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4205 

UCHWAŁA RADY POWIATU GŁOGOWSKIEGO 

z dnia 27 listopada 2006 r. 

w sprawie zmiany Statutu Powiatu Głogowskiego uchwalonego uchwałą  
nr XXIIr20Xr04 z /nia   wrze7nia 2004 r2 

 Na podstawie art. 2 ust. 4 i art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1592 
z późn. zm.) Rada Powiatu Głogowskiego uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

W Statucie Powiatu Głogowskiego uchwalonym 
uchwałą nr XXII/203/04 Rady Powiatu Głogowskiego 
z dnia 7 września 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Doln.  
Nr 221, poz. 3428) wprowadza się następujące zmia-
ny:  
1) § 59 ust. 2 otrzymuje jrzmienie: eW skład zarządu 

wchodzą: starosta jako jego przewodniczący, wice-
starosta i pozostali członkowie zarządu w liczjie do 
trzech osój.” 

§ 2 

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

PRZEWODNICZĄCP 
RADP POWIATU 

 
RADOSŁAW KOSMALSKI 

 
 
 

4206 

UCHWAŁA RADY POWIATU ZĄBKOWICKIEGO 

z dnia 6 grudnia 2006 r. 

w sprawie zmian w Statucie Powiatu Ząekowickiego 

 Na podstawie art. 12 pkt 1 w zw. z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1592 z późn. zm.) Rada Powiatu Ząjkowickiego uchwala, co następu-
je: 

 
§ 1 

W Statucie Powiatu Ząjkowickiego, stanowiącym 
załącznik do uchwały nr VII/36/1999 Rady Powiatu 
Ząjkowickiego  z  dnia  20  maja  1999 r.  w  sprawie  

 

uchwalenia Statutu Powiatu Ząjkowickiego (Dz. Urz. 
Woj. Dolnośląskiego Nr 20, poz. 910 z późn. zm.) 
wprowadza się następujące zmiany: 
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1) w § 52 ustęp 2 otrzymuje jrzmienie: 
e2. W skład Zarządu wchodzą starosta jako prze-

wodniczący, wicestarosta i pozostali członko-
wie w liczjie trzech osój”. 

2) w § 53 ustęp 2 otrzymuje jrzmienie: 
e2. Pozostali członkowie Zarządu pełnią swoje 

funkcje społecznie”. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

§ 3 

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

 
 

PRZEWODNICZĄCP RADP 
 

WIKTOR LUBIENIECKI 
 
 
 
 
 

420  

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KAMIENNEJ GÓRZE 

z dnia 6 września 2006 r. 

w sprawie ustalenia regulaminu okre7lającego wysoko7ci stawek oraz szcze-
gółowe warunki przyznawania nauczycielom /o/atków: za wysługę 
lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowy spo-
sóe oeliczania wynagro/zenia nauczycieli za go/ziny pona/wymiarowe 
                              i za go/ziny /oraźnych zastępstw 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 142, 
poz. 1591 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 30 ust. 6 pkt 1, 2 i 3 
i ust. 6a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (tekst 
jednolity Dz. U. z 2006 roku Nr 97, poz. 674), zwanej dalej eKartą Nauczy-
ciela” oraz § 5 pkt 1 i pkt 2 lit. a i c, § 6 pkt 1, 2, 3, 4, 5 i 6, § 7 ust. 1, 
ust. 2 i ust. 3, § 8 pkt 6, 7 i 8 i § 9 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edu-
kacji Narodowej z dnia 31 stycznia 2005 roku w sprawie wysokości mini-
malnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warun-
ków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wyna-
gradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2005 roku Nr 22, 
poz. 181 z późniejszymi zmianami), zwanego dalej erozporządzeniem”, Rada 
Miejska w Kamiennej Górze, po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi 
zrzeszającymi nauczycieli uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Ustala się regulamin określający wysokości stawek 
oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom 
dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyj-
nego i za warunki pracy oraz szczegółowy sposój 
ojliczania wynagrodzenia nauczycieli za godziny po-
nadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw  
w jrzmieniu o następującej treści: 

R E G U L A M I N 

okre7lający wysoko7ci stawek oraz szczegółowe wa-
runki przyznawania nauczycielom /o/atków: za wy-
sługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki 
pracy oraz szczegółowy sposóe oeliczania wynagro-
/zenia nauczycieli za go/ziny pona/wymiarowe  
              i za go/ziny /oraźnych zastępstw 

R o z d z i a ł  I 

Postanowienia ogólne 

1. Ilekroć w dalszej treści regulaminu jest mowa, jez 
jliższego określenia, o: 

a) szkole – należy przez to rozumieć przedszkole, 
szkołę luj placówkę aljo zespół szkół luj pla-
cówek, dla których organem prowadzącym jest 
Gmina Miejska Kamienna Góra, 

j) /yrektorze szkoły – należy przez to rozumieć 
osoję kierującą jednostką organizacyjną, o której 
mowa w pkt a, 

c) wice/yrektorze szkoły – należy przez to rozu-
mieć osoję, której powierzono funkcję zastępcy 
dyrektora szkoły, o którym mowa w pkt j, 

d) nauczycielu – należy przez to rozumieć nauczy-
ciela, wychowawcę i innego pracownika peda-
gogicznego zatrudnionego w przedszkolu, szkole 
luj placówce aljo zespole szkół luj placówek 
prowadzonych przez Gminę Miejską Kamienna 
Góra, 

e) klasie – należy przez to rozumieć także oddział 
luj grupę, 

f) uczniu – należy przez to rozumieć także wy-
chowanka, 

g) tygo/niowym oeowiązkowym wymiarze go/zin 
– należy przez to rozumieć tygodniowy ojo-
wiązkowy wymiar godzin, o którym mowa  
w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela oraz  
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w uchwale nr XXXV/A/237/05 Rady Miejskiej  
w Kamiennej Górze z dnia 4 lipca 2005 roku  
w sprawie zwolnienia dyrektora Zespołu Szkół  
i dyrektorów szkół podstawowych od ojowiązku 
realizacji zajęć dydaktycznych, opiekurczych  
i wychowawczych, udzielenia zniżek tygodnio-
wego ojowiązkowego wymiaru godzin dla dy-
rektorów przedszkoli i pozostałych stanowisk 
kierowniczych w Zespole Szkół, szkołach pod-
stawowych i przedszkolach oraz ustalenia tygo-
dniowego ojowiązkowego wymiaru godzin na-
uczycieli pedagogów, psychologów i logopedów 
zatrudnionych w Zespole Szkół, szkołach pod-
stawowych i przedszkolach, 

h) go/zinie pona/wymiarowej – należy przez to ro-
zumieć godzinę zajęć dydaktycznych, wycho-
wawczych luj opiekurczych wynikającą z ra-
mowego planu nauczania w danym typie szkoły 
luj przyznaną szkole przez organ prowadzący na 
dodatkowe godziny tych zajęć, przydzieloną na-
uczycielowi powyżej jego tygodniowego ojo-
wiązkowego wymiaru godzin, o którym mowa  
w pkt g, na rok szkolny luj okres krótszy, za-
twierdzoną w arkuszu organizacji pracy szkoły, 

i) go/zinie /oraźnych zastępstw – należy przez to 
rozumieć godzinę zajęć dydaktycznych, wycho-
wawczych luj opiekurczych, którą nauczyciel 
realizuje za nieojecnego w szkole innego na-
uczyciela, 

(Skarga Wojewody Dolnośląskiego NK.II.0914-8/ 
/110/06 z dnia 15 grudnia 2006 r. o stwierdzenie 
nieważności § 1 rozdział I ust. 1 lit. h i lit. i), 
j) ramowym planie nauczania – należy przez to ro-

zumieć ramowe plany nauczania, o których mo-
wa w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodo-
wej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 roku  
w sprawie ramowych planów nauczania w szko-
łach pujlicznych (Dz. U. z 2002 roku Nr 15, 
poz. 142 z późniejszymi zmianami), 

k) roku szkolnym – należy przez to rozumieć okres 
pracy szkoły od dnia 1 września danego roku do 
dnia 31 sierpnia roku następnego, 

l) związkach zawo/owych – należy przez to rozu-
mieć związek zawodowy zrzeszający nauczycie-
li, którego członkiem jest nauczyciel, a jeżeli na-
uczyciel nie jest członkiem żadnego z takich 
związków zawodowych, to związek zawodowy 
zrzeszający nauczycieli wskazany przez nauczy-
ciela, działający na terenie Gminy Miejskiej Ka-
mienna Góra. 

2. Regulaminowi podlegają nauczyciele, wychowawcy 
i inni pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w szko-
łach działających na podstawie ustawy z dnia  
7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572  
z późniejszymi zmianami), dla których organem pro-
wadzącym jest Gmina Miejska Kamienna Góra. 

R o z d z i a ł  II 

Do/atek za wysługę lat 

3. Przy ustalaniu prawa do dodatku za wysługę lat 
oraz jego wysokości stosuje się przepisy art. 33 
ust. 1 Karty Nauczyciela oraz § 7 ust. 1, ust. 2  
i ust. 3 rozporządzenia. 

4. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi 
za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodze-
nie, z zastrzeżeniem art. 20 ust. 6 Karty Nauczycie-
la oraz za dni nieojecności w pracy z powodu cho-
rojy luj konieczności osojistego sprawowania 
opieki nad dzieckiem luj chorym członkiem rodziny, 
za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie luj 
zasiłek z ujezpieczenia społecznego. 

5. Dodatki za wysługę lat dla nauczycieli przyznaje 
dyrektor szkoły, a dla dyrektorów szkół – Burmistrz 
Miasta Kamienna Góra. 

6. Nauczycielom zatrudnionym w niepełnym wymiarze 
czasu pracy przysługuje dodatek za wysługę lat  
w wysokości proporcjonalnej do wymiaru zatrud-
nienia. 
(Skarga Wojewody Dolnośląskiego NK.II.0914-8/ 
110/06 z dnia 15 grudnia 2006 r. o stwierdzenie 
nieważności § 1 rozdział II ust. 6), 

R o z d z i a ł  III 

Do/atek motywacyjny 

7. Warunkiem przyznania nauczycielowi zatrudnione-
mu w szkole prowadzonej przez Gminę Miejską 
Kamienna Góra dodatku motywacyjnego jest: 
a) uzyskiwanie szczególnych osiągnięć dydaktycz-

nych, wychowawczych i opiekurczych, a w 
szczególności: 

– uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnie-
niem ich możliwości oraz warunków pracy 
nauczyciela, dojrych osiągnięć dydaktycz-
no-wychowawczych potwierdzanych wyni-
kami klasyfikacji luj promocji, efektami eg-
zaminów i sprawdzianów aljo sukcesami  
w konkursach, zawodach, olimpiadach itp., 

– umiejętne rozwiązywanie projlemów wy-
chowawczych uczniów we współpracy  
z ich rodzicami, 

– pełne rozpoznanie środowiska wycho-
wawczego uczniów, aktywne i efektywne 
działanie na rzecz uczniów potrzejujących 
szczególnej opieki. 

j) jakość świadczonej pracy, w tym związanej  
z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, 
dodatkowym zadaniem luj zajęciem, a w 
szczególności:  
– systematyczne i efektywne przygotowywa-

nie się do przydzielonych ojowiązków, 
– podnoszenie umiejętności zawodowych, 
– wzjogacanie własnego warsztatu pracy, 
– djałość o estetykę i sprawność powierzo-

nych pomieszczer, pomocy dydaktycznych 
luj innych urządzer szkolnych, 

– prawidłowe prowadzenie dokumentacji 
szkolnej, w tym pedagogicznej, 

– rzetelne i terminowe wywiązywanie się  
z polecer służjowych, 

– przestrzeganie dyscypliny pracy. 
c) posiadanie co najmniej dojrej oceny pracy. 
d) zaangażowanie w realizacji innych zajęć  

i czynności, a w szczególności: 
– udział w organizowaniu imprez i uroczysto-

ści szkolnych, 
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– udział w komisjach przedmiotowych i in-
nych, 

– opiekowanie się samorządem uczniowskim 
luj innymi organizacjami działającymi na te-
renie szkoły, 

– prowadzenie lekcji koleżerskich, przejawia-
nie innych form aktywności w ramach we-
wnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego 
nauczycieli, 

– udział w realizowaniu innych zadar statu-
towych szkoły. 

8. Środki przeznaczone w roku kalendarzowym na 
wypłaty dodatków motywacyjnych dla nauczycieli 
danej szkoły prowadzonej przez Gminę Miejską 
Kamienna Góra stanowią nie mniej niż 5K ogólnej 
kwoty środków przeznaczonych na wypłatę wy-
nagrodzer zasadniczych w danej szkole liczonej  
w skali roku kalendarzowego. 

9. Dodatek motywacyjny przyznaje się nauczycielo-
wi na czas określony, nie krótszy niż sześć mie-
sięcy i nie dłuższy niż jeden rok szkolny w wyso-
kości nie niższej niż 2K i nie wyższej niż 30K 
otrzymywanego przez nauczyciela wynagrodzenia 
zasadniczego. 

10. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczycie-
la oraz okres jego przyznania, uwzględniając po-
ziom spełniania warunków, o których mowa  
w pkt 7, ustala dyrektor szkoły, a dla dyrektora 
szkoły – Burmistrz Miasta Kamienna Góra. 

11. Cofnięcie prawa do dodatku motywacyjnego mo-
że nastąpić w razie niewypełnienia przez nauczy-
ciela ojowiązków wynikających z art. 100 usta-
wy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks Pracy 
(tekst jednolity: Dz. U. z 1998 roku Nr 21, poz. 
94 z późniejszymi zmianami). 
(Skarga Wojewody Dolnośląskiego NK.II.0914-8/ 
110/06 z dnia 15 grudnia 2006 r. o stwierdzenie 
nieważności § 1 rozdział III ust. 11), 

12. Prawo do dodatku motywacyjnego powstaje od 
pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego nastę-
pującego po miesiącu, w którym dodatek ten 
przyznano, a jeżeli przyznanie to nastąpiło pierw-
szego dnia miesiąca – od tego dnia, natomiast 
wygasa od pierwszego dnia miesiąca następują-
cego po miesiącu, który jył ostatnim ojejmują-
cym okres przyznania dodatku motywacyjnego. 

R o z d z i a ł  IV 

Do/atek funkcyjny 

13. Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym mowa 
w § 5 pkt 1 rozporządzenia, uwzględniając wiel-
kość szkoły, liczję uczniów i oddziałów, złożo-
ność zadar wynikających z zajmowanego stano-
wiska, liczję stanowisk kierowniczych w szkole, 
wyniki pracy szkoły oraz warunki lokalowe, śro-
dowiskowe i społeczne, w jakich szkoła pracuje, 
ustala: 
a) dla dyrektora szkoły – Burmistrz Miasta Ka-

mienna Góra w oparciu o następujący wzór: 

Df/ = Df/p + Df/u 

gdzie: 
Dfd – dodatek funkcyjny dla dyrektora szkoły, 

Dfdp – część podstawowa dodatku funkcyjne-
go dla dyrektora szkoły ojliczana we-
dług wzoru: 

Df/p = 252 % Wns + 12 % Lo % Wns 

w którym: 
Wns – średnie wynagrodzenie nauczyciela sta-

żysty, o którym mowa w art. 30 ust. 3 
Karty Nauczyciela, 

Lo – liczja oddziałów w szkole, 
Dfdu – część uzupełniająca dodatku funkcyj-

nego dla dyrektora szkoły ustalana  
w wysokości nie większej niż 60K czę-
ści podstawowej dodatku funkcyjnego 
dla dyrektora szkoły, 

j) dla wicedyrektora szkoły – dyrektor szkoły  
w wysokości nie większej niż 80K wysokości 
dodatku funkcyjnego ustalonego dla dyrektora 
szkoły, 

c) dla kierownika świetlicy przyszkolnej – dyrek-
tor szkoły w wysokości nie większej niż 40K 
wysokości dodatku funkcyjnego ustalonego dla 
dyrektora szkoły, 

d) dla pozostałych stanowisk kierowniczych 
przewidzianych w statucie szkoły – dyrektor 
szkoły w wysokości nie większej niż 25K wy-
sokości dodatku funkcyjnego ustalonego dla 
dyrektora szkoły. 

14. Nauczycielom realizującym dodatkowe zadania,  
o których mowa w § 5 pkt 2 lit. a i lit. c rozpo-
rządzenia, dodatek funkcyjny ustala dyrektor 
szkoły z uwzględnieniem zakresu oraz złożoności 
zadar i warunków ich realizacji według poniż-
szych zasad: 
a) nauczycielowi, któremu powierzono wycho-

wawstwo klasy – w wysokości nie niższej niż 
5K i nie wyższej niż 10K średniego wynagro-
dzenia nauczyciela stażysty, o którym mowa  
w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela za każdą 
klasę, 

j) nauczycielowi, któremu powierzono wycho-
wawstwo oddziału przedszkolnego – w wyso-
kości nie niższej niż 4K i nie wyższej niż 10K 
średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty, 
o którym mowa w art. 30 ust. 3 Karty Na-
uczyciela za każdy oddział, 

c) nauczycielowi, któremu powierzono funkcję 
opiekuna stażu – w wysokości nie niższej niż 
2K i nie wyższej niż 5K średniego wynagro-
dzenia nauczyciela stażysty, o którym mowa  
w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela za każdą 
osoję odjywającą staż i podlegającą opiece 
danego nauczyciela. 

15. Dodatek funkcyjny przysługuje także nauczycie-
lom, którym powierzono pełnienie ojowiązków,  
o których mowa w § 5 pkt 1 oraz pkt 2 lit. a  
i lit. c rozporządzenia w zastępstwie. 

16. Otrzymywanie dodatku funkcyjnego, o którym 
mowa w pkt 13, nie wyłącza prawa do otrzymy-
wania dodatku funkcyjnego, o którym mowa  
w pkt 14 i 15. 

17. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kie-
rownicze na czas określony traci prawo do dodat-
ku funkcyjnego z upływem okresu tego powierze-
nia, a w razie wcześniejszego odwołania – z kor-
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cem miesiąca, w którym nastąpiło odwołanie,  
a jeżeli odwołanie nastąpiło pierwszego dnia mie-
siąca – od tego dnia. 

18. Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie nie-
usprawiedliwionej nieojecności w pracy, w okre-
sie urlopu na poratowanie zdrowia, w okresach, 
za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadni-
cze oraz od pierwszego dnia miesiąca następują-
cego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał 
pełnienia z innych przyczyn ojowiązków związa-
nych z powierzonym stanowiskiem, a jeżeli za-
przestanie pełnienia ojowiązków nastąpiło pierw-
szego dnia miesiąca – od tego dnia. 

R o z d z i a ł  V 

Do/atek za warunki pracy 

19. Nauczycielowi przysługuje dodatek za warunki 
pracy z tytułu pracy w: 
a) trudnych warunkach, o których mowa w § 8 

pkt 6, 7 i 8 rozporządzenia, 
j) uciążliwych warunkach, o których mowa  

w § 9 pkt 1 i 2 rozporządzenia, 
c) szkodliwych dla zdrowia warunkach określo-

nych w odręjnych przepisach. 
20. Prawo do dodatku za warunki pracy przysługuje 

nauczycielom zatrudnionym w warunkach, o któ-
rych mowa w pkt 19, jez względu na wymiar 
czasu pracy i rodzaj stosunku pracy, z zastrzeże-
niem pkt 21. 

21. Dodatki za trudne i uciążliwe warunki pracy przy-
sługują proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy. 

22. Prawo do dodatku za warunki pracy powstaje  
z dniem podjęcia pracy w takich warunkach, usta-
je z korcem miesiąca, w którym nastąpiło zaprze-
stanie pracy w tych warunkach. 

23. Wysokość dodatku z tytułu pracy w warunkach,  
o których mowa w pkt 19, ustala dla nauczyciela 
dyrektor szkoły, a dla dyrektora – Burmistrz Mia-
sta Kamienna Góra w wysokości nie mniejszej niż 
5K, lecz nie większej niż 30K wynagrodzenia za-
sadniczego tego nauczyciela, z uwzględnieniem 
stopnia trudności, uciążliwości luj szkodliwości 
dla zdrowia realizowanych zajęć luj wykonywa-
nych prac. 

24. W przypadku zjiegu tytułów do dodatku za wa-
runki pracy nauczycielowi przysługuje jeden najko-
rzystniejszy dodatek. 

R o z d z i a ł  VI 

Wynagro/zenie za go/ziny pona/wymiarowe oraz 
go/ziny /oraźnych zastępstw 

25. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiaro-
wą oraz jedną godzinę doraźnego zastępstwa na-
uczyciela ojlicza się, z zastrzeżeniem pkt 26, 
dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wyna-
grodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za 
warunki pracy, jeżeli praca w godzinach ponad-
wymiarowych luj doraźnego zastępstwa odjywa 
się w warunkach, o których mowa w pkt 19) 
przez miesięczną liczję godzin tygodniowego 
ojowiązkowego wymiaru zajęć ustalonego dla ro-
dzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych luj 

opiekurczych realizowanych w ramach godzin 
ponadwymiarowych luj doraźnego zastępstwa. 

26. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy ojo-
wiązkowy wymiar zajęć na podstawie art. 42  
ust. 4a Karty Nauczyciela wynagrodzenie za go-
dzinę doraźnego zastępstwa ojlicza się dzieląc 
przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia 
zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pra-
cy, jeżeli praca w godzinach doraźnego zastęp-
stwa odjywa się w warunkach, o których mowa 
w pkt 19) przez miesięczną liczję godzin realizo-
wanego wymiaru zajęć. 

27. Miesięczną liczję godzin ojowiązkowego luj re-
alizowanego wymiaru zajęć nauczyciela, o którym 
mowa w pkt 25 i 26, ustala się mnożąc tygo-
dniowy ojowiązkowy luj realizowany wymiar za-
jęć przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin  
w ten sposój, że czas zajęć do 0,5 godziny pomi-
ja się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną 
godzinę. 

28. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponad-
wymiarowe w tygodniach, w których przypadają 
dni, za które nauczyciel, zgodnie z odręjnymi 
przepisami nie otrzymuje wynagrodzenia za godzi-
ny ponadwymiarowe – za podstawę ustalenia 
liczjy godzin ponadwymiarowych przyjmuje się 
tygodniowy ojowiązkowy wymiar godzin, o któ-
rym mowa w pkt 1g regulaminu, pomniejszony  
o 1/5 tego wymiaru (luj 1/4, gdy dla nauczyciela 
ustalono czterodniowy tydzier pracy) za każdy 
dzier, za który nie przysługuje wynagrodzenie za 
godziny ponadwymiarowe. 

R o z d z i a ł  VIII 

Postanowienia końcowe 

29. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regu-
laminem mają zastosowanie przepisy Karty Na-
uczyciela wraz z przepisami wykonawczymi. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta 
Kamienna Góra. 

§ 3 

Uchyla się uchwałę nr XXXVIII/A/273/05 Rady Miej-
skiej Kamienna Góra z dnia 25 listopada 2005 roku  
w sprawie ustalenia regulaminu określającego wyso-
kości stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania 
nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyj-
nego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowy 
sposój ojliczania wynagrodzenia nauczycieli za godzi-
ny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych za-
stępstw oraz kryteria i tryj przyznawania nauczycie-
lom nagród ze specjalnego funduszu nagród. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego we Wrocławiu z mocą ojowiązującą 
od dnia 1 stycznia 2007 roku. 
 

PRZEWODNICZĄCP RADP 
 

JAROSŁAW DYCZKOWSKI 
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4208 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH BLĄSKICH 

z dnia 28 września 2006 r. 

w sprawie wyrażenia zgo/y na u/zielenie eonifikaty o/ opłaty z tytułu prze-
kształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własno7ci w o/nie-
sieniu /o nieruchomo7ci stanowiących własno7ć Gminy Oeorniki Bląskie, 
zaeu/owanych na cele mieszkaniowe i eę/ących w użytkowaniu wieczy-
   stym Spół/zielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własno7ciowej w Trzeenicy 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
z późniejszymi zmianami) i art. 68 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r., Nr 261,
poz. 2603 z późniejszymi zmianami) i w związku z art. 4 ust. 2 ustawy 
z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego 
w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1459) 
Rada Miejska w Ojornikach Śląskich uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Wyraża się zgodę na udzielenie jonifikaty od opłaty 
z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wie-
czystego w prawo własności w odniesieniu do nie-
ruchomości stanowiących własność Gminy Ojorni-
ki Śląskie, zajudowanych na cele mieszkaniowe  
i jędących w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni 
Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Trzej-
nicy 

2. W przypadku wielofunkcyjnego wykorzystania nie-
ruchomości, jonifikaty udziela się proporcjonalnie 
do części zajudowanej na cele mieszkaniowe. 

§ 2 

Bonifikatę określoną w § 1 ustala się w wysokości 
85K opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowa-
nia wieczystego w prawo własności nieruchomości. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ojor-
nik Śląskich. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCP 
RADP MIEYSKIEY 

 
SZCZEPAN ANTOSZCZYSZYN 

 
 
 
 
 

4209 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH BLĄSKICH 

z dnia 28 września 2006 r. 

w sprawie na/ania statutu Urzę/owi Miejskiemu w Oeornikach Bląskich 

 Na podstawie art. 238 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o fi-
nansach pujlicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) Rada Miejska 
w Ojornikach Śląskich uchwala, co następuje: 

 
 
 

§ 1 

Nadaje się statut Urzędowi Miejskiemu w Ojornikach 
Śląskich, stanowiący załącznik do uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ojor-
nik Śląskich. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

PRZEWODNICZĄCP 
RADP MIEYSKIEY 

 
SZCZEPAN ANTOSZCZYSZYN 
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Załącznik /o uchwały Ra/y Miej-
skiej w Oeornikach Bląskich z /nia 
28 wrze7nia 2006 r2 (poz2 4209)  

 
 

STATUT URZĘDU MIEJSKIEGO W OBORNIKACH BLĄSKICH 
 
 

§ 1 

Urząd Miejski w Ojornikach Śląskich jest jednostką 
organizacyjną gminy Ojorniki Śląskie działającą  
w formie jednostki judżetowej. 

§ 2 

1. Siedziją Urzędu Miejskiego w Ojornikach Śląskich 
jest judynek położony przy ulicy Trzejnickiej nr 1 
w Ojornikach Śląskich. 

2. Kierownikiem Urzędu Miejskiego w Ojornikach 
Śląskich jest Burmistrz Ojornik Śląskich. 

3. Burmistrz Ojornik Śląskich reprezentuje Urząd Miej-
ski w Ojornikach Śląskich na zewnątrz. 

4. Burmistrz Ojornik Śląskich wykonuje zadania przy 
pomocy Urzędu Miejskiego w Ojornikach Śląskich. 

§ 3 

Organizację Urzędu i kompetencyjny podział zadar 
wykonywanych w Urzędzie Miejskim w Ojornikach 
Śląskich w oparciu o ojowiązujące przepisy określa  
w formie zarządzenia Burmistrz Ojornik Śląskich  
w regulaminie organizacyjnym Urzędu Miejskiego  
w Ojornikach Śląskich. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4210 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH BLĄSKICH 

z dnia 4 grudnia 2006 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr 0150rLrX64r06 Ra/y Miejskiej w Oeornikach 
Bląskich z /nia 28 wrze7nia 2006r2 w sprawie na/ania statutu Urzę/owi 

Miejskiemu w Oeornikach Bląskich 

 Na podstawie art. 238 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o fi-
nansach pujlicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) Rada Miejska 
w Ojornikach Śląskich uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr 0150/L/364/06 Rady Miejskiej w Ojor-
nikach Śląskich z dnia 28 września 2006 r. w sprawie 
nadania statutu Urzędowi Miejskiemu w Ojornikach 
Śląskich wprowadza się zmiany: 
1) § 3 otrzymuje jrzmienie: eUchwała wchodzi  

w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia  
w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego.” 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ojor-
nik Śląskich. 

§ 3 

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

PRZEWODNICZĄCP 
RADP MIEYSKIEY 

 
SZCZEPAN ANTOSZCZYSZYN 
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4211 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH BLĄSKICH 

z dnia 4 grudnia 2006 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr 0150rLrX62r06 Ra/y Miejskiej w Oeornikach 
Bląskich z /nia 28 wrze7nia 2006 r2 w sprawie wyrażenia zgo/y na u/ziele-
nie eonifikaty o/ opłaty z tytułu  przekształcenia  prawa  użytkowania 
wieczystego w prawo własno7ci w o/niesieniu /o nieruchomo7ci stanowią-
cych własno7ć Gminy Oeorniki Bląskie, zaeu/owanych na cele mieszkanio-
we i eę/ących w użytkowaniu wieczystym Spół/zielni Mieszkaniowej 
                           Lokatorsko-Własno7ciowej  w Trzeenicy 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
z późniejszymi zmianami) i art. 68 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261,
poz. 2603 z późniejszymi zmianami) i w związku z art. 4 ust. 2 ustawy 
z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego 
w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1459) 
Rada Miejska w Ojornikach Śląskich uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr 0150/L/362/06 Rady Miejskiej w Ojor-
nikach Śląskich z dnia 28 września 2006r. w sprawie 
wyrażenia zgody na udzielenie jonifikaty od opłaty  
z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczy-
stego w prawo własności w odniesieniu do nierucho-
mości stanowiących własność Gminy Ojorniki Śląskie, 
zajudowanych na cele mieszkaniowe i jędących  
w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej 
Lokatorsko-Własnościowej w Trzejnicy wprowadza 
się zmiany: 
1) § 4 otrzymuje jrzmienie: eUchwała wchodzi  

w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia  
w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego”. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ojor-
nik Śląskich. 

§ 3 

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

PRZEWODNICZĄCP 
RADP MIEYSKIEY 

 
SZCZEPAN ANTOSZCZYSZYN 

 
 
 
 
 
 

4212 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY 

z dnia 24 października 2006 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr 6X rXLiIr2002 Ra/y Miejskiej Jeleniej Góry  
z /nia 12 lutego 2002 r2 

 Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 
2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów praw-
nych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 62, poz. 718 ze zmianami) Rada Miejska 
uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Uchwala się zmianę w uchwale nr 637/XLVI/2002 
Rady Miejskiej Yeleniej Góry z dnia 12 lutego 2002 r. 
w sprawie zaliczenia dróg na terenie miasta Yeleniej 

Góry do kategorii dróg powiatowych i gminnych pole-
gającą na wykreśleniu: 
– pozycji nr 303 (ul. Wynalazców), pozycji nr 300 

(ul. Stanisława Worcella) z wykazu dróg gminnych 
stanowiącego Załącznik nr Ij do ww. uchwały. 
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– pozycji nr 54 (ul. Traktorowa) z wykazu dróg po-
wiatowych stanowiącego załącznik nr Ia do ww. 
uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta 
Yeleniej Góry. 
 
 
 

§ 3 

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

 
PRZEWODNICZĄCP 
RADP MIEYSKIEY 

 
JERZY PLESKOT 

 
 
 

 
 

421X 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W OLSZYNIE 

z dnia 25 października 2006 r. 

w sprawie uchwalenia zmian w miejscowym planie zagospo/arowania  
przestrzennego wsi Olszyna 

 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmia-
nami) oraz na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
ze zmianami), w związku z uchwałą nr I/7/2006 Rady Miejskiej w Olszynie 
z dnia 2 lutego 2006 r. oraz uchwałą nr V/26/2006 Rady Miejskiej w Olszy-
nie z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Olszyna, 
po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami studium uwarunkowar i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Olszyna, Rada Miejska w Olszynie 
uchwala, co następuje: 

 
 

R o z d z i a ł  1 

Przepisy ogólne 

§ 1 

1. Uchwala się zmiany w miejscowym planie zago-
spodarowania przestrzennego wsi Olszyna. 

2. Granice ojszarów ojjętych zmianami w planie 
oznaczono na rysunkach zmian w planie, stanowią-
cych załącznik graficzny nr 1 do niniejszej uchwały. 
Ojszary zmiany planu zlokalizowane są na terenie 
ojręju Olszyna Dolna. 

3. Załącznikami do uchwały są: 
1) załącznik nr 1 – rysunki zmian w planie od nr 1 

do nr 5 sporządzone na mapie zasadniczej  
w skali 1:2000 i 1:5000, stanowiące integralną 
część zmian w planie. 

2) załącznik nr 2 – rozstrzygniecie o sposojie roz-
patrzenia uwag wniesionych do projektu zmian 
w planie, 

3) załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie o sposojie reali-
zacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które należą do zadar 
własnych gminy oraz zasadach ich finansowa-
nia, zgodnie z przepisami o finansach pujlicz-
nych. 

Załączniki nr 2 i 3 nie stanowią ustaler zmian pla-
nu. 

4. Przedmiotem zmian w planie jest ustalenie: 
1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczają-

cych tereny o różnym przeznaczeniu luj różnych 
zasadach zagospodarowania – ustalenia w tym 
zakresie zawiera rozdział 2 oraz rysunki zmian  
w planie, 

2) zasad ochrony środowiska i przyrody – ustalenia 
w tym zakresie zawiera rozdział 2, 

3) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zajyt-
ków oraz dójr kultury współczesnej i krajojrazu 
kulturowego – ustalenia w tym zakresie zawiera 
rozdział 2, 

4) wymagar wynikających z potrzej kształtowania 
przestrzeni pujlicznej – ustalenia w tym zakresie 
zawiera rozdział 2, 

5) zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego, parametrów i wskaźników kształtowania 
zajudowy oraz zagospodarowania terenu – 
ustalenia w tym zakresie zawiera rozdział 2 oraz 
rysunki zmian w planie, 

6) szczegółowych zasad i warunków scalania oraz 
podziału nieruchomości ojjętych zmianami  
w planie – ustalenia w tym zakresie zawiera roz-
dział 2, 

7) granic i sposojów zagospodarowania terenów 
luj ojiektów podlegających ochronie, ustalo-
nych na podstawie odręjnych przepisów – usta-
lenia w tym zakresie zawiera rozdział 2, 
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8) szczególnych warunków zagospodarowania te-
renów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu – 
ustalenia w tym zakresie zawiera rozdział 2, 

9) sposojów i terminów tymczasowego zagospo-
darowania, urządzania i użytkowania terenów – 
ustalenia w tym zakresie zawiera rozdział 2, 

10) zasad judowy, rozjudowy i modernizacji sys-
temu komunikacji – ustalenia w tym zakresie 
zawiera rozdział 2, 

11) zasad judowy, rozjudowy i modernizacji sys-
temów infrastruktury technicznej – ustalenia  
w tym zakresie zawiera rozdział 2, 

12) stawki procentowej, służącej ustaleniu opłaty,  
o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 
ustalenia w tym zakresie zawiera rozdział 3. 

§ 2 

1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunkach 
zmian w planie są ojowiązującymi ustaleniami 
zmian w planie: 
1) granica ojszaru opracowania zmian w planie, 
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przezna-

czeniu luj różnych zasadach zagospodarowania 
– ojowiązujące; 

3) oznaczenia literowe i cyfrowe terenów odnoszą-
ce się do ich przeznaczer oraz warunków zaju-
dowy i zagospodarowania; 

4) oznaczenia dotyczące zasad kształtowania za-
judowy i zagospodarowania terenów, ojejmują-
ce: 
a) nieprzekraczalne linie zajudowy, 
j) ojiekty zajytkowe wskazane do ochrony, 
c) granica strefy ochrony konserwatorskiej, 
d) ojiekty wpisane do rejestru zajytków, 
e) założenia zieleni wpisane do rejestru zajyt-

ków, 
f) gazociąg podwyższonego ciśnienia DN 250  

i DN 100 ze strefą ochronną, 
g) granica ojszaru zagrożonego powodzią (jez-

pośredniego zagrożenia powodzią). 
2. Oznaczenia graficzne na rysunkach zmian w planie 

niewymienione w ust.1 pełnią funkcję informacyj-
ną. 

§ 3 

Ilekroć w uchwale i na rysunkach zmian w planie jest 
mowa o: 
1) terenie – należy przez to rozumieć teren o określo-

nym rodzaju przeznaczenia i zasadach zagospoda-
rowania, wydzielony na rysunkach zmian w planie 
liniami rozgraniczającymi, 

2) po/stawowym przeznaczeniu terenu – należy przez 
to rozumieć przeznaczenie, które w ramach realiza-
cji zmian w planie winno stać się dominującą formą 
wykorzystania terenu; w ramach przeznaczenia 
podstawowego mieszczą się elementy zagospoda-
rowania jezpośrednio z nim związane, warunkujące 
prawidłowe korzystanie z terenu, 

3) uzupełniającym przeznaczeniu terenu – należy przez 
to rozumieć przeznaczenie, które może jyć reali-
zowane jako uzupełnienie funkcji podstawowej, na 
warunkach określonych w przepisach szczegóło-
wych uchwały, 

4) oeowiązującej linii rozgraniczającej – należy przez 
to rozumieć linię rozgraniczającą tereny o różnym 
przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodaro-
wania, której przejieg oznaczony na rysunkach 
zmian w planie nie może ulegać przesunięciu o nie 
więcej niż 1,5 m, 

5) terenach zaeu/owy mieszkaniowej je/noro/zinnej 
lue wieloro/zinnej – należy przez to rozumieć te-
reny zajudowy mieszkaniowej jednorodzinnej luj 
wielorodzinnej w rozumieniu przepisów odręj-
nych, 

6) terenach usług – należy przez to rozumieć funkcję 
terenu i ojiektów, ojejmującą: 
a) handel detaliczny, 
j) gastronomię, 
c) usługi turystyki, 
d) usługi odnowy jiologicznej i ochrony zdrowia, 
e) usługi rekreacji, sportu, kultury i rozrywki, 
f) usługi rzemieślnicze, w tym usługi fryzjerskie, 

kosmetyczne, krawieckie, szewskie, tapicer-
skie, pralnie oraz usługi naprawy sprzętu co-
dziennego użytku, z wyłączeniem naprawy 
samochodów i motocykli, 

g) administrację, ojsługę działalności gospodar-
czej i zarządzania (jiura, agencje, janki, po-
radnictwo finansowe i prawne, poczta, wyna-
jem nieruchomości), 

h) usługi informatyczne i łączności, 
i) usługi oświaty i nauki, 
j) usługi opieki społecznej i wychowania, 
k) działalność kościołów, 

7) terenie funkcji mieszanej – mieszkaniowej oraz 
usługowo-pro/ukcyjnej – należy przez to rozumieć 
tereny użytkowane równocześnie pod wszystkie 
luj jedną z niżej wymienionych rodzajów użytko-
wania terenu i zajudowy, z uwzględnieniem za-
strzeżer i warunków zawartych w ustaleniach 
szczegółowych zmian w planie: 
a) tereny zajudowy zagrodowej/ojsługi produkcji 

rolnej, służące gospodarstwu rolnemu w rozu-
mieniu przepisów odręjnych; 

j) tereny zajudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej, wielorodzinnej i letniskowej (rekreacji in-
dywidualnej), 

c) usługi, w zakresie określonym w pkt 6; 
d) tereny ojiektów produkcyjno-usługowych –  

z wyjątkiem przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko, określonych  
w art. 51 ust. 1 pkt.1 Prawo ochrony środo-
wiska, wymagających raportu oddziaływania 
na środowisko, 

8) granicy oeszaru zagrożonego powo/zią – należy 
przez to rozumieć granicę strefy wezjrar powo-
dziowych, naniesioną w oparciu o udostępnio-
ne/zaojserwowane zasięgi największych powodzi 
dotyczących ojszaru zmian w planie, ojjęte re-
strykcjami ustalonymi dla terenów zalewowych 
przepisami szczególnymi; granice te są ojowiązu-
jącym ustaleniem zmian w planie do czasu for-
malnego ustanowienia terenów zalewowych i wy-
znaczenia ich granic, 

9) nieprzekraczalnej linii zaeu/owy – należy przez to 
rozumieć linię, która nie może jyć przekroczona 
przy sytuowaniu judynku. Nie dotyczy ona ryzali-
tów, okapów, przysionków, ganków, witryn, wy-
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kuszy, klatek schodowych i schodów wysunię-
tych do 1,5m i na szerokości do 3,5m; 

10) przestrzeni puelicznej – należy przez to rozumieć 
ogólnodostępne pujliczne drogi (oznaczone sym-
jolem: KD) oraz inne tereny jezpośrednio do nich 
przyległe, tworzące wyodręjnioną przestrzer, któ-
rą ograniczają elementy istniejącego luj projekto-
wanego zagospodarowania, stanowiące integralną 
część tej przestrzeni (tj. ogrodzenia, elewacje 
frontowe judynków, elementy małej architektury, 
szpalery zieleni, i inne elementy zagospodarowa-
nia). 

11) urzą/zeniach infrastruktury technicznej – należy 
przez to rozumieć ojiekty judowlane i urządzenia 
zlokalizowane na terenie gminy, ojejmujące: 
a) urządzenia wodociągowe, 
j) urządzenia kanalizacyjne, 
c) sieci elektroenergetyczne, 
d) sieci gazownicze, 
e) stacjonarne i ruchome sieci telekomunikacyjne, 
f) urządzenia radiokomunikacyjne; 

12) wskaźniku zaeu/owy – należy przez to rozumieć 
wartość stanowiąca stosunek powierzchni zaju-
dowy stałych ojiektów zlokalizowanych (w tym 

gospodarczych i garaży) w ojręjie działki do po-
wierzchni tej działki; wyklucza się etapowanie in-
westycji w sposój niespełniający wymagar dot. 
wskaźnika zajudowy działki w poszczególnych 
rozpatrywanych etapach; 

13) wysoko7ci eu/ynku – jest to wysokość mierzona 
w metrach w linii elewacji frontowej od poziomu 
terenu (w odniesieniu do gruntu rodzimego) i od-
nosząca się do: 
a) okapu ojiektu w wypadku dachu stromego, 
j) pełnej wysokości elewacji frontowej (gzymsu) 

attyki ojiektu w wypadku dachu płaskiego. 
14) /achu symetrycznym – należy przez to rozumieć 

dach o jednakowym kącie nachylenia połaci oraz 
symetrii układu połaci w płaszczyźnie ściany usy-
tuowanej w linii zajudowy, 

15) kącie nachylenia połaci – należy przez to rozumieć 
kąt mieszczący się w zakresie określonym na ry-
sunku planu, jednakowy dla poszczególnych ele-
mentów judynku, 

16) wymaganym przeeiegu kalenicy – należy przez to 
rozumieć ustalony kierunek przejiegu najdłuższe-
go ciągłego odcinka kalenicy dachu od strony linii 
zajudowy. 

 
 
 
 

R o z d z i a ł  2 

Ustalenia szczegółowe 

§ 4 

1. Ustala się tereny zajudowy mieszanej – mieszkaniowej oraz usługowo-produkcyjnej oznaczone symjolem 
MR 

2. Ustalenia dla terenów oznaczonych symjolem MR zawiera tajela: 
 
 
 

Tabela Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolem MR1, 

MR2, MR3, MR4 
Przedmiot  
ustaleń planu 

Nr  
terenu 

Treść ustaleń 

przeznaczenie podstawowe terenu: 

tereny zabudowy mieszanej – mieszkaniowej oraz usługowo-
produkcyjnej 

1, 2, 3, 
4 

przeznaczenie uzupełniające terenu: 
tereny infrastruktury technicznej, 
tereny rolne 

I Przeznaczenie 
terenu oraz linie 
rozgraniczające 
tereny o różnych 
zasadach zago-
spodarowania 

1, 3 Wyklucza się lokalizację: 
– stacji demontażu pojazdów i przetwarzania odpadów powstałych z 

demontażu pojazdów, 
– obiektów, urządzeń i instalacji związanych z odzyskiem lub unieszko-

dliwianiem odpadów oraz ze składowaniem, zbieraniem i przeładun-
kiem odpadów (w tym złomowiska), 

– stacji paliw, 
– wolno stojących masztów radiotelekomunikacyjnych oraz urządzeń 

radiotelekomunikacyjnych zainstalowanych na budynkach, dla których 
konstrukcje wsporcze przekraczają wysokość 2,0m ponad konstrukcje 
budynku. 
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2, 4 Wyklucza się lokalizację: 
– stacji demontażu pojazdów i przetwarzania odpadów powstałych z 

demontażu pojazdów, 
– obiektów, urządzeń i instalacji związanych z odzyskiem lub unieszko-

dliwianiem odpadów oraz ze składowaniem, zbieraniem i przeładun-
kiem odpadów (w tym złomowiska), 

– obiektów usługowo-produkcyjnych, zaliczonych do przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w art. 
51 ust. 1 pkt.1 i 2 Prawo ochrony środowiska, wymagających raportu i 
mogących wymagać raportu oddziaływania na środowisko, w tym 
obiektów służących produkcji rolnej, 

– stacji paliw, 
– wolno stojących masztów radiotelekomunikacyjnych oraz urządzeń 

radiotelekomunikacyjnych zainstalowanych na budynkach, dla których 
konstrukcje wsporcze przekraczają wysokość 2,0m ponad konstrukcje 
budynku. 

Przeznaczenie uzupełniające dotyczące terenów infrastruktury technicz-
nej może zajmować nie więcej niż 20% powierzchni działki. 

Nie ogranicza się zakresu funkcji rolnej terenów niezabudowanych. 

1, 2, 3, 
4 

Dopuszcza się utrzymanie istniejących funkcji, odmiennych od ustalo-
nych w zmianach planu. Zakres dopuszczalnych robot budowlanych 
związanych z utrzymaniem funkcji odmiennych od ustalonych w zmia-
nach planu nie może wykraczać poza zakres przewidziany do wykona-
nia w oparciu o zgłoszenie prac budowlanych. Dopuszcza się jednocze-
śnie roboty budowlane związane z utrzymaniem konstrukcji budynku, 
zgodnie z wymogami bezpieczeństwa. 

Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej działki winien wy-
nosić 0,30 

Zasady ochrony drzew i krzewów oraz warunki ich usunięcia określają 
przepisy odrębne. 
Drzewa i krzewy obumarłe lub wycięte na warunkach ustalonych w prze-
pisach odrębnych, zastąpić nowymi drzewami i krzewami. 
Nowymi nasadzeniami odtworzyć dotychczasowe gatunki drzew i krze-
wów, jak i charakter układów kompozycyjnych. 
Celem ochrony drzew, ustala się: 
– zakaz lokalizacji obiektów budowlanych w odległości 5m od pnia drze-

wa, 
– zakaz prowadzenia jakichkolwiek robót budowlanych, które mogą spo-

wodować trwałe naruszenie systemu korzeniowego drzew. 

W produkcji rolnej stosować zasady „dobrej praktyki rolnej”, zgodnie z 
wymogami przepisów odrębnych oraz ustaleniami właściwych progra-
mów rolno-środowiskowych. 

Dla terenów parkingów oraz obiektów obsługi komunikacji (parkingów) 
ustala się konieczność oczyszczania wód deszczowych poprzez urzą-
dzenia oddzielające błoto, oleje i benzynę. 

II Zasady ochrony 
środowiska i przy-
rody 

1, 2, 3, 
4 

Teren podlega ochronie przed hałasem jak tereny przeznaczone na cele 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami. 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 277 –  23922  – Poz. 4213 

1, 2 W granicach obszaru zagrożonego powodzią, oznaczonego na rysunku 
zmian planu, zabrania się lokalizacji nowych obiektów budowlanych, z 
wyjątkiem służących ochronie przeciwpowodziowej. 
Ustala się następujące zasady zagospodarowania i użytkowania  obsza-
ru zagrożonego powodzią: 
1) uzgodnić zamierzenia i zmiany zagospodarowania terenu z odpowied-

nimi organami gospodarki wodnej oraz z właściwym komitetem prze-
ciwpowodziowym, 

2) zagospodarowanie działki dostosować do warunków wynikających z 
zagrożenia powodzią, 

3) uwzględnić uwarunkowania geologiczne i hydrologiczne terenu oraz 
zapewnić ochronę koryta cieku, jego nabrzeży i skarp oraz umocnień 
hydrotechnicznych, w szczególności zapewnić warunki bezpieczeń-
stwa w sytuacji gwałtownych wezbrań wody i zagrożenia podmywania 
oraz erozji terenu, 

4) wykluczyć lokalizację inwestycji zaliczonych do przedsięwzięć mogą-
cych znacząco oddziaływać na środowisko, 

5) wykluczyć lokalizację: urządzeń gromadzenia ścieków, środków che-
micznych, a także materiałów, które mogą zanieczyszczać wody, 

6) wykluczyć działania inwestycyjne przyczyniające się do trwałego znie-
kształcania rzeźby terenu. 

Do czasu wyznaczenia w studium, opracowanym przez dyrektora Regio-
nalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, zgodnie z ustawą Prawo wodne, 
granic obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią, ustalenia zmian 
planu należy stosować odpowiednio. 

1, 4 Obiekt mieszkaniowy zlokalizować poza obszarem ponadnormatywnego 
oddziaływanie hałasu od drogi krajowej nr 30 (teren KDGP) 

Ochronie podlegają: 
– obiekty objęte gminną ewidencją zabytków, 
– obiekty zabytkowe wskazane do ochrony, 
– stanowiska archeologiczne. 
Podlegają ochronie następujące obiekty zabytkowe wskazane do ochro-
ny: 
– budynek mieszkalny / gospodarczy – w. Olszyna Dolna nr 19, 
– budynek mieszkalny / gospodarczy – w. Olszyna Dolana nr 20, 
– budynek mieszkalny / gospodarczy – w. Olszyna Dolna nr 22, 
– budynek mieszkalny / gospodarczy – w. Olszyna Dolna nr 24, 
– budynki mieszkalne - w. Olszyna Dolna nr 60c i 60d. 
Obiekty zabytkowe wskazane do ochrony oznaczone zostały na rysun-
kach zmian planu. 

Dla obiektów objętych gminną ewidencją zabytków, zlokalizowanych w 
obszarze zmian planu, stosować warunki ochrony określone dla obiektów 
zabytkowych wskazanych do ochrony. 

Ochronie konserwatorskiej podlegają następujące elementy architekto-
nicznego ukształtowania budynków wskazanych do ochrony: 
– bryła oraz kształt dachu (układ, spadki połaci i geometria dachu), 
– układ, rozmieszczenie i podział okien, kamienne obramienia okien i 

drzwi, gzymsy, ryzality wejściowe (ganki), i inne charakterystyczne ele-
menty wystroju elewacji i ukształtowania dachu, 

– rodzaj i charakter materiałów budowlanych, materiał pokrycia dachu. 

III Zasady ochrony 
dziedzictwa kultu-
rowego i zabytków 
oraz dóbr kultury 
współczesnej i 
krajobrazu kulturo-
wego  

1, 2, 3, 
4 

W przypadku wyburzenia budynku podlegającego ochronie wykonać 
kartę ewidencyjną obiektu zabytkowego w problematyce ustalonej przez 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
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Postępowania nadzorczego w zakresie ochrony zabytków na podstawie 
uzgodnienia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wymagają: 
1) wszelkie roboty budowlane przy obiektach zabytkowych wskazanych 

do ochrony i objętych gminną ewidencją zabytków, 
2) zmiany zagospodarowania terenów w liniach rozgraniczających, na 

których zlokalizowane są obiekty zabytkowe wskazane do ochrony i 
objętych gminną ewidencją zabytków, w zakresie: 
– gabarytów i ukształtowania bryły nowej zabudowy, 
– wszelkich form zagospodarowania terenów, 
– konserwacji i ochrony zieleni, 
– lokalizacji i ukształtowania elementów małej architektury i nośników 

reklam oraz ogrodzeń. 

Udokumentowane stanowiska archeologiczne oraz obszary obserwacji 
archeologicznej podlegają ochronie zgodnie z przepisami odrębnymi. 
Wszelka działalność inwestycyjna na obszarze występowania stanowisk 
archeologicznych, polegająca na prowadzeniu robót ziemnych, bez-
względnie wymaga opinii i uzgodnień z Wojewódzkim Urzędem Ochrony 
Zabytków. 
Ochronie podlegają istniejące i odkryte w toku prac budowlanych obiekty 
lub przedmioty o cechach zabytkowych zgodnie z przepisami szczegól-
nymi. W przypadku ujawnienia w toku prac budowlanych obiektów ar-
cheologicznych, należy powiadomić właściwe służby konserwatorskie. 
Prace archeologiczne wymagają pozwolenia udzielonego przez Woje-
wódzki Urząd Ochrony Zabytków. 

  4 Wyznacza się strefę ochrony konserwatorskiej. 
Granicę strefy ochrony konserwatorskiej oznaczono na rysunku zmian 
planu. 
Wszelkie roboty budowlane w obszarze strefy, w tym związane ze zmia-
ną zagospodarowania terenu i kształtowaniem zieleni, prowadzić zgod-
nie z przepisami odrębnymi. 

Zasady zagospodarowania terenów rolniczych określają przepisy odręb-
ne. 

Adaptuje się istniejący układ terenów, rowów i innych cieków wodnych 
oraz ciągów komunikacyjnych. Dopuszcza się zmianę układu wymienio-
nych elementów zagospodarowania oraz użytkowania rolniczego, sto-
sownie do potrzeb gospodarki rolnej. 

Podejmowane działania inwestycyjne i zmiany w zagospodarowaniu 
terenu winny uwzględniać lokalizację rowów melioracyjnych i obszarów 
zdrenowanych oraz ich ochronę. 

Zapewnić wolny dostęp do rzeki i cieków naturalnych. Wykluczyć ogro-
dzenia nieruchomości przyległych do rzeki i innych cieków naturalnych, 
w odległości mniejszej niż 1,5m od linii brzegu. 

Wymagania dotyczące granicznych parametrów i wskaźników kształto-
wania zabudowy oraz zagospodarowania terenu określono w rubryce V. 
W przypadku braku parametrów i wskaźników, zabudowę kształtować z 
zachowaniem przepisów odrębnych oraz postanowień zawartych w 
przepisach uchwały. 

Dla części obiektów o funkcjach pomocniczych (garaży, wiat, obiektów 
gospodarczych) ustala się odmienne warunki kształtowania geometrii 
dachu i wysokości budynku. 

Powierzchnia zabudowy budynków ukształtowanych odmiennie w zakre-
sie geometrii dachu i wysokości budynku nie może przekroczyć 20% 
powierzchni zabudowy wszystkich budynków zlokalizowanych na dział-
ce. 
Budynki o funkcjach pomocniczych / ukształtowanych odmiennie w za-
kresie geometrii dachu i wysokości lokalizować na zapleczu działki. 

IV Zasady ochrony i 
kształtowania ładu 
przestrzennego 

1, 2, 3, 
4 
 

Określoną w zmianach planu wysokość zabudowy należy ustalać od 
najniżej położonego terenu przy wejściu od strony drogi. 
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Wyznaczone nieprzekraczalną linią zabudowy budynki usytuować na 
działkach w nawiązaniu do układu dróg / równolegle do linii rozgranicza-
jących dróg / równolegle do oznaczonej na rysunku zmian planu linii 
zabudowy. 

Ustala się zakaz rozbudowy istniejących budynków od strony ulicy, z 
wyjątkiem rozbudowy przedsionków wejściowych/ stref wejściowych. 
Rozbudowa budynku do strony ulicy może nastąpić w przypadku wyzna-
czenia na rysunku zmian planu linii zabudowy usytuowanej między ist-
niejącym budynkiem a ulicą. 
W przypadku niewyznaczenia linii zabudowy na terenach zabudowy 
istniejącej, budynki istniejące wyznaczają nieprzekraczalną linię zabu-
dowy od strony ulicy. 

Wyklucza się lokalizację zabudowy w odległościach mniejszych niż 3m 
od granicy działki i na granicy działki, z wyjątkiem obiektów infrastruktury 
technicznej. 

Określone w rubryce V wskaźniki wykorzystania terenu działki dotyczą 
docelowej zabudowy - zabudowy istniejącej, jak i realizowanej po wej-
ściu w życie zmian planu. W przypadku gdy istniejąca zabudowa (zreali-
zowana przed dniem wejścia w życie uchwały), zapewnia wykorzystanie 
terenu działki powyżej ustalonego w zmianach planu wskaźnika, do-
puszcza się rozbudowę / przebudowę istniejących budynków poprzez 
powiększenie ich powierzchni zabudowy w zakresie ustalonym w uchwa-
le. 

  1, 2, 3, 
4 
 

Dla budynków istniejących, ukształtowanych historycznymi /  tradycyjnymi dla 
zabudowy gminy elementami architektonicznego ukształtowania zabudowy  
(w szczególności stromym dwuspadowym ceramicznym dachem ze szczytami, 
stylowymi oknami i drzwiami, o krzyżowym układzie szczeblin, jak i innymi cha-
rakterystycznymi elementami architektury tradycyjnej) oraz dla budynków wska-
zanych do ochrony konserwatorskiej, ustaleniami niniejszych zmian planu , ustala 
się następujące warunki kształtowania zabudowy / przebudowy: 
1) pow. rozbudowy w rzucie nie może przekroczyć 20% dotychczasowej pow. 

zabudowy budynku, 
2) bryłę i detal architektoniczny ukształtować w nawiązaniu do charakterystycz-

nych cech budynku rozbudowywanego, 
3) zachować charakterystyczne elementy architektonicznego ukształtowania 

poszczególnych budynków, w tym: 
– geometrię, wysokość i kształt dachu, spadek dachu, 
– dodatkowe elementy dachu (lukarny, wieże, dodatkowe dachy ze szczyta-

mi z poprzecznie usytuowaną kalenicą), zwieńczające wysunięte elementy 
budynku – ryzality ganki, przedsionki, i inne elementy, 

– ceramiczne (koloru czerwonego) / łupkowe pokrycie dachu oraz 
tradycyjne materiały budowlane, w tym konstrukcję szachulcową, 

– szczyty deskowane (w drugiej kondygnacji), 
– inne elementy detalu, takie jak elementy konstrukcji szachulcowej, elemen-

ty kamieniarskie lub z cegły klinkierowej, o ile występowały w dotychcza-
sowym rozwiązaniu architektonicznym budynku, 

4) wprowadzić / przywrócić historyczne podziały stolarki okiennej z peł-
noplastycznymi elementami konstrukcji ramiaków (wykluczony podział 
miedzyszybowy), 

5) dopuszcza się wzbogacenie ukształtowania bryły i detalu poprzez uwzględnie-
nie elementów architektonicznego ukształtowania zabudowy, występujących w 
obszarze Olszyny, 

6) wykluczyć stosowanie na elewacji okładzin z pcv oraz prowadzenia instalacji, w 
tym wentylacyjnych. 
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Dopuszcza się rozbudowę i nadbudowę budynków współczesnych oraz 
budynków o funkcjach pomocniczych (garaży, wiat, obiektów gospodar-
czych), z zachowaniem następujących warunków: 
1) pow. rozbudowy w rzucie nie może przekroczyć 35% dotychczasowej 

pow. zabudowy budynku, 
2) wysokość budynków nie powinna przekraczać - w odniesieniu do wy-

sokości okapu lub wysokości górnej krawędzi elewacji frontowej / 
gzymsu, attyki – wysokości najwyższych istniejących budynków - usy-
tuowanych na działce lub wysokości określonej w rubryce V, 

3) zachować spadki dachu określone w rubryce V. 
 
Nie ustala się granicznej wysokości dla urządzeń technicznych i instala-
cji związanych z prowadzeniem produkcji rolnej. 

Zabudowę kształtować z zachowaniem zasady nawiązania do cech lo-
kalnej tradycji architektonicznej i architektury o wartościach kulturowych 
w zakresie ukształtowania bryły budynku, wysokości budynku oraz formy 
i spadków dachu. Stosować dachy dwuspadowe lub wielospadowe ze 
szczytami. 
Wyklucza się dachy kopertowe. 

Ustala się następujące zasady kształtowania kolorystyki: 
– wyodrębnić kolorystycznie elementy architektonicznego ukształtowa-

nia budynku; 
– dla głównej płaszczyzny elewacji - części wykończonej tynkiem sto-

sować kolory jasne i stonowane (oparte na rozbielanych żółciach i 
czerwieniach), z jednoczesnym wykluczeniem kolorów podstawowych 
i jaskrawych. 

2, 3, 4 Obsługę komunikacyjną zapewnić od istniejących dróg gminnych. 
Wyklucza się lokalizację dojazdu bezpośrednio z drogi krajowej nr 30. 

linia zabudowy –
nieprzekraczalna 

określona na rysunku zmian planu 

charakter zabudowy wolno stojąca / zwarta 

maksymalny wskaźnik zabudowy działki 0,25 

maksymalna wysokość kalenicy – wszystkich 
budynków zlokalizowanych na działce 

11m 

maksymalna wysokość okapu  5,0m 

maksymalna wysokość elewacji / gzymsu / attyki 
obiektów o funkcjach pomocniczych  

4,5m 

dach stromy o symetrycznych układach połaci i kalenicy 
/ dwuspadowy / wielospadowy ze szczytami 

spadek dachu 40 - 45
0
 

V Parametry i 
wskaźniki kształto-
wania zabudowy 
oraz zagospoda-
rowania terenu 

1, 2, 3, 
4 

materiały pokrycia dachu stromego dachówka ceramicz-
na koloru czerwone-
go 

Dopuszcza się wtórne podziały i scalenia działek/ działki pod warunkiem 
zachowania przepisów odrębnych w zakresie lokalizacji zabudowy i wa-
runków dojazdu oraz przepisów niniejszej uchwały 

Ustala się następujące parametry podziału na działki: 
– minimalna pow. dz.: 1500m

2
, 

– minimalna szer. dz.: 25m, 
– kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego: 70 – 90

0
. 

VI Szczegółowe za-
sady i warunki 
scalania i podziału 
nieruchomości 

1, 2, 3, 
4 

Dopuszcza się dokonanie korekt granic działki ze względu na potrzebę 
poszerzenia dróg publicznych oraz lokalizację obiektów infrastruktury 
technicznej. 
Pod urządzenia infrastruktury technicznej dopuszcza się wydzielenie 
działek o wielkościach i na warunkach wynikających z przepisów odręb-
nych. 

VII Sposoby i terminy 
tymczasowego 
zagospodarowania 
i użytkowania tere-
nów 

1, 2, 3, 
4 

Nie dopuszcza się nowego tymczasowego zagospodarowania i użytko-
wania terenu. 
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Wyklucza się lokalizacje wolno stojących nośników reklamy / tablic in-
formacyjnych, z wyjątkiem elementów informacji i promocji ustalonych / 
zorganizowanych dla całego obszaru Gminy. 
Dopuszcza lokalizację zespołu tablic wyłącznie w części parterowej, wg 
uporządkowanej zasady kompozycyjnej, w pionie i w poziomie 
Dla umieszczonych na elewacji tablic reklamowych / szyldów / tablice 
informacyjnych ustala się następujące maksymalne wymiary tablicy / 
modułu zespołu tablic: 
– szerokość: 150cm, 
– wysokość: 45cm. 

VIII Wymagania wyni-
kające z potrzeb 
kształtowania 
przestrzeni pu-
blicznej 

1, 2, 3, 
4 

Ustala się następujące zasady i warunki kształtowania ogrodzeń: 
– maksymalna wysokość ogrodzenia – 1,5m; 
– wymagane przęsła ażurowe, o łącznej powierzchni prześwitów nie 

mniejszych niż 65% powierzchni przęsła; 
– wymagany rodzaj zastosowanych materiałów przęsła – metalowe lub 

drewniane. 
Wyklucza się lokalizację ogrodzeń betonowych lub wykonanych z prefa-
brykatów betonowych. 

 
 

§ 5 
 

1. Ustala się tereny zajudowy usługowej oznaczone symjolem U 
2. Ustalenia dla terenów oznaczonych symjolem U zawiera tajela: 
 

Tabela Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolem U1, U2 
Przedmiot  
ustaleń planu 

Nr  
terenu 

Treść ustaleń 

1, 2 przeznaczenie podstawowe terenu: 

tereny zabudowy usługowej 

1 przeznaczenie uzupełniające terenu: 

- tereny zabudowy mieszkaniowej 

- tereny infrastruktury technicznej, 

- stacje obsługi i remontów środków transportu - samochodów oso-
bowych i ciężarowych oraz sprzętu budowlanego, z wyjątkiem stacji 
paliw, 

- obiekty produkcyjne. 

2 przeznaczenie uzupełniające terenu: 
tereny infrastruktury technicznej, 

1 Przeznaczenie uzupełniające może zajmować łącznie nie więcej niż 
35% pow. wydzielonego liniami rozgraniczającymi terenu, a w przypadku 
wielofunkcyjnego wykorzystania poszczególnych działek, może zajmo-
wać nie więcej niż 35% powierzchni całkowitej budynku usługowego 

1 Dopuszcza się lokalizację dwóch lokali mieszkalnych – wbudowanych w 
budynek usługowy. 

I Przeznaczenie 
terenu oraz linie 
rozgraniczające 
tereny o różnych 
zasadach zago-
spodarowania 

1, 2 Wyklucza się lokalizację: 
– stacji demontażu pojazdów i przetwarzania odpadów powstałych z 

demontażu pojazdów, 
– obiektów, urządzeń i instalacji związanych z odzyskiem lub unieszko-

dliwianiem odpadów oraz ze składowaniem, zbieraniem i przeładun-
kiem odpadów (w tym złomowiska), 

– obiektów usługowo-produkcyjnych zaliczonych do przedsięwzięć mo-
gących znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w art. 51 
ust. 1 pkt.1 Prawo ochrony środowiska, wymagających raportu oddzia-
ływania na środowisko, 

– stacji paliw, 
– wolno stojących masztów radiotelekomunikacyjnych oraz urządzeń 

radiotelekomunikacyjnych zainstalowanych na budynkach, dla których 
konstrukcje wsporcze przekraczają wysokość 2,0m ponad konstrukcje 
budynku. 
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Dopuszcza się utrzymanie istniejących funkcji, odmiennych od ustalo-
nych w zmianach planu. Zakres dopuszczalnych robot budowlanych 
związanych z utrzymaniem funkcji odmiennych od ustalonych w zmia-
nach planu nie może wykraczać poza zakres przewidziany do wykona-
nia w oparciu o zgłoszenie prac budowlanych. Dopuszcza się jednocze-
śnie roboty budowlane związane z utrzymaniem konstrukcji budynku, 
zgodnie z wymogami bezpieczeństwa. 

1 Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej działki winien wy-
nosić 0,25. 

2 Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej działki winien wy-
nosić 0,30. 

Zasady ochrony drzew i krzewów oraz warunki ich usunięcia określają 
przepisy odrębne. 
Drzewa i krzewy obumarłe lub wycięte na warunkach ustalonych w prze-
pisach odrębnych, zastąpić nowymi drzewami i krzewami. 
Nowymi nasadzeniami odtworzyć dotychczasowe gatunki drzew i krze-
wów, jak i charakter układów kompozycyjnych. 
Celem ochrony drzew, ustala się: 
– zakaz lokalizacji obiektów budowlanych w odległości 5m od pnia drze-

wa, 
– prowadzenia jakichkolwiek robót budowlanych, które mogą spowodo-

wać trwałe naruszenie systemu korzeniowego drzew. 

Dla terenów parkingów oraz obiektów obsługi komunikacji (parkingów) 
ustala się konieczność oczyszczania wód deszczowych poprzez urzą-
dzenia oddzielające błoto, oleje i benzynę. 

II Zasady ochrony 
środowiska i przy-
rody 

1, 2 

Teren podlega ochronie przed hałasem jak tereny przeznaczone na cele 
mieszkaniowo-usługowe. 

III Zasady ochrony 
dziedzictwa kultu-
rowego i zabytków 
oraz dóbr kultury 
współczesnej i 
krajobrazu kulturo-
wego  

1, 2 Udokumentowane stanowiska archeologiczne oraz obszary obserwacji 
archeologicznej podlegają ochronie zgodnie z przepisami odrębnymi. 
Ochronie podlegają istniejące i odkryte w toku prac budowlanych obiekty 
lub przedmioty o cechach zabytkowych zgodnie z przepisami szczegól-
nymi. W przypadku ujawnienia w toku prac budowlanych obiektów ar-
cheologicznych, należy powiadomić właściwe służby konserwatorskie. 

Wymagania dotyczące granicznych parametrów i wskaźników kształto-
wania zabudowy oraz zagospodarowania terenu określono w rubryce V. 
W przypadku braku parametrów i wskaźników, zabudowę kształtować z 
zachowaniem przepisów odrębnych oraz postanowień zawartych w 
przepisach uchwały. 

Dla części obiektów o funkcjach pomocniczych (garaży, wiat, obiektów 
gospodarczych) ustala się odmienne warunki kształtowania geometrii 
dachu i wysokości budynku. 

Powierzchnia zabudowy budynków ukształtowanych odmiennie w zakre-
sie geometrii dachu i wysokości budynku nie może przekroczyć 20% 
powierzchni zabudowy wszystkich budynków zlokalizowanych na dział-
ce. 
Budynki o funkcjach pomocniczych / ukształtowanych odmiennie w za-
kresie geometrii dachu i wysokości lokalizować na zapleczu działki. 

Wyklucza się lokalizację barakowozów i obiektów kontenerowych. 

Określoną w zmianach planu wysokość zabudowy należy ustalać od 
najniżej położonego terenu przy wejściu od strony drogi. 

Wyznaczone nieprzekraczalną linią zabudowy budynki usytuować na 
działkach w nawiązaniu do układu dróg / równolegle do linii rozgranicza-
jących dróg / równolegle do oznaczonej na rysunku planu linii zabudowy. 

IV Zasady ochrony i 
kształtowania ładu 
przestrzennego 

1, 2 

Ustala się zakaz rozbudowy istniejących budynków od strony istnieją-
cych dróg, z wyjątkiem rozbudowy przedsionków wejściowych/ stref wej-
ściowych. Rozbudowa budynku do strony drogi może nastąpić w przy-
padku wyznaczenia na rysunku zmian planu linii zabudowy usytuowanej 
między istniejącym budynkiem a drogą. 
W przypadku niewyznaczenia linii zabudowy na terenach zabudowy 
istniejącej, budynki istniejące wyznaczają nieprzekraczalną linię zabu-
dowy od strony ulicy. 
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Dopuszcza się lokalizację zabudowy w odległościach mniejszych niż 3m 
od granicy działki i na granicy działki. 

Określone w rubryce V wskaźniki wykorzystania terenu działki dotyczą 
docelowej zabudowy - zabudowy istniejącej, jak i realizowanej po wej-
ściu w życie zmian planu. W przypadku gdy istniejąca zabudowa (zreali-
zowana przed dniem wejścia w życie uchwały) zapewnia wykorzystanie 
terenu działki powyżej ustalonego w zmianach w planie wskaźnika, do-
puszcza się rozbudowę / przebudowę istniejących budynków poprzez 
powiększenie ich powierzchni zabudowy w zakresie ustalonym w uchwa-
le. 

Dopuszcza się przebudową, rozbudowę i nadbudowę istniejących bu-
dynków. 

Dla budynków istniejących, ustala się następujące warunki kształtowania 
zabudowy / przebudowy: 
1) pow. rozbudowy w rzucie nie może przekroczyć 20% dotychczasowej 

pow. zabudowy budynku, 
2) bryłę i detal architektoniczny ukształtować w nawiązaniu do charakte-

rystycznych cech budynku rozbudowywanego, 
3) zachować charakterystyczne elementy architektonicznego ukształto-

wania poszczególnych budynków, w tym geometrię, wysokość i kształt 
dachu, spadek dachu, 

4) dopuszcza się wzbogacenie ukształtowania bryły i detalu poprzez 
uwzględnienie elementów architektonicznego ukształtowania zabudo-
wy, występujących w obszarze Olszyny. 

Nową zabudowę kształtować z zachowaniem zasady nawiązania do 
cech lokalnej tradycji architektonicznej i architektury o wartościach kultu-
rowych w zakresie ukształtowania bryły budynku, wysokości budynku 
oraz formy i spadków dachu. 
Stosować dachy dwuspadowe lub wielospadowe ze szczytami. 
Wyklucza się dachy kopertowe. 

 

Ustala się następujące zasady kształtowania kolorystyki: 
– wyodrębnić kolorystycznie elementy architektonicznego ukształtowa-

nia budynku; 
– dla głównej płaszczyzny elewacji - części wykończonej tynkiem sto-

sować kolory jasne i stonowane (oparte na rozbielanych żółciach i 
czerwieniach), z jednoczesnym wykluczeniem kolorów podstawowych 
i jaskrawych. 

  

1, 2 Przebieg gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia DN 100, wraz 
ze strefą ochronną o szerokości 25m od gazociągu, określa rysunek 
zmian planu. 
Dla terenów w otoczeniu gazociągu oraz w obrębie strefy ochronnej, 
ustala się następujące zasady zagospodarowania i ograniczenia w użyt-
kowaniu terenów: 
1) budynki i parkingi lokalizować w odległości 20m od gazociągu, 
2) lokalizacje sieci podziemnego uzbrojenia oraz budynków i budowli 

uzgodnić z operatorem gazociągu, 
3) wykluczyć sadzenie drzew i krzewów w pasie 4m (po 2m od osi gazo-

ciągu, 
4) wykluczyć prowadzenie działalności mogącej zagrozić trwałości gazo-

ciągu, 
5) zapewnić możliwość swobodnego dojazdu do gazociągu oraz swo-

bodnego przemieszczania się wzdłuż gazociągu, 
6) każdorazowo uzgodnić z operatorem sieci wszelkie planowane prace 

budowlane oraz zmiany w zagospodarowaniu terenu. 

1 Adaptuje się istniejący zjazd z drogi krajowej nr30.  
Wyklucza się lokalizację dodatkowego nowego dojazdu z drogi krajowej 
nr 30. 

  

2 Obsługę komunikacyjną zapewnić od istniejących dróg gminnych. 
Wyklucza się lokalizację dojazdu z drogi krajowej nr 30. 
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linia zabudowy –
nieprzekraczalna 

określona na rysunku zmian planu 

charakter zabudowy wolno stojąca / zwarta 

maksymalny wskaźnik zabudowy działki 0,25 

maksymalna wysokość kalenicy – wszystkich 
budynków zlokalizowanych na działce 

12m 

maksymalna wysokość okapu  6,5m 

maksymalna wysokość elewacji / gzymsu / attyki 
obiektów o funkcjach pomocniczych  

5,0 

dach stromy o symetrycznych układach połaci i ka-
lenicy / dwuspadowy / wielospadowy ze szczy-
tami 

spadek dachu 40 - 45
0
 

1 

materiały pokrycia dachu dachówka ceramicz-
na koloru czerwone-
go 

linia zabudowy –
nieprzekraczalna 

określona na rysunku zmian planu 

charakter zabudowy wolno stojąca / zwarta 

maksymalny wskaźnik zabudowy działki 0,20 

maksymalna wysokość kalenicy – wszystkich 
budynków zlokalizowanych na działce 

10m 

maksymalna wysokość okapu  6,0m 

maksymalna wysokość elewacji / gzymsu / attyki 
obiektów o funkcjach pomocniczych  

3,5 

dach stromy o symetrycznych układach połaci i kalenicy 
/ dwuspadowy / wielospadowy ze szczytami 

spadek dachu 40 - 45
0
 

V Parametry i 
wskaźniki kształto-
wania zabudowy 
oraz zagospoda-
rowania terenu 

2 

materiały pokrycia dachu dachówka ceramicz-
na koloru czerwone-
go 

Dopuszcza się wtórne podziały i scalenia działek/ działki pod warunkiem 
zachowania przepisów odrębnych w zakresie lokalizacji zabudowy i wa-
runków dojazdu oraz przepisów niniejszej uchwały 

Ustala się następujące parametry podziału na działki: 
– minimalna pow. dz.: 2000m

2
, 

– minimalna szer. dz.: 35m, 
– minimalna szer. Dz. pod drogę wewnętrzną: 8m, 
– kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego: 70 – 90

0
. 

VI Szczegółowe za-
sady i warunki 
scalania i podziału 
nieruchomości 

1, 2 

Pod urządzenia infrastruktury technicznej dopuszcza się wydzielenie 
działek o wielkościach i na warunkach wynikających z przepisów odręb-
nych 

VII Sposoby i terminy 
tymczasowego 
zagospodarowania 
i użytkowania tere-
nów 

1, 2 Nie dopuszcza się nowego tymczasowego zagospodarowania i użytko-
wania terenu. 

VIII Wymagania wyni-
kające z potrzeb 
kształtowania 
przestrzeni pu-
blicznej 

1, 2 Wyklucza się lokalizacje wolno stojących nośników reklamy / tablic in-
formacyjnych, z wyjątkiem elementów informacji i promocji  ustalonych / 
zorganizowanych dla całego obszaru Gminy. 
Dla umieszczonych na elewacji tablic reklamowych / szyldów / tablic 
informacyjnych ustala się następujące maksymalne wymiary tablicy / 
modułu zespołu tablic: 
– szerokość: 150cm, 
– wysokość: 45cm. 
Dopuszcza lokalizację zespołu tablic wyłącznie w części parterowej, wg 
uporządkowanej zasady kompozycyjnej, w pionie i w poziomie  
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Ustala się następujące zasady i warunki kształtowania ogrodzeń: 
– maksymalna wysokość ogrodzenia – 1,5m; 
– wymagany przęsła ażurowe, o łącznej powierzchni prześwitów nie 

mniejszych niż 65% powierzchni przęsła; 
– wymagany rodzaj zastosowanych materiałów przęsła – metalowe lub 

drewniane. 
Wyklucza się lokalizację ogrodzeń betonowych lub wykonanych z prefa-
brykatów betonowych. 

 
 

§ 6 
 

1. Ustala się tereny parkingu oznaczone symjolem KS. 
2. Ustalenia dla terenów oznaczonych symjolem KS zawiera tajela: 
 

Tabela 1 Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolem KS1 
Przedmiot  
ustaleń planu 

Nr  
terenu 

Treść ustaleń 

przeznaczenie podstawowe terenu: 

tereny parkingu 

przeznaczenie uzupełniające terenu: 
tereny zabudowy usługowej, obejmujące tymczasowe obiekty usługowe / 
gastronomiczne, 
tereny zieleni urządzonej, 
tereny infrastruktury technicznej, 

I Przeznaczenie 
terenu oraz linie 
rozgraniczające 
tereny o różnych 
zasadach zago-
spodarowania 

1 

Przeznaczenie uzupełniające może zajmować łącznie nie więcej niż 
25% pow. wydzielonego liniami rozgraniczającymi terenu. 

Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej działki winien wy-
nosić 0,25 

Dla terenu ustala się konieczność oczyszczania wód deszczowych po-
przez urządzenia oddzielające błoto, oleje i benzynę. 

II Zasady ochrony 
środowiska i przy-
rody 

1 

Ustala się następujące zasady kształtowania zieleni: 
1) wzdłuż granic wyznaczonego terenu zieleń kształtować w formie pa-

sów zieleni wysokiej i niskiej, 
2)  w obrębie stanowisk parkingowych przewidzieć pojedyncze drzewa w 

ilości odpowiadającej wskaźnikowi – 1 drzewo na 8-10 stanowisk. 

Na terenach nie występują obszary i obiekty podlegające ochronie. III Zasady ochrony 
dziedzictwa kultu-
rowego i zabytków 
oraz dóbr kultury 
współczesnej i 
krajobrazu kulturo-
wego  

1 

Udokumentowane stanowiska archeologiczne oraz obszary obserwacji 
archeologicznej podlegają ochronie zgodnie z przepisami odrębnymi. 
Ochronie podlegają istniejące i odkryte w toku prac budowlanych obiekty 
lub przedmioty o cechach zabytkowych zgodnie z przepisami szczegól-
nymi. W przypadku ujawnienia w toku prac budowlanych obiektów ar-
cheologicznych, należy powiadomić właściwe służby konserwatorskie. 

Wymagania dotyczące granicznych parametrów i wskaźników kształto-
wania zabudowy oraz zagospodarowania terenu określono w rubryce V. 

Pod potrzeby usług dopuszcza się lokalizację pojedynczych małych 
obiektów usługowych oraz towarzyszących im terenowych elementów 
zagospodarowania / elementów małej architektury. 

Wyklucza się lokalizację barakowozów i obiektów kontenerowych. 

Określoną w zmianach planu wysokość zabudowy należy ustalać od 
najniżej położonego terenu od strony drogi. 

IV Zasady ochrony i 
kształtowania ładu 
przestrzennego 

 

Wyklucza się lokalizację zabudowy w odległościach mniejszych niż 3m 
od granicy działki i na granicy działki, z wyjątkiem obiektów infrastruktury 
technicznej. 
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Przebieg gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia DN 100,wraz 
ze strefą ochronną o szerokości 25m od gazociągu, określa rysunek 
zmian planu. 
Dla terenów w otoczeniu gazociągu oraz w obrębie strefy ochronnej, 
ustala się następujące zasady zagospodarowania i ograniczenia w użyt-
kowaniu terenów: 
1) budynki i parkingi lokalizować w odległości 20m od gazociągu, 
2) lokalizacje sieci podziemnego uzbrojenia oraz budynków i budowli 

uzgodnić z operatorem gazociągu, 
3) wykluczyć sadzenie drzew i krzewów w pasie 4m (po 2m od osi gazo-

ciągu, 
4) wykluczyć prowadzenie działalności mogącej zagrozić trwałości gazo-

ciągu, 
5) zapewnić możliwość swobodnego dojazdu do gazociągu oraz swo-

bodnego przemieszczania się wzdłuż gazociągu, 
6) każdorazowo uzgodnić z operatorem sieci wszelkie planowane prace 

budowlane oraz zmiany w zagospodarowaniu terenu. 

Adaptuje się istniejący zjazd z drogi krajowej nr 30. 
Wyklucza się lokalizację dodatkowego nowego dojazdu z drogi krajowej 
nr 30. 

charakter zabudowy wolno stojąca  

maksymalna pow. zabudowy budynku usługowe-
go 

30m
2
 

maksymalny wskaźnik zabudowy działki 0,15 

maksymalna wysokość kalenicy – wszystkich 
budynków zlokalizowanych na działce 

5,5m 

maksymalna wysokość okapu  3,5m 

dach stromy o symetrycznych układach połaci i ka-
lenicy / dwuspadowy / wielospadowy ze szczy-
tami 

spadek dachu 40 - 45
0
 

V Parametry i 
wskaźniki kształto-
wania zabudowy 
oraz zagospoda-
rowania terenu 

1 

materiały pokrycia dachu dachówka ceramicz-
na koloru czerwone-
go 

Dopuszcza się wtórne podziały  i scalenia działek/ działki pod warunkiem 
zachowania przepisów odrębnych w zakresie lokalizacji zabudowy i wa-
runków dojazdu oraz przepisów niniejszej uchwały 

VI Szczegółowe za-
sady i warunki 
scalania i podziału 
nieruchomości 

1 

Pod urządzenia infrastruktury technicznej dopuszcza się wydzielenie 
działek o wielkościach i na warunkach wynikających z przepisów odręb-
nych 

VII Sposoby i terminy 
tymczasowego 
zagospodarowania 
i użytkowania tere-
nów 

1 Nie dopuszcza się nowego tymczasowego zagospodarowania i użytko-
wania terenu. 

Wyklucza się lokalizacje wolno stojących nośników reklamy / tablic in-
formacyjnych, z wyjątkiem elementów informacji i promocji  ustalonych / 
zorganizowanych dla całego obszaru Gminy. 
Dla umieszczonych na elewacji tablic reklamowych / szyldów / tablic 
informacyjnych ustala się następujące maksymalne wymiary tablicy / 
modułu zespołu tablic: 
– szerokość: 150cm, 
– wysokość: 45cm. 
Dopuszcza lokalizację zespołu tablic wyłącznie w części parterowej, wg 
uporządkowanej zasady kompozycyjnej, w pionie i w poziomie  

VIII Wymagania wyni-
kające z potrzeb 
kształtowania 
przestrzeni pu-
blicznej 

1 

Wyklucza się lokalizację ogrodzeń betonowych lub wykonanych z prefa-
brykatów betonowych. 
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§ 7 
1. Ustala się tereny powierzchniowej eksploatacji kruszywa oznaczone symjolem PE. 
2. Ustalenia dla terenów oznaczonych symjolem PE zawiera tajela: 
 

Tabela Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolem PE1 
Przedmiot  
ustaleń planu 

Nr  
terenu 

Treść ustaleń 

przeznaczenie podstawowe terenu: 

tereny powierzchniowej eksploatacji kruszywa 

I Przeznaczenie 
terenu oraz linie 
rozgraniczające 
tereny o różnych 
zasadach zago-
spodarowania 

1 

przeznaczenie uzupełniające terenu: 
tereny rolne, 
tereny zieleni urządzonej, 
tereny infrastruktury technicznej, 

II Zasady ochrony 
środowiska i przy-
rody 

1 Eksploatację prowadzić na warunkach określonych w przepisach odręb-
nych, w oparciu o uzyskaną koncesję. 

III Zasady ochrony 
dziedzictwa kultu-
rowego i zabytków 
oraz dóbr kultury 
współczesnej i 
krajobrazu kulturo-
wego  

1 Udokumentowane stanowiska archeologiczne oraz obszary obserwacji 
archeologicznej podlegają ochronie zgodnie z przepisami odrębnymi. 
Ochronie podlegają istniejące i odkryte w toku prac budowlanych obiekty 
lub przedmioty o cechach zabytkowych zgodnie z przepisami szczegól-
nymi. W przypadku ujawnienia w toku prac budowlanych obiektów ar-
cheologicznych, należy powiadomić właściwe służby konserwatorskie. 

IV Zasady ochrony i 
kształtowania ładu 
przestrzennego 

1 Przebieg gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia DN 250, wraz 
ze strefą ochronną od gazociągu, określa rysunek zmian planu. 
Dla terenów w otoczeniu gazociągu, ustala się następujące zasady za-
gospodarowania i ograniczenia w użytkowaniu terenów: 
1) budowle budowlane lokalizować w odległości 50m od gazociągu, 
2) lokalizacje sieci podziemnego uzbrojenia oraz budynków i budowli 

uzgodnić z operatorem gazociągu, 
3) wykluczyć prowadzenie działalności mogącej zagrozić trwałości gazo-

ciągu, 
4) zapewnić możliwość swobodnego dojazdu do gazociągu oraz swo-

bodnego przemieszczania się wzdłuż gazociągu, 
5) każdorazowo uzgodnić z operatorem sieci wszelkie planowane prace 

budowlane oraz zmiany w zagospodarowaniu terenu. 

V Parametry i 
wskaźniki kształto-
wania zabudowy 
oraz zagospoda-
rowania terenu 

1 Nie ustala się. 

Dopuszcza się wtórne podziały  i scalenia działek/ działki pod warunkiem 
zachowania przepisów odrębnych. 

VI Szczegółowe za-
sady i warunki 
scalania i podziału 
nieruchomości 

1 

Pod urządzenia infrastruktury technicznej dopuszcza się wydzielenie 
działek o wielkościach i na warunkach wynikających z przepisów odręb-
nych 

VII Sposoby i terminy 
tymczasowego 
zagospodarowania 
i użytkowania tere-
nów 

1 Nie dopuszcza się nowego tymczasowego zagospodarowania i użytko-
wania terenu. 

VIII Wymagania wyni-
kające z potrzeb 
kształtowania 
przestrzeni pu-
blicznej 

1 Nie ustala się. 
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§ 8 

1. Ustala się tereny założenia parkowo-pałacowego oznaczone symjolem ZPU. 
2. Ustalenia dla terenów oznaczonych symjolem ZPU zawiera tajela: 
 

Tabela Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolem ZPU1 
Przedmiot  
ustaleń planu 

Nr  
terenu 

Treść ustaleń 

przeznaczenie pod-
stawowe terenu: 

tereny założenia parkowo-pałacowego, 
tereny zabudowy mieszkaniowej 
tereny zabudowy usługowej, w zakresie okre-
ślonym w pkt 6 lit. b, c, d, e, g, i, j 

przeznaczenie uzu-
pełniające terenu: 

tereny infrastruktury technicznej. 

I Przeznaczenie 
terenu oraz linie 
rozgraniczające 
tereny o różnych 
zasadach zago-
spodarowania 

1 

Przeznaczenie uzupełniające może zajmować nie więcej niż 10% po-
wierzchni działki. 

Zachować naturalistyczny charakter założenia parkowego. 
Prace pielęgnacyjne oraz związane z przebudową i uzupełnieniem zie-
leni prowadzić pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

II Zasady ochrony 
środowiska i przy-
rody 

1 

Zasady ochrony drzew i krzewów oraz warunki ich usunięcia określają 
przepisy odrębne. 
Drzewa i krzewy obumarłe lub wycięte na warunkach ustalonych w prze-
pisach odrębnych, zastąpić nowymi drzewami i krzewami. 
Nowymi nasadzeniami odtworzyć dotychczasowe gatunki drzew i krze-
wów, jak i charakter układów kompozycyjnych. 
Celem ochrony drzew, ustala się: 
-zakaz lokalizacji obiektów budowlanych w odległości 5m od pnia drze-
wa, 
-prowadzenia jakichkolwiek robót budowlanych, które mogą spowodo-
wać trwałe naruszenie systemu korzeniowego drzew. 

III Zasady ochrony 
dziedzictwa kultu-
rowego i zabytków 
oraz dóbr kultury 
współczesnej i 
krajobrazu kulturo-
wego  

1 Ochronie podlegają: 
– park przypałacowy wpisany do rejestru zabytków (nr 1013/J z 

01.02.1990r.), 
– pałac wpisany do rejestru zabytków (nr 1235/J z 28.09.1995r.). 

Wszelkie roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabyt-
ków oraz w ich otoczeniu (w granicach działki, na której są zlokalizowa-
ne), w tym związane ze zmianą zagospodarowania terenu i kształtowa-
niem zieleni, prowadzić zgodnie z przepisami odrębnymi. 
Postępowania nadzorczego w zakresie ochrony zabytków na podstawie 
pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, wymagają: 
1) wszelkie roboty budowlane w obiektach podlegających ochronie, 
2) zmiany zagospodarowania terenów, 
3) prace konserwatorskie i pielęgnacyjne oraz zmiany w zagospodaro-

waniu wszystkich elementów ukształtowania założenia parkowego, w 
tym dotyczące drzew i krzewów, 

4) lokalizacja i ukształtowanie elementów małej architektury, nośników 
reklam i ogrodzeń. 

Wyznacza się strefę ochrony konserwatorskiej. 
Granicę strefy ochrony konserwatorskiej oznaczono na rysunku zmian 
planu. 

   

Udokumentowane stanowiska archeologiczne oraz obszary obserwacji 
archeologicznej podlegają ochronie zgodnie z przepisami odrębnymi. 
Wszelka działalność inwestycyjna na obszarze występowania stanowisk 
archeologicznych, polegająca na prowadzeniu robót ziemnych, bez-
względnie wymaga opinii i uzgodnień z Wojewódzkim Urzędem Ochrony 
Zabytków. 
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   Ochronie podlegają istniejące i odkryte w toku prac budowlanych obiekty 
lub przedmioty o cechach zabytkowych zgodnie z przepisami szczegól-
nymi. W przypadku ujawnienia w toku prac budowlanych obiektów ar-
cheologicznych, należy powiadomić właściwe służby konserwatorskie. 
Prace archeologiczne wymagają pozwolenia udzielonego przez Woje-
wódzki Urząd Ochrony Zabytków. 

Ustala się zakaz lokalizacji nowej zabudowy, z wyjątkiem obiektów małej 
architektury i infrastruktury.  

IV Zasady ochrony i 
kształtowania ładu 
przestrzennego 

1 

Podejmowane działania inwestycyjne i zmiany w zagospodarowaniu 
terenu winny uwzględniać lokalizację rowów melioracyjnych i obszarów 
zdrenowanych oraz ich ochronę. 

V Parametry i wskaźniki 
kształtowania zabu-
dowy oraz zagospo-
darowania terenu 

1 Nie ustala się. 

VI Szczegółowe za-
sady i warunki 
scalania i podziału 
nieruchomości 

1 Wyklucza się dokonywanie wtórnych podziałów na działki. 

VII Sposoby i terminy 
tymczasowego 
zagospodarowania 
i użytkowania tere-
nów 

1 Nie dopuszcza się nowego tymczasowego zagospodarowania i użytko-
wania terenu. 

VIII Wymagania wyni-
kające z potrzeb 
kształtowania 
przestrzeni pu-
blicznej 

1 Ustala się zakaz lokalizacji wolno stojących nośników reklam. 
Wyklucza się lokalizację ogrodzeń betonowych lub wykonanych z prefa-
brykatów betonowych. 

 
 

§ 9 

1. Ustala się tereny rolnicze, tereny zajudowy zagrodowej i ojsługi rolnictwa oznaczone symjolem RM. 
2. Ustalenia dla terenów oznaczonych symjolem RM zawiera tajela: 
 

Tabela 1 Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolem RM1 
Przedmiot ustaleń 
planu 

Nr te-
renu 

Treść ustaleń 

przeznaczenie pod-
stawowe terenu: 

tereny rolnicze, tereny zabudowy zagrodowej i 
obsługi produkcji rolnej 

przeznaczenie uzu-
pełniające terenu: 

tereny infrastruktury technicznej, 
 

Wyklucza się lokalizację: 
– stacji demontażu pojazdów i przetwarzania odpadów powstałych z 

demontażu pojazdów, 
– obiektów, urządzeń i instalacji związanych z odzyskiem lub unieszko-

dliwianiem odpadów oraz ze składowaniem, zbieraniem i przeładun-
kiem odpadów (w tym złomowiska), 

– wolno stojących masztów radiotelekomunikacyjnych oraz urządzeń 
radiotelekomunikacyjnych zainstalowanych na budynkach, dla których 
konstrukcje wsporcze przekraczają wysokość 2,0m ponad konstrukcje 
budynku. 

Obiekty infrastruktury lokalizować na działkach nieprzekraczających 
powierzchnię 100m

2
. 

Wyklucza się obiekty służące produkcji rolnej zaliczonych do przedsię-
wzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w 
art. 51 ust. 1 pkt.1 Prawo ochrony środowiska, wymagających raportu 
oddziaływania na środowisko. 

I Przeznaczenie 
terenu oraz linie 
rozgraniczające 
tereny o różnych 
zasadach zago-
spodarowania 

1 

Nie ogranicza się zakresu funkcji rolnej terenów niezabudowanych. 
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Dopuszcza się utrzymanie istniejących funkcji, odmiennych od ustalo-
nych w zmianach planu. Zakres dopuszczalnych robot budowlanych 
związanych z utrzymaniem funkcji odmiennych od ustalonych w zmia-
nach planu nie może wykraczać poza zakres przewidziany do wykona-
nia w oparciu o zgłoszenie prac budowlanych. Dopuszcza się jednocze-
śnie roboty budowlane związane z utrzymaniem konstrukcji budynku, 
zgodnie z wymogami bezpieczeństwa. 

Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej działki winien wy-
nosić 0,35. 

Zasady ochrony drzew i krzewów oraz warunki ich usunięcia określają 
przepisy odrębne. 
Drzewa i krzewy obumarłe lub wycięte na warunkach ustalonych w prze-
pisach odrębnych, zastąpić nowymi drzewami i krzewami. 
Nowymi nasadzeniami odtworzyć dotychczasowe gatunki drzew i krze-
wów, jak i charakter układów kompozycyjnych. 
Celem ochrony drzew, ustala się: 
– zakaz lokalizacji obiektów budowlanych w odległości 5m od pnia drze-

wa, 
– zakaz prowadzenia jakichkolwiek robót budowlanych, które mogą 

spowodować trwałe naruszenie systemu korzeniowego drzew. 

W produkcji rolnej stosować zasady „dobrej praktyki rolnej”, zgodnie z 
wymogami przepisów odrębnych oraz ustaleniami właściwych progra-
mów rolno-środowiskowych. 

Dla terenów parkingów oraz obiektów obsługi sprzętu rolniczego (par-
kingów) ustala się konieczność oczyszczania wód deszczowych poprzez 
urządzenia oddzielające błoto, oleje i benzynę. 

II Zasady ochrony 
środowiska i przy-
rody 

1 

Teren podlega ochronie przed hałasem jak tereny przeznaczone na cele 
mieszkaniowo-usługowe. 

Udokumentowane stanowiska archeologiczne oraz obszary obserwacji 
archeologicznej podlegają ochronie zgodnie z przepisami odrębnymi. 
Wszelka działalność inwestycyjna na obszarze występowania stanowisk 
archeologicznych, polegająca na prowadzeniu robót ziemnych, bez-
względnie wymaga opinii i uzgodnień z Wojewódzkim Urzędem Ochrony 
Zabytków. 

III Zasady ochrony 
dziedzictwa kultu-
rowego i zabytków 
oraz dóbr kultury 
współczesnej i 
krajobrazu kulturo-
wego  

1 

Ochronie podlegają istniejące i odkryte w toku prac budowlanych obiekty 
lub przedmioty o cechach zabytkowych zgodnie z przepisami szczegól-
nymi. W przypadku ujawnienia w toku prac budowlanych obiektów ar-
cheologicznych, należy powiadomić właściwe służby konserwatorskie. 
Prace archeologiczne wymagają pozwolenia udzielonego przez Woje-
wódzki Urząd Ochrony Zabytków. 

Zasady zagospodarowania terenów rolniczych określają przepisy odręb-
ne. 

Adaptuje się istniejący układ terenów, rowów i innych cieków wodnych 
oraz ciągów komunikacyjnych. Dopuszcza się zmianę układu wymienio-
nych elementów zagospodarowania oraz użytkowania rolniczego, sto-
sownie do potrzeb gospodarki rolnej. 

Podejmowane działania inwestycyjne i zmiany w zagospodarowaniu 
terenu winny uwzględniać lokalizację rowów melioracyjnych i obszarów 
zdrenowanych oraz ich ochronę. 

Zapewnić wolny dostęp do rzeki i cieków naturalnych. Wykluczyć ogro-
dzenia nieruchomości przyległych do rzeki i innych cieków naturalnych, 
w odległości mniejszej niż 1,5m od linii brzegu. 

Wymagania dotyczące granicznych parametrów i wskaźników kształto-
wania zabudowy zagrodowej oraz zagospodarowania terenu określono 
w rubryce V. 

IV Zasady ochrony i 
kształtowania ładu 
przestrzennego 

1 

Dla części obiektów o funkcjach pomocniczych / gospodarczych (garaży, 
wiat, obiektów gospodarczych) ustala się odmienne warunki kształtowa-
nia geometrii dachu i wysokości budynku. 
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Powierzchnia zabudowy budynków ukształtowanych odmiennie w zakre-
sie geometrii dachu i wysokości budynku nie może przekroczyć 45% 
powierzchni zabudowy wszystkich budynków zlokalizowanych na dział-
ce. 
Budynki o funkcjach pomocniczych / ukształtowanych odmiennie w za-
kresie geometrii dachu i wysokości lokalizować na zapleczu działki. 

Określoną w zmianach planu wysokość zabudowy należy ustalać od 
najniżej położonego terenu przy wejściu od strony drogi. 

Wyznaczone nieprzekraczalną linią zabudowy budynki usytuować na 
działkach w nawiązaniu do układu dróg / równolegle do linii rozgranicza-
jących dróg / równolegle do oznaczonej na rysunku zmian planu linii 
zabudowy. 

Ustala się zakaz rozbudowy istniejących budynków od strony ulicy, z 
wyjątkiem rozbudowy przedsionków wejściowych/ stref wejściowych. 
Rozbudowa budynku do strony ulicy może nastąpić w przypadku wyzna-
czenia na rysunku zmian planu linii zabudowy usytuowanej między ist-
niejącym budynkiem a ulicą. 
W przypadku niewyznaczenia linii zabudowy na terenach zabudowy 
istniejącej, budynki istniejące wyznaczają nieprzekraczalną linię zabu-
dowy od strony ulicy. 

Wyklucza się lokalizację zabudowy w odległościach mniejszych niż 3m 
od granicy działki i na granicy działki, z wyjątkiem obiektów infrastruktury 
technicznej. 

Zabudowę kształtować z zachowaniem zasady nawiązania do cech lo-
kalnej tradycji architektonicznej i architektury o wartościach kulturowych 
w zakresie ukształtowania bryły budynku, wysokości budynku oraz formy 
i spadków dachu. Stosować dachy dwuspadowe lub wielospadowe ze 
szczytami. 
Wyklucza się dachy kopertowe. 

Ustala się następujące zasady kształtowania kolorystyki: 
– wyodrębnić kolorystycznie elementy architektonicznego ukształtowa-

nia budynku; 
– dla głównej płaszczyzny elewacji – części wykończonej tynkiem sto-

sować kolory jasne i stonowane (oparte na rozbielanych żółciach i 
czerwieniach), z jednoczesnym wykluczeniem kolorów podstawowych 
i jaskrawych. 

   

Obsługę komunikacyjną zapewnić od istniejących dróg gminnych. 

linia zabudowy –
nieprzekraczalna 

określona na rysunku zmian planu 

charakter zabudowy wolno stojąca / zwarta 

maksymalny wskaźnik zabudowy działki 0,20 

maksymalna wysokość kalenicy – wszystkich 
budynków zlokalizowanych na działce 

11m 

maksymalna wysokość okapu  6,5m 

maksymalna wysokość elewacji / gzymsu / attyki 
obiektów o funkcjach pomocniczych  

5,0 

dach stromy o symetrycznych układach połaci i kalenicy 
/ dwuspadowy / wielospadowy ze szczytami 

spadek dachu 40 - 45
0
 

V Parametry i 
wskaźniki kształto-
wania zabudowy 
oraz zagospoda-
rowania terenu 

1 

materiały pokrycia dachu dachówka ceramicz-
na koloru czerwone-
go 

Dopuszcza się wtórne podziały i scalenia działek/ działki pod warunkiem 
zachowania przepisów odrębnych w zakresie lokalizacji zabudowy i wa-
runków dojazdu oraz przepisów niniejszej uchwały 

VI Szczegółowe za-
sady i warunki 
scalania i podziału 
nieruchomości 

1 

Ustala się następujące parametry podziału na działki: 
– minimalna pow. dz.: 3500m

2
, 

– minimalna szer. dz.: 40m, 
– kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego: 70 – 90

0
. 
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Pod urządzenia infrastruktury technicznej dopuszcza się wydzielenie 
działek o wielkościach i na warunkach wynikających z przepisów odręb-
nych 

VII Sposoby i terminy 
tymczasowego 
zagospodarowania 
i użytkowania tere-
nów 

1 Nie dopuszcza się nowego tymczasowego zagospodarowania i użytko-
wania terenu. 

Wyklucza się lokalizacje wolno stojących nośników reklamy / tablic in-
formacyjnych, z wyjątkiem elementów informacji i promocji  ustalonych / 
zorganizowanych dla całego obszaru Gminy. 
Dla umieszczonych na elewacji tablic reklamowych / szyldów / tablic 
informacyjnych ustala się następujące maksymalne wymiary tablicy / 
modułu zespołu tablic: 
– szerokość: 120cm, 
– wysokość: 40cm. 
Dopuszcza lokalizację zespołu tablic wyłącznie w części parterowej, wg 
uporządkowanej zasady kompozycyjnej, w pionie i w poziomie  

VIII Wymagania wyni-
kające z potrzeb 
kształtowania 
przestrzeni pu-
blicznej 

1 

Wyklucza się lokalizację ogrodzeń betonowych lub wykonanych z prefa-
brykatów betonowych. 

 
 
 

§ 10 
 

1. Ustala się tereny rolne oznaczone symjolem R. 
2. Ustalenia dla terenów oznaczonych symjolem R zawiera tajela: 
 

Tabela Ustalenia dla terenów oznaczonych  

symbolem R1, R2, R3 
Przedmiot  
ustaleń planu 

Nr 
terenu 

Treść ustaleń 

przeznaczenie pod-
stawowe terenu: 

tereny rolne 

przeznaczenie uzu-
pełniające terenu: 

tereny lasów i zalesień, 
tereny infrastruktury technicznej, 
tereny dróg wewnętrznych. 

Obiekty infrastruktury lokalizować na działkach nieprzekraczających 
powierzchnię 100m

2
. 

I Przeznaczenie 
terenu oraz linie 
rozgraniczające 
tereny o różnych 
zasadach zago-
spodarowania 

1, 2, 3 

Dopuszcza się utrzymanie istniejących funkcji, odmiennych od ustalo-
nych w zmianach planu. 

Zasady ochrony drzew, w tym alej, szpalerów i zadrzewień, określają 
przepisy odrębne. 
Nowymi nasadzeniami odtworzyć dotychczasowe układy kompozycyjne / 
istniejące aleje i szpalery. 
Celem ochrony drzew, ustala się: 
– zakaz lokalizacji obiektów budowlanych w odległości 5m od pnia drze-

wa, 
– zakaz prowadzenia jakichkolwiek robót budowlanych, które mogą 

spowodować trwałe naruszenie systemu korzeniowego drzew. 

II Zasady ochrony 
środowiska i przy-
rody 

1, 2, 3 

W produkcji rolnej stosować zasady „dobrej praktyki rolnej”, zgodnie z 
wymogami przepisów odrębnych oraz ustaleniami właściwych progra-
mów rolno-środowiskowych. 
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3 W granicach obszaru zagrożonego powodzią, oznaczonego na rysunku 
planu/ zmiany planu, zabrania się lokalizacji nowych obiektów budowla-
nych, z wyjątkiem służących ochronie przeciwpowodziowej. 
Ustala się następujące zasady zagospodarowania i użytkowania  obsza-
ru zagrożonego powodzią: 
1) uzgodnić zamierzenia i zmiany zagospodarowania terenu z odpo-

wiednimi organami gospodarki wodnej oraz z właściwym komitetem 
przeciwpowodziowym, 

2) zagospodarowanie działki dostosować do warunków wynikających z 
zagrożenia powodzią, 

3) uwzględnić uwarunkowania geologiczne i hydrologiczne terenu oraz 
zapewnić ochronę koryta cieku, jego nabrzeży i skarp oraz umocnień 
hydrotechnicznych, w szczególności zapewnić warunki bezpieczeń-
stwa w sytuacji gwałtownych wezbrań wody i zagrożenia podmywania 
oraz erozji terenu, 

4) wykluczyć lokalizację inwestycji zaliczonych do przedsięwzięć mogą-
cych znacząco oddziaływać na środowisko, 

5) wykluczyć lokalizację: urządzeń gromadzenia ścieków, środków che-
micznych, a także materiałów, które mogą zanieczyszczać wody, 

6) wykluczyć działania inwestycyjne przyczyniające się do trwałego znie-
kształcania rzeźby terenu. 

Do czasu wyznaczenia w studium, opracowanym przez dyrektora Re-
gionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, zgodnie z ustawą Prawo wod-
ne, granic obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią, ustalenia 
zmian planu należy stosować odpowiednio. 

Udokumentowane stanowiska archeologiczne oraz obszary obserwacji 
archeologicznej podlegają ochronie zgodnie z przepisami odrębnymi. 
Wszelka działalność inwestycyjna na obszarze występowania stanowisk 
archeologicznych, polegająca na prowadzeniu robót ziemnych, bez-
względnie wymaga opinii i uzgodnień z Wojewódzkim Urzędem Ochrony 
Zabytków. 

III Zasady ochrony 
dziedzictwa kultu-
rowego i zabytków 
oraz dóbr kultury 
współczesnej i 
krajobrazu kulturo-
wego  

1, 2, 3 

Ochronie podlegają istniejące i odkryte w toku prac budowlanych obiekty 
lub przedmioty o cechach zabytkowych zgodnie z przepisami szczegól-
nymi. W przypadku ujawnienia w toku prac budowlanych obiektów ar-
cheologicznych, należy powiadomić właściwe służby konserwatorskie. 
Prace archeologiczne wymagają pozwolenia udzielonego przez Woje-
wódzki Urząd Ochrony Zabytków. 

Ustala się zakaz lokalizacji zabudowy, w tym zabudowy zagrodowej. 
Zasady zagospodarowania określają przepisy odrębne. 

Adaptuje się istniejący układ terenów, rowów i innych cieków wodnych 
oraz ciągów komunikacyjnych. Dopuszcza się zmianę układu wymienio-
nych elementów zagospodarowania oraz użytkowania rolniczego, sto-
sownie do potrzeb gospodarki rolnej. 

Podejmowane działania inwestycyjne i zmiany w zagospodarowaniu 
terenu winny uwzględniać lokalizację rowów melioracyjnych i obszarów 
zdrenowanych oraz ich ochronę. 

IV Zasady ochrony i 
kształtowania ładu 
przestrzennego 

1, 2, 3 

Zapewnić wolny dostęp do rzeki i cieków naturalnych. Wykluczyć ogro-
dzenia nieruchomości przyległych do rzeki i innych cieków naturalnych, 
w odległości mniejszej niż 1,5m od linii brzegu. 
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  2 Przebieg gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia DN 250 DN 
100,wraz ze strefą ochronną o szerokości 25m od gazociągu, określa 
rysunek zmian planu. 
Dla terenów w otoczeniu gazociągu oraz w obrębie strefy ochronnej, 
ustala się następujące zasady zagospodarowania i ograniczenia w użyt-
kowaniu terenów: 
1) budowle lokalizować w odległości 30m od gazociągu, 
2) lokalizacje sieci podziemnego uzbrojenia oraz budynków i budowli 

uzgodnić z operatorem gazociągu, 
3) wykluczyć sadzenie drzew i krzewów w pasie 4m (po 2m od osi gazo-

ciągu, 
4) wykluczyć prowadzenie działalności mogącej zagrozić trwałości gazo-

ciągu, 
5) zapewnić możliwość swobodnego dojazdu do gazociągu oraz swo-

bodnego przemieszczania się wzdłuż gazociągu, 
6) każdorazowo uzgodnić z operatorem sieci wszelkie planowane prace 

budowlane oraz zmiany w zagospodarowaniu terenu. 

V Parametry i 
wskaźniki kształto-
wania zabudowy 
oraz zagospoda-
rowania terenu 

1, 2, 3 Nie ustala się. 

Przy scalaniu i podziale terenów należy uwzględnić warunki określone w 
przepisach odrębnych. 

VI Szczegółowe za-
sady i warunki 
scalania i podziału 
nieruchomości 

1, 2, 3 

Pod urządzenia infrastruktury technicznej dopuszcza się wydzielenie 
działek o wielkościach i na warunkach wynikających z przepisów odręb-
nych 

VII Sposoby i terminy 
tymczasowego 
zagospodarowania 
i użytkowania tere-
nów 

1, 2, 3 Nie dopuszcza się nowego tymczasowego zagospodarowania i użytko-
wania terenu. 

VIII Wymagania wyni-
kające z potrzeb 
kształtowania 
przestrzeni pu-
blicznej 

1, 2, 3 Nie ustala się. 

 
 
 

§11 
 

1. Ustala się tereny lasów oznaczone symjolem ZL. 
2. Ustalenia dla terenów oznaczonych symjolem ZL zawiera tajela: 
 

Tabela Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolem ZL1 
Przedmiot  
ustaleń planu 

Nr  
terenu 

Treść ustaleń 

przeznaczenie pod-
stawowe terenu: 

tereny lasów i zalesień 

przeznaczenie uzu-
pełniające terenu: 

tereny rolne, 
tereny infrastruktury technicznej, 
tereny dróg wewnętrznych. 

I Przeznaczenie 
terenu oraz linie 
rozgraniczające 
tereny o różnych 
zasadach zago-
spodarowania 

1 

Dopuszcza się utrzymanie istniejących funkcji, odmiennych od ustalo-
nych w zmianach planu. 

II Zasady ochrony 
środowiska i przy-
rody 

1 Sposób zagospodarowania i ochrony lasów określają przepisy odrębne 
oraz Plan Urządzenia Lasu. 
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III Zasady ochrony 
dziedzictwa kultu-
rowego i zabytków 
oraz dóbr kultury 
współczesnej i 
krajobrazu kulturo-
wego  

1 Udokumentowane stanowiska archeologiczne oraz obszary obserwacji 
archeologicznej podlegają ochronie zgodnie z przepisami odrębnymi. 
Ochronie podlegają istniejące i odkryte w toku prac budowlanych obiekty 
lub przedmioty o cechach zabytkowych zgodnie z przepisami szczegól-
nymi. W przypadku ujawnienia w toku prac budowlanych obiektów ar-
cheologicznych, należy powiadomić właściwe służby konserwatorskie. 

Zakres i sposób zagospodarowania rekreacyjnego określa ustawa o 
lasach oraz Plan Urządzenia Lasu. 

Dla obszaru położonego w odległości 20m od granic terenu kolejowego, 
ustala się: 
1) zakaz wprowadzenia zielni wysokiej / drzew, w odległości mniejszej 

niż 15m od toru kolejowego, 
2) zakaz lokalizacji przewodów wodociągowych o średnicy większej niż 

1620mm, 
3) obowiązek uzgadniania ze służbami kolejowymi wszelkich robót bu-

dowlanych, w tym związanych ze zmianą zagospodarowania terenu. 

IV Zasady ochrony i 
kształtowania ładu 
przestrzennego 

1 

Podejmowane działania inwestycyjne i zmiany w zagospodarowaniu 
terenu winny uwzględniać lokalizację rowów melioracyjnych i obszarów 
zdrenowanych oraz ich ochronę. 

V Parametry i wskaźniki 
kształtowania zabu-
dowy oraz zagospo-
darowania terenu 

1 Nie ustala się. 

Przy scalaniu i podziale terenów należy uwzględnić warunki określone w 
przepisach odrębnych. 

VI Szczegółowe za-
sady i warunki 
scalania i podziału 
nieruchomości 

1 

Pod urządzenia infrastruktury technicznej dopuszcza się wydzielenie 
działek o wielkościach i na warunkach wynikających z przepisów odręb-
nych 

VII Sposoby i terminy 
tymczasowego 
zagospodarowania 
i użytkowania tere-
nów 

1 Nie dopuszcza się nowego tymczasowego zagospodarowania i użytko-
wania terenu. 

VIII Wymagania wyni-
kające z potrzeb 
kształtowania 
przestrzeni pu-
blicznej 

1 Nie ustala się. 

 
 
 

§ 12 
 

1. Ustala się tereny wód powierzchniowych oznaczone symjolem WS. 
2. Ustalenia dla terenów oznaczonych symjolem WS zawiera tajela: 
 

Tabela Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolem WS1 
Przedmiot 
ustaleń planu 

Nr  
terenu 

Treść ustaleń 

1 przeznaczenie pod-
stawowe terenu: 

tereny wód powierzchniowych I Przeznaczenie 
terenu oraz linie 
rozgraniczające 
tereny o różnych 
zasadach zago-
spodarowania 

 Dopuszcza się utrzymanie istniejących funkcji, odmiennych od ustalo-
nych w zmianach planu. 

II Zasady ochrony 
środowiska i przy-
rody 

 Zasady ochrony drzew, w tym alej, szpalerów i zadrzewień, określają 
przepisy odrębne. 
Drzewa obumarłe lub wycięte na warunkach ustalonych w przepisach 
odrębnych, zastąpić nowymi drzewami. 
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III Zasady ochrony 
dziedzictwa kultu-
rowego i zabytków 
oraz dóbr kultury 
współczesnej i 
krajobrazu kulturo-
wego  

1 Na terenach nie występują obszary i obiekty podlegające ochronie. 

Ustala się zakaz lokalizacji zabudowy. 

Zapewnić wolny dostęp do rzeki i cieków naturalnych. Wykluczyć ogro-
dzenia nieruchomości przyległych do rzeki i innych cieków naturalnych, 
w odległości mniejszej niż 1,5m od linii brzegu. 

IV Zasady ochrony i 
kształtowania ładu 
przestrzennego 

1 

Zasady lokalizacji urządzeń wodnych określają przepisy Prawa wodne-
go. 

V Parametry i 
wskaźniki kształto-
wania zabudowy 
oraz zagospoda-
rowania terenu 

1 Nie ustala się. 

VI Szczegółowe za-
sady i warunki 
scalania i podziału 
nieruchomości 

1 Przy scalaniu i podziale terenów należy uwzględnić warunki określone w 
przepisach odrębnych. 

VII Sposoby i terminy 
tymczasowego 
zagospodarowania 
i użytkowania tere-
nów 

1 Nie dopuszcza się nowego tymczasowego zagospodarowania i użytko-
wania terenu. 

VIII Wymagania wyni-
kające z potrzeb 
kształtowania 
przestrzeni pu-
blicznej 

1 Nie ustala się. 

 

 
§13 

 
1. Ustala się zasady modernizacji, rozjudowy i judowy systemu komunikacji. 
2. Ustalenia dla terenów dróg pujlicznych i wewnętrznych zawiera tajela: 
 

Tabela Ustalenia dla terenów dróg publicznych i wewnętrznych 

oznaczenie 
na rysunku 
planu 

ustalenia odrębne dla poszczególnych dróg ustalenia ogólne 

KD Gp1 Droga główna ruchu przyspieszonego. Doga 
Krajowa nr 30. 
Szerokość w liniach rozgraniczających – 25m. 
W przekroju drogowym przewidzieć: 

- jezdnię (1/2, szer. pasa ruchu: 3,5m), 

- pobocza 

- obustronne chodniki ze ścieżką rowerową 
(2/2,5m), 

- pasy zieleni. 
W obrębie linii rozgraniczających drogi, nową 
zieleń kształtować poprzez wprowadzenie na-
stępujących form zieleni: 

- szpalerów drzew, o jednakowych odległo-
ściach między drzewami, 

- ciągów żywopłotów lub komponowanych 
zgrupowań zieleni niskiej oraz trawników. 

KDW Droga wewnętrzna, pieszo-jezdna. 

1. Zachowuje się istniejącą obsługę tere-
nów – zjazdy i wjazdy – z dróg publicz-
nych. 

2. Dopuszcza się nowe zjazdy i wyjazdy 
na tereny z dróg gminnych, w uzgod-
nieniu z zarządcą drogi. 

3. Parametry wewnętrznych dróg dojaz-
dowych, miejsc i placów postojowych, 
placów gospodarczych i manewro-
wych, dojść pieszych i ścieżek rowe-
rowych należy przyjmować o wielko-
ściach odpowiadających potrzebom 
techniczno-funkcjonalnym, przy czym 
minimalne wielkości należy określić 
zgodnie z przepisami ustalonymi dla 
dróg publicznych. 
4. Elementy komunikacji służące pie-
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Minimalna szerokość w liniach rozgraniczają-
cych 5,5m 
Zasady ochrony drzew oraz warunki ich usu-
nięcia określają przepisy odrębne. 
Drzewa obumarłe lub wycięte, na warunkach 
ustalonych w przepisach odrębnych, zastąpić 
nowymi drzewami. 
 
Układ i kształt drogi dostosować do istniejących 
drzew. 
Ustala się zakaz lokalizacji obiektów naruszają-
cych system korzeniowy drzew. 
W obrębie pasa drogowego dopuszcza się 
lokalizację pojedynczych miejsc postojowych. 

szym oraz dojścia do obiektów 
usługowych należy dostosować do 
potrzeb osób niepełnosprawnych. 

5. W obrębie linii rozgraniczających 
dróg należy dążyć do zachowania 
w maksymalnym stopniu istniejącej 
zieleni. 

6. Przy projektowaniu dróg należy 
uwzględnić lokalizację sieci infra-
struktury w pasie drogowym zgod-
nie z ustaleniami uchwały i przepi-
sami odrębnymi. 

7. W pasach drogowych zakazuje się 
lokalizacji obiektów niezwiązanych 
z obsługą i użytkowaniem dróg. 

8. W granicach działek budowlanych, 
należy zabezpieczyć odpowiednią 
do potrzeb i przepisów odrębnych 
liczbę miejsc postojowych. 

9. Minimalną liczbę miejsc postojo-
wych na działkach budowlanych 
należy ustalić w oparciu o następu-
jące wskaźniki dla poszczególnych 
funkcji: 

1) gastronomia, rekreacja – 1m.p. / 
10 użytkowników; 

2) hotele / pensjonaty – 1m.p. / 5 
użytkowników; 

3) biura, handel, i inne usługi – 1m.p. 
/ 50m

2
 p.u. 

10. W bilansie miejsc postojowych do-
puszcza się uwzględnienie przy-
ulicznych miejsc postojowych za 
zgodą zarządcy drogi. 

11. Na działkach usługowych należy 
zapewnić odpowiednią do potrzeb 
ilość miejsc postojowych dla rowe-
rów. 

 

§ 14 
 

1 Ustala się zasady modernizacji, rozjudowy i judowy systemu infrastruktury technicznej. 
2 Ustalenia dotyczące modernizacji, rozjudowy i judowy systemu infrastruktury technicznej zawiera tajela: 
 

tabela ustalenia odrębne dla poszczególnych systemów infrastruktury 

rodzaj systemu 
infrastruktury 
technicznej 

obszar ustaleń ustalenia 

A. 
elektroenergetyka 

Obszary objęte 
zmianą planu 

Plan ustala dostawę energii elektrycznej z sieci i urządzeń przedsię-
biorstwa energetycznego zajmującego się przesyłem i dystrybucją 
energii, zgodnie z ustawą Prawo energetyczne, w oparciu o: 
a) istniejące linie 20kV, 
b) istniejące stacje transformatorowe, adaptowane i rozbudowywane 

na warunkach określonych przez zarządcę sieci, 
c) przebudowane sieci napowietrzne 20kV na sieci kablowe w ob-

szarach zainwestowanych,  
d) budowę sieci sn i nn zasilających projektowane elementy zago-

spodarowania, 
e) nowe stacje transformatorowe lokalizowane w rejonach nowego 

zainwestowania. 
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Realizowane i przebudowywane stacje transformatorowe należy 
kształtować architektonicznie w nawiązaniu do zabudowy przezna-
czenia podstawowego terenów. 

B 
gazownictwo 

Obszary objęte 
zmianą planu 

Plan ustala zaopatrzenie w gaz w oparciu o dostawę gazu 
bezprzewodowego lub z sieci i urządzeń przedsiębiorstwa 
gazowniczego, w oparciu o: 
a) istniejącą stację redukcyjno-pomiarową, 
b) istniejącą i rozbudowywaną sieć dystrybucyjną, stosownie do 

potrzeb. 

Zaopatrzenie w wodę w oparciu o system zbiorowego zaopatrzenia 
w wodę poprzez gminną sieć wodociągową – funkcjonującą w 
oparciu o ujęcia wód podziemnych. 
 
Dopuszcza się zasilanie sieci z innych źródeł w (źródeł 
indywidualnych) przypadkach koniecznych, wynikających z 
uwarunkowań techniczno-eksploatacyjnych i ekonomicznych. 

C 
wodociągi 

Obszary objęte 
zmianą planu 

Ustala się budowę sieci rozdzielczej na nowych terenach 
zainwestowanych i wskazanych do zabudowy, na warunkach 
określonych przez zarządcę sieci. 

Ustala się odprowadzenie ścieków komunalnych poprzez zbiorowy 
system odprowadzenia ścieków, funkcjonujący w oparciu o następu-
jące urządzenia kanalizacyjne: 
1) sieci kanalizacyjne, 
2) przepompownie ścieków, 
3) mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków w rejonie ul. 

Kamiennej. 

Ustala się odprowadzenie ścieków komunalnych poprzez grupowe 
indywidualne systemy odprowadzania i oczyszczania ścieków / 
osadników bezodpływowych. 

Nowe sieci należy lokalizować w liniach rozgraniczających ulic. 
Dopuszcza się lokalizację sieci poza pasem ulicznym w przypad-
kach koniecznych wymuszonych istniejącym zainwestowaniem oraz 
konfiguracją terenu. 

D 
kanalizacja 

Obszary objęte 
zmianą planu 

Odprowadzanie wód deszczowych na teren działki lub do istnieją-
cych cieków wodnych – zgodnie z warunkami ustalonymi w przepi-
sach odrębnych. 

Ustala się obsługę telefoniczną ze stacjonarnej i ruchomej sieci 
telekomunikacyjnej, przedsiębiorstwa telekomunikacyjnego. 

E 
telekomunikacja 

Obszary objęte 
zmianą planu 

Zachowuje się istniejącą stacjonarną sieć łączności działającej 
zgodnie z przepisami odrębnymi; dopuszcza się jej przebudowę i 
rozbudowę stosownie do potrzeb. 
Zachowuje się istniejące stacje telefonii komórkowej zlokalizowane 
na obszarze objętym zmianami planu. 
Dopuszcza się modernizację urządzeń nadawczych zgodnie z 
przepisami odrębnymi. 
Wyklucza się lokalizację nowych stacji bazowych telefonii 
komórkowej. 

F 
gospodarka 
odpadami 

Obszary objęte 
zmianą planu 

Wyklucza się składowanie odpadów komunalnych oraz ich odzysk i 
unieszkodliwianie. 
Dopuszcza się wyłącznie czasowe magazynowanie odpadów ko-
munalnych w miejscach zlokalizowanych zgodnie z wymogami 
przepisów odrębnych. 
Miejsca czasowego magazynowanie odpadów komunalnych należy 
zagospodarować w sposób umożliwiający ich segregację. 

G 
ciepłownictwo 

Obszary objęte 
zmianą planu 

Ustala się zasilenie obiektów w ciepło w oparciu o źródła indywidu-
alne lub grupowe, spełniające wymogi sanitarne i ochrony środowi-
ska określone w przepisach odrębnych. 
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3. Ustala się następujące ogólne zasady judowy, roz-
judowy i modernizacji systemów infrastruktury 
technicznej: 
1) na terenach zajudowy mieszkaniowej, usługo-

wej, mieszanej, zagrodowej oraz na terenach 
ojiektów produkcyjnych dopuszcza się lokaliza-
cję urządzer infrastruktury technicznej, ojsługu-
jących wyłącznie ojszar zmian planu luj jego 
część, na warunkach określonych dla poszcze-
gólnych terenów, 

2) nowe sieci należy prowadzić w liniach rozgrani-
czających ulic w uzgodnieniu z zarządcą drogi, 

3) dopuszcza się lokalizację nowych sieci poza te-
renami, jeżeli przejiegi te wynikają z: 
a) ustaler właściwych programów i koncepcji 

rozwoju poszczególnych sieci infrastruktury, 
j) warunków terenowych i ukształtowania tere-

nu oraz potrzejy zgodnego z wymogami 
technicznymi poprowadzenia sieci. 

4. Na ojszarze ojjętym zmianami planu dopuszcza się 
instalowanie urządzer do pozyskiwania energii ze 
źródeł niekonwencjonalnych, za wyjątkiem turjin 
wiatrowych. 

5. Niekonwencjonalne źródła energii nie mogą powo-
dować konfliktu z podstawowym przeznaczeniem 
terenu, ustalonym w zmianach planu; a parametry 
tych urządzer – powierzchnia zajudowy i wyso-
kość – muszą odpowiadać wymogom określonym 
dla danego terenu. 

R o z d z i a ł  3 

Przepisy końcowe 

§15 

Ustala się stawkę procentową służącą ustaleniu opła-
ty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 
30K. 

§ 16 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olszy-
ny. 

§ 17 

Uchwała wchodzi w życie w terminie 30 dni od dnia 
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCP RADP 
 

JAN WRÓBLEWSKI 
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Załącznik nr 2 /o uchwały Ra/y Miejskiej 
w Olszynie z /nia 25 paź/ziernika 2006 r2 
(poz2 421X) 

 
 
 

ROZSTRZYGNIĘCIE DOT2 SPOSOBU ROZPATRZENIA UWAG ZŁOŻONYCH DO PROJEKTU 
ZMIAN W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  

WSI OLSZYNA 
 
 
W czasie wyłożenia do pujlicznego wglądu w dniach od 18 września do 9 października 2006 r. 
projektu zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Olszyna uwag nie 
zgłoszono 

 
 
 
 
 

Załącznik nr X /o uchwały Ra/y Miejskiej 
w Olszynie z /nia 25 paź/ziernika 2006 r2 
(poz2 421X) 

 
 
 

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W ZMIANACH PLANU 
INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ  
DO ZADAŃ WŁASNYCH, GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA 

 
 

1. Tereny ojjęte zmianami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w stanie ist-
niejącym są częściowo wyposażone w sieci infrastruktury technicznej oraz posiadają dostęp 
do dróg pujlicznych. 

2. Na terenach ojjętych zmianami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi 
Olszyna nie wystąpią inwestycje stanowiące zadania własne gminy – związane z ojsługą 
tych terenów. 

3. Zakłada się, że niezjędne do ojsługi sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, związane  
z jezpośrednią ojsługą terenów, jędą realizowane przez poszczególnych inwestorów oraz 
przedsięjiorstwo energetyczne. 

 
 
 
 
 
 
 
 

4214 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W OLSZYNIE 

z dnia 25 października 2006 r. 

w sprawie uchwalenia zmian w miejscowym planie zagospo/arowania  
przestrzennego wsi Bożkowice 

 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmia-
nami) oraz na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
ze zmianami), w związku z uchwałą nr I/10/2006 Rady Miejskiej w Olszynie 
z dnia 2 lutego 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian 
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Bożkowice, 
po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami studium uwarunkowar i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Olszyna, Rada Miejska w Olszynie 
uchwala, co następuje: 
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R o z d z i a ł  1 

Przepisy ogólne 

§ 1 

1. Uchwala się zmiany miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego wsi Bożkowice. 

2. Granice ojszarów ojjętych zmianami w planie 
oznaczono na rysunku zmian w planie, stanowią-
cym załącznik graficzny nr 1 do niniejszej uchwały. 

3. Załącznikami do uchwały są: 
1) załącznik nr1 – rysunek zmian w planie, sporzą-

dzony na mapie zasadniczej w skali 1:2000, 
stanowiące integralną część zmian w planie, 

2) załącznik nr 2 – rozstrzygniecie o sposojie roz-
patrzenia uwag wniesionych do projektu zmian 
w planie, 

3) załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie o sposojie reali-
zacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które należą do zadar 
własnych gminy oraz zasadach ich finansowa-
nia, zgodnie z przepisami o finansach pujlicz-
nych. 
Załączniki nr 2 i 3 nie stanowią ustaler zmian 
planu. 

4. Przedmiotem zmian w planie jest ustalenie: 
1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczają-

cych tereny o różnym przeznaczeniu luj róż-
nych zasadach zagospodarowania – ustalenia 
w tym zakresie zawiera rozdział 2 oraz rysunek 
zmian planu, 

2) zasad ochrony środowiska i przyrody – ustale-
nia w tym zakresie zawiera rozdział 2, 

3) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
jytków oraz dójr kultury współczesnej i krajo-
jrazu kulturowego – ustalenia w tym zakresie 
zawiera rozdział 2, 

4) wymagar wynikających z potrzej kształtowa-
nia przestrzeni pujlicznej – ustalenia w tym 
zakresie zawiera rozdział 2, 

5) zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego, parametrów i wskaźników kształtowania 
zajudowy oraz zagospodarowania terenu – 
ustalenia w tym zakresie zawiera rozdział 2 
oraz rysunek zmian planu, 

6) szczegółowych zasad i warunków scalania 
oraz podziału nieruchomości ojjętych zmianami 
planu – ustalenia w tym zakresie zawiera roz-
dział 2, 

7) granic i sposojów zagospodarowania terenów 
luj ojiektów podlegających ochronie, ustalo-
nych na podstawie odręjnych przepisów – 
ustalenia w tym zakresie zawiera rozdział 2, 

8) szczególnych warunków zagospodarowania te-
renów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu – 
ustalenia w tym zakresie zawiera rozdział 2, 

9) sposojów i terminów tymczasowego zagospo-
darowania, urządzania i użytkowania terenów 
– ustalenia w tym zakresie zawiera rozdział 2, 

10) zasad judowy, rozjudowy i modernizacji sys-
temu komunikacji – ustalenia w tym zakresie 
zawiera rozdział 2, 

11) zasad judowy, rozjudowy i modernizacji sys-
temów infrastruktury technicznej – ustalenia  
w tym zakresie zawiera rozdział 2, 

12) stawki procentowej, służącej ustaleniu opłaty, 
o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 
ustalenia w tym zakresie zawiera rozdział 3. 

§ 2 

1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku zmian 
w planie są ojowiązującymi ustaleniami zmian  
w planie: 
1) granica ojszaru opracowania zmian w planie, 
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przezna-

czeniu luj różnych zasadach zagospodarowania 
– ojowiązujące i orientacyjne; 

3) oznaczenia literowe i cyfrowe terenów odnoszą-
ce się do ich przeznaczer oraz warunków zaju-
dowy i zagospodarowania; 

4) oznaczenia dotyczące zasad kształtowania za-
judowy i zagospodarowania terenów, ojejmują-
ce:  
a) nieprzekraczalne linie zajudowy, 
j) ojiekty zajytkowe wskazane do ochrony, 
c) tereny zieleni wewnętrznej, wyłączone z za-

judowy. 
2. Oznaczenia graficzne na rysunku zmian w planie 

niewymienione w ust. 1 pełnią funkcję informacyj-
ną. 

§ 3 

Ilekroć w uchwale i na rysunkach zmian w planie jest 
mowa o: 

1) terenie – należy przez to rozumieć teren o okre-
ślonym rodzaju przeznaczenia i zasadach zago-
spodarowania, wydzielony na rysunku zmian  
w planie liniami rozgraniczającymi, 

2) po/stawowym przeznaczeniu terenu – należy 
przez to rozumieć przeznaczenie, które w ramach 
realizacji zmian w planie winno stać się dominują-
cą formą wykorzystania terenu. W ramach prze-
znaczenia podstawowego mieszczą się elementy 
zagospodarowania jezpośredniego z nim związa-
ne, warunkujące prawidłowe korzystanie z terenu; 

3) uzupełniającym przeznaczeniu terenu – należy 
przez to rozumieć przeznaczenie , które może jyć 
realizowane jako uzupełnienie funkcji podstawo-
wej, na warunkach określonych w przepisach 
szczegółowych uchwały, 

4) oeowiązującej linii rozgraniczającej – należy przez 
to rozumieć linię rozgraniczającą tereny o różnym 
przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodaro-
wania, której przejieg oznaczony na rysunku 
zmian w planie nie może ulegać przesunięciu o nie 
więcej niż 1,5 m, 

5) orientacyjnej linii rozgraniczającej – należy przez 
to rozumieć linię rozgraniczającą tereny o różnym 
przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodaro-
wania, której przejieg oznaczony na rysunku 
zmian w planie może podlegać modyfikacjom  
w ramach realizacji zmian planu i przesunięciu w 
zakresie określonym w przepisach szczegółowych 
uchwały, 
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6) terenach zaeu/owy mieszkaniowej je/noro/zinnej 
lue wieloro/zinnej – należy przez to rozumieć te-
reny zajudowy mieszkaniowej jednorodzinnej luj 
wielorodzinnej w rozumieniu przepisów odręj-
nych; 

7) terenach usług – należy przez to rozumieć funkcję 
terenu i ojiektów, ojejmującą: 
a) handel detaliczny, 
j) gastronomię, 
c) usługi turystyki, 
d) usługi odnowy jiologicznej i ochrony zdrowia, 
e) usługi rekreacji, sportu, kultury i rozrywki, 
f) usługi rzemieślnicze, w tym usługi fryzjerskie, 

kosmetyczne, krawieckie, szewskie, tapicer-
skie, pralnie oraz usługi naprawy sprzętu co-
dziennego użytku, z wyłączeniem naprawy 
samochodów i motocykli, 

g) administrację, ojsługę działalności gospodar-
czej i zarządzania (jiura, agencje, janki, po-
radnictwo finansowe i prawne, poczta, wyna-
jem nieruchomości), 

h) usługi informatyczne i łączności, 
i) usługi oświaty i nauki, 
j) usługi opieki społecznej i wychowania, 
k) działalność kościołów, 

8) terenie funkcji mieszanej – mieszkaniowej oraz 
usługowo-pro/ukcyjnej – należy przez to rozumieć 
tereny użytkowane równocześnie pod wszystkie 
luj jedną z niżej wymienionych rodzajów użytko-
wania terenu i zajudowy, z uwzględnieniem za-
strzeżer i warunków zawartych w ustaleniach 
szczegółowych planu: 
a) tereny zajudowy zagrodowej/ojsługi produkcji 

rolnej, służące gospodarstwu rolnemu w rozu-
mieniu przepisów odręjnych; 

j) tereny zajudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej, wielorodzinnej i letniskowej (rekreacji in-
dywidualnej), 

c) usługi, w zakresie określonym w pkt 7; 
d) tereny ojiektów produkcyjno-usługowych –  

z wyjątkiem przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko, określonych  
w art. 51 ust. 1 pkt 1 Prawo ochrony środo-
wiska, wymagających raportu oddziaływania 
na środowisko, 

9) nieprzekraczalnej linii zaeu/owy – należy przez to 
rozumieć linię, która nie może jyć przekroczona 
przy sytuowaniu judynku. Nie dotyczy ona ryzali-
tów, okapów, przysionków, ganków, witryn, wy-

kuszy, klatek schodowych i schodów wysunię-
tych do 1,5 m i na szerokości do 3,5 m; 

10) przestrzeni puelicznej – należy przez to rozumieć 
ogólnodostępne pujliczne drogi (oznaczone sym-
jolem: KD) oraz inne tereny jezpośrednio do nich 
przyległe, tworzące wyodręjnioną przestrzer, któ-
rą ograniczają elementy istniejącego luj projekto-
wanego zagospodarowania, stanowiące integralną 
część tej przestrzeni (tj. ogrodzenia, elewacje 
frontowe judynków, elementy małej architektury, 
szpalery zieleni, i inne elementy zagospodarowa-
nia). 

11) urzą/zeniach infrastruktury technicznej – należy 
przez to rozumieć ojiekty judowlane i urządzenia 
zlokalizowane na terenie gminy, ojejmujące: 
a) urządzenia wodociągowe, 
j) urządzenia kanalizacyjne, 
c) sieci elektroenergetyczne, 
d) sieci gazownicze, 
e) stacjonarne i ruchome sieci telekomunikacyjne, 
f) urządzenia radiokomunikacyjne, 

12) wskaźniku zaeu/owy – należy przez to rozumieć 
wartość stanowiąca stosunek powierzchni zaju-
dowy stałych ojiektów zlokalizowanych (w tym 
gospodarczych i garaży) w ojręjie działki do po-
wierzchni tej działki; wyklucza się etapowanie in-
westycji w sposój niespełniający wymagar dot. 
wskaźnika zajudowy działki w poszczególnych 
rozpatrywanych etapach; 

13) wysoko7ci eu/ynku – jest to wysokość mierzona 
w metrach w linii elewacji frontowej od poziomu 
terenu (w odniesieniu do gruntu rodzimego) i od-
nosząca się do: 
a) okapu ojiektu w wypadku dachu stromego, 
j) pełnej wysokości elewacji frontowej (gzymsu) 

attyki ojiektu w wypadku dachu płaskiego, 
14) /achu symetrycznym – należy przez to rozumieć 

dach o jednakowym kącie nachylenia połaci oraz 
symetrii układu połaci w płaszczyźnie ściany usy-
tuowanej w linii zajudowy, 

15) kącie nachylenia połaci – należy przez to rozumieć 
kąt mieszczący się w zakresie określonym na ry-
sunku planu, jednakowy dla poszczególnych ele-
mentów judynku, 

16) wymaganym przeeiegu kalenicy – należy przez to 
rozumieć ustalony kierunek przejiegu najdłuższe-
go ciągłego odcinka kalenicy dachu od strony linii 
zajudowy. 
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R o z d z i a ł  2 

Ustalenia szczegółowe 

§ 4 

1. Ustala się tereny zajudowy mieszanej – mieszkaniowej oraz usługowo-produkcyjnej oznaczone symjolem MR 
2. Ustalenia dla terenów oznaczonych symjolem MR zawiera tajela: 
 

Tabela Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolem 

 MR1, MR2 
Przedmiot  
ustaleń planu 

Nr  
terenu 

Treść ustaleń 

przeznaczenie pod-
stawowe terenu: 

tereny zabudowy mieszanej – mieszkaniowej 
oraz usługowo-produkcyjnej 

przeznaczenie uzu-
pełniające terenu: 

tereny infrastruktury technicznej, 
tereny rolne 

Wyklucza się lokalizację: 
– stacji demontażu pojazdów i przetwarzania odpadów powstałych z 

demontażu pojazdów, 
– obiektów, urządzeń i instalacji związanych z odzyskiem lub unieszko-

dliwianiem odpadów oraz ze składowaniem, zbieraniem i przeładun-
kiem odpadów (w tym złomowiska), 

– stacji paliw, 
– wolno stojących masztów radiotelekomunikacyjnych oraz urządzeń 

radiotelekomunikacyjnych zainstalowanych na budynkach, dla których 
konstrukcje wsporcze przekraczają wysokość 2,0m ponad konstrukcje 
budynku. 

Przeznaczenie uzupełniające dotyczące terenów infrastruktury technicz-
nej może zajmować nie więcej niż 20% powierzchni działki. 
Nie ogranicza się zakresu funkcji rolnej terenów niezabudowanych. 
Dopuszcza się utrzymanie istniejących funkcji, odmiennych od ustalo-
nych w zmianach planu. Zakres dopuszczalnych robot budowlanych 
związanych z utrzymaniem funkcji odmiennych od ustalonych w zmia-
nach planu nie może wykraczać poza zakres przewidziany do wykona-
nia w oparciu o zgłoszenie prac budowlanych. Dopuszcza się jednocze-
śnie roboty budowlane związane z utrzymaniem konstrukcji budynku, 
zgodnie z wymogami bezpieczeństwa. 

I Przeznaczenie 

terenu oraz linie 

rozgraniczające 

tereny o różnych 

zasadach zago-

spodarowania 

1, 2 

Orientacyjne linie rozgraniczające mogą podlegać przesunięciu w nastę-
pującym zakresie: 
1) do 3,5m – jeżeli są liniami rozgraniczającymi między terenem drogi / 

ulicy publicznej a terenem oznaczonym symbolem MR, przy zacho-
waniu ciągłości linii rozgraniczającej drogi, 

2) do 6,0m – jeżeli są liniami rozgraniczającymi między terenem drogi 
wewnętrznej / wewnętrznego ciągu pieszego a terenem oznaczonym  
symbolem MR, przy zachowaniu ciągłości linii rozgraniczającej drogi, 

3) do 5,0m – w pozostałych przypadkach. 
1 Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej działki winien wy-

nosić 0,25. 
2 Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej działki winien wy-

nosić 0,35. 
Zasady ochrony drzew i krzewów oraz warunki ich usunięcia określają 
przepisy odrębne. 
Drzewa i krzewy obumarłe lub wycięte na warunkach ustalonych w prze-
pisach odrębnych, zastąpić nowymi drzewami i krzewami. 
Nowymi nasadzeniami odtworzyć dotychczasowe gatunki drzew i krze-
wów, jak i charakter układów kompozycyjnych. 
Celem ochrony drzew, ustala się: 
– zakaz lokalizacji obiektów budowlanych w odległości 5m od pnia drze-

wa, 
– prowadzenia jakichkolwiek robót budowlanych, które mogą spowodo-

wać trwałe naruszenie systemu korzeniowego drzew. 

II Zasady ochrony 

środowiska i przy-

rody 

1, 2 

W produkcji rolnej stosować zasady „dobrej praktyki rolnej”, zgodnie z 
wymogami przepisów odrębnych oraz ustaleniami właściwych progra-
mów rolno-środowiskowych. 
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Dla terenów parkingów oraz obiektów obsługi komunikacji (parkingów) 
ustala się konieczność oczyszczania wód deszczowych poprzez urzą-
dzenia oddzielające błoto, oleje i benzynę. 
Teren podlega ochronie przed hałasem jak tereny przeznaczone na cele 
mieszkaniowo-usługowe. 
Ochronie podlegają: 
– obiekty objęte gminną ewidencją zabytków, 
– obiekty o zabytkowe wskazane do ochrony, 
– stanowiska archeologiczne. 
Podlegają ochronie następujące obiekty zabytkowe wskazane do ochro-
ny: 
– budynek mieszkalny / gospodarczy – w. Bożkwice nr 57, 
– budynek mieszkalny / gospodarczy – w. Bożkwice nr 58, 
– budynek mieszkalny / gospodarczy – w. Bożkwice nr 66, 
– budynek mieszkalny / gospodarczy – w. Bożkwice nr 59, 
– budynek mieszkalny / gospodarczy – w. Bożkwice nr 69, 
– budynek mieszkalny / gospodarczy – w. Bożkwice nr 70, 
Obiekty zabytkowe wskazane do ochrony oznaczone zostały na rysunku 
zmian planu. 
Dla obiektów objętych gminną ewidencją zabytków, zlokalizowanych w 
obszarze zmian planu, stosować warunki ochrony określone dla obiek-
tów zabytkowych wskazanych do ochrony. 
Ochronie konserwatorskiej podlegają następujące elementy architekto-
nicznego ukształtowania budynków wskazanych do ochrony: 
– bryła oraz układ, spadki połaci dachu i geometria dachu, 
– układ, rozmieszczanie i podział okien, obramienia okien i drzwi, ryzali-

ty wejściowe i inne charakterystyczne elementy wystroju elewacji i 
ukształtowania dachu, 

– rodzaj i charakter materiałów budowlanych, materiał pokrycia dachu. 

III Zasady ochrony 

dziedzictwa kultu-

rowego i zabytków 

oraz dóbr kultury 

współczesnej i 

krajobrazu kulturo-

wego  

1, 2 

W przypadku wyburzenia budynku podlegającego ochronie wykonać 
kartę ewidencyjną obiektu zabytkowego w problematyce ustalonej przez 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 
Postępowania nadzorczego w zakresie ochrony zabytków na podstawie 
uzgodnienia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wymagają: 
a) wszelkie roboty budowlane przy obiektach zabytkowych  wskazanych 

do ochrony i objętych gminną ewidencją zabytków, 
b) zmiany zagospodarowania terenów w liniach rozgraniczających, na 

których zlokalizowane są obiekty zabytkowe wskazane do ochrony i 
objętych gminną ewidencji zabytków, w zakresie: 
– gabarytów i ukształtowania bryły nowej zabudowy, 
– wszelkich form zagospodarowania terenów, 
– konserwacji i ochrony zieleni, 
– lokalizacji i ukształtowania elementów małej architektury i nośników 

reklam oraz ogrodzeń. 
Udokumentowane stanowiska archeologiczne oraz obszary obserwacji 
archeologicznej podlegają ochronie zgodnie z przepisami odrębnymi. 
Wszelka działalność inwestycyjna na obszarze występowania stanowisk 
archeologicznych, polegająca na prowadzeniu robót ziemnych, bez-
względnie wymaga opinii i uzgodnień z Wojewódzkim Urzędem Ochrony 
Zabytków. 

   

Ochronie podlegają istniejące i odkryte w toku prac budowlanych obiekty 
lub przedmioty o cechach zabytkowych zgodnie z przepisami szczegól-
nymi. W przypadku ujawnienia w toku prac budowlanych obiektów ar-
cheologicznych, należy powiadomić właściwe służby konserwatorskie. 
Prace archeologiczne wymagają pozwolenia udzielonego przez Woje-
wódzki Urząd Ochrony Zabytków. 
Zasady zagospodarowania terenów rolniczych określają przepisy odręb-
ne. 

IV Zasady ochrony i 

kształtowania ładu 

przestrzennego 

1, 2 

Adaptuje się istniejący układ terenów, rowów i innych cieków wodnych 
oraz ciągów komunikacyjnych. Dopuszcza się zmianę układu wymienio-
nych elementów zagospodarowania oraz użytkowania rolniczego, sto-
sownie do potrzeb gospodarki rolnej. 
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Podejmowane działania inwestycyjne i zmiany w zagospodarowaniu 
terenu winny uwzględniać lokalizację rowów melioracyjnych i obszarów 
zdrenowanych oraz ich ochronę. 

Zapewnić wolny dostęp do rzeki i cieków naturalnych. Wykluczyć ogro-
dzenia nieruchomości przyległych do rzeki i innych cieków naturalnych, 
w odległości mniejszej niż 1,5m od linii brzegu. 
Wymagania dotyczące granicznych parametrów i wskaźników kształto-
wania zabudowy oraz zagospodarowania terenu określono w rubryce V. 
W przypadku braku parametrów i wskaźników, zabudowę kształtować z 
zachowaniem przepisów odrębnych oraz postanowień zawartych w 
przepisach uchwały. 
Dla części obiektów o funkcjach pomocniczych (garaży, wiat, obiektów 
gospodarczych) ustala się odmienne warunki kształtowania geometrii 
dachu i wysokości budynku. 
Powierzchnia zabudowy budynków ukształtowanych odmiennie w zakre-
sie geometrii dachu i wysokości budynku nie może przekroczyć 35% 
powierzchni zabudowy wszystkich budynków zlokalizowanych na dział-
ce. 
Budynki o funkcjach pomocniczych / ukształtowanych odmiennie w za-
kresie geometrii dachu i wysokości lokalizować na zapleczu działki. 
Określoną w zmianach planu wysokość zabudowy należy ustalać od 
najniżej położonego terenu przy wejściu od strony drogi. 
Wyznaczone nieprzekraczalną linią zabudowy budynki usytuować na 
działkach w nawiązaniu do układu dróg / równolegle do linii rozgranicza-
jących dróg / równolegle do oznaczonej na rysunku zmian planu linii 
zabudowy. 
Ustala się zakaz rozbudowy istniejących budynków od strony dróg, z 
wyjątkiem rozbudowy przedsionków wejściowych/ stref wejściowych. 
Rozbudowa budynku do strony ulicy może nastąpić w przypadku wyzna-
czenia na rysunku zmian planu linii zabudowy usytuowanej między ist-
niejącym budynkiem a ulicą. 
W przypadku niewyznaczenia linii zabudowy na terenach zabudowy 
istniejącej, budynki istniejące wyznaczają nieprzekraczalną linię zabu-
dowy od strony ulicy. 
Wyklucza się lokalizację zabudowy w odległościach mniejszych niż 3m 
od granicy działki i na granicy działki, z wyjątkiem obiektów infrastruktury 
technicznej. 
Określone w rubryce V wskaźniki wykorzystania terenu działki dotyczą 
docelowej zabudowy – zabudowy istniejącej, jak i realizowanej po wej-
ściu w życie zmian planu. W przypadku gdy istniejąca zabudowa (zreali-
zowana przed dniem wejścia w życie uchwały), zapewnia wykorzystanie 
terenu działki powyżej ustalonego w zmianach planu  wskaźnika, do-
puszcza się rozbudowę / przebudowę istniejących budynków poprzez 
powiększenie ich powierzchni zabudowy w zakresie ustalonym w uchwa-
le. 

  1, 2 

Dopuszcza się przebudową, rozbudowę i nadbudowę istniejących bu-
dynków. 
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Dla budynków istniejących, ukształtowanych historycznymi /  tradycyj-
nymi dla zabudowy gminy elementami architektonicznego ukształtowa-
nia zabudowy (w szczególności stromym dwuspadowym ceramicznym 
dachem ze szczytami, stylowymi oknami i drzwiami, o krzyżowym ukła-
dzie szczeblin, jak i innymi charakterystycznymi elementami architektury 
tradycyjnej) oraz dla budynków wskazanych do ochrony konserwator-
skiej, ustaleniami niniejszych zmian planu, ustala się następujące wa-
runki kształtowania zabudowy / przebudowy: 
1) pow. rozbudowy w rzucie nie może przekroczyć 20% dotychczaso-

wej pow. zabudowy budynku, 
2) bryłę i detal architektoniczny ukształtować w nawiązaniu do charak-

terystycznych cech budynku rozbudowywanego, 
3) zachować charakterystyczne elementy architektonicznego ukształ-

towania poszczególnych budynków, w tym: 
– geometrię, wysokość i kształt dachu, spadek dachu, 
– dodatkowe elementy dachu (lukarny, wieże, dodatkowe dachy ze 

szczytami z poprzecznie usytuowaną kalenicą), zwieńczające wy-
sunięte elementy budynku – ryzality ganki, przedsionki, i inne ele-
menty, 

– ceramiczne (koloru czerwonego) / łupkowe pokrycie dachu oraz 
tradycyjne materiały budowlane, w tym konstrukcję szachulcową, 

– szczyty deskowane (w drugiej kondygnacji), 
– inne elementy detalu, takie jak elementy konstrukcji szachulcowej, 

elementy kamieniarskie lub z cegły klinkierowej, o ile występowały 
w dotychczasowym rozwiązaniu architektonicznym budynku, 

4) wprowadzić / przywrócić historyczne podziały stolarki okiennej z 
pełnoplastycznymi elementami konstrukcji ramiaków (wykluczony 
podział miedzyszybowy), 

5) dopuszcza się wzbogacenie ukształtowania bryły i detalu poprzez 
uwzględnienie elementów architektonicznego ukształtowania zabu-
dowy, występujących w obszarze wsi, 

6) wykluczyć stosowanie na elewacji okładzin z pcv oraz prowadzenia instalacji, 

w tym wentylacyjnych. 
Dopuszcza się rozbudowę i nadbudowę budynków współczesnych oraz 
budynków o funkcjach pomocniczych (garaży, wiat, obiektów gospodar-
czych), z zachowaniem następujących warunków: 
1) pow. rozbudowy w rzucie nie może przekroczyć 35% dotychczaso-

wej pow. zabudowy budynku, 
2) wysokość budynków nie powinna przekraczać - w odniesieniu do 

wysokości okapu lub wysokości górnej krawędzi elewacji frontowej / 
gzymsu, attyki – wysokości najwyższych istniejących budynków - 
usytuowanych na działce lub wysokości określonej w rubryce V, 

3) zachować spadki dachu określone w rubryce V. 
 
Nie ustala się granicznej wysokości dla urządzeń technicznych i instala-
cji związanych z prowadzeniem produkcji rolnej. 

   

Nową zabudowę kształtować z zachowaniem zasady nawiązania do 
cech lokalnej tradycji architektonicznej i architektury o wartościach kultu-
rowych w zakresie ukształtowania bryły budynku, wysokości budynku 
oraz formy i spadków dachu. 
Wprowadzić następujące elementy architektonicznego ukształtowania 
budynku: 
– wyeksponowany, wysoki / stromy dach – dwuspadowy lub wielospa-

dowy – ze szczytami oraz z wysuniętymi okapami, 
– dodatkowe elementy dachu (lukarny, dodatkowe dachy z poprzecznie 

usytuowaną kalenicą), zwięczające wysunięte elementy budynku – ry-
zality ganki, przedsionki, wejścia, i inne elementy, 

– szczyty deskowane (w drugiej kondygnacji), 
– inne elementy detalu, takie jak elementy konstrukcji szachulcowej, 

elementy kamieniarskie lub z cegły klinkierowej. 
 
Wyklucza się dachy kopertowe. 
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Ustala się następujące zasady kształtowania kolorystyki: 
– wyodrębnić kolorystycznie elementy architektonicznego ukształtowa-

nia budynku; 
– dla głównej płaszczyzny elewacji – części wykończonej tynkiem sto-

sować kolory jasne i stonowane (oparte na rozbielanych żółciach i 
czerwieniach), z jednoczesnym wykluczeniem kolorów podstawowych 
i jaskrawych. 

linia zabudowy –
nieprzekraczalna 

określona na rysunku zmian planu 

charakter zabudowy wolno stojąca / zwarta 
maksymalny wskaźnik zabudowy działki 0,35 
maksymalna wysokość kalenicy – wszystkich 
budynków zlokalizowanych na działce 

12m 

maksymalna wysokość okapu  6,5m 
maksymalna wysokość elewacji / gzymsu / attyki 
obiektów o funkcjach pomocniczych  

5,0 

dach stromy o symetrycznych układach połaci i kalenicy 
/ dwuspadowy / wielospadowy ze szczytami 

spadek dachu 40 - 45
0
 

V Parametry i 

wskaźniki kształto-

wania zabudowy 

oraz zagospoda-

rowania terenu 

1 

materiały pokrycia dachu dachówka ceramicz-
na koloru czerwone-
go 

linia zabudowy –
nieprzekraczalna 

określona na rysunku zmian planu 

charakter zabudowy wolno stojąca / zwarta 
maksymalny wskaźnik zabudowy działki 0,25 
maksymalna wysokość kalenicy – wszystkich 
budynków zlokalizowanych na działce 

11m 

maksymalna wysokość okapu  5,5m 
maksymalna wysokość elewacji / gzymsu / attyki 
obiektów o funkcjach pomocniczych  

4,0 

dach stromy o symetrycznych układach połaci i kalenicy 
/ dwuspadowy / wielospadowy ze szczytami 

spadek dachu 40 - 45
0
 

  2 

materiały pokrycia dachu dachówka ceramicz-
na koloru czerwone-
go 

Dopuszcza się wtórne podziały i scalenia działek/ działki pod warunkiem 
zachowania przepisów odrębnych w zakresie lokalizacji zabudowy i wa-
runków dojazdu oraz przepisów niniejszej uchwały 
Ustala się następujące parametry podziału na działki: 
– minimalna pow. dz.: 1200m

2
, 

– minimalna szer. dz.: 25m, 
– kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego: 70 – 90

0
. 

VI Szczegółowe za-

sady i warunki 

scalania i podziału 

nieruchomości 

1, 2 

Pod urządzenia infrastruktury technicznej dopuszcza się wydzielenie 
działek o wielkościach i na warunkach wynikających z przepisów odręb-
nych 

VII Sposoby i terminy 

tymczasowego 

zagospodarowania 

i użytkowania tere-

nów 

1, 2 Nie dopuszcza się nowego tymczasowego zagospodarowania i użytko-
wania terenu. 

VIII Wymagania wyni-

kające z potrzeb 

kształtowania 

przestrzeni pu-

blicznej 

1, 2 Wyklucza się lokalizacje wolno stojących nośników reklamy / tablic in-
formacyjnych, z wyjątkiem elementów informacji i promocji  ustalonych / 
zorganizowanych dla całego obszaru Gminy. 
Dla umieszczonych na elewacji tablic reklamowych / szyldów / tablic 
informacyjnych ustala się następujące maksymalne wymiary tablicy / 
modułu zespołu tablic: 
– szerokość: 120cm, 
– wysokość: 40cm. 
Dopuszcza się lokalizację zespołu tablic wyłącznie w części parterowej, 
wg uporządkowanej zasady kompozycyjnej, w pionie i w poziomie  
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1, 2 Ustala się następujące zasady i warunki kształtowania ogrodzeń: 
– maksymalna wysokość ogrodzenia – 1,5m; 
– wymagany przęsła ażurowe, o łącznej powierzchni prześwitów nie 

mniejszych niż 65% powierzchni przęsła; 
– wymagany rodzaj zastosowanych materiałów przęsła – metalowe lub 

drewniane. 
Wyklucza się lokalizację ogrodzeń betonowych lub wykonanych z prefa-
brykatów betonowych. 

 

§ 5 
 

1. Ustala się tereny rolnicze, tereny zajudowy zagrodowej i ojsługi rolnictwa oznaczone symjolem RM. 
2. Ustalenia dla terenów oznaczonych symjolem RM zawiera tajela: 
 

Tabela 1 Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolem RM1 
Przedmiot  
ustaleń planu 

Nr  
terenu 

Treść ustaleń 

przeznaczenie pod-
stawowe terenu: 

tereny rolnicze, tereny zabudowy zagrodowej i 
obsługi produkcji rolnej 

przeznaczenie uzu-
pełniające terenu: 

tereny infrastruktury technicznej, 

Wyklucza się lokalizację: 
– stacji demontażu pojazdów i przetwarzania odpadów powstałych z 

demontażu pojazdów, 
– obiektów, urządzeń i instalacji związanych z odzyskiem lub unieszko-

dliwianiem odpadów oraz ze składowaniem, zbieraniem i przeładun-
kiem odpadów (w tym złomowiska), 

– wolno stojących masztów radiotelekomunikacyjnych oraz urządzeń 
radiotelekomunikacyjnych zainstalowanych na budynkach, dla których 
konstrukcje wsporcze przekraczają wysokość 2,0m ponad konstrukcje 
budynku. 

Obiekty infrastruktury lokalizować na działkach nieprzekraczających 
powierzchnię 100m

2
. 

Wyklucza się obiekty służące produkcji rolnej zaliczonych do przedsię-
wzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w 
art. 51 ust. 1 pkt.1 Prawo ochrony środowiska, wymagających raportu 
oddziaływania na środowisko. 
Nie ogranicza się zakresu funkcji rolnej terenów niezabudowanych. 
Dopuszcza się utrzymanie istniejących funkcji, odmiennych od ustalo-
nych w zmianach planu. Zakres dopuszczalnych robot budowlanych 
związanych z utrzymaniem funkcji odmiennych od ustalonych w zmia-
nach planu nie może wykraczać poza zakres przewidziany do wykona-
nia w oparciu o zgłoszenie prac budowlanych. Dopuszcza się jednocze-
śnie roboty budowlane związane z utrzymaniem konstrukcji budynku, 
zgodnie z wymogami bezpieczeństwa. 

I Przeznaczenie 

terenu oraz linie 

rozgraniczające 

tereny o różnych 

zasadach zago-

spodarowania 

1 

Orientacyjne linie rozgraniczające mogą podlegać przesunięciu w nastę-
pującym zakresie: 
1) do 3,5m – jeżeli są liniami rozgraniczającymi między terenem drogi / 

ulicy publicznej a terenem oznaczonym RM, przy zachowaniu ciągło-
ści linii rozgraniczającej drogi, 

2) do 10,0m – jeżeli są liniami rozgraniczającymi między terenem drogi 
wewnętrznej / wewnętrznego ciągu pieszego a terenem oznaczonym  
RM, przy zachowaniu ciągłości linii rozgraniczającej drogi, 

3) do 5,0m – w pozostałych przypadkach. 
Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej działki winien wy-
nosić 0,35. 
Zasady ochrony drzew i krzewów oraz warunki ich usunięcia określają 
przepisy odrębne. 
Drzewa i krzewy obumarłe lub wycięte na warunkach ustalonych w prze-
pisach odrębnych, zastąpić nowymi drzewami i krzewami. 
Nowymi nasadzeniami odtworzyć dotychczasowe gatunki drzew i krze-
wów, jak i charakter układów kompozycyjnych. 

II Zasady ochrony 

środowiska i przy-

rody 

1 

Celem ochrony drzew, ustala się: 
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– zakaz lokalizacji obiektów budowlanych w odległości 5m od pnia drze-
wa, 

– zakaz prowadzenia jakichkolwiek robót budowlanych, które mogą 
spowodować trwałe naruszenie systemu korzeniowego drzew. 

W produkcji rolnej stosować zasady „dobrej praktyki rolnej”, zgodnie z 
wymogami przepisów odrębnych oraz ustaleniami właściwych progra-
mów rolno-środowiskowych. 
Dla terenów parkingów oraz obiektów obsługi sprzętu rolniczego (par-
kingów) ustala się konieczność oczyszczania wód deszczowych poprzez 
urządzenia oddzielające błoto, oleje i benzynę. 
Teren podlega ochronie przed hałasem jak tereny przeznaczone na cele 
mieszkaniowo-usługowe. 
Na terenach nie występują obszary i obiekty podlegające ochronie. 
Udokumentowane stanowiska archeologiczne oraz obszary obserwacji 
archeologicznej podlegają ochronie zgodnie z przepisami odrębnymi. 
Wszelka działalność inwestycyjna na obszarze występowania stanowisk 
archeologicznych, polegająca na prowadzeniu robót ziemnych, bez-
względnie wymaga opinii i uzgodnień z Wojewódzkim Urzędem Ochrony 
Zabytków. 

III Zasady ochrony 

dziedzictwa kultu-

rowego i zabytków 

oraz dóbr kultury 

współczesnej i 

krajobrazu kulturo-

wego  

1 

Ochronie podlegają istniejące i odkryte w toku prac budowlanych obiekty 
lub przedmioty o cechach zabytkowych zgodnie z przepisami szczegól-
nymi. W przypadku ujawnienia w toku prac budowlanych obiektów ar-
cheologicznych, należy powiadomić właściwe służby konserwatorskie. 
Prace archeologiczne wymagają pozwolenia udzielonego przez Woje-
wódzki Urząd Ochrony Zabytków. 
Zasady zagospodarowania terenów rolniczych określają przepisy odręb-
ne. 
Adaptuje się istniejący układ terenów, rowów i innych cieków wodnych 
oraz ciągów komunikacyjnych. Dopuszcza się zmianę układu wymienio-
nych elementów zagospodarowania oraz użytkowania rolniczego, sto-
sownie do potrzeb gospodarki rolnej. 
Podejmowane działania inwestycyjne i zmiany w zagospodarowaniu 
terenu winny uwzględniać lokalizację rowów melioracyjnych i obszarów 
zdrenowanych oraz ich ochronę. 
Zapewnić wolny dostęp do rzeki i cieków naturalnych. Wykluczyć ogro-
dzenia nieruchomości przyległych do rzeki i innych cieków naturalnych, 
w odległości mniejszej niż 1,5m od linii brzegu. 
Wymagania dotyczące granicznych parametrów i wskaźników kształto-
wania zabudowy zagrodowej oraz zagospodarowania terenu określono 
w rubryce V. W przypadku braku parametrów i wskaźników, zabudowę 
kształtować z zachowaniem przepisów odrębnych oraz postanowień 
zawartych w przepisach uchwały. 

IV Zasady ochrony i 

kształtowania ładu 

przestrzennego 

1 

Dla części obiektów o funkcjach pomocniczych / gospodarczych (garaży, 
wiat, obiektów gospodarczych) ustala się odmienne warunki kształtowa-
nia geometrii dachu i wysokości budynku. 
Powierzchnia zabudowy budynków ukształtowanych odmiennie w zakre-
sie geometrii dachu i wysokości budynku nie może przekroczyć 45% 
powierzchni zabudowy wszystkich budynków zlokalizowanych na dział-
ce. 
Budynki o funkcjach pomocniczych / ukształtowanych odmiennie w za-
kresie geometrii dachu i wysokości lokalizować na zapleczu działki. 
Określoną w zmianach planu wysokość zabudowy należy ustalać od 
najniżej położonego terenu od strony drogi. 
Wyznaczone nieprzekraczalną linią zabudowy budynki usytuować na 
działkach w nawiązaniu do układu dróg / równolegle do linii rozgranicza-
jących dróg / równolegle do oznaczonej na rysunku planu linii zabudowy. 

  1 

Ustala się zakaz rozbudowy istniejących budynków od strony ulicy, z 
wyjątkiem rozbudowy przedsionków wejściowych/ stref wejściowych. 
Rozbudowa budynku do strony ulicy może nastąpić w przypadku wyzna-
czenia na rysunku planu linii zabudowy usytuowanej między istniejącym 
budynkiem a ulicą. 
W przypadku niewyznaczenia linii zabudowy na terenach zabudowy 
istniejącej, budynki istniejące wyznaczają nieprzekraczalną linię zabu-
dowy od strony ulicy. 
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Wyklucza się lokalizację zabudowy w odległościach mniejszych niż 3m 
od granicy działki i na granicy działki, z wyjątkiem obiektów infrastruktury 
technicznej. 
Zabudowę kształtować z zachowaniem zasady nawiązania do cech lo-
kalnej tradycji architektonicznej i architektury o wartościach kulturowych 
w zakresie ukształtowania bryły budynku, wysokości budynku oraz formy 
i spadków dachu. Stosować dachy dwuspadowe lub wielospadowe ze 
szczytami. 
Wyklucza się dachy kopertowe. 
Ustala się następujące zasady kształtowania kolorystyki: 
-wyodrębnić kolorystycznie elementy architektonicznego ukształtowania 
budynku; 
-dla głównej płaszczyzny elewacji - części wykończonej tynkiem stoso-
wać kolory jasne i stonowane (oparte na rozbielanych żółciach i czer-
wieniach), z jednoczesnym wykluczeniem kolorów podstawowych i ja-
skrawych. 
Obsługę komunikacyjną zapewnić od istniejących dróg gminnych. 
linia zabudowy - 
nieprzekraczalna 

określona na rysunku zmian planu 

charakter zabudowy wolno stojąca / zwarta 
maksymalny wskaźnik zabudowy działki 0,15 
maksymalna wysokość kalenicy – wszystkich 
budynków zlokalizowanych na działce 

11m 

maksymalna wysokość okapu  6,5m 
maksymalna wysokość elewacji / gzymsu / attyki 
obiektów o funkcjach pomocniczych 

5,0 

dach stromy o symetrycznych układach połaci i kalenicy 
/ dwuspadowy / wielospadowy ze szczytami 

spadek dachu 40 - 45
0
 

V Parametry i 

wskaźniki kształto-

wania zabudowy 

oraz zagospoda-

rowania terenu 

1 

materiały pokrycia dachu dachówka ceramicz-
na koloru czerwone-
go 

Dopuszcza się wtórne podziały i scalenia działek/ działki pod warunkiem 
zachowania przepisów odrębnych w zakresie lokalizacji zabudowy i wa-
runków dojazdu oraz przepisów niniejszej uchwały 
Ustala się następujące parametry podziału na działki: 
-minimalna pow. dz.: 3500m

2
, 

-minimalna szer. dz.: 40m, 
-kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego: 70 – 90

0
. 

VI Szczegółowe za-

sady i warunki 

scalania i podziału 

nieruchomości 

1 

Pod urządzenia infrastruktury technicznej dopuszcza się wydzielenie 
działek o wielkościach i na warunkach wynikających z przepisów odręb-
nych 

VII Sposoby i terminy 

tymczasowego 

zagospodarowania 

i użytkowania tere-

nów 

1 Nie dopuszcza się nowego tymczasowego zagospodarowania i użytko-
wania terenu. 

Wyklucza się lokalizacje wolno stojących nośników reklamy / tablic in-
formacyjnych, z wyjątkiem elementów informacji i promocji  ustalonych / 
zorganizowanych dla całego obszaru Gminy. 
Dla umieszczonych na elewacji tablic reklamowych / szyldów / tablic 
informacyjnych ustala się następujące maksymalne wymiary tablicy / 
modułu zespołu tablic: 
– szerokość: 120cm, 
– wysokość: 40cm. 
Dopuszcza się lokalizację zespołu tablic wyłącznie w części parterowej, 
wg uporządkowanej zasady kompozycyjnej, w pionie i w poziomie  

VIII Wymagania wyni-

kające z potrzeb 

kształtowania 

przestrzeni pu-

blicznej 

1 

Wyklucza się lokalizację ogrodzeń betonowych lub wykonanych z prefa-
brykatów betonowych. 
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§ 6 
 

1. Ustala się tereny rolne oznaczone symjolem R. 
2. Ustalenia dla terenów oznaczonych symjolem R zawiera tajela: 
 

Tabela 1 Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolem R1 
Przedmiot  
ustaleń planu 

Nr  
terenu 

Treść ustaleń 

przeznaczenie pod-
stawowe terenu: 

tereny rolne 

przeznaczenie uzu-
pełniające terenu: 

tereny lasów i zalesień, 
tereny infrastruktury technicznej, 
tereny dróg wewnętrznych. 

Obiekty infrastruktury lokalizować na działkach nieprzekraczających 
powierzchnię 100m

2
. 

Orientacyjne linie rozgraniczające mogą podlegać przesunięciu w nastę-
pującym zakresie: 
1) do 6,0m – jeżeli są liniami rozgraniczającymi między terenem drogi 

wewnętrznej / wewnętrznego ciągu pieszego a terenem oznaczonym  
R, przy zachowaniu ciągłości linii rozgraniczającej drogi, 

2) do 5,0m – w pozostałych przypadkach. 

I Przeznaczenie 
terenu oraz linie 
rozgraniczające 
tereny o różnych 
zasadach zago-
spodarowania 

1 

Dopuszcza się utrzymanie istniejących funkcji, odmiennych od ustalo-
nych w planie. 

Zasady ochrony drzew, w tym alej, szpalerów i zadrzewień, określają 
przepisy odrębne. 
Drzewa obumarłe lub wycięte na warunkach ustalonych w przepisach 
odrębnych, zastąpić nowymi drzewami.  

Celem ochrony drzew, ustala się: 
– zakaz lokalizacji obiektów budowlanych w odległości 5m od pnia drze-

wa, 
– zakaz prowadzenia jakichkolwiek robót budowlanych, które mogą 

spowodować trwałe naruszenie systemu korzeniowego drzew. 

II Zasady ochrony 
środowiska i przy-
rody 

1 

W produkcji rolnej stosować zasady „dobrej praktyki rolnej”, zgodnie z 
wymogami przepisów odrębnych oraz ustaleniami właściwych progra-
mów rolno-środowiskowych. 

Na terenach nie występują obszary i obiekty podlegające ochronie. 

Udokumentowane stanowiska archeologiczne oraz obszary obserwacji 
archeologicznej podlegają ochronie zgodnie z przepisami odrębnymi. 
Wszelka działalność inwestycyjna na obszarze występowania stanowisk 
archeologicznych, polegająca na prowadzeniu robót ziemnych, bez-
względnie wymaga opinii i uzgodnień z Wojewódzkim Urzędem Ochrony 
Zabytków. 

III Zasady ochrony 
dziedzictwa kultu-
rowego i zabytków 
oraz dóbr kultury 
współczesnej i 
krajobrazu kulturo-
wego  

1 

Ochronie podlegają istniejące i odkryte w toku prac budowlanych obiekty 
lub przedmioty o cechach zabytkowych zgodnie z przepisami szczegól-
nymi. W przypadku ujawnienia w toku prac budowlanych obiektów ar-
cheologicznych, należy powiadomić właściwe służby konserwatorskie. 
Prace archeologiczne wymagają pozwolenia udzielonego przez Woje-
wódzki Urząd Ochrony Zabytków. 

Ustala się zakaz lokalizacji zabudowy, w tym zabudowy zagrodowej. 

Zasady zagospodarowania określają przepisy odrębne. 

Adaptuje się istniejący układ terenów, rowów i innych cieków wodnych 
oraz ciągów komunikacyjnych. Dopuszcza się zmianę układu wymienio-
nych elementów zagospodarowania oraz użytkowania rolniczego, sto-
sownie do potrzeb gospodarki rolnej. 

Podejmowane działania inwestycyjne i zmiany w zagospodarowaniu 
terenu winny uwzględniać lokalizację rowów melioracyjnych i obszarów 
zdrenowanych oraz ich ochronę. 

IV Zasady ochrony i 
kształtowania ładu 
przestrzennego 

1 

Zapewnić wolny dostęp do rzeki i cieków naturalnych. Wykluczyć ogro-
dzenia nieruchomości przyległych do rzeki i innych cieków naturalnych, 
w odległości mniejszej niż 1,5m od linii brzegu. 
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V Parametry i 
wskaźniki kształto-
wania zabudowy 
oraz zagospoda-
rowania terenu 

1 Nie ustala się. 

Przy scalaniu i podziale terenów należy uwzględnić warunki określone w 
przepisach odrębnych. 

VI Szczegółowe za-
sady i warunki 
scalania i podziału 
nieruchomości 

1 

Pod urządzenia infrastruktury technicznej dopuszcza się wydzielenie 
działek o wielkościach i na warunkach wynikających z przepisów odręb-
nych 

VII Sposoby i terminy 
tymczasowego 
zagospodarowania 
i użytkowania tere-
nów 

1 Nie dopuszcza się nowego tymczasowego zagospodarowania i użytko-
wania terenu. 

VIII Wymagania wyni-
kające z potrzeb 
kształtowania 
przestrzeni pu-
blicznej 

1 Nie ustala się. 

 
 

§ 7 
 

1. Ustala się zasady modernizacji, rozjudowy i judowy systemu komunikacji. 
2. Ustalenia dla terenów dróg pujlicznych i wewnętrznych zawiera tajela: 
 
 

Tabela Ustalenia dla terenów dróg publicznych i wewnętrznych 

ozn. na 
rysunku 
planu 

ustalenia odrębne dla poszczególnych dróg ustalenia ogólne 

KD Z Droga zbiorcza. 
Szerokość w liniach rozgraniczających 12-
15m. 
W przekroju ulicznym przewidzieć: 
– jezdnię (1/2, szer. pasa ruchu: 2,50-

2,75m), 
– chodniki ze ścieżką rowerową (3,5m), 
– pasy zieleni z zielenią niską i średniowy-

soką. 
W obrębie linii rozgraniczających ulicy , no-
wą zieleń kształtować poprzez wprowadze-
nie następujących form zieleni: 
– szpalerów drzew, o jednakowych odległo-

ściach między drzewami, 
– ciągów żywopłotów lub komponowanych 

zgrupowań zieleni niskiej oraz trawników. 

1. Zachowuje się istniejącą obsługę terenów – 
zjazdy i wjazdy – z dróg publicznych. 

2. Dopuszcza się nowe zjazdy i wyjazdy na tere-
ny z dróg gminnych, w uzgodnieniu z zarządcą 
drogi. 

3. Parametry wewnętrznych dróg dojazdowych, 
miejsc i placów postojowych, placów gospo-
darczych i manewrowych, dojść pieszych  
i ścieżek rowerowych należy przyjmować  
o wielkościach odpowiadających potrzebom 
techniczno-funkcjonalnym, przy czym minimal-
ne wielkości należy określić zgodnie z przepi-
sami ustalonymi dla dróg publicznych. 

4. Elementy komunikacji służące pieszym oraz 
dojścia do obiektów usługowych należy dosto-
sować do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

5. W obrębie linii rozgraniczających dróg należy 
dążyć do zachowania w maksymalnym stopniu 
istniejącej zieleni. 

6. Przy projektowaniu dróg należy uwzględnić 
lokalizację sieci infrastruktury w pasie drogo-
wym zgodnie z ustaleniami uchwały i przepi-
sami odrębnymi. 

7. W pasach drogowych zakazuje się lokalizacji 
obiektów nie związanych z obsługą i użytko-
waniem dróg 

KDW 
KD PJ 

Droga wewnętrzna, pieszo-jezdna. 
Minimalna szerokość w liniach rozgranicza-
jących 5,5m. 
Zasady ochrony drzew oraz warunki ich 
usunięcia określają przepisy odrębne. 

1. W granicach działek budowlanych, należy 
zabezpieczyć odpowiednią do potrzeb i prze-
pisów odrębnych liczbę miejsc postojowych. 

2. Minimalną liczbę miejsc postojowych na dział-
kach budowlanych należy ustalić w oparciu o 
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Drzewa obumarłe lub wycięte, na warun-
kach ustalonych w przepisach odrębnych, 
zastąpić nowymi drzewami. 
 
Układ i kształt drogi dostosować do istnieją-
cych drzew. 
Ustala się zakaz lokalizacji obiektów naru-
szających system korzeniowy drzew. 
W obrębie pasa drogowego dopuszcza się 
lokalizację pojedynczych miejsc postojo-
wych. 

następujące wskaźniki dla poszczególnych 
funkcji: 
1) gastronomia, rekreacja – 1m. p. / 10 użyt-

kowników; 
2) hotele / pensjonaty - 1m. p. / 5 użytkowni-

ków; 
3) biura, handel, i inne usługi - 1m. p. / 50m

2
 

p.u. 
3. W bilansie miejsc postojowych dopuszcza się 

uwzględnienie przyulicznych miejsc postojo-
wych za zgodą zarządcy drogi. 

4. Na działkach usługowych należy zapewnić 
odpowiednią do potrzeb ilość miejsc postojo-
wych dla rowerów. 

 
 

§ 8 
 

1. Ustala się zasady modernizacji, rozjudowy i judowy systemu infrastruktury technicznej. 
2. Ustalenia dotyczące modernizacji, rozjudowy i judowy systemu infrastruktury technicznej zawiera tajela: 
 

tabela ustalenia odrębne dla poszczególnych systemów infrastruktury 

rodzaj systemu 
infrastruktury 
technicznej 

obszar ustaleń ustalenia 

Plan ustala dostawę energii elektrycznej z sieci i urządzeń 
przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się przesy-
łem i dystrybucją energii, zgodnie z ustawą Prawo energe-
tyczne, w oparciu o: 
a) istniejące linie 20kV, 
b) istniejące stacje transformatorowe, adaptowane i roz-

budowywane na warunkach określonych przez za-
rządcę sieci, 

c) przebudowane sieci napowietrzne 20kV na sieci ka-
blowe w obszarach zainwestowanych, wg propozycji 
przedstawionych na rysunku zmian planu, 

d) budowę sieci sn i nn zasilających projektowane ele-
menty zagospodarowania, 

e) nowe stacje transformatorowe lokalizowane w rejo-
nach nowego zainwestowania 

A. 
elektroenergetyka 

Obszary objęte  
zmianami planu 

Realizowane i przebudowywane stacje transformatorowe 
należy kształtować architektonicznie w nawiązaniu do za-
budowy przeznaczenia podstawowego terenów. 

B 
gazownictwo 

Obszary objęte  
zmianami planu 

Ustala się zaopatrzenie w gaz w oparciu o dostawę gazu 
bezprzewodowego. 

Ustala się zaopatrzenie w wodę w oparciu o system 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę / poprzez gminną sieć 
wodociągową – funkcjonującą w oparciu o ujęcia wód 
podziemnych w Grodnicy. 

C 
wodociągi 

Obszary objęte  
zmianami planu 

Dopuszcza się indywidualne rozwiązania w zakresie 
zaopatrzenia w wodę. 

Ustala się odprowadzenie ścieków komunalnych poprzez 
zbiorowy / gminny system odprowadzenia ścieków. 

Do czasu realizacji zbiorowego system odprowadzenia 
ścieków w Bożkowicach, ustala się odprowadzenie ście-
ków komunalnych poprzez grupowe indywidualne systemy 
odprowadzania i oczyszczania ścieków / osadników bez-
odpływowych. 

D 
kanalizacja 

Obszary objęte  
zmianami planu 

Ustala się budowę sieci rozdzielczej w rejonach wskaza-
nych pod nową zabudowę. 
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Odprowadzanie wód deszczowych na teren działki lub do 
istniejących cieków wodnych – zgodnie z warunkami usta-
lonymi w przepisach odrębnych. 

E 
telekomunikacja Obszary objęte  

zmianami planu 

Ustala się obsługę telefoniczną ze stacjonarnej i ruchomej 
sieci telekomunikacyjnej, przedsiębiorstwa telekomunika-
cyjnego. 

F 
gospodarka  
odpadami 

Obszary objęte  
zmianami planu 

Wyklucza się składowanie odpadów komunalnych oraz ich 
odzysk i unieszkodliwianie. 
Dopuszcza się wyłącznie czasowe magazynowanie odpa-
dów komunalnych w miejscach zlokalizowanych zgodnie z 
wymogami przepisów odrębnych. 
Miejsca czasowego magazynowanie odpadów komunal-
nych należy zagospodarować w sposób umożliwiający ich 
segregację. 

G 
ciepłownictwo 

Obszary objęte  
zmianami planu 

Ustala się zasilenie obiektów w ciepło w oparciu o źródła 
indywidualne lub grupowe, spełniające wymogi sanitarne i 
ochrony środowiska określone w przepisach odrębnych. 

 
 
 
 
3. Ustala się następujące ogólne zasady judowy, roz-

judowy i modernizacji systemów infrastruktury 
technicznej: 
1) na terenach zajudowy mieszkaniowej, usługo-

wej, mieszanej, zagrodowej oraz na terenach 
ojiektów produkcyjnych i na terenach sportu  
i rekreacji dopuszcza się lokalizację urządzer in-
frastruktury technicznej, ojsługujących wyłącz-
nie ojszar zmian planu luj jego część, na wa-
runkach określonych dla poszczególnych tere-
nów, 

2) nowe sieci należy prowadzić w liniach rozgrani-
czających ulic w uzgodnieniu z zarządcą drogi, 

3) dopuszcza się lokalizację nowych sieci poza te-
renami, jeżeli przejiegi te wynikają z: 
a) ustaler właściwych programów i koncepcji 

rozwoju poszczególnych sieci infrastruktury, 
j) warunków terenowych i ukształtowania tere-

nu oraz potrzejy zgodnego z wymogami 
technicznymi poprowadzenia sieci. 

4. Na ojszarze ojjętym zmianami planu dopuszcza się 
instalowanie urządzer do pozyskiwania energii ze 
źródeł niekonwencjonalnych, za wyjątkiem turjin 
wiatrowych. 

5. Niekonwencjonalne źródła energii nie mogą powo-
dować konfliktu z podstawowym przeznaczeniem 
terenu, ustalonym w planie; a parametry tych urzą-
dzer – powierzchnia zajudowy i wysokość – mu-
szą odpowiadać wymogom określonym dla danego 
terenu. 

R o z d z i a ł  3 

Przepisy końcowe 

§ 9 

Ustala się stawkę procentową służącą ustaleniu opła-
ty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 
30K. 

§ 10 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olszy-
ny. 

§ 11 

Uchwała wchodzi w życie w terminie 30 dni od dnia 
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCP RADP 
 

JAN WRÓBLEWSKI 
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Załącznik nr 1 /o uchwały Ra/y Miejskiej 
w Olszynie z /nia 25 paź/ziernika 2006 r2 
(poz2 4214) 
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Załącznik nr 2 /o uchwały Ra/y Miejskiej 
w Olszynie z /nia 25 paź/ziernika 2006 r2 
(poz2 4214) 

 
 

ROZSTRZYGNIĘCIE DOT2 SPOSOBU ROZPATRZENIA UWAG ZŁOŻONYCH DO PROJEKTU 
ZMIAN W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  

WSI BOŻKOWICE 
 
 
W czasie wyłożenia do pujlicznego wglądu w dniach od 18 września do 9 października 2006 r. 
projektu zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Bożkowice uwag 
nie zgłoszono 

 
 
 
 
 

Załącznik nr X /o uchwały Ra/y Miejskiej 
w Olszynie z /nia 25 paź/ziernika 2006 r2 
(poz2 4214) 

 
 
 

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W ZMIANACH PLANU 
INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ  
DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY, ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA 

 
 

1. Tereny ojjęte zmianami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w stanie ist-
niejącym są częściowo wyposażone w sieci infrastruktury technicznej oraz posiadają dostęp 
do dróg pujlicznych. 

2. Na terenach ojjętych zmianami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi 
Bożkowice nie wystąpią inwestycje stanowiące zadania własne gminy – związane z ojsługą 
tych terenów. 

3. Zakłada się, że niezjędne do ojsługi sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, związane  
z jezpośrednią ojsługą terenów, jędą realizowane przez poszczególnych inwestorów oraz 
przedsięjiorstwo energetyczne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4215 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W OLSZYNIE 

z dnia 25 października 2006 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospo/arowania 
przestrzennego wsi Nowa Bwi/nica 

 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmia-
nami) oraz na podstawie art. 18 ust 2 pkt 5 ustawy z 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze 
zmianami), w związku z uchwałą nr I/11/2006 Rady Miejskiej w Olszynie z 
dnia 2 lutego 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w 
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Nowa Świdnica, 
po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami studium uwarunkowar i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Olszyna, Rada Miejska w Olszynie 
uchwala, co następuje: 
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R o z d z i a ł  1 

Przepisy ogólne 

§ 1 

1. Uchwala się zmianę w miejscowym planie zago-
spodarowania przestrzennego wsi Nowa Świdnica. 

2. Granice ojszaru ojjętego zmianą w planie ozna-
czono na rysunku zmiany w planie, stanowiącym 
załącznik graficzny nr 1 do niniejszej uchwały. 

3. Załącznikami do uchwały są: 
1) załącznik nr 1 – rysunek zmiany w planie spo-

rządzony na mapie zasadniczej w skali 1:2000, 
stanowiący integralną część zmiany w planie; 

2) załącznik nr 2 – rozstrzygniecie o sposojie roz-
patrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany 
w planie; 

3) załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie o sposojie reali-
zacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które należą do zadar 
własnych gminy, oraz zasadach ich finansowa-
nia, zgodnie z przepisami o finansach pujlicz-
nych. 
Załączniki nr 2 i 3 nie stanowią ustaler zmiany 
w planie. 

4. Przedmiotem zmiany w planie jest ustalenie: 
1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczają-

cych tereny o różnym przeznaczeniu luj róż-
nych zasadach zagospodarowania – ustalenia 
w tym zakresie zawiera rozdział 2 oraz rysunek 
zmiany w planie, 

2) zasad ochrony środowiska i przyrody – ustale-
nia w tym zakresie zawiera rozdział 2, 

3) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
jytków oraz dójr kultury współczesnej i krajo-
jrazu kulturowego – ustalenia w tym zakresie 
zawiera rozdział 2, 

4) wymagar wynikających z potrzej kształtowa-
nia przestrzeni pujlicznej – ustalenia w tym 
zakresie zawiera rozdział 2, 

5) zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego, parametrów i wskaźników kształtowania 
zajudowy oraz zagospodarowania terenu – 
ustalenia w tym zakresie zawiera rozdział 2 
oraz rysunek zmiany w planie, 

6) szczegółowych zasad i warunków scalania 
oraz podziału nieruchomości ojjętych zmianą 
w planie – ustalenia w tym zakresie zawiera 
rozdział 2, 

7) granic i sposojów zagospodarowania terenów 
luj ojiektów podlegających ochronie, ustalo-
nych na podstawie odręjnych przepisów – 
ustalenia w tym zakresie zawiera rozdział 2, 

8) szczególnych warunków zagospodarowania te-
renów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu – 
ustalenia w tym zakresie zawiera rozdział 2, 

9) sposojów i terminów tymczasowego zagospo-
darowania, urządzania i użytkowania terenów 
– ustalenia w tym zakresie zawiera rozdział 2, 

10) zasad judowy, rozjudowy i modernizacji sys-
temu komunikacji – ustalenia w tym zakresie 
zawiera rozdział 2, 

11) zasad judowy, rozjudowy i modernizacji sys-
temów infrastruktury technicznej – ustalenia  
w tym zakresie zawiera rozdział 2, 

12) stawki procentowej, służącej ustaleniu opłaty, 
o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – 
ustalenia w tym zakresie zawiera rozdział 3. 

§ 2 

1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku zmian 
w planie są ojowiązującymi ustaleniami zmiany  
w planie: 
1) granica ojszaru opracowania zmiany w planie, 
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przezna-

czeniu luj różnych zasadach zagospodarowania 
– ojowiązujące, 

3) oznaczenia literowe i cyfrowe terenów odnoszą-
ce się do ich przeznaczer oraz warunków zaju-
dowy i zagospodarowania, 

4) oznaczenia dotyczące zasad kształtowania za-
judowy i zagospodarowania terenów, ojejmują-
ce: 
a) nieprzekraczalne linie zajudowy. 

2. Oznaczenia graficzne na rysunku zmiany w planie 
nie wymienione w ust.1 pełnią funkcję informacyj-
ną. 

§ 3 

Ilekroć w uchwale i na rysunku zmiany w planie jest 
mowa o: 
1) terenie – należy przez to rozumieć teren o określo-

nym rodzaju przeznaczenia i zasadach zagospoda-
rowania, wydzielony na rysunku zmiany w planie li-
niami rozgraniczającymi, 

2) po/stawowym przeznaczeniu terenu – należy przez 
to rozumieć przeznaczenie, które w ramach realiza-
cji zmiany w planie winno stać się dominującą for-
mą wykorzystania terenu; w ramach przeznaczenia 
podstawowego mieszczą się elementy zagospoda-
rowania jezpośredniego z nim związane, warunku-
jące prawidłowe korzystanie z terenu, 

3) uzupełniającym przeznaczeniu terenu – należy przez 
to rozumieć przeznaczenie, które może jyć reali-
zowane jako uzupełnienie funkcji podstawowej, na 
warunkach określonych w przepisach szczegóło-
wych uchwały, 

4) oeowiązującej linii rozgraniczającej – należy przez 
to rozumieć linię rozgraniczającą tereny o różnym 
przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowa-
nia, której przejieg oznaczony na rysunku zmiany 
w planie nie może ulegać przesunięciu o nie więcej 
niż 1,5m, 

5) terenach zaeu/owy mieszkaniowej je/noro/zinnej 
lue wieloro/zinnej – należy przez to rozumieć tere-
ny zajudowy mieszkaniowej jednorodzinnej luj 
wielorodzinnej w rozumieniu przepisów odręjnych, 

6) terenach usług – należy przez to rozumieć funkcję 
terenu i ojiektów, ojejmującą: 
a) handel detaliczny, 
j) gastronomię, 
c) usługi turystyki, 
d) usługi odnowy jiologicznej i ochrony zdrowia, 
e) usługi rekreacji, sportu, kultury i rozrywki, 
f) usługi rzemieślnicze, w tym usługi fryzjerskie, 

kosmetyczne, krawieckie, szewskie, tapicerskie, 
pralnie oraz usługi naprawy sprzętu codziennego 
użytku, z wyłączeniem naprawy samochodów  
i motocykli, 
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g) administrację, ojsługę działalności gospodar-
czej i zarządzania (jiura, agencje, janki, po-
radnictwo finansowe i prawne, poczta, wyna-
jem nieruchomości), 

h) usługi informatyczne i łączności, 
i) usługi oświaty i nauki, 
j) usługi opieki społecznej i wychowania, 
k) działalność kościołów, 

7) terenie funkcji mieszanej – mieszkaniowej oraz 
usługowo-pro/ukcyjnej – należy przez to rozumieć 
tereny użytkowane równocześnie pod wszystkie 
luj jedną z niżej wymienionych rodzajów użytko-
wania terenu i zajudowy, z uwzględnieniem za-
strzeżer i warunków zawartych w ustaleniach 
szczegółowych zmiany w planie: 
a) tereny zajudowy zagrodowej/ojsługi produkcji 

rolnej, służące gospodarstwu rolnemu w rozu-
mieniu przepisów odręjnych, 

j) tereny zajudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej, wielorodzinnej i letniskowej (rekreacji in-
dywidualnej), 

c) usługi, w zakresie określonym w pkt. 6, 
d) tereny ojiektów produkcyjno-usługowych –  

z wyjątkiem przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko, określonych w 
art. 51 ust. 1 pkt 1 Prawo ochrony środowi-
ska, wymagających raportu oddziaływania na 
środowisko, 

8) nieprzekraczalnej linii zaeu/owy – należy przez to 
rozumieć linię, która nie może jyć przekroczona 
przy sytuowaniu judynku. Nie dotyczy ona ryzali-
tów, okapów, przysionków, ganków, witryn, wy-
kuszy, klatek schodowych i schodów wysunię-
tych do 1,5m i na szerokości do 3,5m, 

9) przestrzeni puelicznej – należy przez to rozumieć 
ogólnodostępne pujliczne drogi (oznaczone sym-
jolem: KD) oraz inne tereny jezpośrednio do nich 
przyległe, tworzące wyodręjnioną przestrzer, któ-
rą ograniczają elementy istniejącego luj projekto-
wanego zagospodarowania, stanowiące integralną 

część tej przestrzeni (tj. ogrodzenia, elewacje 
frontowe judynków, elementy małej architektury, 
szpalery zieleni, i inne elementy zagospodarowa-
nia), 

10) urzą/zeniach infrastruktury technicznej – należy 
przez to rozumieć ojiekty judowlane i urządzenia 
zlokalizowane na terenie gminy, ojejmujące: 
a) urządzenia wodociągowe, 
j) urządzenia kanalizacyjne, 
c) sieci elektroenergetyczne, 
d) sieci gazownicze, 
e) stacjonarne i ruchome sieci telekomunikacyjne, 
f) urządzenia radiokomunikacyjne, 

11) wskaźniku zaeu/owy – należy przez to rozumieć 
wartość stanowiąca stosunek powierzchni zaju-
dowy stałych ojiektów zlokalizowanych (w tym 
gospodarczych i garaży) w ojręjie działki do po-
wierzchni tej działki; wyklucza się etapowanie in-
westycji w sposój niespełniający wymagar dot. 
wskaźnika zajudowy działki w poszczególnych 
rozpatrywanych etapach; 

12) wysoko7ci eu/ynku – jest to wysokość mierzona 
w metrach w linii elewacji frontowej od poziomu 
terenu (w odniesieniu do gruntu rodzimego) i od-
nosząca się do: 
a) okapu ojiektu w wypadku dachu stromego, 
j) pełnej wysokości elewacji frontowej (gzymsu) 

attyki ojiektu w wypadku dachu płaskiego, 
13) /achu symetrycznym – należy przez to rozumieć 

dach o jednakowym kącie nachylenia połaci oraz 
symetrii układu połaci w płaszczyźnie ściany usy-
tuowanej w linii zajudowy, 

14) kącie nachylenia połaci – należy przez to rozumieć 
kąt mieszczący się w zakresie określonym na ry-
sunku planu, jednakowy dla poszczególnych ele-
mentów judynku, 

15) wymaganym przeeiegu kalenicy – należy przez to 
rozumieć ustalony kierunek przejiegu najdłuższe-
go ciągłego odcinka kalenicy dachu od strony linii 
zajudowy. 

 
 

R o z d z i a ł  2 

Ustalenia szczegółowe 

§ 4 

1. Ustala się tereny zajudowy mieszanej – mieszkaniowej oraz usługowo-produkcyjnej oznaczone symjolem 
MR 

2. Ustalenia dla terenów oznaczonych symjolem MR zawiera tajela: 
 

Tabela Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolem MR1 
Przedmiot  
ustaleń planu 

Nr 
 terenu 

Treść ustaleń 

przeznaczenie pod-
stawowe terenu: 

tereny zabudowy mieszanej  
– mieszkaniowej oraz usługowo-produkcyjnej 

przeznaczenie uzu-
pełniające terenu: 

tereny infrastruktury technicznej, 
tereny rolne 

I Przeznaczenie 

terenu oraz linie 

rozgraniczające 

tereny o różnych 

zasadach zago-

spodarowania 

1 

Wyklucza się lokalizację: 
– stacji demontażu pojazdów i przetwarzania odpadów powstałych z 

demontażu pojazdów, 
– obiektów, urządzeń i instalacji związanych z odzyskiem lub unieszko-

dliwianiem odpadów oraz ze składowaniem, zbieraniem i przeładun-
kiem odpadów (w tym złomowiska), 
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– stacji paliw, 
– wolno stojących masztów radiotelekomunikacyjnych oraz urządzeń 

radiotelekomunikacyjnych zainstalowanych na budynkach, dla których 
konstrukcje wsporcze przekraczają wysokość 2,0m ponad konstrukcje 
budynku. 

Przeznaczenie uzupełniające dotyczące terenów infrastruktury technicz-
nej może zajmować nie więcej niż 20% powierzchni działki. 
Nie ogranicza się zakresu funkcji rolnej terenów niezabudowanych. 
Dopuszcza się utrzymanie istniejących funkcji, odmiennych od ustalo-
nych w zmianie planu. Zakres dopuszczalnych robot budowlanych zwią-
zanych z utrzymaniem funkcji odmiennych od ustalonych w zmianie pla-
nu nie może wykraczać poza zakres przewidziany do wykonania w 
oparciu o zgłoszenie prac budowlanych. Dopuszcza się jednocześnie 
roboty budowlane związane z utrzymaniem konstrukcji budynku, zgodnie 
z wymogami bezpieczeństwa. 
Minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej działki winien wy-
nosić 0,35 
Zasady ochrony drzew i krzewów oraz warunki ich usunięcia określają 
przepisy odrębne. 
Nowymi nasadzeniami odtworzyć dotychczasowe gatunki drzew i krze-
wów, jak i charakter układów kompozycyjnych. 
Celem ochrony drzew, ustala się: 
– zakaz lokalizacji obiektów budowlanych w odległości 5m od pnia drze-

wa, 
– zakaz prowadzenia jakichkolwiek robót budowlanych, które mogą 

spowodować trwałe naruszenie systemu korzeniowego drzew. 
W produkcji rolnej stosować zasady „dobrej praktyki rolnej”, zgodnie z 
wymogami przepisów odrębnych oraz ustaleniami właściwych progra-
mów rolno-środowiskowych. 
Dla terenów parkingów oraz obiektów obsługi komunikacji (parkingów) 
ustala się konieczność oczyszczania wód deszczowych poprzez urzą-
dzenia oddzielające błoto, oleje i benzynę. 

II Zasady ochrony 

środowiska i przy-

rody 

1 

Teren podlega ochronie przed hałasem jak tereny przeznaczone na cele 
mieszkaniowo-usługowe. 
Udokumentowane stanowiska archeologiczne oraz obszary obserwacji 
archeologicznej podlegają ochronie zgodnie z przepisami odrębnymi. 
Wszelka działalność inwestycyjna na obszarze występowania stanowisk 
archeologicznych, polegająca na prowadzeniu robót ziemnych, bez-
względnie wymaga opinii i uzgodnień z Wojewódzkim Urzędem Ochrony 
Zabytków. 

III Zasady ochrony 

dziedzictwa kultu-

rowego i zabytków 

oraz dóbr kultury 

współczesnej i 

krajobrazu kulturo-

wego  

1 

Ochronie podlegają istniejące i odkryte w toku prac budowlanych obiekty 
lub przedmioty o cechach zabytkowych zgodnie z przepisami szczegól-
nymi. W przypadku ujawnienia w toku prac budowlanych obiektów ar-
cheologicznych, należy powiadomić właściwe służby konserwatorskie. 
Prace archeologiczne wymagają pozwolenia udzielonego przez Woje-
wódzki Urząd Ochrony Zabytków. 
Zasady zagospodarowania terenów rolniczych określają przepisy odręb-
ne. 
Adaptuje się istniejący układ terenów, rowów i innych cieków wodnych 
oraz ciągów komunikacyjnych. Dopuszcza się zmianę układu wymienio-
nych elementów zagospodarowania oraz użytkowania rolniczego, sto-
sownie do potrzeb gospodarki rolnej. 
Podejmowane działania inwestycyjne i zmiany w zagospodarowaniu 
terenu winny uwzględniać lokalizację rowów melioracyjnych i obszarów 
zdrenowanych oraz ich ochronę. 
Wymagania dotyczące granicznych parametrów i wskaźników kształto-
wania zabudowy oraz zagospodarowania terenu określono w rubryce V. 
Dla części obiektów o funkcjach pomocniczych (garaży, wiat, obiektów 
gospodarczych) ustala się odmienne warunki kształtowania geometrii 
dachu i wysokości budynku. 

IV Zasady ochrony i 

kształtowania ładu 

przestrzennego 

1 

Powierzchnia zabudowy budynków ukształtowanych odmiennie w zakre-
sie geometrii dachu i wysokości budynku nie może przekroczyć 25% 
powierzchni zabudowy wszystkich budynków zlokalizowanych na dział-
ce. 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 277 –  23970  – Poz. 4215 

Budynki o funkcjach pomocniczych / ukształtowanych odmiennie w za-
kresie geometrii dachu i wysokości lokalizować na zapleczu działki. 
Określoną w planie wysokość zabudowy należy ustalać od najniżej poło-
żonego terenu przy wejściu od strony drogi. 
Wyznaczone nieprzekraczalną linią zabudowy budynki usytuować na 
działkach w nawiązaniu do układu dróg / równolegle do linii rozgranicza-
jących dróg / równolegle do oznaczonej na rysunku zmiany planu linii 
zabudowy. 
Wyklucza się lokalizację zabudowy w odległościach mniejszych niż 3m 
od granicy działki i na granicy działki, z wyjątkiem obiektów infrastruktury 
technicznej. 

  1 

Nową zabudowę kształtować z zachowaniem zasady nawiązania do 
cech lokalnej tradycji architektonicznej i architektury o wartościach kultu-
rowych w zakresie ukształtowania bryły budynku, wysokości budynku 
oraz formy i spadków dachu. 
Wprowadzić następujące elementy architektonicznego ukształtowania 
budynku: 
– wyeksponowany, wysoki / stromy dach – dwuspadowy lub wielospa-

dowy – ze szczytami oraz z wysuniętymi okapami, 
– dodatkowe elementy dachu (lukarny, dodatkowe dachy z poprzecznie 

usytuowaną kalenicą), zwieńczające wysunięte elementy budynku, 
– inne elementy detalu, takie jak elementy konstrukcji szachulcowej, 

elementy kamieniarskie lub z cegły klinkierowej. 
Wyklucza się dachy kopertowe. 

   Ustala się następujące zasady kształtowania kolorystyki: 
– wyodrębnić kolorystycznie elementy architektonicznego ukształtowa-

nia budynku; 
– dla głównej płaszczyzny elewacji – części wykończonej tynkiem sto-

sować kolory jasne i stonowane (oparte na rozbielanych żółciach i 
czerwieniach), z jednoczesnym wykluczeniem kolorów podstawowych 
i jaskrawych. 

linia zabudowy –
nieprzekraczalna 

określona na rysunku zmiany planu 

charakter zabudowy wolno stojąca / zwarta 
maksymalny wskaźnik zabudowy działki 0,20 
maksymalna wysokość kalenicy – wszystkich 
budynków zlokalizowanych na działce 

12m 

maksymalna wysokość okapu  6,5m 
maksymalna wysokość elewacji / gzymsu / attyki 
obiektów o funkcjach pomocniczych  

3,5,0 

dach stromy o symetrycznych układach połaci i kalenicy 
/ dwuspadowy / wielospadowy ze szczytami 

spadek dachu 40 - 45
0
 

V Parametry i 

wskaźniki kształto-

wania zabudowy 

oraz zagospoda-

rowania terenu 

1 

materiały pokrycia dachu dachówka ceramicz-
na koloru czerwone-
go 

Dopuszcza się wtórne podziały i scalenia działek/ działki pod warunkiem 
zachowania przepisów odrębnych w zakresie lokalizacji zabudowy i wa-
runków dojazdu oraz przepisów niniejszej uchwały 
Ustala się następujące parametry podziału na działki: 
– minimalna pow. dz.: 1200m

2
, 

– minimalna szer. dz.: 25m, 
– kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego: 70 – 90

0
. 

VI Szczegółowe za-

sady i warunki 

scalania i podziału 

nieruchomości 

1 

Pod urządzenia infrastruktury technicznej dopuszcza się wydzielenie 
działek o wielkościach i na warunkach wynikających z przepisów odręb-
nych. 

VII Sposoby i terminy 

tymczasowego 

zagospodarowania 

i użytkowania tere-

nów 

1 Nie dopuszcza się nowego tymczasowego zagospodarowania i użytko-
wania terenu. 

VIII Wymagania wyni-

kające z potrzeb 

kształtowania 

1 Wyklucza się lokalizacje wolno stojących nośników reklamy / tablic in-
formacyjnych, z wyjątkiem elementów informacji i promocji ustalonych / 
zorganizowanych dla całego obszaru Gminy. 
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Dla umieszczonych na elewacji tablic reklamowych / szyldów / tablic 
informacyjnych ustala się następujące maksymalne wymiary tablicy / 
modułu zespołu tablic: 
– szerokość: 120cm, 
– wysokość: 40cm. 
Dopuszcza się lokalizację zespołu tablic wyłącznie w części parterowej, 
wg uporządkowanej zasady kompozycyjnej, w pionie i w poziomie  

przestrzeni pu-

blicznej 

1 Ustala się następujące zasady i warunki kształtowania ogrodzeń: 
– maksymalna wysokość ogrodzenia – 1,5m; 
– wymagany przęsła ażurowe, o łącznej powierzchni prześwitów nie 

mniejszych niż 65% powierzchni przęsła; 
– wymagany rodzaj zastosowanych materiałów przęsła – metalowe lub 

drewniane. 
Wyklucza się lokalizację ogrodzeń betonowych lub wykonanych z prefa-
brykatów betonowych. 

 
 
 

§ 5 
 
 

1. Ustala się tereny rolne oznaczone symjolem R. 
2. Ustalenia dla terenów oznaczonych symjolem R zawiera tajela: 
 
 

Tabela 1 Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolem R  
Przedmiot  
ustaleń planu 

Nr  
terenu 

Treść ustaleń 

przeznaczenie  
podstawowe terenu: 

tereny rolne 

przeznaczenie uzu-
pełniające terenu: 

tereny lasów i zalesień, 
tereny infrastruktury technicznej, 
tereny dróg wewnętrznych. 

Obiekty infrastruktury lokalizować na działkach nieprzekraczających 
powierzchnię 100m

2
. 

I Przeznaczenie 

terenu oraz linie 

rozgraniczające 

tereny o różnych 

zasadach zago-

spodarowania 

1 

Dopuszcza się utrzymanie istniejących funkcji, odmiennych od ustalo-
nych w planie. 
Zasady ochrony drzew, w tym alej, szpalerów i zadrzewień, określają 
przepisy odrębne. 
Drzewa obumarłe lub wycięte na warunkach ustalonych w przepisach 
odrębnych, zastąpić nowymi drzewami.  
Celem ochrony drzew, ustala się: 
– zakaz lokalizacji obiektów budowlanych w odległości 5m od pnia drze-

wa, 
– zakaz prowadzenia jakichkolwiek robót budowlanych, które mogą 

spowodować trwałe naruszenie systemu korzeniowego drzew. 

II Zasady ochrony 

środowiska i przy-

rody 

1 

W produkcji rolnej stosować zasady „dobrej praktyki rolnej”, zgodnie z 
wymogami przepisów odrębnych oraz ustaleniami właściwych progra-
mów rolno-środowiskowych. 
Na terenach nie występują obszary i obiekty podlegające ochronie. 
Udokumentowane stanowiska archeologiczne oraz obszary obserwacji 
archeologicznej podlegają ochronie zgodnie z przepisami odrębnymi. 
Wszelka działalność inwestycyjna na obszarze występowania stanowisk 
archeologicznych, polegająca na prowadzeniu robót ziemnych, bez-
względnie wymaga opinii i uzgodnień z Wojewódzkim Urzędem Ochrony 
Zabytków. 

III Zasady ochrony 

dziedzictwa kultu-

rowego i zabytków 

oraz dóbr kultury 

współczesnej i 

krajobrazu kulturo-

wego  

1 

Ochronie podlegają istniejące i odkryte w toku prac budowlanych obiekty 
lub przedmioty o cechach zabytkowych zgodnie z przepisami szczegól-
nymi. W przypadku ujawnienia w toku prac budowlanych obiektów ar-
cheologicznych, należy powiadomić właściwe służby konserwatorskie. 
Prace archeologiczne wymagają pozwolenia udzielonego przez Woje-
wódzki Urząd Ochrony Zabytków. 
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Ustala się zakaz lokalizacji zabudowy, w tym zabudowy zagrodowej. 
Zasady zagospodarowania określają przepisy odrębne. 

IV Zasady ochrony i 

kształtowania ładu 

przestrzennego 

1 

Adaptuje się istniejący układ terenów, rowów i innych cieków wodnych 
oraz ciągów komunikacyjnych. Dopuszcza się zmianę układu wymienio-
nych elementów zagospodarowania oraz użytkowania rolniczego, sto-
sownie do potrzeb gospodarki rolnej. 
Podejmowane działania inwestycyjne i zmiany w zagospodarowaniu 
terenu winny uwzględniać lokalizację rowów melioracyjnych i obszarów 
zdrenowanych oraz ich ochronę. 

  1 

Zapewnić wolny dostęp do rzeki i cieków naturalnych. Wykluczyć ogro-
dzenia nieruchomości przyległych do rzeki i innych cieków naturalnych, 
w odległości mniejszej niż 1,5m od linii brzegu. 

V Parametry i 

wskaźniki kształto-

wania zabudowy 

oraz zagospoda-

rowania terenu 

1 Nie ustala się. 

VI Szczegółowe za-

sady i warunki 

scalania i podziału 

nieruchomości 

1 Przy scalaniu i podziale terenów należy uwzględnić warunki określone w 
przepisach odrębnych. 

   Pod urządzenia infrastruktury technicznej dopuszcza się wydzielenie 
działek o wielkościach i na warunkach wynikających z przepisów odręb-
nych. 

VII Sposoby i terminy 

tymczasowego 

zagospodarowania 

i użytkowania tere-

nów 

1 Nie dopuszcza się nowego tymczasowego zagospodarowania i użytko-
wania terenu. 

VIII Wymagania wyni-

kające z potrzeb 

kształtowania 

przestrzeni pu-

blicznej 

1 Nie ustala się. 

 
 

§ 6 
 

1. Ustala się zasady modernizacji, rozjudowy i judowy systemu komunikacji. 
2. Ustalenia dla terenów dróg pujlicznych i wewnętrznych zawiera tajela: 
 

Tabela Ustalenia dla terenów dróg publicznych i wewnętrznych 
oznaczenie 
na rysunku 
planu 

ustalenia odrębne dla poszczególnych 
dróg 

ustalenia ogólne 

KDL Droga lokalna. 
Szerokość w liniach rozgraniczają-
cych 12-15m. 
W przekroju ulicznym przewidzieć: 
– jezdnię (1/2, szer. pasa ruchu: 

2,50-2,75m), 
– chodniki ze ścieżką rowerową 

(3,5m), 
– pasy zieleni z zielenią niską i śre-

dniowysoką. 
W obrębie linii rozgraniczających uli-
cy, nową zieleń kształtować poprzez 
wprowadzenie następujących form 
zieleni: 
– szpalerów drzew, o jednakowych 

odległościach między drzewami, 
ciągów żywopłotów lub komponowa-
nych zgrupowań zieleni niskiej oraz 
trawników. 

1. Zachowuje się istniejącą obsługę terenów – 
zjazdy i wjazdy – z dróg publicznych. 

2. Dopuszcza się nowe zjazdy i wyjazdy na tereny 
z dróg gminnych, w uzgodnieniu z zarządcą 
drogi. 

3. Parametry wewnętrznych dróg dojazdowych, 
miejsc i placów postojowych, placów gospodar-
czych i manewrowych, dojść pieszych i ścieżek 
rowerowych należy przyjmować o wielkościach 
odpowiadających potrzebom techniczno-
funkcjonalnym, przy czym minimalne wielkości 
należy określić zgodnie z przepisami ustalonymi 
dla dróg publicznych. 

4. Elementy komunikacji służące pieszym oraz 
dojścia do obiektów usługowych należy dosto-
sować do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

5. W obrębie linii rozgraniczających dróg należy 
dążyć do zachowania w maksymalnym stopniu 
istniejącej zieleni. 
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6. Przy projektowaniu dróg należy uwzględnić lo-
kalizację sieci infrastruktury w pasie drogowym 
zgodnie z ustaleniami uchwały i przepisami od-
rębnymi. 

7. W pasach drogowych zakazuje się lokalizacji 
obiektów nie związanych z obsługą i użytkowa-
niem dróg. 

8. W granicach działek budowlanych, należy za-
bezpieczyć odpowiednią do potrzeb i przepisów 
odrębnych liczbę miejsc postojowych. 

9. Minimalną liczbę miejsc postojowych na dział-
kach budowlanych należy ustalić w oparciu o 
następujące wskaźniki dla poszczególnych 
funkcji: 
1) gastronomia, rekreacja – 1m.p. / 10 użyt-

kowników; 
2) hotele / pensjonaty – 1m.p. / 5 użytkowni-

ków; 
3) biura, handel, i inne usługi – 1m.p. / 50m

2
 

p.u. 
10. W bilansie miejsc postojowych dopuszcza się 

uwzględnienie przyulicznych miejsc postojo-
wych za zgodą zarządcy drogi. 

11. Na działkach usługowych należy zapewnić od-
powiednią do potrzeb ilość miejsc postojowych 
dla rowerów. 

 
 

§ 7 
 

1. Ustala się zasady modernizacji, rozjudowy i judowy systemu infrastruktury technicznej. 
2. Ustalenia dotyczące modernizacji, rozjudowy i judowy systemu infrastruktury technicznej zawiera tajela: 
 

tabela ustalenia odrębne dla poszczególnych systemów infrastruktury 
rodzaj systemu 
infrastruktury 
technicznej 

obszar ustaleń ustalenia 

Plan ustala dostawę energii elektrycznej z sieci i urzą-
dzeń przedsiębiorstwa energetycznego zajmującego się 
przesyłem i dystrybucją energii, zgodnie z ustawą Prawo 
energetyczne, w oparciu o: 
a) istniejące linie 20kV, 
b) istniejące stacje transformatorowe, adaptowane i roz-

budowywane na warunkach określonych przez za-
rządcę sieci, 

c) przebudowane sieci napowietrzne 20kV na sieci ka-
blowe w obszarach zainwestowanych, wg propozycji 
przedstawionych na rysunku zmiany planu, 

d) budowę sieci sn i nn zasilających projektowane ele-
menty zagospodarowania, 

e) nowe stacje transformatorowe lokalizowane w rejo-
nach nowego zainwestowania. 

A. 
elektroenergetyka 

Obszary objęte  
zmianą planu 

Realizowane i przebudowywane stacje transformatorowe 
należy kształtować architektonicznie w nawiązaniu do 
zabudowy przeznaczenia podstawowego terenów, 

B 
gazownictwo 

Obszary objęte  
zmianą planu 

Ustala się zaopatrzenie w gaz w oparciu o dostawę gazu 
bezprzewodowego / gazu w butlach. 

Zaopatrzenie w wodę w oparciu o system zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę – obejmujący wieś Biedrzychowice 
Dopuszcza się indywidualne rozwiązania w zakresie 
zaopatrzenia w wodę. 

C 
wodociągi 

Obszary objęte  
zmianą planu 

Ustala się budowę sieci rozdzielczej wzdłuż istniejącej 
drogi powiatowej. 
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Ustala się odprowadzenie ścieków komunalnych poprzez 
zbiorowy / gminny system odprowadzenia ścieków dla 
wsi Biedrzychowice. Obszary objęte  

zmianą planu 
Ustala się budowę sieci rozdzielczej w rejonach wskaza-
nych pod nową zabudowę. 

D 
kanalizacja 

Obszary objęte  
zmianą planu  

Odprowadzanie wód deszczowych na teren działki lub do 
istniejących cieków wodnych – zgodnie  z warunkami 
ustalonymi w przepisach odrębnych. 

E 
telekomunikacja Obszary objęte  

zmianą planu  

Ustala się obsługę telefoniczną ze stacjonarnej  
i ruchomej sieci telekomunikacyjnej, przedsiębiorstwa 
telekomunikacyjnego. 

F 
gospodarka  
odpadami 

Obszary objęte  
zmianą planu  

Wyklucza się składowanie odpadów komunalnych oraz 
ich odzysk i unieszkodliwianie. 
Dopuszcza się wyłącznie czasowe magazynowanie od-
padów komunalnych w miejscach zlokalizowanych zgod-
nie z wymogami przepisów odrębnych. 
Miejsca czasowego magazynowanie odpadów komunal-
nych należy zagospodarować w sposób umożliwiający 
ich segregację. 

G 
ciepłownictwo 

Obszary objęte  
zmianą planu  

Ustala się zasilenie obiektów w ciepło w oparciu o źródła 
indywidualne lub grupowe, spełniające wymogi sanitarne 
i ochrony środowiska określone w przepisach odrębnych. 

 
 
 
 

R o z d z i a ł  3 

Przepisy końcowe 

§ 8 

Ustala się stawkę procentową służącą ustaleniu opła-
ty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 
30K. 

§ 9 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Olszy-
ny. 
 

§ 10 

Uchwała wchodzi w życie w terminie 30 dni od dnia 
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCP RADP 
 

JAN WRÓBLEWSKI 
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Załącznik nr 1 /o uchwały Ra/y Miejskiej 
w Olszynie z /nia 25 paź/ziernika 2006 r2 
(poz2 4215) 
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Załącznik nr 2 /o uchwały Ra/y Miejskiej 
w Olszynie z /nia 25 paź/ziernika 2006 r2 
(poz2 4215) 

 
 

ROZSTRZYGNIĘCIE DOT2 SPOSOBU ROZPATRZENIA UWAG ZŁOŻONYCH DO PROJEKTU 
ZMIAN W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  

WSI NOWA BWIDNICA 
 
 
W czasie wyłożenia do pujlicznego wglądu w dniach od 18 września do 9 października 2006 r. 
projektu zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Nowa Świdnica 
uwag nie zgłoszono 

 
 
 
 
 

Załącznik nr X /o uchwały Ra/y Miejskiej 
w Olszynie z /nia 25 paź/ziernika 2006 r2 
(poz2 4215) 

 
 
 

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W ZMIANACH PLANU 
INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ  
DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY, ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA 

 
 

1. Tereny ojjęte zmianami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w stanie ist-
niejącym są częściowo wyposażone w sieci infrastruktury technicznej oraz posiadają dostęp 
do dróg pujlicznych. 

2. Na terenach ojjętych zmianami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi 
Nowa Świdnica nie wystąpią inwestycje stanowiące zadania własne gminy – związane z oj-
sługą tych terenów. 

3. Zakłada się, że niezjędne do ojsługi sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, związane  
z jezpośrednią ojsługą terenów, jędą realizowane przez poszczególnych inwestorów oraz 
przedsięjiorstwo energetyczne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4216 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODŹCU 

z dnia 30 listopada 2006 r. 

w sprawie zwolnienia z opłaty za wpis /o ewi/encji /ziałalno7ci  
gospo/arczej 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. 
zm.), w związku z art. 7a ust. 3 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. – Pra-
wo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178 z późn. zm.)
i art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swojodzie działalności go-
spodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807 z późn. zm.) Rada Miejska w Nowo-
grodźcu uchwala, co następuje: 
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§ 1 

Zwalnia się z ojowiązku wnoszenia opłaty za wpis do 
ewidencji działalności gospodarczej osojy, które mają 
status osojy jezrojotnej i w 2007 roku zarejestrują 
działalność gospodarczą. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowo-
grodźca. 
 
 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia  
2007 roku jednak nie wcześniej niż po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
 

PRZEWODNICZĄCP 
RADP MIEYSKIEY 

 
WILHELM TOMCZUK 

 
 
 

421  

UCHWAŁA RADY MIASTA BOLESŁAWIEC 

z dnia 4 grudnia 2006 r. 

w sprawie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych 

 Na podstawie art. 18 ust. 5 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. przez: 
Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, 
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, 
poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. 
Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, 
poz. 1337), w związku z art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, zm. przez: Dz. U. z 2004 r. 
Nr 99, poz. 1001, Nr 273, poz. 2703; z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 94, 
poz. 788, Nr 164, poz. 1366, Nr 179, poz. 1487, Nr 180, poz. 1493; 
z 2006 r. Nr 144, poz. 1043; Nr 186, poz. 1380) Rada Miasta Bolesławiec
uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Uchwała określa: 
1) warunki przyznawania i odpłatności za usługi opie-

kurcze i specjalistyczne usługi opiekurcze, z wyłą-
czeniem specjalistycznych usług opiekurczych dla 
osój z zajurzeniami psychicznymi, 

2) szczegółowe warunki częściowego luj całkowitego 
zwolnienia od opłat, o których mowa w pkt 1, oraz 
tryj ich pojierania. 

§ 2 

Usługi opiekurcze i specjalistyczne usługi opiekurcze 
świadczone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Bolesławcu, zwany dalej “Ośrodkiem”, przyznaje się 
na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej. 

§ 3 

1. W decyzji przyznającej pomoc w formie usług opie-
kurczych, w tym specjalistycznych usług opiekur-
czych określa się rodzaj i zakres usług, liczję przy-
znanych miesięcznie godzin oraz wysokość odpłat-
ności. 

2. Ilość przyznanych godzin usług opiekurczych,  
w tym specjalistycznych usług opiekurczych oraz 
ich zakres winny odpowiadać ustalonym w trakcie 
wywiadu środowiskowego potrzejom osojy wy-
magającej pomocy z uwzględnieniem jej stanu 

zdrowia, sytuacji rodzinnej oraz możliwości finan-
sowych Ośrodka. 

3. Do wniosku o przyznanie specjalistycznych usług 
opiekurczych dołączyć należy zaświadczenie lekar-
skie określające rodzaj schorzer oraz zalecaną pie-
lęgnację. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego NK.II.0911-19/581/06 z dnia 18 grudnia  
2006 r. stwierdzono nieważność § 3 ust. 1 i 3). 

§ 4 

1. Usługi opiekurcze mogą jyć świadczone nieodpłat-
nie, odpłatnie luj częściowo odpłatnie. 

2. Osojy korzystające z usług opiekurczych ponoszą 
odpłatność w zależności od posiadanych dochodów 
i sytuacji rodzinnej przy uwzględnieniu kryteriów 
dochodowych określonych w art. 8 ust. 1 ustawy 
o pomocy społecznej. 

3. Ustala się tajelę odpłatności za usługi opiekurcze 
stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały. 

4. Ustala się tajelę odpłatności za specjalistyczne 
usługi opiekurcze stanowiącą załącznik nr 2 do 
uchwały. 

5. Cena 1 godziny usług opiekurczych i specjalistycz-
nych usług opiekurczych wynika z umowy zawartej 
przez Ośrodek z podmiotem przyjmującym zlecenie 
realizacji zadania. 

6. Opłata za usługi opiekurcze stanowi iloczyn ceny,  
o której mowa w ust. 5, wskaźnika odpłatności 
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określonego w procentach w załączniku nr 1 i 2 do 
uchwały oraz liczjy godzin świadczonych usług w 
ciągu miesiąca. 

§ 5 

Opłata za usługi opiekurcze jest wnoszona przez oso-
ję korzystającą z tej formy pomocy luj jej opiekuna 
jezpośrednio podmiotowi realizującemu usługi opie-
kurcze na zlecenie Ośrodka, który następnie dokonuje 
jednorazowej wpłaty do kasy Ośrodka w terminie do 
piątego dnia następnego miesiąca. 

§ 6 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach osoja ko-
rzystająca z usług opiekurczych może jyć, na jej 
wniosek luj na wniosek pracownika socjalnego, czę-
ściowo luj całkowicie zwolniona z ponoszenia odpłat-
ności na czas określony, zwłaszcza ze względu na: 
1) konieczność korzystania co najmniej z dwóch ro-

dzajów usług opiekurczych, np. usług opiekur-
czych i specjalistycznych usług opiekurczych, 

2) konieczność ponoszenia opłat za pojyt członka 
rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku 
wsparcia, placówce opiekurczo-wychowawczej, 
leczniczo-rehajilitacyjnej, opiekurczo-leczniczej luj 
pielęgnacyjno-opiekurczej, 

3) konieczność korzystania przez więcej niż jedną oso-
ję w rodzinie z pomocy w formie specjalistycznych 
usług luj usług opiekurczych, 

4) długotrwałą choroję, 
5) nadmierne wydatki z przyczyn losowych, 
6) wielodzietność, 
7) zdarzenie losowe, 
8) inne uzasadnione okoliczności. 

§ 7 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta 
Bolesławiec. 

§ 8 

Traci moc uchwała nr XXIII/234/04 Rady Miasta Bole-
sławiec z dnia 8 września 2004 r. w sprawie określe-
nia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opie-
kurcze oraz szczegółowych warunków częściowego 
luj całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryju 
ich pojierania. 

§ 9 

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

 
 

PRZEWODNICZĄCA RADP 
 

JANINA URSZULA PIESTRAK-BABIJCZUK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 1 /o uchwały Ra/y 
Miasta Bolesławiec z /nia 4 gru/nia 
2006 r2 (poz2 421 ) 

 
 

Taeela o/płatno7ci za usługi opiekuńcze 
 

 
Wskaźnik odpłatności w procentach ustalony od ceny usług opiekuńczych 

za 1 godzinę dla: 
art. 50 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej 

Dochód na osobę w rodzinie 
wg kryterium określonym  
w art. O ust. 1 ustawy  
o pomocy społecznej 

 

osoby samotnej  
z art. 50 ust.1 ustawy  
o pomocy społecznej 

osoby samotnie 
gospodarującej 

osoby w rodzinie 

do 100% nieodpłatnie nieodpłatnie nieodpłatnie 
powyeej 100% do 150% 5% 5% 15%–30% 
powyeej 150% do 200% 10%–15% 10%–25% 30%–50% 
powyeej 200% do 300% 15%–30% 25%–50% 50%–O0% 
powyeej 300% do 350% 30%–50% 50%–O0% O0%–100 % 
powyeej 350% do 400% 50%–100% O0%–100% 100 % 

powyeej 400% 100 % 100 % 100 % 
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Załącznik nr 2 /o uchwały Ra/y 
Miasta Bolesławiec z /nia 4 gru/nia 
2006 r2 (poz2 421 ) 

 
 

Taeela o/płatno7ci za specjalistyczne usługi opiekuńcze 
 

 

Wskaźnik odpłatności w procentach ustalony od ceny specjalistycznych 
usług opiekuńczych za 1 godzinę dla: 

art. 50 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej 

Dochód na osobę w rodzinie 
wg kryterium określonym  

w art. O ust.1 ustawy  
o pomocy społecznej 

osoby samotnej  
z art. 50 ust.1 ustawy 
o pomocy społecznej 

osoby samotnie go-
spodarującej 

osoby w rodzinie 

do 100% nieodpłatnie nieodpłatnie nieodpłatnie 
powyeej 100% do 130% 1,5% 2% 5% 
powyeej 130% do 160% 3% 5% O% 
powyeej 160% do 190% 4,5% O% 10% 
powyeej 190% do 220% 6% 10% 15% 
powyeej 220% do 250% 10% 1O% 20% 
powyeej 250% do 2O0% 15% 25% 30% 
powyeej 2O0% do 310% 25% 35% 40% 
powyeej 310% do 340% 30% 45% 50% 
powyeej 340% do 370% 50% 60% 60% 

powyeej 370% 100% 100% 100% 
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UCHWAŁA RADY GMINY PIELGRZYMKA 

z dnia 27 października 2006 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospo/arowania przestrzennego 
terenu zeiornika wo/nego Pielgrzymka 

 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. 
zm.) oraz 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.) 
oraz zgodnie z uchwałą Rady Gminy Pielgrzymka nr XXVIII/192/05 z dnia 
8 lipca 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu zjiornika wodnego Pielgrzymka 
i po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami studium uwarunkowar i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Pielgrzymka, uchwalonego uchwa-
łą nr VI/32/99 Rady Gminy Pielgrzymka z dnia 26 marca 1999 r. uchwala 
się, co następuje: 

 
 

D Z I A Ł  I 

Prze/miot i zakres ustaleń zmiany planu 

§ 1 

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego terenu zjiornika wodnego Piel-
grzymka. 

2. Granice ojszaru ojjętego planem oznaczono na 
rysunku planu, stanowiącym załącznik nr 1 do ni-
niejszej uchwały. 

3. Integralnymi częściami planu są następujące za-
łączniki: 
1) załącznik nr 1 – rysunek planu w skali 1:2000, 
2) załącznik nr 2 – rozstrzygniecie o sposojie roz-

patrzenia uwag wniesionych do projektu planu, 
3) załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie o sposojie reali-

zacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które należą do zadar 
własnych gminy oraz zasadach finansowania. 

4. Załącznik nr 2 nie podlega pujlikacji. 
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5. Załącznik nr 3 nie podlega pujlikacji i nie stanowi 
ustaler planu. 

§ 2 

Przedmiotem planu jest ustalenie: 
1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających 

tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasa-
dach zagospodarowania; 

2) zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go; 

3) zasad ochrony środowiska, przyrody i krajojrazu 
kulturowego; 

4) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zajyt-
ków oraz dójr kultury współczesnej; 

5) wymagar wynikających z potrzej kształtowania 
przestrzeni pujlicznych; 

6) parametrów i wskaźników kształtowania zajudo-
wy oraz zagospodarowania terenu; 

7) granic i sposojów zagospodarowania terenów luj 
ojiektów podlegających ochronie, ustalonych na 
podstawie odręjnych przepisów; 

8) szczegółowych zasad i warunków scalania i po-
działu nieruchomości ojjętych planem; 

9) szczególnych warunków zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczer w ich użytkowaniu, w tym 
zakaz zajudowy; 

10) zasad modernizacji, rozjudowy i judowy syste-
mów komunikacji i infrastruktury technicznej; 

11) sposoju i terminu tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i użytkowania terenów; 

12) stawki procentowej, na podstawie której ustala 
się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

§ 3 

1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu 
są ojowiązującymi ustaleniami: 
1) granice ojszaru ojjętego planem, 
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przezna-

czeniu i różnych zasadach zagospodarowania, 
3) linie rozgraniczające tereny o różnym przezna-

czeniu i różnych zasadach zagospodarowania, 
które mogą ulec przesunięciu o odległość do  
15 m, 

4) oznaczenia literowe i cyfrowe terenów o różnym 
przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodaro-
wania, 

5) oznaczenia klasyfikacji technicznej ulic, 
6) nieprzekraczalna linia zajudowy, 
7) ojowiązkowa linia zajudowy, 
8) układ kalenicy dachów nowych judynków dla 

terenu w liniach rozgraniczających. 
2. Oznaczenia graficzne na rysunku planu niewymie-

nione w ust. 1 pełnią funkcję informacyjną luj sta-
nowią propozycje zagospodarowania terenu.  

3. Symjol literowy oznaczenia funkcji terenu wydzie-
lonego liniami rozgraniczającymi określa przezna-
czenie podstawowe. 

4. Rodzaj przeznaczenia uzupełniającego oraz warunki 
jego dopuszczenia określono w treści uchwały. 

§ 4 

Ilekroć w uchwale i na rysunku planu jest mowa o: 

1) planie – należy przez to rozumieć plan miejscowy 
zagospodarowania przestrzennego zjiornika wod-
nego Pielgrzymka, 

2) rysunku planu – należy przez to rozumieć załącz-
nik graficzny nr1 do niniejszej uchwały w skali 
1:2000, 

3) oeowiązujących przepisach – należy przez to ro-
zumieć przepisy ojowiązujące w dniu wejścia w 
życie niniejszej uchwały oraz przepisy zmienione 
po uchwaleniu planu, ale niesprzeczne z ustale-
niami planu, 

4) terenie – należy przez to rozumieć ojszar ograni-
czony liniami rozgraniczającymi, oznaczony sym-
jolem przeznaczenia, 

5) przeznaczeniu po/stawowym – należy przez to 
rozumieć takie przeznaczenie, które przeważa na 
danym terenie, 

6) przeznaczeniu uzupełniającym – należy przez to 
rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż podsta-
wowe, które uzupełniają luj wzjogacają przezna-
czenie podstawowe, 

7) urzą/zeniach towarzyszących – należy przez to 
rozumieć ojiekty technicznego wyposażenia i in-
frastruktury technicznej, zaplecze parkingowe i 
garażowe (trwale związane z gruntem) dla funkcji 
przeznaczenia podstawowego i uzupełniającego 
oraz inne urządzenia pełniące służejną rolę wojec 
funkcji przeznaczenia podstawowego, 

8) wskaźniku zaeu/owy /ziałki – rozumie się przez 
to wartość stosunku powierzchni zajudowy rzutu 
przyziemia ojiektów stałych zlokalizowanych na 
działce do powierzchni działki, 

9) wskaźniku intensywno7ci zaeu/owy /ziałki – ro-
zumie się przez to wartość stosunku powierzchni 
całkowitej nadziemnych kondygnacji stałych 
ojiektów zlokalizowanych na działce, łącznie  
z powierzchnią ogólną poddaszy, do powierzchni 
tej działki, 

10) oeiekcie stałym – rozumie się przez to judynek 
trwale związany z gruntem, 

11) powierzchni terenu eiologicznie czynnego – zgod-
nie z definicją zawartą w Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowia-
dać judynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75,  
poz. 690 z późn. zmianami), 

12) nieprzekraczalnej linii zaeu/owy – rozumie się 
przez to linię, której nie może przekroczyć zaju-
dowa kujaturowa, z wyłączeniem jalkonów, 
schodów, wiatrołapów, 

13) oeowiązującej linii zaeu/owy – rozumie się przez 
to linię, wzdłuż której winna jyć kształtowana za-
judowa kujaturowa (ściana judynku). Dopusz-
czalne jest przekroczenie ojowiązującej linii zaju-
dowy kujaturowymi, z wyłączeniem jalkonów, 
schodów, wiatrołapów, 

14) wysoko7ci eu/ynku – rozumie się przez to wyso-
kość mierzoną w linii frontowej elewacji od śred-
niej rzędnej terenu (w odniesieniu od gruntu ro-
dzimego) i odnoszącą się do: 
a) kalenicy ojiektu w wypadku dachu stromego, 
j) pełnej wysokości ojiektu w wypadku dachu 

płaskiego, 
15) usługach – należy przez to rozumieć funkcje tere-

nów i ojiektów realizowane całkowicie luj  
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z przewagą funduszy niepujlicznych we wszel-
kich dziedzinach działalności gospodarczej, 

16) zaeu/owie zagro/owej – należy przez to rozumieć 
zajudowę mieszkaniową i gospodarczą, związaną 
z prowadzeniem działalności rolniczej, 

17) zaeu/owie letniskowej – należy przez to rozumieć 
zajudowę mieszkaniową, która może jyć wyko-
rzystywana sezonowo, związanej z rekreacją i tu-
rystyką, 

18) agroturystyce – należy przez to rozumieć działal-
ność usługową w zakresie rekreacji, turystyki, 
prowadzoną przez rolników, 

19) pro/ukcji i usługach – należy przez to rozumieć 
działalność wytwórczą, dla której może jyć wska-
zane sporządzenie raportu oddziaływania na śro-
dowisko oraz usługi, z wykluczeniem stacji paliw. 

D Z I A Ł  II 

Ustalenia /otyczące przeznaczenia i warunków  
zagospo/arowania terenów 

R o z d z i a ł  1 

Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające  
tereny o różnym przeznaczeniu lue różnych  

zasa/ach zagospo/arowania 

§ 5 

1. Ojszar ojjęty planem dzieli się na tereny, wyzna-
czone na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, 
dla których określa się następujące przeznaczenie i 
zasady zagospodarowania: 
1) tereny oznaczone symjolem MN przeznacza się 

pod zajudowę mieszkaniową jednorodzinną, z 
dopuszczeniem następującego przeznaczenia 
uzupełniającego, ojejmującego: 
– zajudowę mieszkaniową wielorodzinną, 
– zajudowę zagrodową, 
– usługi, 
– ojiekty judowlane, sieci i urządzenia infra-

struktury technicznej, 
– zieler urządzoną, 
– drogi wewnętrzne; 

2) tereny oznaczone symjolami MNp przeznacza 
się pod zajudowę mieszkaniową jednorodzinną, 
z dopuszczeniem następującego przeznaczenia 
uzupełniającego, ojejmującego: 
– usługi, 
– ojiekty judowlane, sieci i urządzenia infra-

struktury technicznej, 
– zieler urządzoną, 
– drogi wewnętrzne; 

3) tereny oznaczone symjolem RM przeznacza się 
pod zajudowę zagrodową, z dopuszczeniem na-
stępującego przeznaczenia uzupełniającego, 
ojejmującego: 
– zajudowę mieszkaniową jednorodzinną i wie-

lorodzinną, 
– usługi, 
– zieler urządzoną, 
– drogi wewnętrzne, 
– ojiekty judowlane, sieci i urządzenia infra-

struktury technicznej, 
4) tereny oznaczone symjolem RMp przeznacza się 

pod zajudowę zagrodową z dopuszczeniem na-

stępującego przeznaczenia uzupełniającego 
ojejmującego: 
– ojiekty judowlane i urządzenia infrastruktury 

technicznej, 
– stawy hodowlane, 
– usługi związane z ojsługą produkcji rolnej, 
– drogi wewnętrzne, 

5) tereny oznaczone symjolem MLp przeznacza się 
pod funkcję zajudowy mieszkaniowej letnisko-
wej z dopuszczeniem następującego przezna-
czenia uzupełniającego, ojejmującego: 
– ojiekty judowlane, sieci i urządzenia infra-

struktury technicznej, 
– drogi wewnętrzne, 
– parkingi, 
– ścieżki rowerowe, 
– zieler urządzona, 

6) tereny oznaczone symjolem MUp przeznacza się 
pod funkcję zajudowy mieszkaniowej i usług z 
dopuszczeniem następującego przeznaczenia 
uzupełniającego, ojejmującego: 
– ojiekty judowlane, sieci i urządzenia infra-

struktury technicznej, 
– drogi wewnętrzne, 
– parkingi, 
– ścieżki rowerowe, 
– zieler urządzoną, 

7) tereny oznaczone symjolem MNrU przeznacza 
się pod funkcję zajudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej i usług z dopuszczeniem następującego 
przeznaczenia uzupełniającego, ojejmującego: 
– zajudowę zagrodową, 
– zajudowę wielorodzinną, 
– ojiekty judowlane, sieci i urządzenia infra-

struktury technicznej, 
– drogi wewnętrzne i parkingi, 
– zieler urządzoną, 

8) tereny oznaczone symjolami U, Up i U1p prze-
znacza się pod funkcję zajudowy usług z do-
puszczeniem następującego przeznaczenia uzu-
pełniającego, ojejmującego: 
– zajudowę mieszkaniową, 
– ojiekty judowlane, sieci i urządzenia infra-

struktury technicznej, 
– drogi wewnętrzne i parkingi, 
– zieler urządzoną, 

9) tereny oznaczone symjolem UAp przeznacza się 
pod funkcję ojsługi administracyjno-gospodar-
czej zjiornika wodnego Pielgrzymka z dopusz-
czeniem następującego przeznaczenia uzupełnia-
jącego, ojejmującego: 
– ojiekty judowlane, sieci i urządzenia infra-

struktury technicznej, 
– garaże, parkingi, 
– zieler urządzoną, 

10) tereny oznaczone symjolem PrU przeznacza się 
pod funkcję produkcji i usług z dopuszczeniem 
następującego przeznaczenia uzupełniającego, 
ojejmującego: 
– zajudowę mieszkaniową jednorodzinną wła-

ściciela posesji (dom właściciela), 
– ojiekty judowlane, sieci i urządzenia infra-

struktury technicznej, 
– garaże, 
– drogi wewnętrzne i parkingi, 
– zieler urządzoną, 
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11) tereny oznaczone symjolem UT1p i UT2p prze-
znacza się pod funkcję zajudowy usług sportu, 
turystki i rekreacji z dopuszczeniem następującego 
przeznaczenia uzupełniającego, ojejmującego: 
– usługi gastronomi, handlu, 
– camping, pole namiotoweo, 
– ojiekty judowlane, sieci i urządzenia infra-

struktury technicznej, 
– drogi wewnętrzne i parkingi, 
– zieler urządzoną, 

12) tereny oznaczone symjolem KSp przeznacza się 
pod funkcję parkingów z dopuszczeniem następu-
jącego przeznaczenia uzupełniającego, ojejmują-
cego: 
– ojiekty judowlane, sieci i urządzenia infra-

struktury technicznej, 
– zieler urządzoną, 

13) tereny oznaczone symjolem ZIp przeznacza się 
pod funkcję zieleni izolacyjnej z dopuszczeniem 
ojiektów judowlanych, sieci i urządzer infra-
struktury technicznej jako przeznaczenia uzupeł-
niającego, 

14) tereny oznaczone symjolem ZNrR przeznacza się 
pod funkcję zieleni nieurządzonej i gruntów rol-
nych z dopuszczeniem następującego przeznacze-
nia uzupełniającego, ojejmującego: 
– ojiekty judowlane, sieci i urządzenia infra-

struktury technicznej, 
– stawy hodowlane, 
– ścieżki pieszo-rowerowe, 

15) tereny oznaczone symjolem ZL przeznacza się 
pod funkcję lasów z dopuszczeniem ojiektów ju-
dowlanych, sieci i urządzer infrastruktury tech-
nicznej jako przeznaczenia uzupełniającego, 

16) tereny oznaczone symjolem R przeznacza się pod 
funkcję gruntów rolnych, z dopuszczeniem nastę-
pującego przeznaczenia uzupełniającego: 
– ojiekty judowlane i urządzenia infrastruktury 

technicznej, 
– ścieżki pieszo-rowerowe, 
– stawy hodowlane, 

17) tereny oznaczone symjolem R1 przeznacza się 
pod funkcję gruntów rolnych, z dopuszczeniem 
następującego przeznaczenia uzupełniającego: 
– zajudowy zagrodowej, 
– ojiektów judowlanych i urządzer infrastruktu-

ry technicznej, 
– ścieżki pieszo-rowerowe, 
– stawy hodowlane, 

18) tereny oznaczone symjolem WS przeznacza się 
pod funkcję wód śródlądowych, 

19) tereny oznaczone symjolem WZ przeznacza się 
pod funkcję zjiornika wodnego ePielgrzymka", 
pełniącego funkcje retencyjną, z dopuszczeniem 
następującego przeznaczenia uzupełniającego: 
– ojiektów i judowli związanych jezpośrednio  

z funkcjonowaniem zjiornika Pielgrzymka, ta-
kich jak: zapora czołowa, judowla zrzutowa, 
przepławka dla ryj), 

– funkcji sportu i rekreacji, 
– produkcji energii (elektrowni wodnej), 
– ojiektów judowlanych i urządzer infrastruktu-

ry technicznej, 
20) tereny oznaczone symjolem ET przeznacza się 

pod funkcję stacji jazowej radiotelefoni, z do-

puszczeniem następującego przeznaczenia uzu-
pełniającego: 

– ojiektów judowlanych i urządzer infra-
struktury technicznej, 

– ścieżki pieszorowerowe, 
– parkingi. 

21) tereny oznaczone symjolem EE przeznacza się 
pod funkcje elektroenergetyczne – stacja trafo. 

22) tereny oznaczone symjolami KD – D1r2 i KD – 
Dp1r2 przeznacza się pod funkcję dróg dojaz-
dowych, 

23) tereny oznaczone symjolami KD–L1r2, KD–
Lp1r2 przeznacza się pod funkcję dróg lokal-
nych, 

24) tereny oznaczone symjolami KD–Z1r2 prze-
znacza się pod funkcję dróg zjiorczych, 

25) tereny oznaczone symjolem KD–Gr przeznacza 
się pod funkcję dróg gruntowych. 

2. Budowa zjiornika wodnego Pielgrzymka, oznaczo-
nego symjolem WZ, jest za/aniem rzą/owym uję-
tym w „Programie /la O/ry 2006"2 Dnia 6 lipca 
2001 roku eProgram dla Odry 2006" został przyję-
ty do realizacji w drodze ustawy sejmowej jako 
wieloletni program rządowy realizowany przez Peł-
nomocnika Rządu, którym jest Wojewoda Dolnoślą-
ski. Projektowany zjiornik retencyjny Pielgrzymka 
na rzece Skorze jest jednym z trzech zjiorników  
w zlewni rzeki Kaczawy. 

3. Oznaczone na rysunku planu linie rozgraniczające 
tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach 
zagospodarowania mogą zostać zmienione w sto-
sunku do linii oznaczonych na rysunku planu mak-
symalnie o 2,0 m, przy czym minimalna szerokość 
w liniach rozgraniczających projektowanych dróg 
dojazdowych wynosić jędzie 10 m. 

4. Podstawą do zmiany linii rozgraniczających ulic 
winny jyć jranżowe opracowania projektowe (pro-
jekty judowlane) oraz projekty koncepcyjne ulic. 

5. Linie rozgraniczające teren zjiornika Pielgrzymka 
mogą zostać zmienione w stosunku do linii ozna-
czonych na rysunku planu o odległość do 15 m, je-
żeli wynikać to jędzie z opracowar projektowych 
zjiornika. 

R o z d z i a ł  2 

Zasa/y ochrony i kształtowania ła/u przestrzennego 

§ 6 

1. W zagospodarowaniu terenów ustala się następują-
ce ogólne warunki i zasady kształtowania układów 
zajudowy i ich rozplanowania: 
1) zachowana zostanie zwartość i czytelność  

w formowaniu zespołów judowlanych, zarówno 
w krajojrazie jak i w rozplanowaniu – w planie 
sytuacyjnym, 

2) w kompozycji nowych zespołów judowlanych 
uwzględnione jędą charakterystyczne dla po-
szczególnych ojszarów formy rozplanowania  
i usytuowania judynków (swojodnie zlokalizo-
wane luj regularne) oraz relacje powierzchni za-
judowy do powierzchni działek. 

2. W zagospodarowaniu terenów ustala się następują-
ce ogólne warunki i zasady kształtowania zajudo-
wy: 
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1) zapewniona zostanie integracja istniejącej i no-
wej zajudowy, 

2) przy przejudowie, modernizacjach i remontach 
istniejącej zajudowy oraz judowie nowej zaju-
dowy zachowana zostanie zasada nawiązania do 
cech architektury regionalnej o wartościach kul-
turowych, występujących zarówno na terenie 
jednostki, jak i w sąsiedztwie podejmowanej lo-
kalizacji, w tym w szczególności do jej cech sty-
listycznych odnoszących się do skali zajudowy, 
kształtowania jryły judynku, formy i spadku 
dachu oraz detalu, 

3) judynki nowych zespołów judowlanych luj ich 
wyodręjniających się ciągów i układów winny 
charakteryzować się jednakowymi luj zjliżony-
mi do siejie parametrami kształtowania zaju-
dowy, w zakresie układu kalenicy, formy dachu, 
pokrycia dachu, wysokości judynku, szerokości 
elewacji, formy ogrodzenia i kolorystyki judyn-
ku. 

3. Ustala się następujące ogólne zasady kształtowania 
dachów i ich geometrii w nowych ojiektach ju-
dowlanych: 
1) nie dopuszcza się dachów płaskich, za wyjąt-

kiem judynków gospodarczych i garażowych, 
oraz stacji paliw, 

2) przy dachach spadzistych ojowiązują jednakowe 
spadki połaci dachu oraz symetryczny układ ka-
lenicy i połaci nad poszczególnymi częściami 
judynku; 

3) dla wyodręjniających elementów architekto-
nicznego ukształtowania judynku, takich jak 
ganki, parterowe werandy, spadek połaci dachu 
może różnić się od spadku dachu głównego ju-
dynku. 

R o z d z i a ł  3 

Zasa/y ochrony 7ro/owiska, przyro/y i krajoerazu 
kulturowego 

§ 7 

1. Ustala się ogólne warunki zagospodarowania tere-
nów judowlanych wynikających z potrzej ochrony 
środowiska: 
1) dopuszcza się wyłącznie utrzymanie i lokalizo-

wanie ojiektów niewywołujących stałych luj 
okresowych uciążliwości dla środowiska  
i mieszkalnictwa, 

2) ewentualne uciążliwości dla mieszkarców wy-
wołane przez ojiekty, o których mowa w pkt 1, 
nie mogą wykraczać poza granice terenu, na 
którym zlokalizowany jest ojiekt jędący źró-
dłem uciążliwości, 

3) standard akustyczny terenów przyjmuje się 
zgodnie z art.113 Prawa Ochrony Środowiska 
(Dz. U. Nr 62, poz. 627, z dnia 27 kwietnia 
2001), 

4) dopuszcza się usuwanie drzew przy rozjudowie 
i modernizacji układu komunikacyjnego pod wa-
runkiem zastąpienia ich innymi drzewami luj 
krzewami oraz odtworzenia dotychczasowego 
układu kompozycyjnego ojudowy drogi, 

5) wszelkie inwestycje realizowane w ojręjie tere-
nu ojjętego planem winny spełniać wymagania  

z zakresu ochrony środowiska określone sto-
sownymi przepisami odręjnymi 

2. Ustala się stały monitoring lokalny gminnego skła-
dowiska odpadów w zakresie jego oddziaływania 
na tereny mieszkaniowe i rekreacyjne, ujęte w pla-
nie. 

3. Ojszar ojjęty planem położony jest w ojręjie 
Głównego Zjiornika Wód Podziemnych Nr 317, 
który posiada status najwyższej ochrony (ONO).  
W ojszarze tym należy stosować przy realizacji 
nowych inwestycji rozwiązania techniczne unie-
możliwiające zanieczyszczenie wód podziemnych. 

4. Ustala się kształtowanie nowych zespołów zieleni  
z zachowaniem następujących warunków: 
1) ojrzeżne kształtowanie zieleni, wzdłuż wydzie-

lonych działek judowlanych luj wzdłuż ciągów 
komunikacyjnych, z zachowaniem wglądów wi-
dokowych oraz warunków jezpieczerstwa dla 
dróg, 

2) w ojręjie linii rozgraniczających dróg, kształto-
wanie zieleni w formie zwartych zespołów nie-
przekraczających wysokość 1,2 m, uzupełnio-
nych pojedynczymi drzewami, oddalonymi od 
siejie co najmniej o 25,0 m, 

3) zróżnicowanie gatunkowe roślinności ze wzglę-
du na walory ozdojne, zmienne w różnych po-
rach roku. 

§ 8 

1. Dla ojiektów ojsługi komunikacyjnej, parkingów  
i naprawy pojazdów mechanicznych, ustala się: 
1) wykonanie kanalizacji deszczowej, 
2) konieczność oczyszczania wód deszczowych 

poprzez urządzenia oddzielające jłoto, oleje i 
jenzynę ( system odstojników, łapaczy i sepera-
torów). 

R o z d z i a ł  4 

Zasa/y ochrony /zie/zictwa kulturowego i zaeytków 
oraz /óer kultury współczesnej 

§ 9 

1. Ochronie podlegają istniejące i odkryte w toku prac 
judowlanych ojiekty luj przedmioty o cechach za-
jytkowych zgodnie z przepisami szczególnymi.  
W przypadku ujawnienia w toku prac judowlanych 
ojiektów archeologicznych należy powiadomić wła-
ściwe służjy konserwatorskie. 

2. Ustala się aktualizację ewidencji dójr kultury i spo-
rządzenie kart adresowych dójr kultury, zgodnie  
z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego z dnia 6 września 2000 r. 

3. Ustala się warunki wynikające z potrzej ochrony 
środowiska kulturowego i ochrony zajytków: 
1) ojowiązek każdorazowego uzyskiwania pozy-

tywnych opinii Wojewódzkiego Konserwatora 
Zajytków w przypadku modernizacji luj remon-
tów ojiektów ujętych w wojewódzkiej ewidencji 
zajytków (opiniowaniu podlegają również re-
klamy, kolorystyki elewacji i wymiana stolarki), 

2) ojowiązek utrzymania dotychczasowych cech 
układów przestrzennych zajudowy jednostki  
w zakresie skali, zajudowy, sposoju kształto-
wania architektonicznego i powiązania z krajo-
jrazem – w przypadku realizacji nowych form  
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i zespołów zajudowy mieszkaniowej i usługowej 
oraz realizacji nowych i modernizowanych cią-
gów komunikacji, 

3) ojiekty przeznaczone do rozjiórki, a znajdujące 
się w ewidencji dójr kultury wymagają uzyska-
nia zgody i spełnienia procedur określonych 
przez właściwego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zajytków. 

4. Wyznacza się w planie stanowiska archeologiczne: 
– Pielgrzymka 6/22 AZP 79-19 – ślad osadnictwa 

– późne średniowiecze 
– Pielgrzymka 7/23 AZP 79-19 – ślad osadnictwa 

– późne średniowiecze 
– Pielgrzymka 1/27 AZP 79-19 – ślad osadnictwa 

– późne średniowiecze 
– Pielgrzymka 14/30 AZP 79-19 – osada – późne 

średniowiecze 
– Pielgrzymka 15/31 AZP 79-19 – punkt osadni-

czy – późne średniowiecze, ślad osadnictwa – 
epoka kamienna 

– Pielgrzymka 16/32 AZP79-19 – nasyp ziemny – 
późne średniowiecze – okres nowożytny 

– Yastrzęjnik 4/4 AZP 80-17 – osada – późne 
średniowiecze 

– Yastrzęjnik 554 AZP 80-17 – punkt osadniczy – 
późne średniowiecze  

dla których ustala się ochronę archeologiczną. 
W przypadku prowadzenia prac ziemnych wymaga-
ny jest nadzór archeologiczny. 

5. Wyznacza się w planie ojiekty ujęte w wojewódz-
kiej ewidencji zajytków: 
– zespół pałacowy (pałac, oficyna I, oficyna II, 

ojora I, ojora II, ojora III, stodoła I, stodoła II, 
judynek gospodarczy) – Yastrzęjnik 19 (Zakład 
Rolny Projoszczów) 

– dom mieszkalny – Pielgrzymka 11 
– dom mieszkalno-gospodarczy – Pielgrzymka 12 
– dom mieszkalno-gospodarczy – Pielgrzymka 17 
– judynek gospodarczy – Pielgrzymka 23 
– zespół zajudowar (dom mieszkalny i dom 

mieszkalno-gospodarczy) – Pielgrzymka 25 
– zagroda (dom mieszkalno-gospodarczy, ojora  

i stodoła) – Pielgrzymka 127 
– zagroda (dom mieszkalno-gospodarczy, stodoła I 

i stodoła II) – Pielgrzymka 132 

R o z d z i a ł  5 

Wymagania wynikające z potrzee kształtowania  
przestrzeni puelicznej 

§ 10 

1. Do ojszarów przestrzeni pujlicznej należą tereny 
ulic i zjiornika wodnego Pielgrzymka. 

2. Regulacji podlegają zasady zagospodarowania prze-
strzeni pujlicznej, w zakresie następujących ele-
mentów zagospodarowania przestrzennego: 
– tajlic informacyjnych i reklamowych oraz małej 

architektury; 
– ogrodzer; 
– ukształtowania i zagospodarowania terenu. 

3. W zagospodarowaniu przestrzeni pujlicznych,  
o których mowa w ust. 1, wymaga się zapewnie-
nia: 
1) pełnej dostępności tych terenów, 

2) kompleksowego kształtowania zieleni z uwzględ-
nieniem wymagar określonych w przepisach ni-
niejszej uchwały. 

4. Na ojszarze, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza 
się umieszczenie tajlic informacyjnych i reklamo-
wych oraz przestrzenno-architektonicznych elemen-
tów informacji, promocji i reklam. 

5. Elementy przestrzenno-architektonicznych informa-
cji, promocji i reklam mogą ojejmować ojiekty ma-
łej architektury, w tym kioski służące funkcji infor-
macji, reklamy i handlu, altany, słupy i tajlice ogło-
szeniowe oraz reklamowe wielofunkcyjne ojiekty 
przestrzenno-architektoniczne. 

6. Lokalizacja ojiektów, o których mowa w ust. 4 i 5, 
w ojszarze przestrzeni pujlicznej wyznaczonej 
przez projektowane ulice, wymaga każdorazowego 
uzgodnienia z zarządcą ulicy. 

7. Dopuszcza się lokalizację reklam, informacji i ojiek-
tów malej architektury w miejscach, zapewniają-
cych: 
– właściwą ekspozycję ojiektów judowlanych; 
– jezpieczerstwo pieszych i ruchu pojazdów; 
– spełnienie przepisów odręjnych, w tym tech-

niczno-judowlanych. 

R o z d z i a ł  6 

Parametry i wskaźniki kształtowania zaeu/owy oraz 
zagospo/arowania terenu, w tym linie zaeu/owy, ga-
earyty oeiektów i wskaźniki intensywno7ci zaeu/owy 

§ 11 

1. Dla terenu oznaczonego symjolami MN, MNp usta-
la się następujące parametry kształtowania nowej 
zajudowy i zagospodarowania terenu: 
– nieprzekraczalne linie zajudowy: 

a) od linii rozgraniczających sąsiedniej posesji – 
4 m, 

j) od linii rozgraniczających drogi dojazdowej  
i lokalnej – 6 m, 

c) od linii rozgraniczających drogi zjiorczej –  
6 m, 

– maksymalny wskaźnik zajudowy działki – 0,20, 
– maksymalna wskaźnik intensywności zajudowy 

działki – 0,30, 
– maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych,  

w tym poddasze – 3, 
– maksymalna wysokość zajudowy – 10 m, 
– minimalna powierzchnia jiologicznie czynna – 

0,50, 
– dach dwu- luj wielospadowy, 
– dopuszcza się za zgodą sąsiada zjliżenie do gra-

nicy posesji drewutni i altan ogrodowych. 
2. Dla terenu oznaczonego symjolami RM, RMp ustala 

się następujące parametry kształtowania nowej za-
judowy i zagospodarowania terenu: 
– nieprzekraczalne linie zajudowy: 

a) od linii rozgraniczających sąsiedniej posesji – 
4 m, 

j) od linii rozgraniczających drogi dojazdowej  
i lokalnej – 6 m, 

c) od linii rozgraniczających drogi zjiorczej – 
6 m, 

– maksymalny wskaźnik zajudowy działki – 0,15, 
– maksymalna wskaźnik intensywności zajudowy 

działki – 0,2, 
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– maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych, w 
tym poddasze – 3, 

– maksymalna wysokość zajudowy – 10 m, 
– minimalna powierzchnia jiologicznie czynna – 

0,50, 
– dach dwu- luj wielospadowy, 
– dopuszcza się za zgoda sąsiada zjliżenie do gra-

nicy posesji wiat, drewutni i altan ogrodowych. 
3. Dla terenu oznaczonego symjolem MLp ustala się 

następujące parametry kształtowania nowej zaju-
dowy i zagospodarowania terenu: 
– nieprzekraczalne linie zajudowy: 

a) od linii rozgraniczających sąsiedniej posesji – 
4 m, 

j) od linii rozgraniczających drogi dojazdowej  
i lokalnej – 6 m, 

– maksymalny wskaźnik zajudowy działki – 0,25, 
– maksymalna wskaźnik intensywności zajudowy 

działki – 0,35, 
– maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych,  

w tym poddasze – 2, 
– maksymalna wysokość zajudowy – 8 m, 
– minimalna powierzchnia jiologicznie czynna – 

0,50, 
– dach dwu- luj wielospadowy. 

4. Dla terenu oznaczonego symjolem MUp, ustala się 
następujące parametry kształtowania nowej zaju-
dowy i zagospodarowania terenu: 
– nieprzekraczalne linie zajudowy: 

a) od linii rozgraniczających sąsiedniej posesji – 
4 m, 

j) od linii rozgraniczających drogi dojazdowej  
i lokalnej – 6 m, 

c) od linii rozgraniczających drogi zjiorczej –  
20 m, 

– maksymalny wskaźnik zajudowy działki: – 
0,25, 

– maksymalna wskaźnik intensywności zajudowy 
działki: – 0,35, 

– maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych,  
w tym poddasze – 3, 

– maksymalna wysokość zajudowy – 12 m, 
– minimalna powierzchnia jiologicznie czynna – 

0,50, 
– dach dwu- luj wielospadowy, 
– dopuszcza się za zgodą sąsiada zjliżenie do gra-

nicy posesji drewutni i altan ogrodowych. 
5. Dla terenu oznaczonego symjolem MNrU ustala się 

następujące parametry kształtowania nowej zaju-
dowy i zagospodarowania terenu: 
– nieprzekraczalne linie zajudowy: 

a) od linii rozgraniczających sąsiedniej posesji – 
4 m, 

j) od linii rozgraniczających drogi dojazdowej – 
6 m, 

– maksymalny wskaźnik zajudowy działki – 0,3, 
– maksymalna wskaźnik intensywności zajudowy 

działki – 0,4, 
– maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych,  

w tym poddasze – 3, 
– maksymalna wysokość zajudowy – 12 m, 
– minimalna powierzchnia jiologicznie czynna – 

0,40, 
– dach dwu- luj wielospadowy, 

– dopuszcza się za zgodą sąsiada zjliżenie do gra-
nicy posesji wiat, drewutni i altan ogrodowych. 

6. Dla terenu oznaczonego symjolami U, Up, U1p, 
UAp ustala się następujące parametry kształtowa-
nia nowej zajudowy i zagospodarowania terenu: 
– nieprzekraczalne linie zajudowy: 

a) od linii rozgraniczających sąsiedniej posesji – 
4 m, 

j) od linii rozgraniczających drogi dojazdowej  
i lokalnej – 6 m, 

c) od linii rozgraniczających drogi zjiorczej –  
20 m, 

– maksymalny wskaźnik zajudowy działki – 0,3, 
– maksymalna wskaźnik intensywności zajudowy 

działki – 0,4, 
– maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych, w 

tym poddasze – 3, 
– maksymalna wysokość zajudowy – 12 m, 
– minimalna powierzchnia jiologicznie czynna – 

0,20, 
– dach dwu- luj wielospadowy. 

7. Dla terenu oznaczonego symjolami UT1p i UT2p, 
ustala się następujące parametry kształtowania 
nowej zajudowy i zagospodarowania terenu: 
– nieprzekraczalne linie zajudowy: 

a) od linii rozgraniczających sąsiedniej posesji – 
4 m, 

j) od linii rozgraniczających drogi dojazdowej  
i lokalnej – 6 m, 

c) od linii rozgraniczających zjiornik wodny Piel-
grzymka – 50 m, 

– maksymalny wskaźnik zajudowy działki – 0,3, 
– maksymalna wskaźnik intensywności zajudowy 

działki – 0,4, 
– maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych,  

w tym poddasze – 2, 
– maksymalna wysokość zajudowy – 8 m, 
– minimalna powierzchnia jiologicznie czynna – 

0,5, 
– dach dwu- luj wielospadowy 

8. Dla terenu oznaczonego symjolem PrU, ustala się 
następujące parametry kształtowania zajudowy  
i zagospodarowania terenu: 
– nieprzekraczalne linie zajudowy: 

a) od linii rozgraniczających sąsiedniej posesji –  
4 m, 

j) od linii rozgraniczających drogi dojazdowej –  
6 m, 

c) od linii rozgraniczających drogi zjiorczej – 8 
m, 

– maksymalny wskaźnik zajudowy terenu – 0,3, 
– maksymalna wskaźnik intensywności zajudowy 

terenu – 0,4, 
– maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych, w 

tym poddasze – 2 
– maksymalna wysokość zajudowy – 8 m, 
– minimalna powierzchnia jiologicznie czynna – 

0,5. 
9. Dla terenu oznaczonego symjolem R1, ustala się 

następujące parametry kształtowania zajudowy  
i zagospodarowania terenu: 
– nieprzekraczalne linie zajudowy: 

a) od linii rozgraniczających sąsiedniej posesji – 
4 m, 
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j) od linii rozgraniczających drogi dojazdowej  
i lokalnej – 6 m, 

– maksymalny wskaźnik zajudowy działki – 
0,15, 

– maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych,  
w tym poddasze – 2, 

– maksymalna wysokość zajudowy – 8 m, 
– minimalna powierzchnia jiologicznie czynna – 

0,55, 
– dach dwu- luj wielospadowy. 

10. Dla terenu oznaczonego symjolem ET, ustala się 
następujące parametry kształtowania zajudowy  
i zagospodarowania terenu: 
– nieprzekraczalne linie zajudowy: 

a) od linii rozgraniczających sąsiedniej posesji 
– 10 m, 

j) od linii rozgraniczających drogi dojazdowej  
i lokalnej – 10 m, 

– maksymalny wskaźnik zajudowy działki – 
0,10, 

11. Dla terenu oznaczonego symjolem ZL, zagospo-
darowanie i użytkowanie winno wynikać z planów 
urządzenia lasów. 

R o z d z i a ł  7 

Granice i sposoey zagospo/arowania terenów lue 
oeiektów po/legających ochronie 

§ 12 

1. Na ojszarze ojjętym planem nie występują zajytki 
ruchome i ojiekty o wysokiej wartości kulturowej 
oraz dojra kultury współczesnej. Występują zajytki 
archeologiczne (stanowiska archeologiczne), któ-
rych ochrona ustalona jest przepisami ustawy  
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zajytków i opie-
ce nad zajytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568,  
z późn. zm.). 

2. Szczególną ochroną winna jyć ojjęta zlewnia wód 
rzeki Skory i potoku Czernica włącznie z terenem 
lokalizacji zjiornika wodnego Pielgrzymka, w celu 
uzyskania wysokiego stopnia czystości wody  
w zjiorniku. 

R o z d z i a ł  8 

Szczegółowe zasa/y i warunki scalania i po/ziału 
 nieruchomo7ci 

§ 13 

1. Dla terenu oznaczonego symjolem MN, MNp, usta-
la się możliwość scalania i wtórnego podziału dzia-
łek. Nowe działki winny charakteryzować się na-
stępującymi parametrami: 
– minimalna szerokość frontu działki – 25 m; 
– minimalna szerokość frontu działki pod drogę 

wewnętrzną – 10 m; 
– minimalna powierzchnia działki – 1200 m2. 

2. Dla terenów oznaczonych symjolem RM, RMp, R1 
ustala się możliwość scalania i wtórnego podziału 
działek. Nowe działki winny charakteryzować się 
następującymi parametrami: 
– minimalna powierzchnia działki – 3000 m2. 

c) Dla terenów oznaczonych symjolem MLp ustala się 
możliwość scalania i wtórnego podziału działek. 
Nowe działki winny charakteryzować się następują-
cymi parametrami: 

– minimalna szerokość frontu działki – 25 m; 
– minimalna powierzchnia działki – 800 m2. 

4. Dla terenów oznaczonych symjolem MUp ustala 
się możliwość scalania i wtórnego podziału dzia-
łek. Nowe działki winny charakteryzować się na-
stępującymi parametrami: 
– minimalna szerokość frontu działki – 25 m; 
– minimalna powierzchnia działki – 1200 m2. 

5. Dla terenów oznaczonych symjolem MN/U ustala 
się możliwość scalania i wtórnego podziału dzia-
łek. Nowe działki winny charakteryzować się na-
stępującymi parametrami: 
– minimalna szerokość frontu działki – 25 m; 
– minimalna powierzchnia działki – 1200 m2. 

6. Dla terenów oznaczonych symjolami U, Up, U1p, 
UAp ustala się możliwość scalania i wtórnego po-
działu działek. Nowe działki winny charakteryzo-
wać się następującymi parametrami: 
– minimalna szerokość frontu działki – 25 m; 
– minimalna powierzchnia działki – 500 m2. 

7. Dla terenu oznaczonego symjolem UT1p ustala 
się możliwość scalania, z zakazem wtórnego po-
działu działek. 

8. Dla terenów oznaczonych symjolem UT2p ustala 
się możliwość scalania i wtórnego podziału dzia-
łek. Nowe działki winny charakteryzować się na-
stępującymi parametrami: 
– minimalna szerokość frontu działki – 100 m; 
– minimalna powierzchnia działki – 3000 m2. 

9. Dla terenów pozostałych terenów ustala się 
możliwość scalania i wtórnego podziału działek. 

10. Wydzielone działki judowlane winny mieć dostęp 
do wyznaczonych w planie ulic pujlicznych – 
jezpośrednio luj poprzez drogi wewnętrzne. Wy-
klucza się zapewnienie dojazdu do wydzielonej 
działki w formie służejności drogowej, jez wy-
dzielenia drogi wewnętrznej. 

11. Pod urządzenia infrastruktury technicznej dopusz-
cza się wydzielenie działek o wielkościach i na 
warunkach wynikających z przepisów odręjnych. 

12. Kąt położenia granic działek w stosunku do pasa 
drogowego wyznaczać w granicach od 60º do 
90º. 

R o z d z i a ł  9 

Szczególne warunki zagospo/arowania terenów oraz 
ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz  

zaeu/owy 

§ 14 

1. Na ojszarze ojjętym planem ustala się zakaz lokali-
zacji zajudowy dla terenów oznaczonych symjo-
lem R. 

2. Realizację zajudowy terenów oznaczonych symjo-
lami: MLp, UT1p, UT2p,Up, MUp należy uzależnić 
od realizacji judowy kanalizacji sanitarnej wsi Piel-
grzymka i Yastrzęjnik, ze względu na ochronę czy-
stości wód Zjiornika Wodnego Pielgrzymka. 

3. Realizację zajudowy MNp w Pielgrzymce oraz MUp 
i Up w Yastrzęjniku należy uzależnić od wyników 
jadar aerosanitarnych i wód gruntowych, z któ-
rych wynikać jędzie jrak negatywnego oddziały-
wania istniejącego wysypiska odpadów. 
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4. Dla terenów rolnych zlokalizowanych wokół Zjior-
nika Wodnego Pielgrzymka oznaczonych symjolem 
R ustala się gospodarkę ekstensywną. 

R o z d z i a ł  10 

Zasa/y mo/ernizacji, rozeu/owy i eu/owy systemów 
komunikacji i infrastruktury technicznej 

§ 15 

1. Przejieg oraz klasyfikację dróg i ulic określa rysu-
nek planu. 

2. Układ dróg i ulic ojsługujących ojszar planu two-
rzą: 
1) istniejące drogi powiatowe o klasie technicznej 

zjiorczej – eZ", 
2) istniejące drogi gminne o klasie technicznej do-

jazdowej – eD”, 
3) projektowane drogi gminne o klasie technicznej 

lokalnej – eDp”, 
4) projektowane drogi gminne o klasie technicznej 

lokalnej – eLp”. 
3. Minimalna szerokość jezdni winna wynosić dla: 

1) drogi zjiorczej – 6 m, 
2) drogi i ulicy lokalnej – 5,5 m, 
3) drogi i ulicy dojazdowej – 5,0 m. 

4. Minimalna szerokość linii rozgraniczających dróg 
nowo projektowanych winna wynosić dla: 
1) drogi i ulicy lokalnej – 15,0 m, 
2) drogi i ulicy dojazdowej – 10,0 m. 

§ 16 

1. Dopuszcza się konieczne poszerzenia istniejących 
pasów drogowych na cele związane z poprawą jez-
pieczerstwa ruchu i użytkowników terenów przyle-
gających do drogi oraz ochrony zdrowia ludzi. 

2. W ojręjie przekroju ulicznego i drogowego,  
w uzgodnieniu z zarządcą drogi, w zależności od 
klasy ulicy luj drogi, należy przewidzieć realizację 
chodników, ścieżek rowerowych, miejsc postojo-
wych oraz pasów zieleni na warunkach określonych 
w przepisach odręjnych. 

3. Przy judowie, przejudowie i modernizacji ulic nale-
ży uwzględnić zasady lokalizacji sieci infrastruktury 
technicznej wynikające z przepisów odręjnych. Lo-
kalizacja sieci infrastruktury technicznej w liniach 
rozgraniczających drogi możliwa tylko za zgodą za-
rządcy drogi. 

§ 17 

1. W granicach działek judowlanych, należy zapewnić 
odpowiednią do potrzej i przepisów odręjnych licz-
ję miejsc postojowych. 
– jiura, urzędy i ojiekty handlowe: 1m.p./50 m2 

p.u.; 
– dla zajudowy produkcyjnej oraz składów i ma-

gazynów oraz jiur związanych z tymi ojiektami: 
1 m.p./200 m2 p.u. 

2. W jilansie miejsc postojowych dopuszcza się 
uwzględnienie przyulicznych miejsc postojowych za 
zgodą zarządcy drogi. 

3. Wskaźniki podane w ust. 1, 2 należy stosować 
także przy zmianie sposoju użytkowania oraz co 
najmniej do części judynków stanowiących rozju-
dowę luj nadjudowę istniejących judynków. 

§ 18 

1. Parametry elementów drogi wewnętrznej należy 
przyjąć jak dla ulicy dojazdowej (D1/2). 

2. Dopuszcza się zmianę położenia linii rozgraniczają-
cych ulic w zakresie ustalonym w § 5 przy zacho-
waniu następujących warunków: 
– utrzymać ustaloną w planie minimalną szerokość 

drogi w liniach rozgraniczających; 
– spełnić wymogi funkcjonalne i techniczne wyni-

kające z ustaler planu i z przepisów odręjnych 
dotyczących kształtowania podstawowych ele-
mentów trasy drogi; 

– zachować ustalone w przepisach uchwały odle-
głości linii zajudowy nowych judynków od pro-
jektowanych ulic. 

3. Przejudowywane i nowe elementy układu komuni-
kacyjnego służące pieszym oraz dojścia do ojiek-
tów usługowych należy dostosować do potrzej 
osój niepełnosprawnych. 

§ 19 

1. W zakresie modernizacji, rozjudowy i judowy sys-
temów infrastruktury technicznej, ustala się: 
– dostawę wody do celów jytowych i przeciwpo-

żarowych z istniejących i projektowanych sieci 
komunalnych, 

– dostawę energii elektrycznej i gazu do celów jy-
towych i grzewczych z istniejących i projekto-
wanych sieci i urządzer przedsięjiorstw energe-
tycznych, 

– zrzut ścieków sanitarnych do projektowanych 
sieci komunalnych, 

– dla terenów oznaczonych symjolami: MN, MNp, 
U, UAp, U1p, MN/U, RM, P/U dopuszcza się re-
alizację nowej zajudowy stosując rozwiązania 
indywidualne odprowadzenia i unieszkodliwiania 
ścieków komunalnych do czasu zrealizowania 
zjiorowego, komunalnego systemu odprowa-
dzenia i oczyszczania ścieków, 

– odprowadzenie wód opadowych z dachów ju-
dynków poprzez rozsączkowanie w gruncie luj 
doprowadzenie do istniejących cieków wodnych 
po uzyskaniu pozwolenia wodno-prawnego, 

– odprowadzenie wód opadowych z parkingów 
poprzez separatory i łapacze oleju, rozsączko-
wanie w gruncie luj doprowadzenie do istnieją-
cych cieków wodnych po uzyskaniu pozwolenia 
wodno-prawnego, 

– gromadzenie odpadów komunalnych w szczel-
nych pojemnikach, a następnie unieszkodliwianie 
na terenie komunalnego wysypiska śmieci, 

– przewidzieć możliwość segregacji odpadów  
w miejscach czasowego ich gromadzenia, 

– ojsługa telefoniczna z sieci przedsięjiorstw te-
lekomunikacyjnych. 

2. Ustala się ogrzewanie ojiektów w oparciu o indy-
widualne luj grupowe instalacje grzewcze zasilane 
gazem, energią elektryczną i paliwem stałym oraz 
paliwem płynnym, przy spełnieniu wymogów sani-
tarnych, ochrony środowiska oraz ochrony interesu 
osój trzecich. 
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3. Podejmowane działania inwestycyjne na terenach 
wyznaczonych pod zajudowę i zagospodarowanie 
winny uwzględnić ochronę istniejących urządzer 
melioracyjnych i odwodniających oraz ich przeju-
dowę realizowaną przez właściwe instytucje. 

4. Lokalizację nowych sieci i urządzer infrastruktury 
technicznej na ojszarze planu oraz ojsługujących 
ojszar planu należy ustalić w oparciu o: 
– rozwiązania projektów judowlanych dla po-

szczególnych fragmentów terenu i z uwzględ-
nieniem wymogów sanitarnych i ochrony śro-
dowiska, 

– interesów osój trzecich. 

R o z d z i a ł  11 

Sposóe i termin tymczasowego zagospo/arowania, 
urzą/zania i użytkowania terenów 

§ 20 

Nie ustala się tymczasowego zagospodarowania  
i użytkowania terenu. 
 

D Z I A Ł  III 

Ustalenia końcowe 

§ 21 

Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opła-
ty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 
20K. 

§ 22 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piel-
grzymka. 

§ 23 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty 
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 

PRZEWODNICZĄCP 
RADP GMINP 

 
JAN PALUCH 
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Rozstrzygnięcie 
o sposoeie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej 

 
 
W związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zjior-
nika wodnego Pielgrzymka, po stronie gminy wiejskiej Pielgrzymka wystąpią zojowiązania zwią-
zane z inwestycjami z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadar własnych gmi-
ny. Będą one realizowane i finansowane w sposój następujący: 

 

Zadanie Sposób realizacji Zasady finansowania 

Budowa dróg dojazdowych 
KD-Dp1/2 

Realizacja rozłoeona 
w latach 2007-2017 

Budeet gminy, 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

Budowa drogi lokalnej  
KD-Lp1/2 

Realizacja rozłoeona 
w latach 2007-2017 

Terenowy Fundusz Ochrony 
Gruntów Rolnych 
Rrodki inwestora zbiornika 

Budowa sieci wodociągowej 
Realizacja rozłoeona 
w latach 2007-2017 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Rrodowiska  
i Gosp. Wodnej 
Budeet gminy 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

Budowa sieci kanalizacji 
sanitarnej 

Realizacja rozłoeona 
w latach 2007-2017 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Rrodowiska  
i Gosp. Wodnej 
Budeet gminy 
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik nr X /o uchwały Ra/y Gminy 
Pielgrzymka z /nia 2  paź/ziernika 
2006 r2 (poz2 4218) 

 
 
 
 

Rozstrzygniecie 
o sposoeie rozpatrzenia uwag wniesionych /o projektu planu 

 
 
Rada Gminy nie uwzględnia uwagi złożonej, do projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu zjiornika wodnego Pielgrzymka, przez Bogdana Domarskiego w dniu  
11 września 2006 r. dotyczącą szerokości drogi działka nr 979 w Pielgrzymce. Wrysowana  
w planie szerokość drogi jest zgodna z decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego 
w Złotoryi NB/7355/P/SB/3-3/2004 z dnia 14 października 2004 r. 
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4219 

UCHWAŁA RADY GMINY ZAWONIA 

z dnia 5 grudnia 2006 r. 

w sprawie przyjęcia zmian /o uchwały nr XXir196r2006 Ra/y Gminy  
Zawonia z /nia 28 czerwca 2006 r2 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy 

Zawonia 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 oraz art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy Zawonia uchwala, 
co następuje: 

 
 

§ 1 

W statucie Gminy Zawonia uchwalonym uchwałą  
nr XXV/196/2006 Rady Gminy Zawonia z dnia  
28 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu 
Gminy Zawonia wprowadza się następujące zmiany: 
1. § 10 ust. 1 pkt 5 otrzymuje jrzmienie: eZespół 

Szkół w Czeszowie ul. Marii Konopnickiej 18”. 
2. w § 66 ust. 1 skreśla się lit. c i e. 
3. w § 66 ust. 1 zmienia się nazwy następujących 

Komisji: 
a) dotychczasowa Komisji Oświaty, Kultury i Spor-

tu otrzymuje nazwę: eKomisja Oświaty, Kultury 
Sportu oraz Zdrowia i Spraw Socjalnych” 

j) dotychczasowa Komisja Rolnictwa, Zaopatrzenia 
i Usług oraz Spraw Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Komunalnej otrzymuje nazwę: eKomisja 
Rolnictwa, Zaopatrzenia i Usług oraz Spraw 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej 
oraz Bezpieczerstwa i Porządku Pujlicznego”. 

§ 2 

Nowa treść § 66 ust. 1 otrzymuje jrzmienie: 
§ 66. ust. 1. Rada powołuje następujące Komisje Sta-
łe: 

a) Komisja Rewizyjna, 
j) Komisja Rozwoju Gospodarczego Planu i Budżetu, 
c) Komisja Oświaty, Kultury i Sportu oraz Zdrowia  

i Spraw Socjalnych 
d) Komisja Rolnictwa, Zaopatrzenia i Usług oraz 

Spraw Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
oraz Bezpieczerstwa i Porządku Pujlicznego. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Za-
wonia. 

§ 4 

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

PRZEWODNICZĄCA 
RADP GMINP 

 
DOROTA WOROTNIAK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4220 

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU 

z dnia 14 grudnia 2006 r. 

w sprawie po/ania /o puelicznej wia/omo7ci informacji o zmianach  
w skła/zie Ra/y Miejskiej w Oławie 

 Na podstawie art. 182 i 183 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordyna-
cja wyjorcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst 
jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, 
Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, 
z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz.1055, Nr 159, 
poz. 1127) Komisarz Wyjorczy we Wrocławiu podaje do wiadomości pu-
jlicznej, iż 
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Ra/a Miejska w Oławie: 

• uchwałą nr I/2/06 z dnia 27 listopada 2006 r. stwierdziła wygaśnięcie w okręgu wyjorczym 
nr 3 mandatu radnego Franciszka Paź/ziernika z listy nr 20 – KWW BEZPARTPYNP BLOK 
SAMORZĄDOWP. 

Na jego miejsce na podstawie uchwały tej Rady nr II/6/06 z dnia 4 grudnia 2006 r. wstąpił 
Tomasz Niezgo/a – kandydat z tej samej listy, który w wyjorach uzyskał kolejno największą 
liczję głosów, 

• uchwałą nr I/3/06 z dnia 27 listopada 2006 r. stwierdziła wygaśnięcie w okręgu wyjorczym 
nr 2 mandatu radnej Ewy Marii Szczepanik z listy nr 20 – KWW BEZPARTPYNP BLOK 
SAMORZĄDOWP. 

Na jej miejsce na podstawie uchwały tej Rady nr II/5/06 z dnia 4 grudnia 2006 r. wstąpił 
Czesław Miłosz – kandydat z tej samej listy, który w wyjorach uzyskał kolejno największą 
liczję głosów, 

• uchwałą nr I/4/06 z dnia 27 listopada 2006 r. stwierdziła wygaśnięcie w okręgu wyjorczym 
nr 3 mandatu radnego Jerzego Ha/rysia z listy nr 20 – KWW BEZPARTPYNP BLOK 
SAMORZĄDOWP. 

Na jego miejsce na podstawie uchwały tej Rady nr II/7/06 z dnia 4 grudnia 2006 r. wstąpiła 
Małgorzata Peremicka – kandydatka z tej samej listy, która w wyjorach uzyskała kolejno 
największą liczję głosów.  

 
 
 

KOMISARZ WPBORCZP 
WE WROCŁAWIU 

 
MARIAN GRUSZCZYŃSKI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Egzemplarze jieżące i z lat ujiegłych oraz załączniki można najywać: 

1) w punktach sprzedaży: 

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

 – Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Yeleniej Górze, 58-506 Yelenia Góra, ul. Wiejska 29, tel. 0-75/764-72-99, 

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

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

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

50-951 Wrocław, pl. Powstarców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-02. 

Zjiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bijliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego,  

pl. Powstarców 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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