny z do-
stosowaniem jej przebiegu do planowanego po-
działu terenu i projektowanej zabudowy, 

7) podczyszczenie ścieków przemysłowych o prze-
kroczonych dopuszczalnych wartościach zanie-
czyszczeń, przed ich wprowadzeniem do kanali-
zacji sanitarnej, w oczyszczalniach zakładowych, 
zlokalizowanych na terenie własnym Inwestora. 

4. w zakresie ouprowauzania wóu opauowych ustala 
się: 
1) odprowadzenie wód opadowych do istniejącego 

i planowanego systemu lokalnych instalacji ka-
nalizacji deszczowej, oraz do rowów melioracyj-
nych i rzek znajdujących się w obrębie obszaru 
objętego planem, na warunkach określonych 
przez administratora rowów i rzek, 

2) dopuszcza się rozwiązania techniczne służące 
zatrzymaniu wód w obrębie posesji w postaci 
studni chłonnych, systemów rozsączających 
i zbiorników wodnych, przy zapewnieniu bezpie-
czeństwa ich użytkowania, 

3) usunięcie z wód deszczowych substancji ropo-
pochodnych i zawiesin, jeśli przekroczą one war-
tości określone w przepisach szczególnych, 
przed ich wprowadzeniem do kanalizacji desz-
czowej lub do odbiornika, na terenie własnym 
inwestora, 

4) utwardzenie i skanalizowanie terenów, na któ-
rych może dojść do zanieczyszczenia substan-
cjami, o których mowa w pkt 3, 

5) budowę kanalizacji deszczowej ułożonej zgodnie 
z ustaleniami określonymi w ust. 1, 

6) modernizację i przebudowę sieci kanalizacji 
deszczowej ze względu na jej stan techniczny 
z dostosowaniem jej przebiegu do planowanego 
podziału terenu i projektowanej zabudowy, 

7) przed przystąpieniem do prac w obrębie sieci 
i urządzeń melioracji szczegółowych, należy spo-
rządzić dokumentację techniczną zawierającą 
sposób jej odbudowy, 
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8) zarurowanie melioracyjnych rowów otwartych 
kolidujących z planowanym zainwestowaniem, 
na warunkach określonych przez administratora 
rowów. 

5. w zakresie zaopanrzenia w 6az ustala się docelowo: 
1) dostawę gazu z rozdzielczej sieci gazowej, na 

warunkach określonych przez operatora sieci, 
2) budowę rozdzielczej sieci gazowej ułożonej 

zgodnie z ustaleniami określonymi w ust. 1, 
3) wykorzystanie gazu do celów grzewczych, 
4) strefy ograniczonego użytkowania w sąsiedz-

twie sieci i urządzeń gazowych zgodnie z przepi-
sami szczególnymi. 

6. w zakresie zaopanrzenia w ener6ię eXe2nryczną 
ustala się: 
1) dostawę energii elektroenergetycznej z istnieją-

cej i planowanej sieci średniego i niskiego napię-
cia, 

2) rozbudowę i budowę nowych linii energetycz-
nych wysokiego, średniego i niskiego napięcia 
wraz z budową stacji transformatorowych, wy-
konanych w zależności od sposobu zagospoda-
rowania terenów jako wbudowane lub obiekty 
wolno stojące na wydzielonych działkach z za-
pewnieniem dogodnego do nich dojazdu, 

3) powiązanie linii energetycznych, o których mo-
wa w pkt 2, z istniejącą siecią energetyczną, 

4) na terenach zainwestowanych oraz przeznaczo-
nych pod zainwestowanie niniejszym planem, 
a także w granicach Ślężańskiego Parku  rajo-
brazowego wraz jego otuliną wprowadza się za-
kaz budowy nowych elektroenergetycznych linii 
napowietrznych oraz nakaz skablowania istnie-
jących napowietrznych linii elektroenergetycz-
nych, 

5) strefy techniczne linii napowietrznych średniego 
napięcia po 5 m w obie strony od osi linii wolne 
od zabudowy kubaturowej oraz urządzeń wyso-
kich i średniowysokich, 

6) w przypadku skablowania linii średniego napię-
cia, ustalenia pkt 5 tracą moc, 

7) budowę dodatkowych stacji transformatoro-
wych, niewymienionych w pkt 2 stosownie do 
potrzeb, zlokalizowanych na terenie własnym 
Inwestora w ilości i w rejonach lokalizacji okre-
ślonych przez zarządzającego siecią stosownie 
do zapotrzebowania mocy,  

8) dopuszcza się prowadzenie linii, o których mowa 
w pkt 2, 3 i 4, przez tereny użytkowane rolni-
czo, 

9) możliwość wykorzystania energii elektrycznej do 
celów grzewczych. 

7. w zakresie zaopanrzenia w ciepło ustala się: 
1) realizację lokalnych źródeł ciepła na gaz z sieci 

gazowej, energię elektryczną, paliwa płynne 
i stałe o niskiej zawartości siarki  oraz odnawial-
ne źródła energii,  

2) stosowanie urządzeń grzewczych o wysokiej 
sprawności i niskim stopniu emisji zanieczysz-
czeń, 

3) należy dążyć do sukcesywnej likwidacji bądź 
modernizacji lokalnych kotłowni, o wysokim 
stopniu emisji zanieczyszczeń, poprzez zmianę 
czynnika grzewczego. 

8. w zakresie neXe2omuni2acji ustala się: 
1) budowę sieci telekomunikacyjnej ułożonej zgod-

nie z ustaleniami określonymi w ust. 1, 
2) lokalizowanie sieci telekomunikacyjnych we 

wspólnych kanałach zbiorczych w porozumieniu 
ze wszystkimi operatorami sieci, 

3) na terenie stref ochrony konserwatorskiej oraz 
w granicach otuliny Ślężańskiego Parku  rajo-
brazowego zakazuje się budowy wieżowych 
stacji przekaźnikowych. 

9. w zakresie 6romauzenia i uIuwania oupauów obo-
wiązują zasady określone w odrębnych przepisach; 
dopuszcza się lokalizowanie pojemników do prowa-
dzenia selektywnej zbiórki odpadów. 

§ 9 

1. w zakresie paramenrów i wI2awni2ów 2Iznałnowa-
nia zabuuowy oraz  zaIau za6oIpouarowania terenu 
ustala się: 
1) Dla terenów zabuuowy za6rouowej e2InenIyw-

nej i rozproIzonej zabuuowy mieIz2aniowej jeu-
norouzinnej realizowanej na terenach rolnych, 
oznaczonych na rysunku planu symbolami 
RMe/MNn: 
a) dopuszcza się wprowadzenie jako uzupełnia-

jącego przeznaczenia terenu usług nieuciążli-
wych z zakresu handlu, obsługi ludności 
i przedsiębiorstw oraz opieki zdrowotnej 
z wyjątkiem szpitali, 

b) dopuszcza się adaptacje budynków mieszkal-
nych, gospodarczych oraz inwentarskich na 
funkcje mieszkalne niezwiązane z prowadze-
niem gospodarstw rolnych, hodowlanych lub 
ogrodniczych oraz mieszkalno-usługowe lub 
usługowe, 

c) w przypadku wprowadzania usług jako uzu-
pełniającego przeznaczenia terenu zabudowy 
mieszkaniowej, powierzchnia użytkowa tych 
usług nie może przekraczać 30% powierzchni 
użytkowej budynków, 

d) dla przedmiotowych terenów ustala się po-
nadto: 
– charakter zabudowy – ekstensywny (roz-

proszony) w postaci odosobnionych sie-
dlisk zagrodowych i mieszkalnych o wiej-
skim charakterze, rozdzielonych użytkami 
rolnymi; 

– możliwość lokalizacji nowych obiektów 
o przeznaczeniu zgodnym z funkcją pod-
stawową lub uzupełniającą, w tym także 
dla urządzeń technologicznych związanych 
z prowadzeniem gospodarstwa rolnego (si-
losy, suszarnie, płyty gnojowe itp.);  

– utrzymanie oraz realizację urządzonych te-
renów zielonych, możliwość prowadzenia 
upraw sadowniczych i szkółkarskich; 

– możliwość zalesień. 
e) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy od 

granic terenów z terenami ulic i dróg: 
– kategorii Z – w odległości 20,0, 
– kategorii D – w odległości 6,0 m, 
– wewnętrznych – w odległości 10,0 m, 
– wewnętrznych ewentualnie wyznaczanych 

w ramach poszczególnych terenów – 
w odległości 6,0 m, 
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– dróg gospodarczych transportu rolnego 
 Dg – w odległości min. 5 m, 

f) ustala się obowiązujące linie zabudowy od 
granic terenów z terenami ulic i dróg: 
– kategorii Z – w odległości 20, 

g) w przypadku braku określenia w rysunku pla-
nu linii zabudowy – obowiązują przepisy 
szczególne, 

h) dla zabudowy rozproszonej mieszkaniowej 
jednorodzinnej niskiej intensywności na tere-
nach MNn powierzchnie zabudowane na po-
szczególnych działkach nie mogą przekroczyć 
20% powierzchni działek, a powierzchnie bio-
logicznie czynne powinny zajmować nie mniej 
niż 80% powierzchni działki, 

i) dla zabudowy zagrodowej ekstensywnej na 
terenach RMe powierzchnie zabudowana na 
poszczególnych działkach nie mogą przekro-
czyć 40% powierzchni działek, a powierzch-
nia biologicznie czynna powinna zajmować 
nie mniej niż 60% powierzchni działki, 

j) budynki mieszkalne lub mieszkalno-usługowe 
nie mogą przekraczać dwóch kondygnacji, 
w tym poddasze, 

k) dla funkcji zabudowy mieszkaniowej niskiej 
intensywności oraz budynków mieszkalnych 
w zabudowie zagrodowej – wysokość bu-
dynków mierzona od poziomu terenu do naj-
wyższego gzymsu nie może przekraczać 7 m, 
a mierzona od poziomu terenu do najwyższe-
go punktu dachu nie może przekraczać 12 m, 

l) dla zabudowy zagrodowej wysokość budyn-
ków gospodarczych i inwentarskich mierzona 
od poziomu terenu do najwyższego gzymsu 
nie może przekraczać 9 m, a mierzona od po-
ziomu terenu do najwyższego punktu dachu 
nie może przekraczać 14 m, 

m) w przypadku modernizacji lub przebudowy 
obiektów istniejących ustala się wymóg na-
wiązania do zachowanej zabudowy histo-
rycznej zlokalizowanej na działkach sąsied-
nich gabarytami, szerokością traktów, ukła-
dem dachów, wysokością nadziemnych kon-
dygnacji, liczbą osi elewacji oraz podziałami 
poziomymi elewacji; w takich przypadkach 
wysokości określone w lit. k) i l) mogą być 
przekroczone o 20%, 

n) istniejące budynki mogą być remontowane 
lub modernizowane jedynie z zachowaniem 
dotychczasowej formy, 

o) nie dopuszcza się nadbudowy obiektów 
o wysokich walorach kulturowych figurują-
cych w wojewódzkim lub gminnym gminnej 
ewidencji zabytków, zaznaczonych na rysun-
ku planu, 

p) ustala się dopuszczalne formy dachów: 
– kalenicowe dwuspadowe, symetryczne 

o nachyleniu połaci od 37–45°, 
– kalenicowe dwuspadowe lub wielospado-

we o nachyleniu połaci j/wyżej, syme-
tryczne z ewentualnymi naczółkami, o na-
chyleniu połaci od 37–45°, 

– mansardowe, 
q) dopuszcza się pokrycia dachów materiałem 

dachówkopodobnym, 

r) budynki gospodarcze lub garaże wolno stoją-
ce mogą być wyłącznie parterowe i winny 
mieć formę dachu odpowiadającą formie bu-
dynków mieszkalnych. 

2) Dla terenów zabuuowy za6rouowej i zabuuowy 
mieIz2aniowej jeuno- i wieXorouzinnej śreuniej 
innenIywności oznaczonych na rysunku planu 
symbolami RM/MN: 
a) dopuszcza się wprowadzenie jako uzupełnia-

jącego przeznaczenia terenu usług nieuciążli-
wych z zakresu handlu, obsługi ludności 
i przedsiębiorstw oraz opieki zdrowotnej 
z wyjątkiem szpitali, 

b) dopuszcza się adaptacje budynków mieszkal-
nych, gospodarczych oraz inwentarskich na 
funkcje mieszkalne niezwiązane z prowadze-
niem gospodarstw rolnych, hodowlanych lub 
ogrodniczych oraz mieszkalno-usługowe lub 
usługowe, 

c) w przypadku wprowadzania usług jako uzu-
pełniającego przeznaczenia terenu zabudowy 
mieszkaniowej, powierzchnia użytkowa tych 
usług nie może przekraczać 30% powierzchni 
użytkowej budynków, 

d) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy od 
granic terenów z terenami ulic i dróg: 
– kategorii Z – w odległości 6, 
– kategorii D – w odległości 6 m, 
– wewnętrznych – w odległości 6 m, 
– wewnętrznych ewentualnie wyznaczanych 

w ramach poszczególnych terenów – 
w odległości 5 m, 

– dróg gospodarczych transportu rolnego – 
w odległości min 5 m, 

e) dla zabudowy mieszkaniowej średniej inten-
sywności na terenach MN powierzchnia za-
budowana nie może przekroczyć 60% po-
wierzchni działki, a powierzchnia biologicznie 
czynna poszczególnych działek powinna zaj-
mować co najmniej 40% powierzchni działki, 

f) dla zabudowy zagrodowej na terenach RM 
powierzchnie zabudowane nie mogą przekro-
czyć 60% powierzchni działki, a powierzch-
nia biologicznie czynna poszczególnych dzia-
łek powinna zajmować co najmniej 40% po-
wierzchni działki, 

g) ustalenia określone w lit. e) i f) nie dotyczą 
nieruchomości położonych w obszarach 
zwartej zabudowy wiejskiej z istniejącą zabu-
dową przed dniem wejścia w życie niniejszej 
uchwały oraz pojedynczych nieruchomości 
położonych pomiędzy nieruchomościami za-
budowanymi, przeznaczonych na nową za-
budowę,  

h) budynki mieszkalne lub mieszkalno-usługowe 
nie mogą przekraczać dwóch kondygnacji 
i poddasze, 

i) dla funkcji zabudowy mieszkaniowej niskiej 
intensywności oraz budynków mieszkalnych 
w zabudowie zagrodowej – wysokość bu-
dynków mierzona od poziomu terenu do naj-
wyższego gzymsu nie może przekraczać 7 m, 
a mierzona od poziomu terenu do najwyższe-
go punktu dachu nie może przekraczać 12 m, 
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j) dla zabudowy zagrodowej wysokość budyn-
ków gospodarczych i inwentarskich mierzona 
od poziomu terenu do najwyższego gzymsu 
nie może przekraczać 9 m, a mierzona od po-
ziomu terenu do najwyższego punktu dachu 
nie może przekraczać 14 m,  

k) dla zabudowy mieszkaniowej niskiej inten-
sywności budynki gospodarcze lub garaże 
wolno stojące mogą być wyłącznie parterowe 
i winny mieć formę dachu odpowiadającą 
formie dachów budynków mieszkalnych, 

l) w przypadku modernizacji lub przebudowy 
obiektów istniejących ustala się wymóg na-
wiązania do zachowanej zabudowy histo-
rycznej zlokalizowanej na działkach sąsied-
nich gabarytami, szerokością traktów, ukła-
dem dachów, wysokością nadziemnych kon-
dygnacji, liczbą osi elewacji oraz podziałami 
poziomymi elewacji; w takich przypadkach 
wysokości określone w lit. i) i j) mogą być 
przekroczone o 20%, 

m) istniejące budynki mogą być remontowane 
lub modernizowane jedynie z zachowaniem 
dotychczasowej formy, 

n) nie dopuszcza się nadbudowy obiektów 
o wysokich walorach kulturowych figurują-
cych w wojewódzkim lub gminnej ewidencji 
zabytków, zaznaczonych na rysunku planu, 

o) ustala się dopuszczalne formy dachów: 
– dwuspadowe, symetryczne o nachyleniu 

połaci od 37–45°, 
– dwuspadowe lub wielospadowe o nachy-

leniu połaci j/wyżej, symetryczne z ewen-
tualnymi naczółkami, 

– mansardowe, 
p) dopuszcza się pokrycia dachowe materiałem 

dachówkopodobnym, z wyjątkiem obiektów 
historycznych. 

3) Dla nerenów 2omuni2acji oznaczonych na rysun-
ku planu symbolami  DZ,  DD,  Dg oraz wy-
dzielanych w ramach poszczególnych terenów 
dróg wewnętrznych i gospodarczych transportu 
rolnego ustala się następujące zasady w zakresie 
zasad modernizacji, rozbudowy i budowy sys-
temów komunikacji i infrastruktury technicznej 
a) szerokości w liniach rozgraniczających dróg 

i ulic zgodnie z rysunkiem planu: 
– kategorii  D Z – co najmniej 20 m,  
– kategorii  D D – od 10 do 12 m, 
– dróg gospodarczych transportu rolnego 

 Dg – co najmniej 6,0 m, 
– drogi wewnętrzne niewydzielone w rysun-

ku planu – co najmniej 6,0 m,  
b) szerokości, o których mowa w pkt 1, nie 

obowiązują w granicach obszarów zwartej 
zabudowy wsi, gdzie należy je dostosować 
do możliwości wynikających z istniejącej za-
budowy i granic władania, 

c) linie rozgraniczające tereny komunikacji pu-
blicznej mogą być korygowane w kierunku 
poszerzenia dróg i ulic za zgodą właścicieli 
gruntów, których poszerzenie dotyczy, o sze-
rokość nie większą niż 3 m, 

d) dopuszcza się realizacje zatok postojowych, 

e) w liniach rozgraniczających ulic w granicach 
obszarów zwartej zabudowy wsi należy 
w miarę możliwości prowadzić wszelkie sieci 
infrastruktury technicznej, 

f) sieci infrastruktury technicznej na odcinkach 
dróg położonych poza obszarami zabudowy 
wiejskiej należy prowadzić poza pasami dro-
gowymi. 

4) Dla nerenów roXniczych oznaczonych na rysunku 
planu symbolem R ustala się: 
a) wprowadza się zakaz zabudowy, z wyjątkiem 

sieci i urządzeń infrastruktury technicznej,  
b) dopuszcza się zalesienia gruntów rolnych, 
c) ustala się ochronę istniejącej zieleni śródpol-

nej, 
d) należy zachować istniejące śródpolne drogi 

transportu rolniczego, 
e) dopuszcza się wydzielanie dróg gospodar-

czych transportu rolniczego, 
f) zmiany przebiegu dróg, o których mowa 

w lit. e), są dopuszczalne pod warunkiem za-
chowania warunków dostępności do nieru-
chomości rolnych związanych z drogami, któ-
rych dotyczy zmiana, 

g) istniejące śródpolne cieki wodne i rowy me-
lioracyjne podlegają ochronie, chyba że admi-
nistrator cieku lub rowu dopuści ich zaruro-
wanie lub likwidację. 

5) Dla nerenów związanych z wyuobyciem Iurow-
ców mineraXnych oznaczonych symbolem PG 
ustala się: 
a) wprowadza się zakaz realizacji trwałych 

obiektów kubaturowych, 
b) dopuszcza się realizację tymczasowych 

obiektów kubaturowych w oparciu o plan ru-
chu kopalni, 

c) dopuszcza się wydzielanie dróg i placów 
wewnętrznych oraz transportu urobku, 

d) zezwala się na  czasowe składowanie urobku 
na terenie, 

e) zezwala się na przeróbkę surowców na czę-
ści gruntów położonych poza obszarem i te-
renem górniczym, 

f) dopuszcza się podziały nieruchomości wyni-
kające z prowadzonej działalności zgodnie 
z potrzebami podmiotu, 

g) z chwilą zakończenia eksploatacji, grunty 
w obrębie obszaru górniczego należy zrekul-
tywować w kierunku rolnym. 

6) w celu ograniczenia ewentualnego niebezpie-
czeństwa osób lub mienia, każda działalność in-
westycyjna w obrębie nieruchomości przezna-
czonej w planie na cele inwestycyjne musi być 
poprzedzona rozbiórką obiektów w złym lub bar-
dzo złym stanie technicznym lub ruin. 

7) Dopuszcza się odstępstwa od wyznaczonych 
planem linii zabudowy w przypadku wydania 
wcześniej decyzji o warunkach zabudowy, 
w których odmiennie określono ich przebieg.  

§ 10 

1. w zakresie zaIau i warun2ów IcaXania i pouziału 
nieruchomości ustala się: 
1) Dla terenów zabudowy zagrodowej ekstensyw-

nej i rozproszonej mieszkaniowej jednorodzinnej 
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realizowanej na terenach rolnych, oznaczonych 
na rysunku planu symbolem RMe/MNn: 
a) wydzielane działki są przeznaczone na lokali-

zację zabudowy w układzie wolno stojącym;  
b) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

niskiej intensywności – powierzchnia działek 
przeznaczonych pod nową zabudowę nie mo-
że być mniejsza niż 3000 m2, szerokość fron-
tu działki – min. 30 m, 

c) dla zabudowy zagrodowej ekstensywnej – 
powierzchnia działek przeznaczonych pod 
nową zabudowę nie może być mniejsza niż 
5000 m2, szerokość frontu działki – min. 
40 m, 

d) dopuszcza się scalanie gruntów, 
e) dopuszcza się wtórny podział działek na tere-

nach zabudowanych pod warunkiem spełnie-
nia wymagań określonych planem oraz 
w przypadkach mających na celu wyrówna-
nie granic, powiększenie działek sąsiednich 
lub zniesienie współwłasności, 

f) dla działek położonych przy drogach  D D kąt 
położenia granic działek w stosunku do pasa 
drogi ustala się na 60–90w. 

2) Dla terenów zabudowy zagrodowej i mieszka-
niowej jedno- i wielorodzinnej średniej intensyw-
ności oznaczonych na rysunku planu symbolem 
RM/MN: 
a) wydzielane działki są przeznaczone na lokali-

zacje zabudowy w układzie wolno stojącym;  
b) dla zabudowy mieszkaniowej – powierzchnia 

działek przeznaczonych pod nową zabudowę 
nie może być mniejsza niż 1200 m2, szero-
kość frontu działki – min. 25 m, z wyjątkiem 
zabudowy plombowej na obszarach histo-
rycznie ukształtowanej zabudowy wiejskiej, 
która może być lokalizowana na mniejszych 
działkach, pod warunkiem podporządkowania 
jej lokalizacji zasadom kontynuacji układu 
urbanistycznego, 

c) powierzchnia działek przeznaczonych pod 
nową zabudowę zagrodową nie może być 
mniejsza niż 2000 m2, szerokość frontu 
działki – min. 30 m, 

d) dopuszcza się scalanie gruntów, 
e) dopuszcza się wtórny podział działek na tere-

nach zabudowanych pod warunkiem spełnie-
nia wymagań określonych planem oraz 
w przypadkach  mających na celu wyrówna-
nie granic, powiększenie działek sąsiednich 
lub zniesienie współwłasności, 

f) dla działek położonych przy drogach  D 
i  Dw kąt położenia granic działek w stosun-
ku do pasa drogi ustala się na 60–90w. 

2. Na terenach RMe/MNn oraz RM/MN zezwala się 
realizować nową zabudowę w przypadku, kiedy 
działka związana z inwestycją spełnia wymogi 
w zakresie parametrów, o których mowa w pkt. 1) 
i 2). 

3. Na terenach RMe/MNn podziały nieruchomości dla 
celów inwestycyjnych wymagają uprzedniego opra-
cowania wstępnego projektu podziału terenu spo-
rządzonego przez osobę wpisaną na listę samorzą-
du zawodowego urbanistów lub architektów. 

4. Nie zezwala się na realizację jednej inwestycji na 
więcej niż jednej działce, w tym celu należy przed 
wystąpieniem o pozwolenie na budowę dokonać 
scalenia nieruchomości. 

§ 11 

1. Ustala się następujące zasady w za2reIie wyma6ań 
wyni2ających z ponrzeb 2Iznałnowania przeInrzeni 
pubXicznych: 
1) Dla nerenów 2omuni2acji, oznaczonych na ry-

sunku planu symbolami  DZ,  DD,  Dg: 
a) ustala się zakaz realizacji nowych obiektów 

budowlanych, z wyjątkiem urządzeń tech-
nicznych dróg i ulic  związanych z utrzyma-
niem i obsługą ruchu, 

b) ustala się zakaz rozbudowy i wymiany bu-
dowli istniejących niezwiązanych z utrzyma-
niem dróg i ulic oraz obsługą ruchu, warunek 
ten nie dotyczy infrastruktury technicznej 
sieciowej, 

c) dopuszcza się lokalizowanie w liniach rozgra-
niczających ulic w granicach obszarów zwar-
tej zabudowy wsi obiektów małej architektu-
ry, reklam, urządzeń technicznych oraz ziele-
ni, 

d) od strony terenów  D Z zakazuje się stoso-
wania pełnych trwałych ogrodzeń oraz prefa-
brykowanych betonowych. 

§ 12 

1. W za2reIie Izcze6ółowych warun2ów za6oIpoua-
rowania nerenów oraz o6raniczenia w ich użyn2o-
waniu, w tym zakazu zabudowy ustala się: 
1) Dla terenów zabudowy zagrodowej, mieszka-

niowej lub usługowej obowiązek zapewnienia 
miejsc parkingowych na terenie własnym zgod-
nie ze wskaźnikiem: 
– 1 stanowisko postojowe na każde kolejne 

rozpoczęte 40 m2 powierzchni użytkowej 
usług,  

– 2 stanowiska postojowe na każde mieszka-
nie. 

2. Dla terenu w granicach Ślężańskiego Parku  rajo-
brazowego obowiązujące są ustalenia zawarte 
w planie ochrony Ślężańskiego Parku  rajobrazo-
wego. Na terenie parku winny zdecydowanie prze-
ważać funkcje ochronne. Funkcje innego typu mogą 
być tu wprowadzane wyłącznie pod warunkiem 
nienaruszenia w istotnym zakresie chronionych za-
sobów środowiska. Zakazy i nakazy wymienione 
w przepisach odrębnych są obowiązujące dla 
przedmiotowego terenu. 

3. Dla wyznaczonego terenu naturalnej otuliny ŚP  – 
tj. w granicach wyznaczonych na rysunku planu na-
leży stosować wszystkie zakazy, nakazy i zalecenia 
zawarte w przepisach odrębnych oraz opracowa-
nym planie ochrony – jeśli ustalenia tegoż planu nie 
będą stały w sprzeczności z ustaleniami planu miej-
scowego. 

4. Dla terenów komunikacji oznaczonych na rysunku 
planu symbolami  DZ,  DD, oraz  Dg ustala się 
następujące zasady obsługi terenów zabudowanych 
lub przeznaczonych na zabudowę: 
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1) ustala się ograniczoną dostępność z drogi  D Z, 
należy dążyć do łączenia zjazdów w bliźniacze, 
wykorzystania już istniejących lub wydzielenia 
odcinków dróg serwisowych służących wyłącz-
nie obsłudze pośredniej, 

2) dla nieruchomości przyległych do terenów dróg 
dojazdowych –  DD lub dróg wewnętrznych: 
 Dg wyklucza się bezpośrednie wjazdy z dróg 
zbiorczych –  DZ, 

3) dla nieruchomości przyległych wyłącznie do te-
renów dróg zbiorczych –  DZ dopuszcza się 
bezpośrednie wjazdy z tych dróg. 

5. Nieruchomości posiadające wjazdy z dróg publicz-
nych przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwa-
ły mogą być obsługiwane na dotychczasowych za-
sadach. 

6. Zezwala się na odstępstwa od wyznaczonych linii 
zabudowy w przypadku wydania wcześniej decyzji 
o warunkach zabudowy, w której określono inny 
przebieg, a inwestor nie uzyskał pozwolenia na bu-
dowę. 

§ 13 

Nie określa się zasad w zakresie sposobu i terminu 
tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użyt-
kowania terenów. 

R o z d z i a ł  3 

UInaXenia Izcze6ółowe uXa nerenów w Xiniach 
roz6raniczających 

§ 14 

1. Dla terenów zabudowy oznaczonych na rysunku 
planu symbolami RMe/MNn 1 uo RMe/MNn 15 
ustala się przeznaczenie: 
1) podstawowe – zabudowa zagrodowa eksten-

sywna i rozproszona zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna, 

2) uzupełniające: 
a) użytki rolne, sady, uprawy warzywne, 
b) usługi wbudowane lub dobudowane, 
c) zieleń urządzona, ogrody przydomowe, 
d) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej, 
e) drogi wewnętrzne.  

2. Dla terenu RMe/MNn 9 ustala się nakaz utrzymania 
enklaw zieleni wysokiej na działkach nr 290 i 291      
sklasyfikowanych jako użytki leśne. 

3. Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna rozproszo-
na może być realizowana na przedmiotowych tere-
nach wyłącznie przez prowadzących gospodarstwo 
rolne w rozumieniu przepisów szczególnych. 

§ 15 

1. Dla terenów zabudowy oznaczonych na rysunku 
planu symbolami RM/MN 1 uo RM/MN 6 ustala się 
przeznaczenie: 
1) podstawowe – zabudowa zagrodowa i zabudo-

wa mieszkaniowa jedno- lub wielorodzinna 
o średniej intensywności zabudowy, 

2) uzupełniające: 
a) usługi wbudowane lub dobudowane, także 

występujące jako wydzielone, 
b) zieleń urządzona, ogrody przydomowe, 
c) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej, 
d) drogi wewnętrzne.  

§ 16 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem U/MN 1 ustala się przeznaczenie: 
1) podstawowe: usługi z zielenią towarzyszącą, 
2) uzupełniające: funkcja mieszkaniowa, zieleń to-

warzysząca, tereny komunikacji, obiekty i urzą-
dzenie infrastruktury technicznej. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 
następujące ustalenia: 
1) istniejąca zieleń wysoka podlega ochronie, 
2) nowe nasadzenia i realizacje z zakresu kształto-

wania zieleni należy dostosować do historycznej 
kompozycji, 

3) nową zabudowę ogranicza się do odtworzeń 
obiektów zabytkowych zarówno co do lokaliza-
cji, jak i formy, 

4) inwestycje, o których mowa w pkt 3), należy 
zgodnie z przepisami szczególnymi uzgodnić 
z wojewódzkim konserwatorem zabytków. 

§ 17 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem US 1 ustala się przeznaczenie: 
1) podstawowe – usługi sportu i rekreacji, 
2) uzupełniające – drogi wewnętrzne oraz parkingi, 

sieci i urządzenia infrastruktury technicznej. 
2. Dla terenu wymienionego w ust. 1 dopuszcza się 

zabudowę związaną z funkcją terenu, o powierzch-
ni nieprzekraczającej 10% powierzchni terenu wg 
zasad określonych w § 9 ust. 1 pkt 2 lit odpowied-
nio. 

3. Ustala się obowiązujące linie zabudowy: 
1) w odległości 10 m – od linii rozgraniczającej te-

ren  DD 2, 
2) w odległości 10 m – od linii rozgraniczającej te-

ren  DZ 1. 

§ 18 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem PG 1 ustala się przeznaczenie: 
1) podstawowe: tereny powierzchniowej eksplo-

atacji surowców mineralnych, 
2) uzupełniające: obiekty zaplecza, drogi we-

wnętrzne, place, parkingi, sieci i urządzenia in-
frastruktury technicznej, 

3) dopuszcza się lokalizowanie zakładów przerób-
czych. 

§ 19 

1. Dla terenu oznaczonych na rysunku planu symbo-
lem DL 1 ustala się przeznaczenie: 
1) podstawowe – lasy ochronne, w masywie 

wzgórz  iełczyńskich, zawartych w granicach 
Ślężańskiego Parku  rajobrazowego, 

2) uzupełniające: 
a) drogi leśne,  
b) urządzenia melioracyjne,  
c) terenowe urządzenia służące wypoczynkowi 

i rekreacji w ramach ścieżek i szlaków space-
rowych oraz turystycznych; 

d) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej. 
2. w obrębie ZL 1 ochronie podlegają wyznaczone 

w rysunku planu użytki ekologiczne nominowane 
do programu Natura 2000, na podstawie przepisów 
szczególnych. 
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§ 20 

1. Dla terenów rolniczych oznaczonych na rysunku 
planu symbolem od R 1 uo R 5 ustala się przezna-
czenie: 
1) podstawowe – uprawy polowe, uprawy sadow-

nicze, ogrodnicze, łąki i pastwiska, zadrzewie-
nia, 

2) uzupełniające: 
a) drogi transportu rolnego, urządzenia meliora-

cyjne, 
b) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej. 

2. Dopuszcza się na terenach R 2 zalesienia, szcze-
gólnie w bezpośrednim sąsiedztwie kompleksów le-
śnych oraz w obrębie istniejącej granicy rolno-leś-
nej. 

§ 21 

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 
E 1 ustala się przeznaczenie na tereny infrastruktury 
technicznej z zakresu elektroenergetyki – stacja trans-
formatorowa. 

§ 22 

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 
KDD 1 ustala się przeznaczenie na cele komunikacji, 
tj. drogi kategorii zbiorczej, w ciągu drogi powiatowej 
nr 2878D. 

§ 23 

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbo-
lami od KDD 1 uo KDD 11 ustala się przeznaczenie 
na drogi dojazdowe. 

2. Drogę  DD 9 należy prowadzić w sposób niekolidu-
jący z istniejącą na działce nr 217/1 przepompow-
nią gminną. 

§ 24 

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 
KD6 1 uo KD6 6 ustala się przeznaczenie na drogi 
gospodarcze transportu rolnego. 

R o z d z i a ł  4 

PrzepiIy 2ońcowe 

§ 25 

1. Ustala się stawkę procentową, o której mowa 
w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 
1) dla terenów oznaczonych na rysunku planu 

symbolami Ue, R, ZL,  DZ,  DD,  Dg w wyso-
kości 0%, 

2) dla pozostałych terenów w wysokości 30%. 

§ 26 

Nieruchomości, dla których przed wejściem w życie 
niniejszej uchwały wydano decyzje o warunkach zabu-
dowy i zagospodarowania terenu, mogą być zagospo-
darowane na zasadach określonych w tych decyzjach, 
jeśli nie są sprzeczne z ustaleniami planu, z wyjątkiem 
zapisów dotyczących wyznaczonych w nich linii zabu-
dowy. 

§ 27 

wykonanie  uchwały  powierza  się  wójtowi  Gminy 
Dzierżoniów. 

§ 28 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia 
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 
 

 PRZEwwDNIsZIsZ 
 RADZ GMINZ 

 ADAM JAN MAK 
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Dałączni2 nr 1 uo uchwały Rauy 
Gminy Dzierżoniów z unia 1 wrze-
śnia 2006 r. (poz. 3193) 
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Dałączni2 nr 2 uo uchwały Rauy 
Gminy Dzierżoniów z unia 1 wrze-
śnia 2006 r. (poz. 3193) 
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Dałączni2 nr 3 uo uchwały Rauy 
Gminy Dzierżoniów z unia 1 wrze-
śnia 2006 r. (poz. 3193) 
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Dałączni2 nr 4 uo uchwały Rauy 
Gminy Dzierżoniów z unia 1 wrze-
śnia 2006 r. (poz. 3193) 

 
 
 

RODSTRDYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIDACJI DAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI 
D DAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICDNEJ, KTÓRE NALE Ą DO DADAS WŁASNYCH 
GMINY, ORAD DASADACH ICH FINANSOWANIA, DGODNIE D PRDEPISAMI O FINANSACH 

PUBLICDNYCH 
 
 
 
  Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami), art. 7 ust. 1 pkt 2 
i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i art. 124 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 
1998 r. o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z później-
szymi zmianami) Rada Gminy Dzierżoniów rozstrzyga, co następuje: 
 

§ 1 

1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej służące zaspokojeniu zbiorowych potrzeb 
mieszkańców stanowią zadania własne gminy. 

2. wykaz zadań własnych zapisanych w planie: 
1) Modernizacja i rozbudowa sieci dróg gminnych w granicach opracowania planu do pa-

rametrów określonych planem wraz z niezbędnym zakresem elementów infrastruktury 
technicznej, tj. sieć wodociągowa i sieć kanalizacji sanitarnej. 

§ 2 

eposób realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 
należą do zadań własnych gminy: 
1) w oparciu o obowiązujące przepisy m.in. Prawo Zamówień Publicznych itp. 
2) w oparciu o przepisy branżowe, w tym np. Prawo Energetyczne, 
3) etapowanie realizacji poszczególnych zadań w oparciu o: 

• wieloletni plan inwestycyjny gminy, 
• wieloletni plan finansowy gminy. 

§ 3 

Możliwe zasady finansowania zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, które należą do zadań własnych gminy, zgodnie  z przepisami o finansach publicz-
nych: 
1) z budżetu gminy zgodnie z uchwałą budżetową, 
2) z kredytów i pożyczek, 
3) z obligacji komunalnych, 
4) z udziału inwestorów zewnętrznych na podstawie odrębnych porozumień, 
5) ze środków pomocowych UE, 
6) z wojewódzkiego Funduszu wchrony Środowiska,  
7) z innych źródeł. 
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3194 

UCHWAŁA RADY GMINY DDIER ONIÓW 

z dnia 1 września 2006 r. 

w Iprawie miejIcowe6o pXanu za6oIpouarowania przeInrzenne6o 
części Gminy Dzierżoniów – obręb Jęurzejowice 

 Działając na podstawie przepisów art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst 
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1951 ze zmianami), art. 3 ust. 1, art. 4 
ust. 1, art. 15, art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 
ze zmianami) w związku z uchwałą nr XV/155/04 Rady Gminy Dzierżoniów 
z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części gminy obej-
mującej wsie:  siążnica,  iełczyn, Jędrzejowice, Tuszyn i włóki; Rada Gmi-
ny Dzierżoniów uchwala, co następuje: 

 
 

R o z d z i a ł  1 

PrzepiIy o6óXne 

§ 1 

1. Po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami w „etu-
dium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Dzierżoniów”, uchwala się 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
dla części gminy Dzierżoniów – obręb Jędrzejowice 
i przyjmuje ustalenia zawarte w uchwale jako prze-
pisy prawa miejscowego. 

2. Niniejszym miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego objęto obszar Gminy Dzierżoniów 
w granicach obrębu geodezyjnego wsi Jędrzejowi-
ce. 

§ 2 

1. Integralną część uchwały stanowią załączniki: 
1) rysunek planu składający się z dwóch części: 

a) część zainwestowana wsi – w skali 1: 2 000 
– załącznik nr 1,  

b) część obrębu, na którą składają się komplek-
sy rolno-leśne wyłączone z zainwestowania – 
w skali 1: 5 000 – załącznik nr 2, 

2) rozstrzygnięcie w sprawie uwag wniesionych do 
projektu planu – załącznik nr 3, 

3) rozstrzygnięcie w sprawie sposobu realizacji in-
westycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które należą do zadań własnych gminy oraz 
o zasadach ich finansowania – załącznik nr 4. 

§ 3 

1. Ustaleniami obowiązującymi na rysunku planu są 
następujące oznaczenia graficzne: 
1) granice obszaru objętego planem; 
2) linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach 

lub zasadach zagospodarowania; 
3) nieprzekraczalne linie zabudowy; 
4) obowiązujące linie zabudowy; 
5) literowo-liczbowe symbole przeznaczenia terenu 
6) granice stref ochrony konserwatorskiej „ ”; 
7) granice otuliny Ślężańskiego Parku  rajobrazo-

wego; 

8) obiekty o walorach kulturowych ujęte w gminnej 
ewidencji zabytków; 

oraz następujące symbole literowe, określające 
funkcje terenów wg zestawienia: 
RM/MN – tereny zabudowy zagrodowej i zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, 
RM/MN/TR – tereny zabudowy zagrodowej i zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszcze-
niem funkcji turystyczno-rekreacyjnej, 
US – tereny usług sportu i rekreacji, 
R – tereny rolne bez prawa zabudowy, 
RT – tereny rolnicze z dopuszczeniem funkcji rekre-
acyjno-wypoczynkowej, 
DL – tereny lasów i dolesień, 
KD – tereny dróg publicznych, w tym: 
KDD – dróg zbiorczych, 
KDD – dróg dojazdowych, 
KDW – tereny dróg wewnętrznych, ogólnodostęp-
nych, niezaliczone do dróg publicznych. 

2. Pozostałe oznaczenia graficzne na rysunku planu 
nie stanowią jego ustaleń i mają charakter informa-
cyjny: 

§ 4 

1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o: 
1) przepiIach Izcze6óXnych i ourębnych – rozumie 

się przez to obowiązujące przepisy ustaw wraz 
z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w 
zagospodarowaniu terenów wynikające z pra-
womocnych decyzji administracyjnych; 

2) ryIun2u pXanu – rozumie się przez to rysunek 
wymieniony w § 2 ust. 1 pkt 1 a) i b) niniejszej 
uchwały; 

3) obIzarze – rozumie się przez to obszar objęty 
planem; 

4) nerenie – rozumie się przez to teren o określo-
nym przeznaczeniu podstawowym, wyznaczony 
na rysunku planu liniami rozgraniczającymi; 

5) przeznaczeniu pouInawowym – rozumie się 
przez to rodzaj przeznaczenia terenu, który do-
minuje w obszarze wydzielonym liniami rozgra-
niczającymi; 
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  6) przeznaczeniu uopuIzczaXnym – rozumie się 
przez to rodzaj przeznaczenia inny niż podsta-
wowy, który uzupełnia i wzbogaca użytkowa-
nie podstawowe; 

  7) uIłu6ach i uziałaXności 6oIpouarczej – rozumie 
się przez to w szczególności usługi związane 
z obsługą rolnictwa, agroturystykę i inne z za-
kresu handlu, gastronomii, rzemiosła produk-
cyjnego i usługowego, turystyki i rekreacji, 
składy i magazyny oraz inną działalność o zbli-
żonym charakterze; 

  8) a6ronuryInyce – rozumie się przez to obiekty 
mieszczące pokoje gościnne w liczbie nieprze-
kraczającej 7, wraz z niezbędnym zapleczem; 

  9) uciążXiwości uXa śrouowiI2a – rozumie się przez 
to zjawiska fizyczne lub stany utrudniające ży-
cie (zwłaszcza hałas, wibracje, zapachy, zanie-
czyszczenie powietrza, wód i zanieczyszczenie 
odpadami), które stwarzają możliwość  pogor-
szenia jego stanu, w rozumieniu przepisów 
szczególnych; 

10) uIłu6ach nieuciążXiwych – rozumie się przez to 
usługi niepowodujące szkodliwości i uciążliwo-
ści dla użytkowników sąsiednich terenów i nie-
zaliczone według przepisów szczególnych do 
przedsięwzięć „mogących znacząco oddziały-
wać na środowisko”; 

11) nynuXe prawnym – rozumie się przez to prawo 
własności, użytkowania wieczystego, zarządu, 
prawo do dysponowania terenem oraz inne 
prawa wynikające z umów cywilnoprawnych; 

12) uro6ach wewnęnrznych – rozumie się przez to 
istniejące i projektowane drogi dojazdowe, 
niewydzielone liniami rozgraniczającymi na ry-
sunku planu, niezbędne dla zapewnienia prawi-
dłowej obsługi działek i obiektów oraz terenów 
rolnych i leśnych. w stosunku do nich nie wy-
stępuje konieczność przejęcia przez Gminę, 
w rozumieniu ustawy o gospodarce nierucho-
mościami; 

13) powierzchni nerenu bioXo6icznie czynnej – ro-
zumie się przez to grunt rodzimy pokryty ro-
ślinnością oraz wodę powierzchniową na dział-
ce budowlanej; 

14) powierzchni zabuuowy obie2nów – rozumie się 
przez to sumę powierzchni kondygnacji parteru 
budynków znajdujących się na działce, liczoną 
po zewnętrznym obrysie murów poszczegól-
nych obiektów; 

15) powierzchni zabuuowanej – rozumie się przez 
to powierzchnię zabudowy obiektów kubatu-
rowych w podstawowym obrysie, tarasy, pla-
ce, nawierzchnie utwardzone oraz komunikację 
wewnętrzną; 

16) nieprze2raczaXnej Xinii zabuuowy – rozumie się 
przez to linię wyznaczającą granice dopusz-
czalnego wznoszenia budynków oraz określo-
nych w ustaleniach planu rodzajów budowli 
naziemnych niebędących liniami przesyłowymi i 
sieciami uzbrojenia terenu; linia ta nie odnosi 
się do istniejących budynków, zrealizowanych 
przed wejściem w życie niniejszej uchwały; 

17) obowiązującej Xinii zabuuowy – rozumie się 
przez to linię, wzdłuż której należy sytuować 
budynki oraz określone w ustaleniach planu ro-

dzaje budowli naziemnych niebędących liniami 
przesyłowymi i sieciami uzbrojenia terenu, 
uwzględniająca możliwość przekroczenia ww. 
linii elementem budynku takim jak ganek, we-
randa, wykusz, balkon, taras, schody, o po-
wierzchni nie większej niż 30% płaszczyzny 
danego budynku, na odległość nie większą niż 
1,5 m. 

2. Pojęcia niezdefiniowane należy rozumieć zgodnie 
z obowiązującymi przepisami szczególnymi. 

R o z d z i a ł  2 

UInaXenia uXa całe6o obIzaru w 6ranicach pXanu 

§ 5 

1. w zakresie ogólnych zaIau ochrony i 2Iznałnowania 
łauu przeInrzenne6o ustala się: 
1) Ukształtowania lub rewaloryzacji wymagają: 

a) układ przestrzenny wsi w oparciu o zasadę 
kontynuacji historycznego rozwoju jednostki 
osadniczej; 

b) hierarchiczny układ komunikacyjny stanowią-
cy czytelny szkielet obszaru, zapewniający 
właściwą dostępność terenów przeznaczo-
nych pod zainwestowanie przy równoczesnej 
segregacji ruchu; 

c) ciągi zabudowy lokalizowanej na obszarach 
wiejskich, szczególnie wzdłuż ulic i dróg pu-
blicznych; 

d) formy zabudowy mieszkaniowej i usługowej; 
e) ekspozycja obiektów reprezentacyjnych i te-

renów publicznych; 
f) kompozycja zieleni na terenach publicznych 

oraz w zespołach usług z zielenią towarzy-
szącą; 

g) ciągi zieleni stanowiące izolację przestrzenną 
terenów i obiektów obcych krajobrazowo lub 
uciążliwych; 

2) wchrony wymagają: 
a) historyczny układy przestrzenny wsi, 
b) tereny zwartych kompleksów leśnych i ich 

obrzeży, cenne zespoły przyrodniczo-krajo-
brazowe oraz tereny otwartej rolniczej prze-
strzeni produkcyjnej, 

c) istniejące grupy zieleni, aleje i szpalery drzew 
towarzyszące zabudowie oraz wzdłuż ciągów 
komunikacyjnych, 

d) historyczne formy budynków o wartościach 
zabytkowych, wskazanych w rysunku planu; 

3) Nakazy, zakazy, dopuszczenia i ograniczenia w 
zagospodarowaniu terenów służące ochronie 
i kształtowaniu ładu przestrzennego określają 
przepisy  niniejszej  uchwały  zawarte w rozdzia-
le 3. 

§ 6 

1. w zakresie ogólnych zaIau ochrony uzieuzicnwa 
2uXnurowe6o i zabyn2ów oraz uóbr 2uXnury wIpół-
czeInej ustala się strefy i obszary ochrony konser-
watorskiej oraz przepisy wymienione w ust. 3, 4. 

2. Ustala się Inrefę „K” ochrony 2rajobrazu, dla której 
obowiązują następujące ustalenia: 
1) należy zachować i wyeksponować elementy hi-

storycznego założenia folwarcznego, 
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2) nowa zabudowa powinna nawiązywać do cha-
rakteru założenia architektoniczno-urbanistycz-
nego, 

3) należy dążyć do odtworzenia i rewaloryzacji za-
łożenia objętego strefą o której mowa w ust. 1. 

3. w obrębie zabyn2owych InanowiI2 archeoXo6icz-
nych wszelkie inwestycje należy prowadzić zgodnie 
z przepisami odrębnymi i szczególnymi.  

4. Na całym obIzarze miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego ustala się:  
1) ochronę obiektów o wartościach zabytkowych, 

wskazanych na rysunku planu, 
2) ochrona, o której mowa w pkt 1, polega 

w szczególności na zachowaniu podstawowych 
elementów obiektów, takich jak bryła budynku, 
forma dachu, rozmieszczenie otworów okien-
nych i drzwiowych, symetryczne podziały sto-
larki, detale architektoniczne, 

3) rozbudowa, przebudowa, remont, zmiana funkcji 
obiektów, o których mowa w pkt 1, wymaga  
uzgodnienia właściwego konserwatora zabytków 
zgodnie z przepisami szczególnymi, 

4) ochroną, o której mowa w pkt 1, obejmuje się 
obiekty objęte gminną lub wojewódzką ewiden-
cją zabytków. 

§ 7 

1. Nie określa się 6ranic i IpoIobów za6oIpouarowa-
nia nerenów Xub obie2nów pouXe6ających ochronie, 
ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, 
w tym terenów górniczych, a także narażonych na 
niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożeń osuwa-
nia się mas ziemnych, z wyjątkiem obszaru w gra-
nicach ŚP , dla którego obowiązują: 
a) strefę ochronną szerokości 100 m od granic 

zwartych kompleksów leśnych należących do 
ŚP , 

b) w strefie o której mowa w lit. a), ustala się za-
kaz zabudowy,  

c) wprowadza się nakaz naturalnego ukształtowa-
nia terenu – lokalne niwelacje terenu nie mogą 
przekraczać 0,50 m w stosunku do naturalnego 
poziomu terenu. 

§ 8 

1. Ustala się następujące ogólne zaIauy uzbrojenia 
nerenów w infraInru2nurę nechniczną: 
1) sieci uzbrojenia technicznego terenu w obszarze 

zabudowy zwartej należy prowadzić w obrębie 
linii rozgraniczających ulic,  

2) projektowane sieci uzbrojenia należy sytuować 
równolegle w stosunku do istniejących i plano-
wanych linii rozgraniczających ulic w takich po-
ziomych i pionowych odległościach od istnieją-
cych i projektowanych elementów podziemnego 
i naziemnego uzbrojenia terenu, jakie przewidują 
obowiązujące przepisy szczególne, 

3) w przypadku realizacji sieci uzbrojenia technicz-
nego poza liniami rozgraniczającymi ulic, należy 
je prowadzić równolegle do granic działek, 
w pasie terenu wolnym od istniejącego i porjek-
towanego zainwestowania, 

4) w przypadku, gdy istniejące uzbrojenie terenu 
prowadzone jest w sposób sprzeczny z zasada-
mi określonymi w pkt 1, 2 i 3 – należy dążyć do 

jego przełożenia, umożliwiając tym samym 
prawidłowe sytuowanie innych sieci, 

  5) odstępstwa od zasady, o której mowa w pkt 1, 
2, 3 i 4, dopuszcza się wyłącznie wtedy, gdy 
nie ma technicznej możliwości realizacji tych 
ustaleń, 

  6) dopuszcza się możliwość realizacji urządzeń 
technicznych uzbrojenia jako towarzyszących 
inwestycjom na terenach własnych inwesto-
rów, pod warunkiem nienaruszenia warunków 
zabudowy,  

  7) realizacja układu komunikacyjnego powinna 
obejmować kompleksową realizację uzbrojenia 
technicznego, 

  8) demontaż wszystkich istniejących nieczynnych 
sieci uzbrojenia terenu w przypadkach moder-
nizacji, budowy i przebudowy układu komuni-
kacyjnego lub infrastruktury technicznej, 

  9) w przypadku modernizacji istniejących sieci na-
leży dążyć do tego, by realizacja nowych sieci 
odbywała się po trasach zdemontowanych nie-
czynnych sieci, pod warunkiem  zachowania 
zgodnych z przepisami odległości od innych 
elementów uzbrojenia podziemnego, 

10) przebudowa istniejących i likwidacja nieczyn-
nych sieci, kolidujących z planowanym zainwe-
stowaniem, 

11) dopuszcza się realizację urządzeń technicznych 
uzbrojenia, w tym ciągów drenażowych, prze-
wodów i urządzeń służących do przesyłania 
płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz 
urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, 
a także innych podziemnych, naziemnych lub 
nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych 
do korzystania z tych przewodów i urządzeń na 
terenach oznaczonych na rysunku planu sym-
bolami Rp, R, ZL o ile przepisy szczególne nie 
będą tego wykluczać, 

12) w granicach terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami RM/MN, RM/MN/TR, Ue do-
puszcza się realizację urządzeń technicznych 
uzbrojenia związanych z obsługą tych obsza-
rów,  

13) dla realizacji urządzeń, o których mowa 
w ust. 11 i 12, które służą więcej niż jednemu 
odbiorcy  dopuszcza się wydzielenia niezbęd-
nych działek, w takim przypadku należy za-
pewnić dojazd do działek z dróg publicznych 
w formie drogi wewnętrznej lub organizacji za-
budowy umożliwiającej świadczenie służebno-
ści dojazdu. 

2. w zakresie zaopanrzenia w wouę ustala się: 
1) zaopatrzenie w wodę z komunalnej  sieci wodo-

ciągowej,  
2) budowę zbiorników wyrównawczych zapewnia-

jących utrzymanie właściwego ciśnienia w sieci 
rozdzielczej, w przypadku wystąpienia takiej po-
trzeby, 

3) budowę sieci wodociągowej poprzez realizację 
sieci rozdzielczej ułożonej zgodnie z ustaleniami 
określonymi w ust. 1, 

4) budowę rozdzielczej sieci wodociągowej w ukła-
dach pierścieniowych, zapewniającej ciągłość 
dostawy wody do odbiorców oraz zabezpiecze-
nie ppoż., 
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5) wymianę sieci wodociągowej, która ze względu 
na zbyt małe przekroje lub zły stan techniczny 
nie pozwala na dostawę wody w odpowiedniej 
ilości i odpowiednim ciśnieniu. 

3. w zakresie ouprowauzania ście2ów 2omunaXnych 
i przemyIłowych ustala się: 
1) dopuszcza się docelowe odprowadzenie ścieków 

komunalnych i przemysłowych do komunalnego 
systemu kanalizacji sanitarnej i dalej systemem 
grawitacyjno-tłocznym do oczyszczalni w Mo-
ścisku, po dokonaniu jej rozbudowy,  

2) do czasu realizacji zbiorczego systemu gminnego 
dopuszcza się odprowadzenie ścieków do zbior-
ników bezodpływowych lub zastosowanie in-
nych systemów odprowadzenia ścieków zgod-
nych z obowiązującymi przepisami i normami 
oraz warunkami lokalnymi, w tym w szczegól-
ności poprzez realizację przyobiektowych 
oczyszczalni indywidualnych, 

3) wyposażenie w urządzenia oraz w dalszej kolej-
ności w sieć kanalizacjyną wszystkich obszarów 
zainwestowania, 

4) budowę kanalizacji sanitarnej ułożonej zgodnie 
z ustaleniami określonymi w ust. 1,  

5) podczyszczenie ścieków przemysłowych o prze-
kroczonych dopuszczalnych wartościach zanie-
czyszczeń, przed ich wprowadzeniem do kanali-
zacji sanitarnej, w oczyszczalniach zakładowych, 
zlokalizowanych na terenie własnym inwestora. 

4. w zakresie ouprowauzania wóu opauowych ustala 
się: 
1) odprowadzenie wód opadowych do rowów me-

lioracyjnych i cieków znajdujących się w obrębie 
obszaru objętego planem, na warunkach okre-
ślonych przez administratora rowów i cieków, 

2) dopuszcza się rozwiązania techniczne służące 
zatrzymaniu wód w obrębie posesji w postaci 
studni chłonnych, systemów rozsączających 
i zbiorników wodnych, przy zapewnieniu bezpie-
czeństwa ich użytkowania, 

3) usunięcie z wód deszczowych substancji ropo-
pochodnych i zawiesin, jeśli przekroczą one war-
tości określone w przepisach szczególnych, 
przed ich wprowadzeniem do kanalizacji desz-
czowej lub do odbiornika, na terenie własnym 
inwestora, 

4) utwardzenie i skanalizowanie terenów, na któ-
rych może dojść do zanieczyszczenia substan-
cjami, o których mowa w pkt 3, 

5) możliwość budowy kanalizacji deszczowej uło-
żonej zgodnie z ustaleniami określonymi 
w ust. 1, 

6) przed przystąpieniem do prac w obrębie sieci 
i urządzeń melioracji szczegółowych, należy spo-
rządzić dokumentację techniczną zawierającą 
sposób jej odbudowy, 

7) zarurowanie melioracyjnych rowów otwartych 
kolidujących z planowanym zainwestowaniem, 
na warunkach określonych przez administratora 
rowów. 

5. w zakresie zaopanrzenia w 6az dopuszcza się: 
1) budowę rozdzielczej sieci gazowej na ogólnych 

warunkach sytuowania sieci gazowych, 

2) dostawę gazu z rozdzielczej sieci gazowej, na 
warunkach określonych przez operatora sieci, 

3) wykorzystanie gazu do celów grzewczych, 
4) strefy ograniczonego użytkowania w sąsiedz-

twie sieci i urządzeń gazowych zgodnie z przepi-
sami szczególnymi. 

6. w zakresie zaopanrzenia w ener6ię eXe2nryczną 
ustala się: 
1) dostawę energii elektroenergetycznej z istnieją-

cej i planowanej sieci średniego i niskiego napię-
cia, 

2) rozbudowę i budowę nowych linii energetycz-
nych wysokiego, średniego i niskiego napięcia 
wraz z budową stacji transformatorowych, wy-
konanych w zależności od sposobu zagospoda-
rowania terenów jako wbudowane lub obiekty 
wolno stojące na wydzielonych działkach z za-
pewnieniem dogodnego do nich dojazdu, 

3) powiązanie linii energetycznych, o których mo-
wa w pkt 2, z istniejącą siecią energetyczną, 

4) zakaz budowy nowych elektroenergetycznych 
linii napowietrznych oraz skablowanie istnieją-
cych napowietrznych linii elektroenergetycznych 
w obszarze zainwestowania wsi, 

5) strefy techniczne linii napowietrznych średniego 
napięcia po 5 m w obie strony od osi linii, 

6) w przypadku skablowania linii średniego napięcia 
ustalenia pkt. 5 tracą moc, 

7) budowę dodatkowych stacji transformatoro-
wych, niewymienionych w pkt 2 stosownie do 
potrzeb, zlokalizowanych na terenie własnym 
Inwestora w ilości i w rejonach lokalizacji okre-
ślonych przez zarządzającego siecią stosownie 
do zapotrzebowania mocy,  

8) dopuszcza się prowadzenie linii, o których mowa 
w pkt 2, 3 i 4, przez tereny użytkowane rolni-
czo, 

9) możliwość wykorzystania energii elektrycznej do 
celów grzewczych. 

7. w zakresie zaopanrzenia w ciepło ustala się: 
1) realizację lokalnych źródeł ciepła na gaz z sieci 

gazowej, energię elektryczną, paliwa płynne 
i stałe o niskiej zawartości siarki, odnawialne 
źródła energii oraz paliwa stałe – te ostatnie wy-
łącznie dla celów mieszkaniowych,  

2) stosowanie urządzeń grzewczych o wysokiej 
sprawności i niskim stopniu emisji zanieczysz-
czeń, 

3) należy dążyć do sukcesywnej likwidacji bądź 
modernizacji lokalnych kotłowni, o wysokim 
stopniu emisji zanieczyszczeń, poprzez zmianę 
czynnika grzewczego. 

8. w zakresie neXe2omuni2acji ustala się: 
1) budowę sieci telekomunikacyjnej ułożonej zgod-

nie z ustaleniami określonymi w ust. 1, 
2) lokalizowanie sieci telekomunikacyjnych we 

wspólnych kanałach zbiorczych w porozumieniu 
ze wszystkimi operatorami sieci, 

3) zakazuje się budowy wieżowych stacji przekaź-
nikowych. 

9. w zakresie 6romauzenia i uIuwania oupauów obo-
wiązują zasady określone w odrębnych przepisach; 
dopuszcza się lokalizowanie pojemników do prowa-
dzenia selektywnej zbiórki odpadów. 
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§ 9 

1. w zakresie paramenrów i wI2awni2ów 2Iznałnowa-
nia zabuuowy oraz  zaIau za6oIpouarowania nerenu 
ustala się: 
1) Dla terenów zabuuowy za6rouowej i zabuuowy 

mieIz2aniowej jeunorouzinnej, oznaczonych na 
rysunku planu symbolami RM/MN oraz nerenów 
zabuuowy  za6rouowej  i mieIz2aniowej jeuno-
rouzinnej  z uopuIzczeniem  fun2cji nuryInyczno-
-re2reacyjnej, oznaczonych na rysunku planu 
symbolami RM/MN/TR: 
a) dopuszcza się wprowadzenie jako uzupełnia-

jącego przeznaczenia terenu usług nieuciążli-
wych z zakresu handlu, obsługi ludności 
i przedsiębiorstw oraz opieki zdrowotnej 
z wyjątkiem szpitali, 

b) dopuszcza się adaptacje budynków mieszkal-
nych, gospodarczych oraz inwentarskich na 
funkcje mieszkalne niezwiązane z prowadze-
niem gospodarstw rolnych, hodowlanych lub 
ogrodniczych oraz mieszkalno-usługowe lub 
usługowe, 

c) w przypadku wprowadzania usług jako uzu-
pełniającego przeznaczenia terenu zabudowy 
mieszkaniowej, powierzchnia użytkowa tych 
usług nie może przekraczać 30% powierzchni 
użytkowej budynków, 

d) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy od 
granic terenów z terenami ulic i dróg: 
– kategorii Z zbiorczej  – w odległości 10 m, 
– kategorii D dojazdowej – w odległości 

6 m, 
– wewnętrznych – w odległości 6 m, 
– wewnętrznych niewydzielanych w rysun-

ku planu liniami rozgraniczającycmi i wy-
znaczanych w ramach poszczególnych te-
renów – w odległości 5 m, 

– dróg gospodarczych transportu rolnego – 
w odległości min 5 m, 

e) dla terenów zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej powierzchnie zabudowy budynków 
mieszkalnych na poszczególnych działkach 
nie mogą przekroczyć 10% powierzchni dzia-
łek, a budynków mieszkalno-usługowych 
20% powierzchni działek, 

f) dla zabudowy zagrodowej powierzchnie za-
budowy na poszczególnych działkach nie 
mogą przekroczyć 30% powierzchni działek, 

g) dla funkcji zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej powierzchnia biologicznie czynna po-
szczególnych działek powinna zajmować co 
najmniej 70% powierzchni działki, 

h) dla zabudowy zagrodowej powierzchnia bio-
logicznie czynna poszczególnych działek po-
winna zajmować co najmniej 50% po-
wierzchni działki, 

i) ustalenia określone w lit. d) i e) nie dotyczą 
nieruchomości położonych w obszarach 
zwartej zabudowy wiejskiej z istniejącą zabu-
dową przed dniem wejścia w życie niniejszej 
uchwały oraz pojedynczych nieruchomości 
położonych pomiędzy nieruchomościami za-
budowanymi, przeznaczonych na nową za-
budowę,  

j) nowe lub przebudowywane budynki miesz-
kalne lub mieszkalno-usługowe nie mogą 
przekraczać dwóch kondygnacji, w tym pod-
dasze, 

k) dla funkcji zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej oraz zabudowy zagrodowej – wyso-
kość budynków mierzona od poziomu terenu 
do najwyższego gzymsu nie może przekra-
czać 6,0 m, a mierzona od poziomu terenu 
do najwyższego punktu dachu nie może prze-
kraczać 12 m, 

l) dla zabudowy zagrodowej wysokość budyn-
ków gospodarczych i inwentarskich mierzona 
od poziomu terenu do najwyższego gzymsu 
nie może przekraczać 9 m, a mierzona od po-
ziomu terenu do najwyższego punktu dachu 
nie może przekraczać 14 m, 

m) w przypadku modernizacji lub przebudowy 
obiektów istniejących ustala się wymóg na-
wiązania do zachowanej zabudowy histo-
rycznej zlokalizowanej na działkach sąsied-
nich gabarytami, szerokością traktów, ukła-
dem dachów, wysokością nadziemnych kon-
dygnacji, liczbą osi elewacji oraz podziałami 
poziomymi elewacji; w takich przypadkach 
wysokości określone w lit. h) mogą być prze-
kroczone o 20%, 

n) istniejące budynki mogą być remontowane 
lub modernizowane jedynie z zachowaniem 
dotychczasowej formy, 

o) nie dopuszcza się nadbudowy obiektów 
o wysokich walorach kulturowych figurują-
cych w wojewódzkiej lub gminnej ewidencji 
zabytków, zaznaczonych na rysunku planu, 

p) ustala się dopuszczalne formy dachów: 
– kalenicowe, dwuspadowe, symetryczne 

o nachyleniu połaci od 36–45°, 
– kalenicowe dwuspadowe lub wielospado-

we o nachyleniu połaci j/wyżej, syme-
tryczne z ewentualnymi naczółkami, 

– mansardowe, 
q) dopuszcza się pokrycia dachowe wyłącznie w 

postaci dachówek ceramicznych w kolorze 
naturalnej ceramiki budowlamej, 

r) budynki gospodarcze lub garaże wolno stoją-
ce mogą być wyłącznie parterowe i winny 
mieć formę dachu odpowiadającą formie bu-
dynków mieszkalnych, 

s) do robót wykończeniowych należy stosować 
materiały naturalne, takie jak; ceramika bu-
dowlana, kamień naturalny, drewno, łupek, 
tynki mineralne itp., obowiązuje zakaz sto-
sowania siddingów, płyt warstwowych oraz 
blach elewacyjnych innych. 

2) Dla nerenów 2omuni2acji oznaczonych na rysun-
ku planu symbolami KDD, KDD, KDW oraz wy-
dzielanych w ramach poszczególnych terenów 
dróg wewnętrznych i gospodarczych transportu 
rolnego ustala się następujące zasady w zakresie 
zasad modernizacji, rozbudowy i budowy sys-
temów komunikacji i infrastruktury technicznej: 
a) szerokości w liniach rozgraniczających dróg 

i ulic zgodnie z rysunkiem planu: 
– kategorii Z – co najmniej 25 m, 
– kategorii D – co najmniej 12 m, 
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– dróg gospodarczych transportu rolnego – 
co najmniej 6,0 m, 

– drogi wewnętrzne ogólnodostępne – co 
najmniej 10 m,  

b) szerokości, o których mowa w pkt 1, nie 
obowiązują w granicach obszarów zwartej 
zabudowy wsi, gdzie należy je dostosować 
do możliwości wynikających z istniejącej za-
budowy i granic władania, 

c) linie rozgraniczające tereny komunikacji pu-
blicznej mogą być korygowane w kierunku 
poszerzenia dróg i ulic za zgodą właścicieli 
gruntów, których poszerzenie dotyczy o sze-
rokość nie większą niż 3 m, 

d) dopuszcza się realizację zatok postojowych, 
e) w liniach rozgraniczających ulic w granicach 

obszarów zwartej zabudowy wsi należy 
w miarę możliwości prowadzić wszelkie sieci 
infrastruktury technicznej, 

f) sieci infrastruktury technicznej na odcinkach 
dróg położonych poza obszarami zabudowy 
wiejskiej należy prowadzić poza pasami dro-
gowymi w odległościach minimalnych wyma-
ganych przepisami odrębnymi, 

g) dla drogi  D Z w obszarze zainwestowania 
wsi należy przewidzieć co najmniej jedno-
stronny chodnik dla pieszych, 

3) Dla nerenów roXniczych z uopuIzczeniem fun2cji 
re2reacyjno-wypoczyn2owej oznaczonych na ry-
sunku planu symbolem RT ustala się: 
a) wprowadza się zakaz zabudowy obiektami 

kubaturowymi,  
b) dopuszcza się realizację urządzeń terenowych 

z zakresu sportu i rekreacji oraz wypoczynku; 
c) dopuszcza się zalesienia gruntów rolnych, 
d) ustala się ochronę istniejącej zieleni śródpol-

nej, 
e) należy zachować istniejące śródpolne drogi 

transportu rolniczego, 
f) dopuszcza się wydzielanie dróg gospodar-

czych transportu rolniczego, 
g) zmiany przebiegu dróg, o których mowa 

w lit. e) są dopuszczalne pod warunkiem za-
chowania warunków dostępności do nieru-
chomości rolnych związanych z drogami, któ-
rych dotyczy zmiana, 

h) istniejące śródpolne cieki wodne i rowy me-
lioracyjne podlegają ochronie, chyba że admi-
nistrator cieku lub rowu dopuści ich zaruro-
wanie lub likwidację, 

4) Dla nerenów Xeśnych oznaczonych w na rysunku 
planu symbolem DL oraz tych niewydzielonych 
z kompleksów rolniczej przestrzeni produkcyjnej 
ustala się; 
a) zakaz jakiejkolwiek zabudowy kubaturowej, 
b) obowiązek respektowania zapisów zawartych 

w przepisach szczególnych dotyczących go-
spodarki leśnej, 

5) Dla nerenów uIłu6 Ipornu oznaczonych na ry-
sunku planu symbolem US ustala się: 
a) wprowadza się możliwość budowy obiektu 

kubaturowego, stanowiącego wyłącznie nie-
zbędne zaplecze dla podstawowej funkcji jaką 
jest istniejące boisko sportowe o charakterze 

i parametrach jak dla zabudowy mieszkanio-
wej niskiej intensywności,  

b) dopuszcza się realizację urządzeń terenowych 
z zakresu sportu i rekreacji oraz wypoczynku; 

6) Dla nerenów roXniczych oznaczonych na rysunku 
planu symbolem R ustala się: 
a) wprowadza się zakaz zabudowy,  
b) dopuszcza się zalesienia gruntów rolnych, 
c) ustala się ochronę istniejącej zieleni śródpol-

nej, 
d) należy zachować istniejące śródpolne drogi 

transportu rolniczego, 
e) dopuszcza się wydzielanie dróg gospodar-

czych transportu rolniczego, 
f) zmiany przebiegu dróg, o których mowa 

w lit. e), są dopuszczalne pod warunkiem za-
chowania warunków dostępności do nieru-
chomości rolnych związanych z drogami, któ-
rych dotyczy zmiana, 

g) istniejące śródpolne cieki wodne i rowy me-
lioracyjne podlegają ochronie, chyba że admi-
nistrator cieku lub rowu dopuści ich zaruro-
wanie lub likwidację. 

§ 10 

1. w zakresie zaIau i warun2ów IcaXania i pouziału 
nieruchomości ustala się: 
1) Dla terenów zabudowy zagrodowej i mieszka-

niowej jednorodzinnej, oznaczonych na rysunku 
planu symbolem RM/MN, oraz  zabudowy za-
grodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej z do-
puszczeniem funkcji turystyczno-rekreacyjnej, 
oznaczonych na rysunku planu symbolem 
RM/MN/TR: 
a) wydzielane działki są przeznaczone na lokali-

zację zabudowy w układzie wolno stojącym;  
b) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - 

powierzchnia działek przeznaczonych pod 
nową zabudowę nie może być mniejsza niż 
3500 m2, z wyjątkiem zabudowy plombowej 
na obszarach historycznie ukształtowanej za-
budowy wiejskiej, która może być lokalizo-
wana na mniejszych działkach, pod warun-
kiem podporządkowania jej lokalizacji zasa-
dom kontynuacji układu urbanistycznego, 

c) powierzchnia działek przeznaczonych pod 
nową zabudowę zagrodową nie może być 
mniejsza niż 5000 m2, 

d) dopuszcza się scalanie gruntów, 
e) dopuszcza się wtórny podział działek na tere-

nach zabudowanych na warunkach ustalo-
nych planem oraz w przypadkach mających 
na celu wyrównanie granic, powiększenie 
działek sąsiednich lub zniesienie współwła-
sności, 

f) dla działek położonych przy drogach  DZ, 
 DD i  Dw kąt położenia granic działek 
w stosunku  do  pasa  drogi ustala się na 
60–90w, warunek ten nie dotyczy podziałów 
już istniejących, 

g) usługi związane z funkcją rekreacyjno-sporto-
wą oraz towarzyszącą należy wiązać z zabu-
dową mieszkaniową i zagrodową. 
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§ 11 

1. Ustala się następujące zasady w za2reIie wyma6ań 
wyni2ających z ponrzeb 2Iznałnowania przeInrzeni 
pubXicznych: 
1) dla nerenów 2omuni2acji, oznaczonych na ry-

sunku planu symbolami  DZ,  DD,  Dw: 
a) ustala się zakaz realizacji nowych obiektów 

budowlanych, z wyjątkiem urządzeń tech-
nicznych dróg i ulic związanych z utrzyma-
niem i obsługą ruchu, 

b) ustala się zakaz rozbudowy i wymiany bu-
dowli istniejących niezwiązanych z utrzyma-
niem dróg i ulic oraz obsługą ruchu, 

c) dopuszcza się lokalizowanie w liniach rozgra-
niczających ulic w granicach obszarów zwar-
tej zabudowy wsi obiektów małej architektu-
ry, reklam, urządzeń technicznych oraz ziele-
ni, 

d) od strony terenów wymienionych w ust. 1 
zakazuje się stosowania trwałych ogrodzeń 
pełnych oraz prefabrykowanych betonowych, 

e) ogrodzenia należy projektować w sposób 
zharmonizowany z obiektem kubaturowym, 
stosować należy materiały takie jak zastoso-
wano do robót wykończeniowych obiektów, 
w uzasadnionych przypadkach – tam gdzie 
drogi dojazdowe i wewnętrzne są wąskie na-
leży stosować cofnięcie stref wjazdowych na 
poszczególne nieruchomości. 

§ 12 

1. W za2reIie Izcze6ółowych warun2ów za6oIpoua-
rowania nerenów oraz o6raniczenia w ich użyn2o-
waniu, w tym zakazu zabudowy ustala się: 
1) dla terenów zabudowy zagrodowej, mieszka-

niowej lub usługowej obowiązek zapewnienia 
miejsc parkingowych na terenie własnym zgod-
nie ze wskaźnikiem: 
– 1 stanowisko postojowe na każde kolejne 

rozpoczęte 40 m2 powierzchni użytkowej 
usług,  

– 2 stanowiska postojowe na każde mieszka-
nie. 

2.  Dla terenu w granicach Ślężańskiego Parku  rajo-
brazowego obowiązujące są ustalenia zawarte 
w planie ochrony Ślężańskiego Parku  rajobrazo-
wego. Na terenie parku winny zdecydowanie prze-
ważać funkcje ochronne. Funkcje innego typu mogą 
być tu wprowadzane wyłącznie pod warunkiem 
nienaruszenia w istotnym zakresie chronionych za-
sobów środowiska. Zakazy i nakazy wymienione 
w przepisach odrębnych są obowiązujące dla 
przedmiotowego terenu. 

3. Dla wyznaczonego terenu naturalnej otuliny ŚP  – 
tj. w granicach pozostałego obszaru w obrębie Ję-
drzejowice należy stosować wszystkie zakazy, na-
kazy i zalecenia zawarte w przepisach odrębnych 
oraz opracowanym planie ochrony – jeśli ustalenia 
tegoż planu nie będą stały w sprzeczności z ustale-
niami planu miejscowego. 

4. Dla terenów komunikacji oznaczonych na rysunku 
planu symbolami  DZ,  DD oraz  Dw ustala się 
następujące zasady obsługi terenów zabudowanych 
lub przeznaczonych na zabudowę: 

1) ustala się ograniczoną dostępność z drogi  D Z, 
należy dążyć do łączenia zjazdów w bliźniacze, 
wykorzystania już istniejących lub wydzielenia 
odcinków dróg serwisowych służących wyłącz-
nie obsłudze pośredniej, 

2) dla nieruchomości przyległych do terenów dróg 
dojazdowych –  DD lub dróg wewnętrznych – 
 Dw wyklucza się bezpośrednie wjazdy z dróg 
–  DZ,  

3) nieruchomości posiadające wjazdy z dróg pu-
blicznych przed dniem wejścia w życie niniejszej 
uchwały mogą być obsługiwane na dotychcza-
sowych zasadach. 

§ 13 

Nie określa się zasad w zakresie sposobu i terminu 
tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użyt-
kowania terenów. Do czasu realizacji zagospodarowa-
nia terenu zgodnie z ustaleniami niniejszego planu na-
leży teren użytkować na zasadach dotychczasowych. 

R o z d z i a ł  3 

UInaXenia Izcze6ółowe uXa nerenów w Xiniach 
roz6raniczających 

§ 14 

1. Dla terenów zabudowy zagrodowej i zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonych na ry-
sunku planu symbolami RM/MN 1 uo RM/MN 7 
ustala się przeznaczenie: 
1) podstawowe – zabudowa zagrodowa lub zabu-

dowa mieszkaniowa niskiej intensywności, 
2) uzupełniające: 

a) usługi, 
b) zieleń urządzona, ogrody przydomowe, 
c) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej, 
d) drogi wewnętrzne.  

§ 15 

1. Dla terenów zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej 
jednorodzinnej z dopuszczeniem funkcji turystycz-
no-rekreacyjnej, oznaczonych na rysunku planu 
symbolem RM/MN/TR 1 ustala się przeznaczenie: 
1) podstawowe – zabudowa zagrodowa i miesz-

kalna niskiej intensywności z usługami z zakresu 
sportu i rekreacji, 

2) uzupełniające: 
a) agroturystyka, 
b) urządzenia terenowe sportowe i rekreacji, (do 

celów hippiki, sportów zimowych, ścieżek 
edukacyjnych, agroturystki, altan i tarasów 
do grillowania, itp.), 

c) hodowla zwierząt do 3 DJP, z wyjątkiem ko-
ni, których liczba nie może przekraczać 
20 szt., 

d) zieleń urządzona, ogrody przydomowe, 
e) drogi wewnętrzne. 

§ 16 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem US 1 ustala się przeznaczenie: 
1) podstawowe – usługi sportu i rekreacji 

a) uzupełniające – drogi wewnętrzne oraz par-
kingi, sieci i urządzenia infrastruktury tech-
nicznej. 
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2. Dla terenu wymienionego w ust. 1 dopuszcza się 
zabudowę związaną z funkcją terenu, o powierzch-
ni nieprzekraczające 10% powierzchni terenu. 

§ 17 

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbo-
lami ou DL 1 uo DL 3 ustala się przeznaczenie: 
1) podstawowe – lasy, 
2) uzupełniające: 

a) drogi leśne,  
b) urządzenia melioracyjne,  
c) terenowe urządzenia służące wypoczynkowi 

i rekreacji w ramach ścieżek i szlaków space-
rowych oraz turystycznych; 

d) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej. 

§ 18 

1. Dla terenów rolniczych z dopuszczeniem funkcji 
rekreacyjno-wypoczynkowej oznaczonych na ry-
sunku planu symbolem ou RT 1 uo RT 2 ustala się 
przeznaczenie: 
1) podstawowe – uprawy polowe, uprawy sadow-

nicze, ogrodnicze, łąki i pastwiska, zadrzewienia 
i zalesienia, 

2) uzupełniające: 
a) drogi transportu rolnego, urządzenia meliora-

cyjne, 
b) terenowe urządzenia służące rekreacji i wy-

poczynkowi, jak w § 15 ust. 1 pkt 2) b) itp., 
pozostające jako powierzchnie biologicznie 
czynne, 

c) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej. 
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, należy dą-

żyć do rekultywacji zagłębień poeksploatacyjnych 
w kierunku leśnym. 

§ 19 

1. Dla terenów rolniczych oznaczonych na rysunku 
planu symbolem ou R 1 uo R 6 ustala się przezna-
czenie: 
1) podstawowe – uprawy polowe, uprawy sadow-

nicze, ogrodnicze, łąki i pastwiska, zadrzewienia 
i zalesienia, 

2) uzupełniające: 
a) drogi transportu rolnego, urządzenia melioracyj-

ne, 
b) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, należy dą-
żyć do  rekultywacji zagłębień poeksploatacyjnych 
w kierunku leśnym. 

§ 20 

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 
KDD 1 ustala się przeznaczenie na drogi lokalne. 

§ 21 

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 
KDD 1, KDD 2, KDD 3, KDD 4 ustala się przeznacze-
nie na drogi dojazdowe. 

§ 22 

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 
KDW 1, KDW 2 ustala się przeznaczenie na drogi we-
wnętrzne. 

R o z d z i a ł  4 

PrzepiIy 2ońcowe 

§ 23 

1. Ustala się stawkę procentową, o której mowa 
w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 
1) dla terenów oznaczonych na rysunku planu 

symbolami Ue, R, ZL,  DZ,  DD  i  Dw w wy-
sokości 0%,  

2) dla pozostałych terenów w wysokości 30%. 

§ 24 

Nieruchomości, dla których przed wejściem w życie 
niniejszej uchwały wydano decyzje o warunkach zabu-
dowy, mogą być zagospodarowane na zasadach okre-
ślonych w tych decyzjach, jeśli nie są sprzeczne 
z ustaleniami planu, z wyjątkiem zapisów dotyczących 
wyznaczonych linii zabudowy. 

§ 25 

wykonanie  uchwały  powierza  się  wójtowi  miny 
Dzierżoniów. 

§ 26 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia 
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 
 PRZEwwDNIsZIsZ 
 RADZ GMINZ 

 ADAM JAN MAK 
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Dałączni2 nr 1 uo uchwały Rauy 
Gminy Dzierżoniów z unia 1 wrze-
śnia 2006 r. (poz. 3194) 
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Dałączni2 nr 2 uo uchwały Rauy 
Gminy Dzierżoniów z unia 1 wrze-
śnia 2006 r. (poz. 3194) 
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Dałączni2 nr 3 uo uchwały Rauy 
Gminy Dzierżoniów z unia 1 wrze-
śnia 2006 r. (poz. 3194) 

 
 

 
 

 
 

Dałączni2 nr 4 uo uchwały Rauy 
Gminy Dzierżoniów z unia 1 wrze-
śnia 2006 r. (poz. 3194) 

 
 

RODSTRDYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIDACJI DAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI 
D DAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICDNEJ, KTÓRE NALE Ą DO DADAS WŁASNYCH 
GMINY ORAD DASADACH ICH FINANSOWANIA, DGODNIE D PRDEPISAMI O FINANSACH 

PUBLICDNYCH 
 
 
  Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami), art. 7 ust. 1 pkt 2 
i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i art. 124 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 
1998 r. o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z później-
szymi zmianami) Rada Gminy Dzierżoniów rozstrzyga, co następuje: 
 

§ 1 

1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej służące zaspokojeniu zbiorowych potrzeb 
mieszkańców stanowią zadania własne gminy. 

2. wykaz zadań własnych zapisanych w planie: 
1) Modernizacja dróg gminnych w granicach opracowania planu do parametrów określo-

nych planem. 

§ 2 

eposób realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 
należą do zadań własnych gminy: 
1) w oparciu o obowiązujące przepisy m.in. Prawo Zamówień Publicznych, itp. 
2) w oparciu o przepisy branżowe,  
3) etapowanie realizacji poszczególnych zadań w oparciu o: 

• wieloletni plan inwestycyjny gminy, 
• wieloletni plan finansowy gminy. 
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§ 3 

Możliwe zasady finansowania zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, które należą do zadań własnych gminy, zgodnie  z przepisami o finansach publicz-
nych: 
1) z budżetu gminy zgodnie z uchwałą budżetową, 
2) z kredytów i pożyczek, 
3) z obligacji komunalnych, 
4) z udziału inwestorów zewnętrznych na podstawie odrębnych porozumień, 
5) ze środków pomocowych UE, 
6) z wojewódzkiego Funduszu wchrony Środowiska,  
7) z innych źródeł. 
 

 
 
 
 

3195 

UCHWAŁA RADY GMINY DDIER ONIÓW 

z dnia 1 września 2006 r. 

w Iprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/358/06 Rauy Gminy Dzierżoniów 
z unia 22 czerwca 2006 r. w Iprawie: zaIau i nrybu uuzieXania uanacji 
na prace 2onIerwanorI2ie,  reInauranorI2ie i robony buuowXane przy zabyn2u 

wpiIanym uo rejeInru zabyn2ów, IpoIobu jej rozXiczania i 2onnroXi 

 Na podstawie art. 176 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. 
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) oraz art. 81 ust. 1 
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
(Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

 
 

§ 1 

§ 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  
1. Dotacje z budżetu Gminy Dzierżoniów mogą być 

udzielane: osobom fizycznym, osobom prawnym, 
innym jednostkom organizacyjnym posiadającym 
tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa wła-
sności, użytkowania wieczystego, trwałego zarzą-
du, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosun-
ku zobowiązaniowego do zabytku: 
usytuowanego na terenie Gminy Dzierżoniów, 
wpisanego do rejestru zabytków, 
posiadającego istotne znaczenie historyczne, arty-
styczne lub naukowe dla Gminy Dzierżoniów ogól-
nodostępnego dla mieszkańców i turystów. 

§ 2 

wykonanie uchwały powierza się wójtowi Gminy 
Dzierżoniów. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 
 PRZEwwDNIsZIsZ 
 RADZ GMINZ 

 ADAM JAN MAK 

 
 
 
 

3196 

UCHWAŁA RADY GMINY ŚWIDNICA 

z dnia 13 września 2006 r. 

w Iprawie zaIau i nrybu uuzieXania uX6 w Ipłacaniu naXeżności pieniężnych, 
uo 2nórych nie InoIuje Iię przepiIów – Oruynacja pouan2owa, przypauają-

cych Gminie Świunica Xub jej jeunoIn2om or6anizacyjnym 

 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 z późn. zm.) 
oraz art. 43 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych  
(Dz. U. Nr 249, poz. 2104) uchwala się, co następuje: 
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§ 1 

Uchwała określa zasady i tryb umarzania oraz odra-
czania i rozkładania na raty należności pieniężnych, do 
których nie stosuje się przepisów ustawy – wrdynacja 
podatkowa, przypadających Gminie Świdnica lub jej 
jednostkom organizacyjnym, zwanych dalej należno-
ściami. 

§ 2 

1. Należności mogą być umorzone w całości lub w 
części wyłącznie w przypadkach uzasadnionych 
ważnym interesem dłużnika lub interesem publicz-
nym, gdy: 
1) dłużnik będący osobą fizyczną zmarł nie pozo-

stawiając spadkobierców odpowiadających za 
zobowiązania, a nie można ściągnąć należności 
z masy spadkowej, 

2) dłużnik niebędący osobą fizyczną uległ likwidacji 
lub upadłości, a nie ma następców prawnych lub 
osób odpowiadających za jego zobowiązania i 
nie można ściągnąć należności z majątku likwi-
dacyjnego lub masy upadłości, 

3) nie można ustalić dłużnika lub miejsca jego po-
bytu, 

4) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w toku 
postępowania mającego na celu dochodzenie na-
leżności nie uzyska się kwoty wyższej od kosz-
tów dochodzenia i egzekucji tej należności lub 
postępowanie egzekucyjne okazało się niesku-
teczne, 

5) jest uzasadnione szczególnie ważnymi względa-
mi społecznymi lub gospodarczymi, 

6) ściąganie należności zagraża interesom dłużnika, 
zwłaszcza egzystencji jego lub jego rodziny albo 
dalszemu funkcjonowaniu. 

2. Umorzenie należności z przyczyn wymienionych 
w ust. 1 pkt 1–5 może nastąpić z urzędu lub na 
wniosek dłużnika, a z przyczyn wymienionych 
w ust. 1 pkt 6 wyłącznie na wniosek dłużnika. 

3. wniosek o umorzenie należności powinien być na-
leżycie umotywowany. Przed umorzeniem należno-
ści należy przeprowadzić wszechstronne postępo-
wanie wyjaśniające i podjąć próby ściągnięcia na-
leżności. 

4. Należność może być umorzona w całości lub 
w części, jeśli zastosowanie innej ulgi przewidzianej 
w niniejszej uchwale jest niemożliwe lub niewystar-
czające. 

§ 3 

Należności mogą być na wniosek dłużnika odraczane 
lub rozkładane na raty, jeżeli terminowe spłacanie na-
leżności mogłoby zagrażać istotnym interesom dłużni-
ka, zwłaszcza egzystencji jego lub jego rodziny albo 

dalszemu funkcjonowaniu lub gdy jest to uzasadnione 
ważnymi względami społecznymi lub gospodarczymi. 
Postanowienia § 2 ust. 3 stosuje się odpowiednio. 

§ 4 

w przypadku braku możliwości zaspokojenia należno-
ści w formie pieniężnej należność może być, na wnio-
sek dłużnika, zamieniona na świadczenie rzeczowe lub 
usługi, odpowiadające wartości należności. Postano-
wienia §2 ust. 3 stosuje się odpowiednio. Ponadto 
należy brać pod uwagę realną wartość świadczeń rze-
czowych i usług oraz ich przydatność dla Gminy. 

§ 5 

1. Do umarzania i stosowania innych ulg upoważniony 
jest kierownik gminnej jednostki organizacyjnej, 
z której działalnością wiąże się dana należność. 

2. Do umarzania i stosowania ulg wobec należności 
związanych z działalnością urzędu gminy lub nie-
związanych z działalnością żadnej jednostki organi-
zacyjnej upoważniony jest wójt Gminy. 

3. wójt Gminy jest wyłącznie upoważniony do uma-
rzania należności wobec pracowników Gminy oraz 
gminnych jednostek organizacyjnych, radnych oraz 
współmałżonków tych osób. 

4. Umorzenie należności o wartości wyższej niż dwu-
krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę 
wymaga uprzedniej zgody wójta Gminy. 

5. Umorzenie należności wyższej niż pięćdziesięcio-
krotność minimalnego wynagrodzenia za pracę 
wymaga uprzedniej zgody Rady Gminy. 

6. Przez wartość należności rozumie się wysokość 
należności głównej wraz z odsetkami, naliczonymi 
kosztami postępowania i innymi należnościami 
ubocznymi. 

§ 6 

Umarzanie należności i udzielanie innych ulg następuje 
na podstawie przepisów prawa cywilnego. 

§ 7 

wykonanie uchwały powierza się wójtowi Gminy 
Świdnica. 

§ 8 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 
 PRZEwwDNIsZIsZ 
 RADZ GMINZ 

 WIESŁAW MALISZ 
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3197 

UCHWAŁA RADY GMINY DAWONIA 

z dnia 28 września 2006 r. 

w Iprawie zmiany uchwały nr XXV/202/2006 Rauy Gminy Dawonia z unia 
28 czerwca 2006 r. w Iprawie uchwaXenia re6uXaminu o2reśXające6o wyIo-
2ość Inawe2 wyna6rouzenia zaIaunicze6o i Izcze6ółowe warun2i przyzna-
wania uouan2ów uo wyna6rouzenia zaIaunicze6o, Izcze6ółowe warun2i 
obXiczania i wypłacania wyna6rouzenia za 6ouziny ponauwymiarowe 
i 6ouziny uorawnych zaInępInw oraz wyIo2ość i warun2i wypłacania na6róu i 
innych świauczeń  wyni2ających  ze InoIun2u pracy nauczycieXi w Iz2ołach 

prowauzonych przez Gminę Dawonia 

 Na podstawie art. 30 ust. 6 i art. 54 ust. 3 i 7 ustawy z dnia 
26 stycznia 1982 r. –  arta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. 
Nr 97, poz. 674), w związku  z 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 zm.) Rada Gminy Zawonia uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Do § 29 dodaje się treść następującą, tj.: 
§ 29. Uchyla się uchwałę nr XIV/181/2006 Rady 
Gminy Zawonia z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie 
uchwalenia regulaminu określającego wysokość sta-
wek wynagrodzenia zasadniczego i szczegółowe wa-
runki przyznawania dodatków do wynagrodzenia za-
sadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypła-
cania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe 
i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i wa-
runki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikają-
cych ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach pro-
wadzonych przez eamorząd Gminy Zawonia. 

§ 2 

Pozostała treść uchwały pozostaje bez zmian. 

§ 3 

wykonanie  uchwały  powierza  się  wójtowi  Gminy 
Zawonia. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu 
w Dzienniku  Urzędowym  województwa  Dolnoślą-
skiego, z mocą obowiązująca od dnia 1 stycznia 
2006 r. 
 
 
 PRZEwwDNIsZIsZ 
 RADZ GMINZ 

 FRANCISZEK BORYCKI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3198 

UCHWAŁA RADY GMINY DAWONIA 

z dnia 28 września 2006 r. 

w Iprawie zmiany uchwały nr XXV/200/2006 Rauy Gminy Dawonia z unia 
28 czerwca 2006 r. w Iprawie uInaXenia Inawe2 opłan za zajmowanie paIa 
uro6owe6o  uró6  6minnych  na ceXe  niezwiązane z ponrzebami  zarząuzania 

uro6ami Xub ponrzebami ruchu 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. 
z późn. zm.) i art. 40 ust. 8 ustawy z dnia z 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 z późn. zm.) 
Rada Gminy Zawonia uchwala, co następuje: 
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§ 1 

Do § 5 dodaje się treść następującą, tj.: 
§ 5. Uchyla się uchwałę nr XXIV/190/2006 Rady 
Gminy Zawonia z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie  
ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego 
dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami za-
rządzania drogami lub potrzebami ruchu.  

§ 2 

Pozostała treść uchwały pozostaje bez zmian. 
 
 
 
 

§ 3 

wykonanie  uchwały  powierza  się  wójtowi  Gminy 
Zawonia. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 
 PRZEwwDNIsZIsZ 
 RADZ GMINZ 

 FRANCISZEK BORYCKI 
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 PREDES  wrocław, dnia 5 października 2006 r. 
 URDĘDU REGULACJI ENERGETYKI 

 wwR-4210-48/2006/459/III-B/MB 

DECYDJA 

 Na podstawie  art. 155  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. –  odeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, 
z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 
i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, 
z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, 
poz. 682 i Nr 181, poz. 1524), w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 
10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, 
poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217), 

po rozpanrzeniu wnioI2u 

przedsiębiorstwa energetycznego 

DoXnośXąI2ie Da2łauy UIłu6owo-Prouu2cyjne „DODAMEL” Sp. z o.o. 
z siedzibą we wrocławiu 

zwanego dalej Przedsiębiorstwem 
zawartego w piśmie z dnia 15 września 2006 r. 

poInanawiam 
 
– zmienić moją decyzję z dnia 30 grudnia 2004 r. nr wwR-4210-83/2004/459/III-A/MB w zakresie ustalonego 

w niej okresu obowiązywania taryfy dla ciepła, wydłużając ten okres do dnia 30 kwietnia 2007 r.,  
– ustalić współczynniki korekcyjne w wysokości Xr = 2,1%, określające projektowaną poprawę efektywności 

funkcjonowania Przedsiębiorstwa oraz zmianę warunków prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie 
wytwarzania ciepła oraz przesyłania i dystrybucji ciepła. 

UDASADNIENIE 

Decyzją z dnia 30 grudnia 2004 r. nr wwR-4210-83/2004/459/III-A/MB ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym 
województwa Dolnośląskiego Nr 8, poz. 245 z dnia 14 stycznia 2005 r. Prezes URE zatwierdził ustaloną przez 
Przedsiębiorstwo taryfę dla ciepła na okres do dnia 31 października 2006 r. 

Pismem z dnia 15 września 2006 r. Przedsiębiorstwo wystąpiło z wnioskiem o zmianę decyzji zatwierdzają-
cej taryfę dla ciepła polegającą na wydłużeniu okresu jej obowiązywania do 30 kwietnia 2007 r. oraz o ustalenie 
współczynników korekcyjnych w wysokości Xr = 2,1%. 
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Zgodnie z art. 155 ustawy –  odeks postępowania administracyjnego decyzja ostateczna, na mocy której 
strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ admini-
stracji publicznej, który ja wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej de-
cyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony. 

Zmianie ostatecznej decyzji nie sprzeciwiają się przepisy szczególne. Za zmianą decyzji, polegającej na wy-
dłużeniu okresu obowiązywania taryfy dla ciepła i ustaleniu współczynników korekcyjnych Xr w wysokości 
wnioskowanej przez Przedsiębiorstwo przemawia interes społeczny, gdyż ceny i stawki opłat za ciepło w br. 
pozostaną na tym samym poziomie. wysokość ustalonych współczynników korekcyjnych jest adekwatna do 
zmieniających się warunków prowadzenia działalności gospodarczej przez Przedsiębiorstwo. 

Mając powyższe na uwadze postanowiłem orzec, jak w rozstrzygnięciu.  
 
 

PwUsZENIE 
 
1. wd niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do eądu wkręgowego w warszawie – eądu wchrony  onkurencji 

i  onsumentów – za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 
ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 
 odeksu postępowania cywilnego).  

2. wdwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawie-
rać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasad-
nienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji w całości lub czę-
ści (art. 47949  odeksu postępowania cywilnego). 

 Ouwołanie naXeży przeIłać na aureI Połuuniowo-zachounie6o Ouuziału Terenowe6o Urzęuu Re6uXacji Ener6e-
ny2i – uX. MarIzał2a Józefa PiłIuuI2ie6o 49-57, 50-032 Wrocław. 

3. etosownie do art. 31 ust. 4 i art. 47 ust. 3 pkt 2 ustawy – Prawo energetyczne, decyzja zostanie skierowa-
na do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym województwa Dolnośląskiego. 

 
 
 Z upoważnienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 

 DASTĘPCA DYREKTORA 
 PwŁUDNIwww-ZAsHwDNIEGw 
  wDDZIAŁU TERENwwEGw 
 URZĘDU REGULAsJI ENERGETZ I 
 z siedzibą we wrocławiu 

 Jadwiga GogoJawwia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 –  24378  –  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać: 

1) w punktach sprzedaży: 

 – 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, 58-506 Jelenia Góra, ul. wiejska 29, tel. 0-75/764-72-99, 

 – Dolnośląskiego Urzędu wojewódzkiego we wrocławiu Delegatura w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. ekarbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w. 401, 

 – Dolnośląskiego Urzędu wojewódzkiego we wrocławiu Delegatura w wałbrzychu, 58-300 wałbrzych, ul. ełowackiego 23a-24, tel. 0-74/849-40-70. 

2) w przypadku prenumeraty,  na  podstawie  nadesłanego  zamówienia  w Dolnośląskim Urzędzie wojewódzkim we wrocławiu – Zakładzie wbsługi Urzędu, 

50-951 wrocław, pl. Powstańców warszawy 1, tel. 0-71/340-62-02, 

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

pl. Powstańców warszawy 1,  50-951 wrocław,  tel. 0-71/340-62-54.  Treść wydawanych dzienników dostępna jest w Internecie na stronie: 

http://www.duw.pl//dzienn.htm 
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