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1472 

ROZPORZĄDZENIE 

WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO 

z dnia 11 kwietnia 2006 r. 

w sprawie uznania za rezerwat przyrody „Czarne Stawy” 

 Na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 ze zm. Dz. U. z 205 r. Nr 113, 
poz. 954, Nr 130, poz. 1087) rozporządza się, co następuje: 

 
 

§ 1 

Uznaje się za rezerwat przyrody pod nazwą „Czarne 
Stawy”, zwany dalej „rezerwatem”, o”szar lasów, 
”agien i torfowisk o powierzchni 124o4i ha, położony 
w granicach administracyjnych gminy Chocianów, 
powiat polkowicki w województwie dolnośląskim. 

§ 2 

W skład rezerwatu przyrody wchodzi o”szar oznaczo-
ny w planie urządzania gospodarstwa leśnego Nadle-
śnictwa Chocianów według stanu na dzień 1 stycznia 
2004 r. jako oddziały 73, 74, 75, 76, 77a, d, g, h, i, 
86c, 87” w Leśnictwie Chocianów, o”rę” leśny Cho-
cianów. 

§ 3 

Celem ochrony jest zachowanie ze względów przyrod-
niczych, naukowych, dydaktycznych, krajo”razowych 
i turystycznych fragmentów ”orów ”agiennych oraz 
roślinności torfowiskowej wraz z całym szeregiem 
gatunków roślin i zwierząt chronionych, rzadkich 
i zagrożonych wyginięciem. 

§ 4 

Dla rezerwatu określa się: 
1. Rodzaj – leśny: L 
2. Typ ze względu na dominujący przedmiot ochrony 

– fitocenotyczny: PFi, podtyp – z”iorowisk niele-
śnych: zn, – z”iorowisk leśnych: zl, 

3. Typ ze względu na główny typ ekosystemu 
– leśny i ”orowy: EL, podtyp – ”orów nizinnych: 

bni, 
– torfowiskowy (”agienny): ET, podtyp – torfo-

wisk przejściowych: tp. 

§ 5 

Bezpośredni nadzór nad rezerwatem sprawuje Woje-
wódzki Konserwator Przyrody. 

§ 6 

Położenie rezerwatu przyrody i jego granice przedsta-
wiają załączniki nr 1* i 2* do niniejszego rozporządze-
nia. 

§ 7 

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 
 
 WWOJWWDD DWLNWOLLĄKK 

 KRZYSZTOF GRZELCZYK 
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Załącznik nr 1 do rozporządzenia 
Wojewody Dolnośląskiego z dnia 
11 kwietnia 200i r. (poz. 1472) 

 

 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 87 –  7987  – Poz. 1472 

Załącznik nr 2 do rozporządzenia 
Wojewody Dolnośląskiego z dnia 
11 kwietnia 200i r. (poz. 1472) 
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1473 

ZARZĄDZENIE 

WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO 

z dnia 19 kwietnia 2006 r. 

w sprawie sprostowania błędów w tekście Zarządzenia nr 87 Wojewody 
Dolnośląskiego z dnia 7 kwietnia 200i r. w sprawie ustalenia liczby radnych 
Sejmiku  Województwa  Dolnośląskiegoo  radnych  rad  powiatów i rad gmin 

w województwie dolnośląskim 

 Na podstawie art. 27 i 28 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Wrdynacja 
wy”orcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jednoli-
ty Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 167, 
poz. 1760, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242) w związku z art. 17 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 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 116, poz. 1203, z 2005 
r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128), art. 9 ust. 4 ustawy z 
dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 
2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, 
z 2003 r. Nr 162, poz. 1568) oraz art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 
142, poz. 1590, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 
1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 116, 
poz. 1206) zarządzam, co następuje: 

 
 

§ 1 

W załączniku do Zarządzenia nr 87 Wojewody Dolno-
śląskiego z dnia 7 kwietnia 2006 r. w sprawie ustale-
nia licz”y radnych Ąejmiku Województwa Dolnoślą-
skiego, radnych rad powiatów i rad gmin w woje-
wództwie dolnośląskim w pkt KV, ppkt 22 zamiast 
słowa „Dominiów” powinno ”yć słowo „Domaniów”. 

§ 2 

W załączniku do Zarządzenia nr 87 Wojewody Dolno-
śląskiego z dnia 7 kwietnia 2006 r. w sprawie ustale-
nia licz”y radnych Ąejmiku Województwa Dolnoślą-
skiego, radnych rad powiatów i rad gmin w woje-
wództwie dolnośląskim w pkt KV, ppkt 31 po słowie 
„Góra” skreśla się słowo „Oląska”. 
 
 

§ 3 

W załączniku do Zarządzenia nr 87 Wojewody Dolno-
śląskiego z dnia 7 kwietnia 2006 r. w sprawie ustale-
nia licz”y radnych Ąejmiku Województwa Dolnoślą-
skiego, radnych rad powiatów i rad gmin w woje-
wództwie dolnośląskim w pkt KV, ppkt 165 zamiast 
słowa „surawina” powinno ”yć słowo „sórawina”. 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania 
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
 
 
 WWPOJWWDD DWLNWOLLĄKK 

 KRZYSZTOF GRZELCZYK 
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1474 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEAODZICACH 

z dnia 24 lutego 2006 r. 

w sprawie nadania nazwy ulicy 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 
ze zmianami) Rada ziejska w Owie”odzicach uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Nadaje się nazwę ooAolesława Wstydliwego‘’ ulicy 
”iegnącej w granicach działki nr 306/6 w o”rę”ie 
Pełcznica 1, położonej w Owie”odzicach na Wsiedlu 
Piastów. 

§ 2 

zapa sytuacyjna lokalizacji ulicy stanowi załącznik do 
niniejszej uchwały. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi ziasta 
Owie”odzice. 

§ 4 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w życie po 
14 dniach od dnia ogłoszenia. 
 
 
 

 PRZJWWDNKCZLCC 
 RDDC zKJOĄKKJO 

 WŁADYSŁAW GÓRA 
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Załącznik do uchwały Rady Miejskiej 
w Świebodzicach z dnia 24 lutego 
200i r. (poz. 1474) 
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1475 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ LEGNICY 

z dnia 27 lutego 2006 r. 

w sprawie  uchwalenia  zmiany  miejscowego  planu  zagospodarowania 
przestrzennego   terenu   byłej    strefy   ochronnej   HM   Legnica   –   rejon 

ulicy  Myśliwskiej  w  Legnicy 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 
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, Nr 167, poz. 1759, 
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17,
 poz. 128) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, 
poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, 
poz. 1087) w związku z uchwałą nr XXXVK/387/05 z dnia 27 czerwca 
2005 r. o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego terenu ”yłej strefy ochronnej nuty miedzi Le-
gnica – rejon ul. Złotoryjskiej, po stwierdzeniu zgodności projektu planu 
z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego miasta, uchwala się co następuje: 

 
 

R o z d z i a ł  1 

Przedmiot i zakres ustaleń planu 

§ 1 

Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego terenu ”yłej strefy ochronnej nz Legnica. 
Plan o”ejmuje o”szar położony na północ od zachod-
niej o”wodnicy miasta, na zachód od ulicy zyśliwskiej 
i na południe od targowiska miejskiego. 

§ 2 

1. Kntegralną częścią niniejszej uchwały jest rysunek 
planu – załącznik graficzny nr 1 w skali 1:2000. 

2. Załącznikami do niniejszej uchwały, nie”ędącymi 
ustaleniami planu, są: 
1) załącznik nr 2 – „Rozstrzygnięcie o sposo”ie 

rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu pla-
nu”, 

2) załącznik nr 3 – „Rozstrzygnięcie o sposo”ie re-
alizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej oraz zasadach ich fi-
nansowania”. 

§ 3 

1. W planie określono: 
1) w rozdziale 2 i 3 uchwały i/lu” na rysunku pla-

nu: 
a) przeznaczenie terenów oraz linie rozgranicza-

jące tereny o różnym przeznaczeniu lu” róż-
nych zasadach zagospodarowania; 

”) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego; 

c) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo-
”razu kulturowego; 

d) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i za”ytków oraz dó”r kultury współczesnej; 

e) wymagania wynikające z potrze” kształtowa-
nia przestrzeni pu”licznych; 

f) parametry i wskaźniki kształtowania za”udo-
wy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 
za”udowy, ga”aryty o”iektów i wskaźniki in-
tensywności za”udowy; 

g) granice i sposo”y zagospodarowania terenów 
lu” o”iektów podlegających ochronie, ustalo-
nych na podstawie odrę”nych przepisów; 

h) szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu; 

i) zasady modernizacji, roz”udowy i ”udowy 
systemów komunikacji i infrastruktury tech-
nicznej; 

j) granice terenów rekreacyjno-wypoczynko-
wych oraz terenów służących organizacji im-
prez masowych; 

2) w rozdziale 4 uchwały: 
a) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 

nieruchomości o”jętych planem; 
”) sposó” i termin tymczasowego zagospoda-

rowania, urządzania i użytkowania terenów; 
c) stawkę procentową, na podstawie której 

ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 
ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym. 

2. W”owiązujące ustalenia w rysunku planu to: prze-
”iegi linii rozgraniczających, prze”iegi linii za”udo-
wy, lokalizacja punktu formalnie ważnego i klasy 
ulic. 

3. Na rysunku planu i w rozdziale 3 uchwały dla po-
szczególnych terenów wydzielanych liniami rozgra-
niczającymi zastosowano oznaczenia licz”owe i li-
terowe (które nie są ustaleniami funkcjonalnymi 
planu), służące powiązaniu rysunku planu z ustale-
niami tekstowymi, w szczególności zawartymi w 
rozdziale 3 uchwały. W o”rę”ie jednego z terenów 
wydzielonych liniami rozgraniczającymi drogę we-
wnętrzną wydzielono liniami podziałów nierucho-
mości i oznaczono sym”olem KDW. Tereny dróg 
pu”licznych oznaczono odpowiednio sym”olem KD. 
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4. Prze”iegi krawężników projektowanych jezdni oraz 
projektowane podziały nieruchomości mają charak-
ter orientacyjny i mogą ”yć korygowane, jeżeli 
wymaga tego np. program sytuowanej inwestycji, 
pod warunkiem zachowania wymogów określonych 
w ustaleniach szczegółowych oraz możliwości re-
alizacji funkcji i spełnienia zasad zagospodarowania 
ustalonych planem. 

5. Wpisy funkcji terenów sąsiednich – zgodne z o”o-
wiązującymi planami – nie są ustaleniami planu 
i mają charakter informacyjny. 

§ 4 

1. Dla całego o”szaru o”jętego planem o”owiązują 
ogólne ustalenia funkcjonalno-przestrzenne, zasady 
o”sługi w zakresie komunikacji i infrastruktury 
technicznej, zasady ochrony środowiska i reguły re-
alizacji zagospodarowania, zawarte w ustaleniach 
tekstowych w rozdziałach 2 i 4 niniejszej uchwały. 

2. W”szar o”jęty planem podzielono liniami rozgrani-
czającymi na 3 tereny o różnych funkcjach i róż-
nych zasadach zagospodarowania. Terenom, któ-
rym nadano oznaczenia licz”owe i literowe, odpo-
wiadają ustalenia szczegółowe zawarte w rozdziale 
3 niniejszej uchwały. 

3. W planie ustalono przeważające (podstawowe) funk-
cje terenów wydzielanych liniami rozgraniczającymi 
i oznaczono je sym”olami literowymi w rysunku pla-
nu. Przeważająca (podstawowa) funkcja terenu 
w trakcie realizacji ustaleń planu winna stać się do-
minującą formą wykorzystania terenu. Funkcje uzu-
pełniające określają szczegółowe ustalenia tekstowe. 

4. Prze”iegi linii rozgraniczających określa rysunek pla-
nu. Ustalone linie rozgraniczające są przesądzonymi, 
o”owiązującymi granicami przestrzeni pu”licznych 
lu” działek. Wrientacyjne linie rozgraniczające mogą 
”yć w postępowaniach lokalizacyjnych oraz w pro-
jektach podziału terenu korygowane na podstawie 
opracowań o większym stopniu szczegółowości niż 
rysunek planu, jeżeli wymaga tego np. program sy-
tuowanej inwestycji, pod warunkiem zachowania 
możliwości realizacji funkcji i spełnienia zasad za-
gospodarowania ustalonych planem dla wszystkich 
terenów. zożliwa jest modyfikacja orientacyjnych 
linii rozgraniczających maksymalnie o 5 m pod wa-
runkiem niezawężania szerokości dróg pu”licznych 
poniżej wartości ustalonej w planie (z zastrzeżeniem 
§ 16 ust. 13 nin. uchwały). 

5. W rysunku planu przedstawiono prze”iegi nieprze-
kraczalnych linii za”udowy. Regulacjom liniami za-
”udowy nie podlegają wykusze, zadaszenia przed-
wejściowe, podesty i schody, okapy, itp., wysunię-
te mniej niż 1,2 m poza o”rys rzutu ”udynku. 

R o z d z i a ł  2 

Przeznaczenie i warunki zagospodarowania terenów 

§ 5 

Przeznaczenie terenów – podstawowe ustalenia 
funkcjonalne 

1. Przeznaczenie terenów wydzielonych liniami rozgra-
niczającymi określono w ustaleniach szczegółowych, 
w rozdziale 3 niniejszej uchwały. Ustalono podsta-

wowe przeznaczenie terenów oraz funkcje uzupełnia-
jące. 

2. Teren o”jęty planem jest wyznaczonym w „Ątu-
dium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Legnicy” o”szarem aktywizacji 
przeznaczonym dla rozwoju funkcji produkcyjnych, 
rzemiosła, ”az, składów, transportu, handlu hurto-
wego i giełdowego, handlu detalicznego, ”iur i in-
nych usług komercyjnych oraz innych działalności 
gospodarczych. W „Zasadach lokalizacji o”iektów 
handlowych, w tym o powierzchni sprzedażowej 
powyżej 2000 m2” na terenie tym ustalono możli-
wość lokalizacji „sklepów o powierzchni sprzeda-
żowej powyżej 2000 m2 z towarami niespożyw-
czymi”. 

3. W”szar o”jęty planem przeznacza się pod lokalizację 
o”iektów produkcyjnych, rzemieślniczych, ”az, 
składów, magazynów, o”iektów służących o”słu-
dze komunikacji samochodowej, o”iektów admini-
stracyjnych i innych usług komercyjnych. 

4. Na o”szarze o”jętym planem wyklucza się lokaliza-
cję za”udowy mieszkaniowej. 

5. Na całym o”szarze wyklucza się lokalizowanie 
o”iektów mogących oddziaływać na tereny sąsied-
nie, ewentualne uciążliwości nie mogą wykraczać 
poza grunty należące do właściciela nieruchomości. 

6. Na całym terenie o”jętym planem dopuszcza się 
lokalizację stacji ”azowych telefonii komórkowej 
z zastrzeżeniem ustaleń § 10 ust. 2 nin. uchwały. 

7. W o”rę”ie terenu 1 P,UR,KĄ,U dopuszcza się loka-
lizowanie niewielkich, nieuciążliwych urządzeń 
i o”iektów infrastruktury technicznej oraz gospodarki 
komunalnej (stacje transformatorowe, stacje reduk-
cyjno-pomiarowe gazu, pompownie wody itp.) na 
ewentualnie wydzielonych działkach o powierzchni 
do 100 m2. 

§ 6 

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 

1. W rozdziale 3 niniejszej uchwały w ustaleniach 
szczegółowych dotyczących poszczególnych tere-
nów wydzielanych liniami rozgraniczającymi ustala 
się ga”aryty projektowanych o”iektów ku”aturo-
wych  oraz  określa  wymagania  dotyczące  sposo-
”ów zagospodarowania terenów w szczególności 
minimalny wskaźnik powierzchni ”iologicznie czyn-
nej. 

2. Wymaga się, a”y usytuowanie projektowanych 
o”iektów respektowało prze”iegi ustalonych pla-
nem nieprzekraczalnych linii za”udowy. 

3. Ązczegółowe zasady i wymagania dotyczące zasad 
scalania i podziału nieruchomości określono w § 19 
niniejszej uchwały. 

4. W liniach rozgraniczających ulic określonych 
w rysunku planu nie dopuszcza się sytuowania 
trwałych o”iektów ku”aturowych innych niż okre-
ślone w ustaleniach szczegółowych zawartych 
w rozdziale 3. 

5. Wzdłuż ulic nie dopuszcza się realizacji ogrodzeń 
pełnych oraz ogrodzeń o przęsłach z typowych 
elementów ”etonowych. Dopuszcza się ogradzanie 
posesji ogrodzeniami metalowymi, ażurowymi, na 
podmurówce itp. 
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§ 7 

Zasady ochrony środowiskao przyrody i krajobrazu 
kulturowego 

1. Tereny produkcyjno-usługowe i związane z o”sługą 
komunikacji samochodowej nie podlegają ochronie 
akustycznej – w rozumieniu przepisów art. 113 
ust. 2 w związku z art. 114 ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 
(Dz. U.  Nr 62,  poz. 627  z  późniejszymi  zmia-
nami). 

2. Ze względu na położenie o”szaru o”jętego planem 
w o”rę”ie Głównego Z”iornika Wód Podziemnych 
Nr 318 „Legnica – Ąłup”: 
1) projektowane zainwestowanie ku”aturowe nale-

ży podłączyć do istniejącego w sąsiedztwie sys-
temu sieci kanalizacyjnych; 

2) dla ochrony gruntów i wód podziemnych place 
manewrowe, parkingi i inne utwardzone na-
wierzchnie w o”rę”ie projektowanych zespołów 
usługowych,  rzemieślniczych  oraz produkcyjno-
-usługowych należy wyposażyć w separatory 
ropopochodnych, w których winny ”yć oczysz-
czane wody opadowe przed ich odprowadze-
niem do kanalizacji; w przypadku stosowania 
powierzchni częściowo utwardzonych należy 
odpowiednio za”ezpieczyć środowisko grunto-
wo-wodne przed infiltracją zanieczyszczeń. 

3. W systemach grzewczych ustala się zakaz stoso-
wania paliw stałych zalecając korzystanie z paliw 
ekologicznych zapewniających dotrzymywanie 
o”owiązujących norm emisji zanieczyszczeń. 

4. Nie ogranicza się możliwości wprowadzania nasa-
dzeń zieleni wysokiej, o ile nie stoi to w sprzeczno-
ści z innymi ustaleniami planu i nie ogranicza moż-
liwości realizowania ustalonego planem zainwesto-
wania. W do”orze gatunkowym projektowanej ziele-
ni wysokiej należy respektować zasadę sadzenia 
drzew, których szczyty koron nie ”ędą przekraczały 
rzędnej 168,0 m npm. 

5. Zaleca się, a”y stosując dostępne rozwiązania 
techniczne, technologiczne i organizacyjne zapew-
niać dotrzymywanie standardów jakości środowiska 
poza terenami ewentualnych inwestycji mogących 
szkodliwie oddziaływać na środowisko, dla uniknię-
cia tworzenia o”szarów ograniczonego użytkowa-
nia. Wymaga się, a”y ewentualne uciążliwości 
związane z realizacją i funkcjonowaniem zespołów 
projektowanego zainwestowania nie wykraczały 
poza granice nieruchomości należących do właści-
cieli o”iektów. 

§ 8 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej 

Na całym o”szarze o”jętym planem w przypadku natra-
fienia podczas ro”ót ziemnych na o”iekty mające cha-
rakter za”ytku archeologicznego należy wstrzymać 
wszelkie ro”oty mogące uszkodzić lu” zniszczyć przed-
miot, miejsce odkrycia i znalezisko za”ezpieczyć oraz 
niezwłocznie powiadomić o odkryciu Wojewódzkiego 
Konserwatora Za”ytków. 

§ 9 

Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych 

1. Terenami składającymi się na przestrzeń pu”liczną 
w o”szarze o”jętym planem są elementy układu 
komunikacji pu”licznej oznaczone w rysunku planu 
sym”olami KD Z i KD L(Z). 

2. W o”rę”ie linii rozgraniczających dróg pu”licznych 
dopuszcza się lokalizację przystanków komunikacji 
pu”licznej, wiat przystankowych oraz – w uzgod-
nieniu z zarządcą dróg – tymczasowych o”iektów 
handlowych jak np. kioski gazetowe, ”udki telefo-
niczne. 

3. Ustalenia dotyczące przestrzeni pu”licznych zawar-
to również w rozdziale 3 uchwały. 

§ 10 

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu 

1. Parametry i wskaźniki kształtowania za”udowy oraz 
dotyczące sposo”u zagospodarowywania terenów 
zawarto w rozdziale 3 uchwały, w ustaleniach 
szczegółowych dotyczących poszczególnych tere-
nów. 

2. Ze względu na uwarunkowania związane z eksplo-
atacją legnickiego lotniska ustala się maksymalną 
dopuszczalną wysokość projektowanej za”udowy – 
najwyższe elementy o”iektów nie mogą przekro-
czyć rzędnej 168,0 m npm. Dopuszcza się realiza-
cję wyższych o”iektów jedynie w przypadku uzy-
skania zgody Urzędu Lotnictwa Cywilnego. 

§ 11 

Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów   podlegających   ochronieo   ustalonych   na 

podstawie odrębnych przepisów 

W granicach o”jętych planem nie ma terenów ani 
o”iektów podlegających ochronie na podstawie przepi-
sów odrę”nych. 

§ 12 

Szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 

Ązczególne warunki zagospodarowania terenów, ogra-
niczenia w ich użytkowaniu oraz – w niektórych wy-
padkach wskaźniki kształtowania zagospodarowania – 
ustalone zostały w § 10 ust. 2 oraz w rozdziale 3 
uchwały. 

§ 13 

Podstawowe zasady modernizacjio rozbudowy 
i budowy systemu komunikacji 

1. Ustala się o”sługę komunikacyjną terenów zainwe-
stowywanych od strony ulicy zyśliwskiej oraz za 
pośrednictwem projektowanej drogi wewnętrznej. 

2. Dopuszcza się możliwość wydzielania innych niż 
przedstawiona w rysunku planu, niez”ędnych we-
wnętrznych dróg dojazdowych o minimalnej szero-
kości pasa drogowego 15 m. 
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3. Krawężniki jezdni przedstawione na rysunku nie są 
ustaleniami planu i mogą ”yć w projektach zago-
spodarowania terenów korygowane. 

4. W o”rę”ie zainwestowywanych terenów wymaga 
się lokalizowania miejsc postojowych dla samocho-
dów oso”owych na zainwestowywanych nieru-
chomościach w ilości zapewniającej właściwą o”-
sługę użytkowników i zatrudnionych. Zaleca się:  
1) dla ”iur i ”udynków administracji – 1 mp na 

40 m2 powierzchni użytkowej, 
2) dla o”iektów handlowych o powierzchni do 

700 m2 – 1 mp na 40 m2 powierzchni użytko-
wej, ale nie mniej niż 2 mp na 1 sklep, 

3) dla o”iektów handlowych o powierzchni powy-
żej 700 m2 – 1 mp na 20 m2 powierzchni użyt-
kowej,  

4) dla placów wystawowych – 1 mp na 100 m2 
pow. użytkowej lu” 1 mp na 1 oso”ę zatrudnio-
ną, 

5) dla  hurtowni  i  przedsię”iorstw – 1  mp  na 
50–70 m2 powierzchni użytkowej lu” na 3 za-
trudnionych, 

6) dla magazynów i składów – 1 mp na 120 m2 
powierzchni użytkowej lu” na 3 zatrudnionych, 

7) dla warsztatów samochodowych i stacji paliw 
z warsztatami – 6 mp na 1 stanowisko napraw, 

8) dla myjni samochodowych – 3 mp na 1 stanowi-
sko do mycia. 

5. Zalecane i dopuszczane kierunki wjazdów na tereny 
poszczególnych projektowanych zespołów wskaza-
no w rysunku planu. 

6. Ustala się zakaz realizacji nowych włączeń do o”-
wodnicy zachodniej (KD GP2/2) z zastrzeżeniem 
ustaleń § 17 ust. 2. 

7. Ązczegółowe ustalenia dotyczące poszczególnych 
dróg pu”licznych i wewnętrznych ulic dojazdowych 
zawiera rozdział 3. 

§ 14 

Zasady modernizacjio rozbudowy i budowy systemów 
infrastruktury technicznej 

1. Projektowane zainwestowanie ”ędzie o”sługiwane 
z istniejących i projektowanych sieci infrastruktury 
technicznej. Zaleca się prowadzenie nowych odcin-
ków sieci jako sieci podziemne, w liniach rozgrani-
czających ulic – w uzgodnieniu z zarządcą drogi 
i wzdłuż granic działek. 

2. W okresie perspektywy nie przewiduje się prowa-
dzenia przez teren o”jęty planem nowych sieci ma-
gistralnych. 

3. Nowe zainwestowanie należy zaopatrywać w wodę 
z systemu istniejących i projektowanych wodocią-
gów włączonych do istniejących wodociągów znaj-
dujących się poza terenem opracowania, w szcze-
gólności z wodociągów ”iegnących w ulicach Oa-
worzyńskiej i nandlowej. 

4. Projektowana sieć wodociągowa winna zapewniać 
właściwe warunki ochrony przeciwpożarowej. 

5. Ocieki ”ytowo-gospodarcze z terenu projektowane-
go zainwestowania przemysłowo-usługowego nale-
ży odprowadzać projektowanym systemem kana-
łów do istniejącej sieci kanalizacyjnej w ulicach 
nandlowej, Boiskowej i Oaworzyńskiej. Ocieki wy-
twarzane  w  związku  z  prowadzoną  działalnością 

gospodarczą winny ”yć przed odprowadzeniem do 
kanalizacji komunalnej – w uzasadnionych wypad-
kach – stosownie podczyszczone. 

  6. Wody opadowe należy odprowadzać do systemu 
istniejącej kanalizacji deszczowej w szczególności 
do kanałów deszczowych w ulicy Boiskowej i Oa-
worzyńskiej. 

  7. Do czasu zrealizowania kanalizacji deszczowej 
wody opadowe należy zagospodarowywać na po-
szczególnych posesjach. 

  8. W sieć kanalizacji deszczowej należy wyposażyć 
co najmniej wszystkie drogi pu”liczne. 

  9. Wody deszczowe, które mogą ”yć zanieczyszcza-
ne su”stancjami ropopochodnymi – z terenów 
większych placów parkingowych i placów ma-
newrowych – winny ”yć przed odprowadzeniem 
do kanalizacji komunalnej oczyszczone w stosow-
nych separatorach. 

10. W przypadku kolizji projektowanego zainwesto-
wania z prze”iegającym przez teren rowem do-
puszcza się zastąpienie go odcinkiem kanalizacji 
lu” likwidację pod warunkiem przejęcia odprowa-
dzanych przez niego wód opadowych przez pro-
jektowaną sieć kanalizacji deszczowej. 

11. Do rejonu o”jętego planem w okresie perspektywy 
nie przewiduje się doprowadzenia sieci ciepłowni-
czych z ciepłowni komunalnych. W”iekty ku”atu-
rowe winny ”yć ogrzewane przez indywidualne lu” 
z”iorowe kotłownie. Ustala się zakaz opalania ko-
tłowni paliwami nieekologicznymi, zalecając stoso-
wanie gazu przewodowego i innych paliw ekolo-
gicznych. 

12. Ustala się doprowadzenie gazu przewodowego do 
wszystkich terenów przewidywanych do zagospo-
darowania. Nie przewiduje się roz”udowy średnio-
prężnej  siec i gazowej  ani  realizacji  nowych  stacji 
redukcyjno-pomiarowych w rejonie o”jętym planem. 

13. Ustala się doprowadzenie energii elektrycznej do 
wszystkich terenów przewidywanych do zagospo-
darowania. Zasilanie projektowanego zainwesto-
wania – z istniejących sieci nn i istniejących stacji 
transformatorowych położonych poza granicami te-
renu o”jętego planem – R-353-16 i R-353-10 oraz 
ewentualnie projektowanych stacji transformatoro-
wych. Budowa systemu sieci nn i ĄN wg ustaleń 
określonych w ust. 1, na warunkach uzgodnionych 
z dostawcą energii.  

14. Na całym terenie – z zastrzeżeniem § 6 ust. 5 – 
dopuszcza   się   realizowanie   nowych   stacji 
20/0,4 kV stosownie do potrze”, na ewentualnie 
wydzielanych działkach o powierzchni do 100 m2. 
Dopuszcza się z”liżenia ścian o”iektów stacji trans-
formatorowych na odległość 1,5 m od granic dzia-
łek. 

15. Ustala się wymóg realizacji oświetlenia ulicy zy-
śliwskiej. 

16. Nie ogranicza się możliwości roz”udowy ka”lowej 
sieci teletechnicznej na o”szarze o”jętym planem. 

17. Na całym terenie o”jętym planem dopuszcza się 
lokalizację stacji ”azowych telefonii komórkowej. 

18. Wdpady nie”ezpieczne (np. szlamy z separatorów, 
odpadowe oleje hydrauliczne, płyny hamulcowe) 
winny ”yć gromadzone w szczelnych pojemnikach 
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i przekazywane do wykorzystania lu” unieszkodli-
wiania w instalacjach specjalistycznych. Pozostałe 
odpady mogą ”yć składowane na wysypisku ko-
munalnym. 

§ 15 

Granice terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz 
terenów służących organizacji imprez masowych 

W o”rę”ie o”szaru o”jętego planem nie wyznacza się 
terenów przeznaczanych pod funkcje rekreacyjno-wypo-
czynkowe i terenów służących organizacji imprez ma-
sowych. 

R o z d z i a ł  3 

Ustalenia szczegółowe dla terenów wydzielonych 
liniami rozgraniczającymi 

§ 16 

1 PoURoKSoU 

  1. Teren przeznaczany pod zagospodarowanie: pro-
dukcyjne, ”azy, składy, magazyny, rzemiosło 
i dro”ną wytwórczość, szeroko rozumiane usługi – 
w tym handel i administrację, urządzenia o”sługi 
komunikacji samochodowej (stacja paliw, myjnia, 
salon sprzedaży samochodów, parkingi dla samo-
chodów ciężarowych przejeżdżających przez miasto 
w ruchu tranzytowym itp.). 

  2. Przeznaczenie uzupełniające: 
1) parkingi, 
2) o”iekty gospodarcze i garaże związane z prze-

znaczeniem podstawowym, 
3) zieleń urządzona, 
4) sieci, o”iekty i urządzenia infrastruktury tech-

nicznej. 
  3. Realizując zainwestowanie na terenach przylega-

jących do ulicy zyśliwskiej i ulicy Zachodniej ele-
wacje frontowe ”udynków należy kształtować od 
strony tych ulic, a place składowe umieszczać na 
zapleczu za”udowy. 

  4. Ąytuując nową za”udowę ku”aturową należy re-
spektować nieprzekraczalne linie za”udowy ustalone 
w rysunku planu. 

  5. Nie ustala się maksymalnej dopuszczalnej wysokość 
projektowanych o”iektów z zastrzeżeniem ust. 6. 

  6. Ze względu na uwarunkowania związane z eksplo-
atacją legnickiego lotniska ustala się, że wysokość 
najwyższego elementu projektowanych o”iektów 
nie może przekraczać rzędnej 168 m npm. 

  7. Wskaźnik powierzchni ”iologicznie czynnej w o”-
rę”ie zagospodarowywanych nieruchomości nie 
może ”yć mniejszy niż 25%. 

  8. Zakazuje się stosowania agresywnej kolorystyki 
w projektowanej za”udowie. 

  9. W”sługa komunikacyjna z ulicy zyśliwskiej oraz za 
pośrednictwem proj. ulicy/ulic wewnętrznych. Nie 
dopuszcza się realizacji nowych włączeń do o”-
wodnicy. 

10. Wymaga się realizacji miejsc postojowych dla 
samochodów oso”owych dla osó” zatrudnionych 
i użytkowników (por. ustalenia w § 13 ust. 4). 

11. Nie ogranicza się możliwości dokonywania wtór-
nych podziałów nieruchomości na zasadach okre-
ślonych w przepisach odrę”nych, pod warunkiem 

zapewnienia dojazdów do wszystkich działek we-
wnętrznymi ulicami dojazdowymi o szerokości pa-
sa drogowego min. 15 m. 

12. Ustala się minimalną wielkość wydzielanych dzia-
łek – 0,30 ha – dla działek przeznaczonych pod 
funkcję usługową i rzemiosło oraz 0,50 ha – dla 
działek przeznaczonych pod funkcje produkcyjne. 

13. W przypadku ewentualnej realizacji włączenia 
ulicy zyśliwskiej do o”wodnicy dopuszcza się ko-
rektę orientacyjnych linii rozgraniczających ”ez 
ograniczeń od strony o”wodnicy w sposó” umoż-
liwiający ”udowę pasa włączenia oraz ewentualną 
prze”udowę istniejącej ścieżki pieszo-rowerowej. 

Szczegółowe ustalenia dla dróg 

§ 17 

2 KD L(Z) 1/2 (20) 
1. Wdcinek ulicy zyśliwskiej od skrzyżowania z ulicą 

Boiskową do ul. Zachodniej. Projektowana ulica lo-
kalna, jednojezdniowa, dwupasowa. 

2. Po realizacji drogi Ą-3 dopuszcza się – na warun-
kach określonych przez zarządcę drogi – włączenie 
do ulicy Zachodniej i zmianę klasy drogi z lokalnej 
na z”iorczą. 

3. Ązerokość linii rozgraniczających – min. 20 m. 
4. Ustala się przekrój uliczny lu” półuliczny. 
5. W o”rę”ie linii rozgraniczających dopuszcza się 

lokalizację przystanków komunikacji pu”licznej, 
wiat przystankowych oraz w uzgodnieniu z zarząd-
cą drogi tymczasowych o”iektów handlowych jak 
np. kioski gazetowe, ”udki telefoniczne. 

6. W liniach rozgraniczających ulicy zyśliwskiej dopusz-
cza się realizację ścieżki rowerowej. 

§ 18 

3 KD Z 1/2 
1. Wdcinek ulicy zyśliwskiej od skrzyżowania z ulicą 

Boiskową. Projektowana ulica z”iorcza, jednojez-
dniowa, dwupasowa. 

2. Ązerokość linii rozgraniczających – jak w rysunku 
planu. 

3. Zaleca się poszerzenie linii rozgraniczających 
w części północnej do szerokości 20 m po ewentu-
alnej korekcie linii rozgraniczających tej drogi na 
północ od granicy opracowania. 

4. Ustala się przekrój uliczny lu” półuliczny. 
5. W o”rę”ie linii rozgraniczających dopuszcza się 

lokalizację przystanków komunikacji pu”licznej, 
wiat przystankowych oraz w uzgodnieniu z zarząd-
cą drogi tymczasowych o”iektów handlowych jak 
np. kioski gazetowe, ”udki telefoniczne. 

6. W liniach rozgraniczających ulicy zyśliwskiej dopusz-
cza się realizację ścieżki rowerowej. 

R o z d z i a ł  4 

Ustalenia dotyczące zasad realizacji planu 

§ 19 

Szczegółowe zasady i warunki scalania oraz podziału 
nieruchomości objętych planem 

1. Przedstawione na rysunku planu projektowane po-
działy nieruchomości mają charakter orientacyjny 
i nie są ustaleniem planu. 
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2. Dla stwierdzenia zgodności podziału nieruchomości 
z ustaleniami planu należy ustalić, czy przewidywa-
ne przeznaczenie dzielonego terenu jest zgodne 
z planem oraz czy istnieje możliwość zgodnego 
z planem zagospodarowania działek gruntu. 

3. Wydzielane działki winny posiadać dostęp do usta-
lonych w planie dróg pu”licznych – ”ezpośredni lu” 
pośrednio, poprzez drogi wewnętrzne.  

4. W wypadku dokonywania podziałów terenów dla 
wydzielania pasów drogowych dróg wewnętrznych 
ustala się minimalną szerokość działek – 15 m. 

5. W granicach o”jętych planem nie ma o”szarów 
wymagających przeprowadzania scaleń nierucho-
mości i ich ponownego podziału. 

6. W o”rę”ie terenu 1 P,UR,KĄ,U dopuszcza się wy-
dzielanie działek o powierzchni do 100 m2 pod 
o”iekty i urządzenia infrastruktury technicznej. 

§ 20 

Sposób i termin tymczasowego zagospodarowaniao 
urządzania i użytkowania terenów 

Poza terenami dróg pu”licznych na całym o”jętym 
planem terenie mogą ”yć lokalizowane – jako czasowe 
– nieuciążliwe o”iekty gospodarcze, o”iekty i urządze-
nia gospodarki komunalnej, składy materiałów ”udow-
lanych, zaplecza ”udów itp. 

§ 21 

Stawki procentoweo na podstawie których ustala się 
opłatęo   o  której   mowa  w  art.  3i  ust.  4  ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

W związku z tym, że cały o”szar o”jęty planem to 
grunty komunalne, ustala się stawkę procentową słu-

żącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym w wysokości 0%. 

R o z d z i a ł  5 

Ustalenia końcowe 

§ 22 

W przypadku zmiany użytych definicji ustawowych lu” 
nazw ulic, o których mowa w uchwale, odpowiednie 
ustalenia należy dostosować do zmian, co nie wymaga 
przeprowadzenia procedury zmiany planu. 

§ 23 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi ziasta 
Legnicy. 

§ 24 

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

 

 

 PRZJWWDNKCZLCC RDDC 

 CZESŁAW KOZAK 
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Załącznik graficzny do uchwały 
Rady Miejskiej Legnicy z dnia 
27 lutego 200i r. (poz. 1475) 
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Załącznik nr 2 do uchwały Rady 
Miejskiej Legnicy z dnia 27 lute-
go 200i r. (poz. 1475) 

 
 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu byłej 
strefy ochronnej HM Legnica – rejon ulicy Myśliwskiej w Legnicy 
 

Rozstrzygnięcie o sposo”ie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu planu 
 
 W trakcie wyłożenia dokumentacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 
”yłej strefy ochronnej nz Legnica – rejon ulicy zyśliwskiej do pu”licznego wglądu, tj. w okresie 
od 30 listopada do 20 grudnia 2005 r., a także w ciągu ustawowych14 dni od dnia zakończenia 
okresu wyłożenia – nie zgłoszono uwag do projektu planu. 

 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 3 do uchwały Rady 
Miejskiej Legnicy z dnia 27 lute-
go 200i r. (poz. 1475) 

 
 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu byłej 
strefy ochronnej HM Legnica – rejon ulicy Myśliwskiej w Legnicy 
 
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej oraz zasadach ich finansowania 
 
1. Teren o”jęty ustaleniami planu jest w stanie istniejącym niezagospodarowany i nieuz”rojony 

w sieci infrastruktury technicznej. Oednak jest on położony w ”ezpośrednim sąsiedztwie tere-
nów zainwestowanych i wyposażonych w sieci infrastruktury technicznej: system wodociągów, 
kanalizację, sieć gazociągową, system sieci i urządzeń elektroenergetycznych oraz sieci tele-
techniczne. 

2. Wszystkie o”jęte planem grunty są własnością Gminy. Zgodnie z ustaleniami planu zostały one 
przeznaczone pod lokalizację komercyjnych funkcji produkcyjnych i usługowych oraz o”sługę 
komunikacji samochodowej. Tereny te wymagają więc wyposażenia w sieci infrastruktury tech-
nicznej dla zrealizowania nowego, ustalonego planem zagospodarowania, a ”yć może również 
modernizacji części istniejących sieci położonych w sąsiedztwie. 

3. W celu połączenia terenów nowego zainwestowania z istniejącym układem komunikacyjnym 
miasta istnieje również konieczność ”udowy nowych dróg pu”licznych – ul. zyśliwskiej w o”-
rę”ie o”szaru o”jętego planem oraz ulicy Boiskowej w ”ezpośrednim sąsiedztwie. 

4. Realizacja inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej może następować etapowo, wyprzedza-
jąco w stosunku do realizacji zainwestowania przewidzianego ustaleniami planu. 

5. Źródłem finansowania inwestycji związanych z przystosowaniem nowych terenów dla przyszłej 
za”udowy ”ędzie ”udżet miasta – w części dotyczącej inwestycji celu pu”licznego o znaczeniu 
gminnym oraz dotacje pochodzące z funduszy Unii Juropejskiej i krajowych funduszy celowych. 

6. Dopuszcza się realizowanie inwestycji związanych z realizacją ulic oraz sieci sanitarnych 
i oświetlenia ulic wg szczegółowych warunków organizacji, realizacji i współfinansowania tych 
inwestycji określonych w przepisach odrę”nych dotyczących partnerstwa pu”liczno-prywatnego 
w odniesieniu do realizacji inicjatyw lokalnych w zakresie inwestycji i remontów oraz zgodnie 
z uchwałą nr XLVKKK/516/02 Rady ziejskiej Legnicy z dnia 27 maja 2002 r. w sprawie realizacji 
inicjatyw lokalnych w zakresie inwestycji i remontów. Zgodnie z ustaleniem zawartym w § 8 
ust. 1 ww. uchwały „szczegółowe warunki organizacji, realizacji i współfinansowania” podej-
mowanych inwestycji określane ”ędą dla kolejnych etapów w umowach zawieranych pomiędzy 
Prezydentem ziasta a inicjatorami poszczególnych przedsięwzięć. 

7. Uz”rojenie terenu o”jętego planem w sieci i urządzenia elektroenergetyczne i związane z zaopa-
trzeniem w gaz realizowane ”ędzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie Prawo energe-
tyczne, na warunkach określonych odpowiednio przez JnergiaPro Koncern Jnergetyczny Ą.D. 
i Dolnośląską Ąpółkę Gazownictwa z/s we Wrocławiu. 
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147i 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ LEGNICY 

z dnia 27 lutego 2006 r. 

w sprawie uchwalenia  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzen-
nego terenu położonego w rejonie ul. Aielańskiej w Legnicy 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. 
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 
i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, 
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, 
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, 
poz. 128) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, 
poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, 
poz. 1087), w związku z uchwałą nr XXXVK/383/05 z dnia 27 czerwca 
2005 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego terenu położonego pomiędzy Wałami Bielańskimi 
a rzeką Kaczawą w Legnicy – po stwierdzeniu zgodności projektu planu 
z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego miasta, uchwala się, co następuje: 

 
 

R o z d z i a ł  1 

Przedmiot i zakres ustaleń planu 

§ 1 

Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego dla położonego w rejonie ul. Bielańskiej 
w Legnicy terenu ograniczonego od zachodu Wałami 
Oaworzyńskimi, od północnego-wschodu, wschodu 
i południowego-wschodu – dawnymi Wałami Bielań-
skimi, z wyłączeniem terenów działek nr 101/4 i 16/3 
o”rę” Winiary uznanych decyzją zinistra Transportu 
i Gospodarki zorskiej Nr 42 z dnia 28 grudnia 2000 r. 
(nieogłoszoną) za tereny zamknięte. 

§ 2 

Kntegralną częścią niniejszej uchwały jest: 
1) rysunek planu – załącznik graficzny nr 1 w skali 

1:2000, 
2) załącznik nr 2 – „Ąposó” realizacji inwestycji z za-

kresu infrastruktury technicznej ustalonych w pla-
nie terenu położonego w rejonie ul. Bielańskiej 
w Legnicy oraz zasady ich finansowania”, 

3) załącznik nr 3 – „Rozstrzygnięcie dot. sposo”u 
rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu planu 
terenu położonego w rej. ul. Bielańskiej w Legnicy”. 

§ 3 

1. W planie określono: 
1) w rozdziale 2 i 3 uchwały oraz na rysunku pla-

nu: 
a) przeznaczenie terenów oraz linie rozgranicza-

jące tereny o różnym przeznaczeniu lu” róż-
nych zasadach zagospodarowania, 

”) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego, 

c) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo-
”razu kulturowego, 

d) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
”ytków oraz dó”r kultury współczesnej, 

e) wymagania wynikające z potrze” kształtowa-
nia przestrzeni pu”licznych, 

f) parametry i wskaźniki kształtowania za”udo-
wy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 
za”udowy, ga”aryty o”iektów i wskaźniki in-
tensywności za”udowy, 

g) granice i sposo”y zagospodarowania terenów 
lu” o”iektów podlegających ochronie, ustalo-
nych na podstawie odrę”nych przepisów, 

h) szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, 

i) zasady modernizacji, roz”udowy i ”udowy 
systemów komunikacji i infrastruktury tech-
nicznej, 

2) w rozdziale 4 uchwały: 
a) szczegółowe zasady i warunki scalania i po-

działu nieruchomości o”jętych planem, 
”) sposó” i termin tymczasowego zagospoda-

rowania, urządzania i użytkowania terenów, 
c) stawki procentowe, na podstawie których 

ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 
ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym. 

2. W”owiązujące ustalenia w rysunku planu to: prze-
”iegi linii rozgraniczających, usta-lenia dotyczące 
istniejącej za”udowy, prze”iegi linii za”udowy, lo-
kalizacje zespołów zieleni wysokiej, prze”iegi pro-
jektowanych szlaków i ścieżek rowerowych oraz 
lokalizacje wjazdów. 

3. Na rysunku planu i w rozdziale 3 uchwały dla po-
szczególnych terenów wydzielanych liniami rozgra-
niczającymi zastosowano oznaczenia licz”owe i li-
terowe. Wznaczenia literowe określają przeważające 
(podstawowe) funkcje terenów. Tereny dróg pu-
”licznych i wewnętrznych oznaczono odpowiednio 
KD i KDW. 

4. Usytuowanie projektowanych o”iektów ku”aturo-
wych oraz prze”iegi projektowanych granic działek 
– w tym dróg wewnętrznych – mogą ”yć w postę-
powaniach lokalizacyjnych oraz w projektach po-
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działu terenu uściślane na podstawie opracowań 
o większym stopniu szczegółowości niż rysunek 
planu, jeżeli wymaga tego w szczególności program 
sytuowanej inwestycji, pod warunkiem zachowania 
możliwości realizacji funkcji i spełnienia zasad za-
gospodarowania ustalonych planem dla wszystkich 
terenów.  

5. Granice terenów zamkniętych oraz granice strefy 
ograniczonych ro”ót ziemnych nie są ustaleniami 
planu i mają charakter informacyjny. 

§ 4 

1. Dla całego o”szaru o”jętego planem o”owiązują 
ogólne ustalenia funkcjonalno-przestrzenne, zasady 
o”sługi w zakresie komunikacji i infrastruktury 
technicznej, zasady ochrony środowiska i reguły re-
alizacji zagospodarowania, zawarte w ustaleniach 
tekstowych w rozdziałach 2 i 4 niniejszej uchwały. 

2. W”szar o”jęty planem podzielono liniami rozgrani-
czającymi na tereny o różnych funkcjach i różnych 
zasadach zagospodarowania. Terenom, którym na-
dano numery od 1 do 23, odpowiadają ustalenia 
szczegółowe zawarte w rozdziale 3 niniejszej 
uchwały. 

3. W planie ustalono przeważające funkcje terenów 
wydzielanych liniami rozgraniczającymi. Wyznaczo-
no tereny o jednej, przesądzonej funkcji podstawo-
wej oraz tereny, które są przeznaczane pod dwie 
lu” więcej funkcji (alternatywnie lu” łącznie, wg 
ustaleń szczegółowych). Ąym”olami literowymi 
określono w rysunku planu funkcje przeważające 
(podstawowe). Funkcje dopuszczalne oraz warunki 
ich dopuszczenia określają szczegółowe ustalenia 
tekstowe. 

4. Prze”iegi linii rozgraniczających określa rysunek 
planu. Ustalone linie rozgraniczające są przesądzo-
nymi, o”owiązującymi granicami przestrzeni pu-
”licznych lu” działek. Wrientacyjne linie rozgranicza-
jące mogą ”yć w postępowaniach lokalizacyjnych 
oraz w projektach podziału terenu korygowane na 
podstawie opracowań o większym stopniu szczegó-
łowości niż rysunek planu, jeżeli wymaga tego w 
szczególności program sytuowanej inwestycji, pod 
warunkiem zachowania możliwości realizacji funkcji 
i spełnienia zasad zagospodarowania ustalonych 
planem dla wszystkich terenów.  

5. W rysunku planu przedstawiono prze”iegi o”owią-
zujących i nieprzekraczalnych linii za”udowy. Regu-
lacjom liniami za”udowy nie podlegają wykusze, 
zadaszenia przedwejściowe, podesty i schody, oka-
py, itp. 

R o z d z i a ł  2 

Przeznaczenie i warunki zagospodarowania terenów 

§ 5 

Przeznaczenie terenów – podstawowe ustalenia 
funkcjonalne 

1. W”szar o”jęty planem to wyznaczony w „Ątudium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego Legnicy” o”szar aktywizacji przeznaczo-
ny dla rozwoju funkcji usługowo-rekreacyjnych 
i mieszkaniowych oraz teren ogrodów działkowych. 

2. W”szar o”jęty planem przeznacza się pod za”udowę 
mieszkaniową jednorodzinną, zespół ogrodów dział-
kowych, urządzone tereny zielone oraz urządzenia 
ochrony przeciwpowodziowej i gospodarki komunal-
nej, zachowując istniejące tereny zamknięte. 

3. Na o”szarze o”jętym planem wyklucza się sytu-
owanie o”iektów handlowych o powierzchni sprze-
daży powyżej 2000 m2, stacji paliw oraz o”iektów 
mogących oddziaływać na tereny wykraczająca po-
za tereny należące do właściciela nieruchomości. 

4. Na terenach o”jętych planem za”rania się lokalizo-
wania wolno stojących garaży ”oksowych, naziem-
nych z”iorników propanu-”utanu lu” oleju opało-
wego. 

5. Na wszystkich terenach – jeżeli ustalenia szczegó-
łowe zawarte w rozdziale 3 nie stanowią inaczej – 
dopuszcza się lokalizowanie niewielkich, nieuciążli-
wych urządzeń i o”iektów gospodarki komunalnej 
(trafostacje, pompownie wody, komory ciepłowni-
cze itp.) na ewentualnie wydzielonych działkach 
o powierzchni do 100 m2. 

§ 6 

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 

1. W rozdziale 3 niniejszej uchwały w ustaleniach 
szczegółowych dotyczących poszczególnych terenów 
wydzielanych liniami rozgraniczającymi ustala się za-
sady przekształcania istniejącego zainwestowania, 
ga”aryty projektowanych o”iektów ku”aturowych 
oraz określa wymagania dotyczące sposo”ów zago-
spodarowania poszczególnych terenów. 

2. Wymaga się, a”y usytuowanie projektowanej za”u-
dowy respektowało ustalone planem prze”iegi 
o”owiązujących i nieprzekraczalnych linii za”udo-
wy. 

3. Ga”aryty projektowanej za”udowy, charakter da-
chu oraz – w niektórych przypadkach – maksymal-
ny dopuszczalny wskaźnik za”udowy lu” wymaga-
ny minimalny wskaźnik powierzchni ”iologicznie 
czynnej, ustalone zostały dla poszczególnych tere-
nów w rozdziale 3 uchwały. 

4. Dla projektowanych domków jednorodzinnych usta-
la się: 
1) poziom posadowienia parteru – 60 cm nad po-

ziomem istniejącego terenu; 
2) warunek krycia dachów dachówką; 
3) stosowanie w podmurówkach klinkieru lu” ka-

mienia z wykluczeniem otoczaków; 
4) kolorystyki elewacji pastelowe; dopuszcza się 

stosowanie zieleni i ”rązów jako pełnych kolo-
rów uzupełniających; wyklucza się umieszczanie 
na elewacjach elementów od”laskowych. 

5. W liniach rozgraniczających ulic określonych 
w rysunku planu nie dopuszcza się sytuowania 
o”iektów ku”aturowych. 

6. Wzdłuż ulic nie dopuszcza się realizacji nowych 
ogrodzeń pełnych. Dopuszcza się ogradzanie pose-
sji ogrodzeniami metalowymi, ażurowymi, na pod-
murówce. 

7. Na całym terenie wyklucza się lokalizowanie wolno 
stojących garaży ”oksowych. 

8. W rysunku planu wskazano wartościową istniejącą 
zieleń wysoką – do zachowania. Dopuszcza się wyci-
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nanie pojedynczych drzew, jeżeli wymaga tego ich 
stan zdrowotny. 

9. W rysunku planu ustalono lokalizacje szpalerów 
przyulicznych projektowanej zieleni wysokiej, której 
nasadzenia powinny ”yć realizowane w trakcie za-
gospodarowywania poszczególnych terenów. 

§ 7 

Zasady ochrony środowiskao przyrody i krajobrazu 
kulturowego 

1. Dla określenia dopuszczalnego poziomu hałasu 
ustala się: 
1) zaliczanie terenów za”udowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej (zN) – do grupy 2.” „tereny za-
”udowy mieszkaniowej jednorodzinnej”; 

2) zaliczanie zainwestowania na terenie oznaczonym 
1 UĄ oraz terenów ogrodów działkowych (ZD) – 
do grupy 2.a „tereny wypoczynkowo-rekreacyjne 
poza miastem”. 

2. Ze względu na położenie o”szaru o”jętego planem 
w o”rę”ie Głównego Z”iornika Wód Podziemnych 
nr 318 „Legnica – Ąłup”: 
1) projektowane zainwestowanie ku”aturowe nale-

ży podłączyć do istniejącego w sąsiedztwie sys-
temu sieci kanalizacyjnych; 

2) dla ochrony gruntów i wód podziemnych parkin-
gi należy wyposażyć w separatory ropopochod-
nych, w których winny ”yć oczyszczane wody 
opadowe przed ich odprowadzeniem do kanali-
zacji deszczowej; 

3) wymaga się usuwania su”stancji ropopochod-
nych z wód opadowych prowadzonych rowem 
K-8 przed odprowadzeniem ich do Kaczawy. 

3. W realizowanych kotłowniach ustala się zakaz sto-
sowania paliw stałych, zalecając stosowanie 
ogrzewania zdalaczynnego lu” paliw ekologicznych. 

4. Kstniejące szpalery zieleni przyulicznej – do zacho-
wania. Wymaga się realizacji nasadzeń zieleni wy-
sokiej w zakresie ustalonym w rysunku planu. 

5. Wymaga się, a”y realizując sieci infrastruktury 
technicznej nie naruszać systemów korzeniowych 
drzew, prowadząc ro”oty ziemne – w miarę możli-
wości – poza zasięgiem ich koron. Wymaga się za-
”ezpieczania drzew na placach ”udów dla ich 
ochrony przed zniszczeniami mechanicznymi. Po 
zakończeniu prac ”udowlanych wymaga się prze-
prowadzenia pielęgnacji istniejącej dendroflory – le-
czenie u”ytków pni, cięcia sanitarne i formujące 
w koronach drzew. 

6. Nie ogranicza się możliwości wprowadzania innych, 
nieokreślonych w rysunku planu nasadzeń, o ile nie 
stoi to w sprzeczności z innymi ustaleniami planu 
i nie ogranicza możliwości realizowania ustalonego 
planem zainwestowania. W do”orze gatunkowym 
projektowanej zieleni wysokiej należy respektować 
zasadę sadzenia drzew, których szczyty koron nie 
”ędą przekraczały rzędnej 168,0 m npm. 

7. W przypadkach uzasadnionych programem plano-
wanych inwestycji, jeżeli ustalenia szczegółowe nie 
stanowią inaczej, dopuszcza się wycinanie poje-
dynczych wartościowych istniejących drzew, pod 
warunkiem opracowania szczegółowej inwentary-
zacji i waloryzacji całej zieleni wysokiej rosnącej na 
nieruchomości inwestora zamierzającego usunąć 

drzewo. W takich przypadkach na inwestora może 
”yć nałożony o”owiązek dokonania nasadzeń re-
kompensujących. 

§ 8 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej 

Na całym o”szarze o”jętym planem w przypadku natra-
fienia podczas ro”ót ziemnych na o”iekty mające cha-
rakter za”ytku archeologicznego należy wstrzymać 
wszelkie ro”oty mogące uszkodzić lu” zniszczyć przed-
miot, miejsce odkrycia i znalezisko za”ezpieczyć oraz 
niezwłocznie powiadomić o odkryciu Wojewódzkiego 
Konserwatora Za”ytków. 

§ 9 

Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych 

Wymagania dotyczące kształtowania przestrzeni pu-
”licznych zawarto w rozdziale 3 uchwały, w ustale-
niach szczegółowych dotyczących dróg pu”licznych, 
ciągów pieszych i rowerowych oraz ogólnodostępnych 
terenów zieleni urządzonej. 

§ 10 

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu 

1. Niezależnie od ograniczeń wysokości projektowanej 
za”udowy zawartych w ustaleniach szczegółowych 
planu – ze względu na uwarunkowania związane 
z eksploatacją legnickiego lotniska ustala się mak-
symalną dopuszczalną wysokość projektowanej za-
”udowy: najwyższe elementy o”iektów nie mogą 
przekraczać rzędnej 168,0 m npm. Dopuszcza się 
realizację wyższych o”iektów jedynie w przypadku 
uzyskania zgody Urzędu Lotnictwa Cywilnego dla 
takiego zamierzenia. 

2. Pozostałe parametry i wskaźniki kształtowania za-
”udowy oraz dotyczące sposo”u zagospodarowy-
wania terenów zawarto w rozdziale 3 uchwały, 
w ustaleniach szczegółowych dotyczących po-
szczególnych terenów. 

§ 11 

Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów   podlegających   ochronieo    ustalonych   na 

podstawie odrębnych przepisów 

1. Ustala się zachowanie istniejących wałów przeciw-
powodziowych. 

2. Realizacja ustalonej planem nowej za”udowy w od-
ległości mniejszej niż 50 m od stopy wału przeciw-
powodziowego wymaga uzyskania decyzji zarszałka 
Województwa Dolnośląskiego zwalniającej od ogra-
niczeń, o których mowa w art. 85 ust. 1 pkt 4 
ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst 
jednolity Dz. U. Nr 239, poz. 2019). 

3. W odległości 3 m od stopy wału przeciwpowo-
dziowego ustala się granicę strefy ograniczonych 
nasadzeń, o której mowa w art. 85 ust. 1 pkt 2 
ustawy Prawo wodne. 
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§ 12 

Szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 

1. Na wszystkich terenach przeznaczonych pod za”u-
dowę dla rozpoznania szczegółowo warunków 
gruntowo-wodnych wymaga się wykonania tech-
nicznych ”adań podłoża gruntowego. 

2. W wypadku lokalizowania zainwestowania ku”atu-
rowego, o którym mowa w § 11 ust. 2, wymaga 
się realizowania w sąsiedztwie wałów za”udowy 
niepodpiwniczonej. 

§ 13 

Podstawowe zasady modernizacjio rozbudowy 
i budowy systemu komunikacji 

1. Ustala się o”sługę komunikacyjną terenów zainwe-
stowywanych poprzez sieć istniejących i projekto-
wanych ulic lokalnych i dojazdowych określonych 
w rysunku planu – wg ustaleń szczegółowych za-
wartych w rozdziale 3. 

2. W o”rę”ie zainwestowywanych terenów wymaga 
się lokalizowania miejsc postojowych dla samocho-
dów oso”owych na poszczególnych nieruchomo-
ściach w ilości zapewniającej właściwą o”sługę 
użytkowników i zatrudnionych. Ustala się:  
1) dla za”udowy mieszkaniowej jednorodzinnej – 

2 mp/ 1 dom; 
2) dla restauracji – 1 mp 8 m2 sali konsumpcyjnej; 
3) dla ”iur i ”udynków administracji – 1 mp/ 30 – 

40 m2 pow. użytkowej; 
4) dla usług o dużej częstotliwości odwiedzających, 

w szczególności praktyk lekarskich – 1 mp/ 20 
– 30 m2 pow. użytkowej; 

5) dla sklepów do 700 m2 pow. użytkowej – 1 mp/ 
30 – 50 m2 pow. użytkowej, ale nie mniej niż 
2 miejsca na 1 sklep; 

6) dla ogrodów działkowych – 1 mp/ 3 ogródki; 
7) dla kortów tenisowych – 3 mp/ 1 kort. 

3. Na terenie o”jętym planem ustala się prze”iegi 
szlaków lu”/i ścieżek rowerowych prowadzonych 
po trasach ustalonych na rysunku planu. 

4. Ązczegółowe ustalenia dotyczące poszczególnych 
dróg pu”licznych i wewnętrznych ulic dojazdowych 
zawiera rozdział 3 uchwały. 

§ 14 

Zasady modernizacjio rozbudowy i budowy systemów 
infrastruktury technicznej 

1. Prze”iegające przez na terenie o”jęty planem sieci 
przesyłowe – w szczególności gazociąg średnio-
prężny ∅ 160 – do zachowania. W okresie per-
spektywy nie przewiduje się prowadzenia przez te-
ren o”jęty planem nowych sieci magistralnych. 

2. Projektowane zainwestowanie ”ędzie o”sługiwane 
z istniejących i projektowanych sieci infrastruktury 
technicznej ”iegnących w istniejących i projekto-
wanych ulicach. Nowe odcinki sieci sanitarnych, 
gazowych, elektroenergetycznych i telekomunika-
cyjnych oraz ewentualnie ciepłowniczych należy 
prowadzić w liniach rozgraniczających ulic, jako 
sieci podziemne.  

  3. Dopuszcza się trwałą adaptację wszystkich istnie-
jących sieci uz”rojenia podziemnego niekolidują-
cych z zainwestowaniem przesądzonym w niniej-
szym planie.  

  4. Nowe zainwestowanie należy zaopatrywać w wodę 
z systemu wodociągów włączonych do istniejącego 
systemu wodociągowego, w szczególności z sieci 
”iegnących w ulicach Bielańskiej, Zagrodowej i Ąta-
szica. Dopuszcza się wymianę istniejącej sieci wo-
dociągowej na sieć o większych średnicach lu” re-
alizację nowego systemu zaopatrzenia w wodę dla 
zapewnienia właściwych warunków ochrony prze-
ciwpożarowej. 

  5. Ocieki ”ytowo-gospodarcze należy odprowadzać 
do systemu istniejących sieci kanalizacyjnych ”ie-
gnących w ulicach Bielańskiej i Ątaszica. 

  6. Wody opadowe należy odprowadzać do systemu 
istniejącej kanalizacji deszczowej – w szczególno-
ści rowu K-8, z zastrzeżeniem § 14 ust. 7. W sieć 
kanalizacji deszczowej należy wyposażyć co naj-
mniej wszystkie drogi pu”liczne. 

  7. Dopuszcza się – w uzgodnieniu ze służ”ami 
ochrony przeciwpowodziowej – realizację odcin-
ków kanalizacji deszczowej odprowadzającej wo-
dy opadowe ”ezpośrednio do Kaczawy, pod wa-
runkiem ich odpowiedniego podczyszczenia oraz 
za”ezpieczenia wylotów klapami zwrotnymi. 

  8. Wody deszczowe, które mogą ”yć zanieczyszcza-
ne su”stancjami ropopochodnymi winny ”yć przed 
odprowadzeniem do kanalizacji komunalnej pod-
czyszczone w stosownych separatorach. 

  9. W okresie perspektywy dopuszcza się doprowa-
dzenie sieci ciepłowniczej do rejonu o”jętego pla-
nem. Jwentualnie realizowane ciepłociągi należy 
projektować jako podziemne. Nowe o”iekty ku”a-
turowe mogą ”yć również ogrzewane przez indy-
widualne kotłownie. Ustala się zakaz opalania ko-
tłowni nieekologicznymi paliwami stałymi. 

10. Ustala się doprowadzenie gazu przewodowego do 
wszystkich terenów przewidywanych do za”udo-
wy. Zaopatrzenie w gaz – z rozdzielczej sieci ga-
zowej, na warunkach określonych przez operatora 
sieci. 

11. Na terenie o”jętym planem wyklucza się możli-
wość lokalizowania naziemnych z”iorników pro-
panu-”utanu.  

12. Ustala się doprowadzenie energii elektrycznej do 
wszystkich terenów przewidywanych do zago-
spodarowania. Zasilanie projektowanego zainwe-
stowania – z istniejących i projektowanych sieci 
nn oraz z projektowanych i istniejących stacji 
transformatorowych, leżących poza granicami te-
renu o”jętego planem – por. ustalenia zawarte 
w § 18 ust. 3. Dopuszcza się roz”udowę systemu 
sieci ĄN i nn wg ustaleń określonych w ust. 2, na 
warunkach uzgodnionych z dostawcą energii – 
por. ustalenia zawarte w § 29 ust. 3 i w § 30 
ust. 2. 

13. Dopuszcza  się  realizowanie  nowych  stacji 
20/0,4 kV stosownie do potrze”, na ewentualnie 
wydzielanych działkach o powierzchni do 100 m2. 
Dopuszcza się z”liżenia ścian o”iektów stacji 
transformatorowych na odległość 1,5 m od granic 
działek pod warunkiem, że zawarte na rysunku 
planu prze”iegi linii za”udowy na działce projek-
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towanej stacji transformatorowej lu” w jej ”ezpo-
średnim sąsiedztwie nie ustalają innej linii za”u-
dowy. 

14. Nie ogranicza się możliwości roz”udowy ka”lowej 
sieci telekomunikacyjnej na o”szarze o”jętym pla-
nem. 

R o z d z i a ł  3 

Ustalenia szczegółowe dla terenów wydzielonych 
liniami rozgraniczającymi 

§ 15 
1 US 
1. Zespół istniejących kortów tenisowych – do za-

chowania. Dopuszcza się poszerzenie terenu na 
wschód, do podnóża dawnych Wałów Bielańskich. 

2. Na terenie zespołu dopuszcza się sytuowanie o”iek-
tów ku”aturowych związanych ze sportową i re-
kreacyjną funkcją terenu, w szczególności krytych 
kortów tenisowych, o”iektów administracyjnych, 
gastronomicznych oraz innych o”iektów sporto-
wych lu”/i rekreacyjnych (np. kręgielni), pod wa-
runkiem respektowania ustalonego w rysunku planu 
prze”iegu nieprzekraczalnej linii za”udowy. 

3. Ustala się maksymalną dopuszczalną wysokość 
za”udowy – 12 m od poziomu terenu do najwyż-
szego punktu dachu. 

4. Ustala się minimalny wskaźnik powierzchni ”iolo-
gicznie czynnej – 30%. 

5. Kstniejący szpaler zieleni wzdłuż ul. Bielańskiej – do 
zachowania. 

6. W”sługa komunikacyjna – z ul. Bielańskiej. 

§ 16 
2 MNoKDWD 
1. Zespół projektowanej wolno stojącej za”udowy 

jednorodzinnej. Dopuszcza się poszerzenie terenu 
na wschód, do podnóża dawnych Wałów Bielań-
skich. 

2. W projektowanej za”udowie mieszkaniowej do-
puszcza się wykorzystywanie lokali na cele usłu-
gowe niepowodujące uciążliwości akustycznych ani 
niewymagające dojazdów innych niż samochodów 
oso”owych. W szczególności dopuszcza się jako 
funkcje uzupełniające funkcję mieszkaniową: ga”i-
nety lekarskie, pomieszczenia ”iurowe, sklepy o 
powierzchni użytkowej nie większej niż 70 m2. 

3. Ustala się wydzielenie 21 działek przeznaczanych 
na cele mieszkaniowe. Wrientacyjne granice działek 
przedstawiono na rysunku planu. 

4. Wymaga się wydzielenia dróg wewnętrznych do-
jazdowych – jak w rysunku planu. Dopuszcza się 
wydzielenie drogi łączącej projektowaną ulicę 
20 KDD z systemem dróg na terenie 2 zN,KDWD 
o szerokości 10 m w liniach rozgraniczających. 
W takim przypadku dopuszcza się zaliczenie połą-
czenia drogowego ulicy Ątrzeleckiej z ulicą Ątaszica 
na całej długości do kategorii dróg pu”licznych do-
jazdowych. 

5. Ustala się maksymalną wysokość projektowanej za-
”udowy – 2 kondygnacje plus poddasze użytkowe.  

6. Ustala się geometrię dachów projektowanej za”u-
dowy mieszkaniowej – dachy symetryczne dwu- 
lu” czterospadowe, o kącie nachylenia połaci głów-
nych między 35 a 45 stopni. 

7. Dla działek przeznaczonych pod za”udowę mieszka-
niową ustala się maksymalny wskaźnik za”udowy – 
20% oraz minimalny wskaźnik powierzchni ”iologicz-
nie czynnej – 60%. 

8. W”sługa komunikacyjna – z ul. Ątaszica poprzez 
projektowane ulice wewnętrzne dojazdowe, jedno-
jezdniowe (KDWD), z zastrzeżeniem ust. 4. zini-
malne szerokości linii rozgraniczających: ulicy 
w przedłużeniu ul. Ątaszica – 10 m, pozostałych 
projektowanych ulic – 8 m; przekroje uliczne lu” 
półuliczne. Wymaga się zrealizowania nasadzeń 
szpalerów ozdo”nej zieleni wysokiej wzdłuż ulic – 
jak w rysunku planu. 

§ 17 

3 MNoKDWD 
1. Zespół projektowanej wolno stojącej za”udowy 

jednorodzinnej, z zastrzeżeniem § 11 ust. 2. Do-
puszcza się poszerzenie terenu na wschód, do pod-
nóża dawnych Wałów Bielańskich, jak na rysunku 
planu. 

2. W projektowanej za”udowie mieszkaniowej do-
puszcza się wykorzystywanie lokali na cele usłu-
gowe niepowodujące uciążliwości akustycznych ani 
niewymagające dojazdów innych niż samochodów 
oso”owych. W szczególności dopuszcza się jako 
funkcje uzupełniające funkcję mieszkaniową: ga”i-
nety lekarskie, pomieszczenia ”iurowe, sklepy 
o powierzchni użytkowej nie większej niż 70 m2. 

3. Wrientacyjne granice działek przeznaczanych na cele 
mieszkaniowe przedstawiono na rysunku planu. 

4. Wymaga się wydzielenia dróg wewnętrznych do-
jazdowych – jak w rysunku planu, z zastrzeżeniem 
§ 16 ust. 4. 

5. Ustala się maksymalną wysokość projektowanej 
za”udowy – 2 kondygnacje plus poddasze użytko-
we.  

6. Ustala się geometrię dachów projektowanej za”udo-
wy mieszkaniowej – dachy symetryczne dwu- lu” 
czterospadowe, o kącie nachylenia połaci głównych 
między 35 a 45 stopni. 

7. Dla działek przeznaczonych pod za”udowę mieszka-
niową ustala się maksymalny wskaźnik za”udowy – 
20% oraz minimalny wskaźnik powierzchni ”iologicz-
nie czynnej – 60%. 

8. W”sługa komunikacyjna – z ul. Ątrzeleckiej poprzez 
projektowaną ulicę dojazdową 20 KDD i projekto-
wane ulice wewnętrzne dojazdowe, jednojezdniowe 
(KDWD). zinimalne szerokości linii rozgraniczają-
cych projektowanych ulic wewnętrznych – 10 m; 
przekroje uliczne lu” półuliczne. Wymaga się zreali-
zowania nasadzeń szpalerów ozdo”nej zieleni wy-
sokiej wzdłuż ulic – jak w rysunku planu. 

§ 18 

4 MN 
1. Zespół projektowanej wolno stojącej za”udowy 

jednorodzinnej, z zastrzeżeniem § 11 ust. 2. 
2. W projektowanej za”udowie mieszkaniowej do-

puszcza się wykorzystywanie lokali na cele usłu-
gowe niepowodujące uciążliwości akustycznych ani 
niewymagające dojazdów innych niż samochodów 
oso”owych. W szczególności dopuszcza się jako 
funkcje uzupełniające funkcję mieszkaniową: ga”i-
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nety lekarskie, pomieszczenia ”iurowe, sklepy  
o powierzchni użytkowej nie większej niż 70 m2. 

3. W północno-wschodnim narożu terenu dopuszcza 
się wydzielenie działki przylegającej do projektowa-
nej ulicy 20 KDD pod projektowaną stację trans-
formatorową. 

4. Ustala się maksymalną wysokość projektowanej 
za”udowy – 2 kondygnacje plus poddasze użytko-
we.  

5. Ustala się geometrię dachów projektowanej za”udo-
wy mieszkaniowej – dachy symetryczne dwu- lu” 
czterospadowe, o kącie nachylenia połaci głównych 
między 35 a 45 stopni. 

6. Dla działek przeznaczonych pod za”udowę mieszka-
niową ustala się maksymalny wskaźnik za”udowy – 
20% oraz minimalny wskaźnik powierzchni ”iologicz-
nie czynnej - 60%. 

7. W”sługa komunikacyjna – z ul. Ątrzeleckiej i projek-
towanej ulicy 20 KDD. 

§ 19 

5 KS 
1. Projektowany parking dla samochodów oso”o-

wych. 
2. Wymaga się nasadzenia szpaleru ozdo”nej zieleni 

od strony ul. Ątrzeleckiej. Dopuszcza się wykonanie 
ażurowej nawierzchni utwardzonej. 

§ 20 

i ZD 
1. Zespół istniejących ogrodów działkowych „zelio-

rant” – do zachowania. 
2. Wymaga się skorygowania granic nieruchomości 

poprzez przyłączenie do ogrodów terenów o”ecnie 
użytkowanych przez PZD. 

3. Kstniejący gazociąg sc – do zachowania. 
4. W południowo-zachodnim narożu terenu dopuszcza 

się lokalizację parkingu o ażurowej nawierzchni 
utwardzonej, o”sługującego ogrody działkowe.  

5. W”sługa komunikacyjna – z ulic Wgrodowej i Ątrze-
leckiej. 

§ 21 

7 K 
1. Teren istniejącego z”iornika wód opadowych – do 

zachowania. 
2. Kstniejące sieci kanalizacji deszczowej i urządzenia 

gospodarki komunalnej – do trwałej adaptacji, z za-
strzeżeniem § 7 ust. 2 pkt 3. 

§ 22 

8 M 
1. Pas terenu po wschodniej stronie dawnych Wałów 

Bielańskich – do przyłączenia do terenów sąsiedniej 
za”udowy mieszkaniowej, ”ez prawa sytuowania 
za”udowy. 

2. Dopuszcza się podział terenu – jak na rysunku pla-
nu. 

§ 23 

9 ZD 
Pas terenu po wschodniej stronie dawnych Wałów 
Bielańskich – do przyłączenia do terenów sąsiedniego 
zespołu ogrodów działkowych. 

§ 24 

10 KS 
1. Zespół istniejących garaży ”oksowych – do zacho-

wania. 
2. Dopuszcza się korektę północnej granicy nierucho-

mości – jak na rysunku planu. 

§ 25 

11 M 
Pas terenu po wschodniej stronie dawnych Wałów Bie-
lańskich – do przyłączenia do terenów sąsiedniej za”u-
dowy mieszkaniowej, ”ez prawa sytuowania nowej za-
”udowy. 

§ 26 

12 ZPo 13 ZPo 14 ZPo 15 ZP 
1. Ciąg projektowanej zieleni urządzonej na terenach 

dawnych Wałów Bielańskich. Ustala się prze”ieg 
szlaku rowerowego – jak na rysunku planu. 

2. Na terenie 14 ZP dopuszcza się lokalizowanie 
miejsc postojowych dla samochodów oso”owych 
i rowerów w sąsiedztwie wejścia na teren ogro-
dów. 

3. Kstniejący rów K-8 i gazociąg sc – do zachowania. 
Wdcinkami dopuszcza się prowadzenie wód opado-
wych w kanale deszczowym.  

4. Kstniejąca wartościowa zieleń wysoka – do zacho-
wania. Na wszystkich terenach dopuszcza się reali-
zowanie nasadzeń zieleni wysokiej o charakterze 
izolacyjnym (teren 12 ZP) i krajo”razowym (pozo-
stałe tereny). 

5. Dopuszcza się podział terenu 14 ZP. W szczególno-
ści w sąsiedztwie ul. Wgrodowej dopuszcza się 
ograniczenie powierzchni terenów zieleni urządzo-
nej i przyłączenie części działki nr 104/3 do sąsied-
nich nieruchomości mieszkaniowych. 

6. Ustala się zakaz lokalizowania nowego zainwestowa-
nia ku”aturowego. Nie ogranicza się możliwości loka-
lizowania nowych podziemnych sieci i urządzeń infra-
struktury technicznej. 

§ 27 

1i WPo 17 WP 
1. Kstniejące przeciwpowodziowe Wały Oaworzyńskie 

– do zachowania. Ustala się prze”ieg szlaku rowe-
rowego – jak na rysunku planu. 

2. Ustala się zachowanie istniejącego przejścia pie-
szego w przedłużeniu ciągu ”iegnącego po terenie 
22 KP. 

3. Kstniejący gazociąg sc oraz sieci i urządzenia kanaliza-
cji deszczowej – do zachowania. 

4. Zaleca się kontrolę szczelności wałów i – w zależno-
ści od jej wyników – podjęcie działań zapewniających 
ograniczenie przesiąkania wód przy wysokich stanach 
Kaczawy. 

§ 28 

18 KDL (ul. Aielańska) 
1. Kstniejąca ulica lokalna, jednojezdniowa, dwupaso-

wa – do zachowania. 
2. Ustala się: 

1) przekrój uliczny; 
2) prze”ieg ścieżki rowerowej prowadzonej na po-

łudnie od jezdni. 
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§ 29 

19 KDL (ul. Strzelecka) 
1. Kstniejąca ulica lokalna, jednojezdniowa, dwupaso-

wa – do zachowania, z zalecanym poszerzeniem li-
nii rozgraniczających na odcinku północnym, jak na 
rysunku planu. 

2. Ustala się: 
1) przekrój półuliczny lu” uliczny; 
2) zachowanie istniejącego gazociągu sc. 

3. W liniach rozgraniczających ulicy dopuszcza się 
prowadzenie nowej elektroenergetycznej sieci ka-
”lowej ĄN zasilającej projektowaną stację trans-
formatorową – por. ustalenia w § 18 ust. 3. 

§ 30 

20 KDD 
1. Projektowana ulica dojazdowa, jednojezdniowa, 

dwupasowa. Ustala się szerokość linii rozgranicza-
jących – 10 m; przekrój półuliczny lu” uliczny. 

2. W liniach rozgraniczających ulicy dopuszcza się 
prowadzenie nowej elektroenergetycznej sieci ka-
”lowej ĄN zasilającej projektowaną stację trans-
formatorową – por. ustalenia w § 18 ust. 3. 

§ 31 

21 KDD 
1. Kstniejąca ulica dojazdowa w przedłużeniu ul. Wgro-

dowej, jednojezdniowa, dwupasowa – do zacho-
wania. 

2. Ustala się: 
1) przekrój półuliczny; 
2) zachowanie istniejących sieci infrastruktury tech-

nicznej, w szczególności gazociągu sc. 

§ 32 

22 KP 
Kstniejący ciąg pieszy – do zachowania. Ustala się 
trasę ścieżki lu” szlaku rowerowego – jak na rysunku 
planu. 

§ 33 

23 KP 
1. Kstniejący ciąg pieszy – do zachowania. Ustala się 

trasę ścieżki lu” szlaku rowerowego – jak na ry-
sunku planu. 

2. Kstniejąca wartościowa zieleń wysoka – do zacho-
wania. 

R o z d z i a ł  4 

Ustalenia dotyczące zasad realizacji planu 

§ 34 

Szczegółowe zasady i warunki scalania oraz podziału 
nieruchomości objętych planem 

1. Dla stwierdzenia zgodności podziału nieruchomości 
z ustaleniami planu należy ustalić, czy przewidywa-
ne przeznaczenie dzielonego terenu jest zgodne 
z planem oraz czy istnieje możliwość zgodnego 
z planem zagospodarowania działek gruntu. 

2. Wydzielane działki winny posiadać dostęp do usta-
lonych w planie dróg pu”licznych – ”ezpośredni lu” 

pośredni, poprzez drogi wewnętrzne. Dla zapew-
nienia dostępu do dróg pu”licznych wyklucza się 
ustalanie służe”ności przejazdu. 

3. Przedstawione w rysunku planu prze”iegi ustalonych 
linii rozgraniczających są jednocześnie ustalonymi 
granicami nieruchomości. Projektowane prze”iegi linii 
wewnętrznych podziałów przedstawiono w rysunku 
planu. Wkreślają one: orientacyjne prze”iegi linii roz-
graniczających system ulic wewnętrznych (dojazdo-
wych) oraz licz”ę, proporcje i orientacyjną wielkość 
działek możliwych do wydzielenia. 

4. W granicach o”jętych planem nie ma o”szarów 
wymagających przeprowadzania scaleń nierucho-
mości. 

§ 35 

Sposób i termin tymczasowego zagospodarowaniao 
urządzania i użytkowania terenów 

1. Dopuszcza się tymczasowe użytkowanie nierucho-
mości jak w stanie istniejącym, pod warunkiem ich 
uporządkowania – usunięcia gruzu i innych pozo-
stałości po o”iektach w ruinie. Wymaga się, a”y 
w takich przypadkach pozostawiane o”iekty zostały 
za”ezpieczone w sposó” uniemożliwiający ich pe-
netrowanie i zapewniający ”ezpieczne prze”ywanie 
w ich sąsiedztwie. 

2. Na nieza”udowanych terenach mogą ”yć lokalizo-
wane – jako czasowe – nieuciążliwe o”iekty go-
spodarcze, o”iekty i urządzenia gospodarki komu-
nalnej, składy materiałów ”udowlanych, zaplecza 
”udów itp. 

§ 36 

Stawki procentoweo na podstawie których ustala się 
opłatęo   o  której   mowa  w  art.  3i  ust.  4  ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

Ustala się stawki procentowe służące naliczaniu opła-
ty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym: 
1) w wysokości 10% – dla nieruchomości mieszka-

niowych; 
2) w wysokości 15% – dla pozostałych nieruchomo-

ści. 

R o z d z i a ł  5 

Ustalenia końcowe 

§ 37 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi ziasta 
Legnicy. 

§ 38 

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

 PRZJWWDNKCZLCC RDDC 

 CZESŁAW KOZAK 
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Załącznik graficzny do uchwały Rady 
Miejskiej Legnicy z dnia 27 lutego 
200i r. (poz. 147i) 
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Załącznik nr 2 do uchwały Rady 
Miejskiej Legnicy z dnia 27 lute-
go 200i r. (poz. 147i) 

 
 

Sposób realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej ustalonych w planie terenu poło-
żonego w rejonie ul. Aielańskiej w Legnicy oraz zasady ich finansowania 
 
 
1. W”szar o”jęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jest w stanie istniejącym 

terenem częściowo zainwestowanym, wyposażonym w sieci infrastruktury technicznej: 
w ul. Bielańskiej – w system wodociągów i sieci elektroenergetyczne, ulicą Ątrzelecką i przez 
teren ogrodów działkowych „zeliorant” prze”iega średnioprężny gazociąg, wzdłuż dawnych 
Wałów Bielańskich ”iegnie system kanalizacji deszczowej. Wsiedla mieszkaniowe zlokalizowane 
w ”ezpośrednim sąsiedztwie o”szaru o”jętego planem są wyposażone we wszystkie sieci 
uz”rojenia technicznego. 

2. W związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie wystąpi 
konieczność realizacji ze środków komunalnych nowych sieci i urządzeń systemu wodociągo-
wego i kanalizacji – z zastrzeżeniem ust. 3 – jeżeli nieruchomości o”ecnie komunalne zostaną 
sprzedane przed dokonaniem ich podziału na działki ”udowlane, przeznaczane pod za”udowę 
jednorodzinną. Roz”udowa systemów sieci sanitarnych na terenach przeznaczanych pod za”u-
dowę mieszkaniową może ”yć przeprowadzana przez inwestorów zagospodarowujących te te-
reny. 

3. Knwestycje związane z realizacją ulic oraz sieci sanitarnych i oświetlenia ulic mogą ”yć realizo-
wane na warunkach określonych w uchwale nr XLVKKK/516/02 Rady ziejskiej Legnicy z dnia 
27 maja 2002 r. w sprawie realizacji inicjatyw lokalnych w zakresie inwestycji i remontów. 
Zgodnie z ustaleniem zawartym w § 8 ust. 1 ww. uchwały „szczegółowe warunki organizacji, 
realizacji i współfinansowania” podejmowanych inwestycji określane ”ędą dla kolejnych etapów 
w umowach zawieranych pomiędzy Prezydentem ziasta a inicjatorami poszczególnych przed-
sięwzięć. 

4. Uz”rojenie terenu o”jętego planem w sieci i urządzenia elektroenergetyczne i związane z zaopa-
trzeniem w gaz ”ędzie realizowane zgodnie z zasadami określonymi w ustawie Prawo energe-
tyczne, na warunkach określonych odpowiednio przez Koncern JnergiaPro Ą.D. i Dolnośląską 
Ąpółkę Gazownictwa z/s we Wrocławiu. 

5. Potrze”a realizacji sieci oświetleniowej w ulicy Ątrzeleckiej jest niezależna od ustaleń planu – 
ulica w stanie istniejącym stanowi dojście do zespołu ogrodów i jest ciągiem spacerowym. 

6. Realizacja ustalonego planem zagospodarowania nie wymaga prze”udowywania ani likwidacji 
odcinków istniejących sieci. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 3 do uchwały Rady 
Miejskiej Legnicy z dnia 27 lute-
go 200i r. (poz. 147i) 

 
 

Rozstrzygnięcie dot. sposobu rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu planu terenu położonego 
w rej. ul. Aielańskiej w Legnicy 
 
 
W trakcie wyłożenia do pu”licznego wglądu dokumentacji miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu w rejonie ul. Bielańskiej w Legnicy, tzn. w okresie od 10 listopada 2005 r. 
do 30 listopada 2005 r., ani w okresie 14 dni od dnia zakończenia okresu wyłożenia – nie zgłoszo-
no uwag do projektu planu. 
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1477 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W  AROWIE 

z dnia 16 marca 2006 r. 

w sprawie przyjęcia programu pomocy regionalnej dla przedsiębiorców udzie-
lanej w Gminie  arów 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. 
z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zmianami) Rada ziejska w sarowie uchwala, co 
następuje: 

 
 

§ 1 

1. Przyjmuje się program pomocy regionalnej na 
wspieranie nowych inwestycji lu” tworzenie no-
wych miejsc pracy związanych z nową inwestycją 
dla przedsię”iorców, którzy zainwestują w gminie 
sarów, na”ywając grunty na uruchomienie zakła-
dów produkcyjnych lu” usługowych, zagospodarują 
grunty Wał”rzyskiej Ąpecjalnej Ątrefy Jkonomicznej 
podstrefa sarów. W efekcie działania także przy-
czynią się do wzrostu gospodarczego Gminy oraz 
zmniejszenia ”ezro”ocia.  

2. Program reguluje zasady udzielania pomocy w for-
mie zwolnienia z podatku od nieruchomości. 

§ 2 

Klekroć w uchwale jest mowa o: 
1. nowej inwestycji – należy przez to rozumieć inwe-

stycję polegającą na utworzeniu lu” roz”udowie 
przedsię”iorstwa ”ądź na rozpoczęciu w przedsię-
”iorstwie działań o”ejmujących dokonywanie za-
sadniczych zmian procesu produkcyjnego, zmian 
wyro”u lu” usługi, w tym także zmian w zakresie 
sposo”u świadczenia usług; za nową inwestycję 
uznaje się również na”ycie przedsię”iorstwa, które 
jest w likwidacji al”o zostało”y zlikwidowane, gdy-
”y nie zostało na”yte; 

2. tworzeniu nowych miejsc pracy – należy przez to 
rozumieć przyrost netto miejsc pracy w danym 
przedsię”iorstwie, w przeliczeniu na oso”y zatrud-
nione w pełnym wymiarze czasu pracy, w porów-
naniu ze średnią z ostatnich pełnych 12 miesięcy 
poprzedzających miesiąc, w którym rozpoczęto re-
alizację inwestycji, przy czym  miejsca pracy uważa 
się za związane z inwestycją, jeżeli zostały utwo-
rzone nie później niż w okresie 3 lat od dnia zakoń-
czenia tej inwestycji; 

3. mikroprzedsię”iorcy, małym i średnim przedsię”ior-
cy – należy przez to rozumieć przedsię”iorców, 
o których mowa w załączniku K do rozporządzenia 
Komisji (WJ) nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 
2001 r.  w  sprawie  zastosowania  art.  87  i  88 
Traktatu  WJ  w odniesieniu  do  pomocy  państwa 
dla małych i średnich przedsię”iorstw (Dz. Urz. 
WJ L 10 z 13.01.2001) zmienionego rozporządze-
niem Komisji (WJ) nr 364/2004 z dnia 25 lutego 
2004 r. zmieniającym rozporządzenie Komisji (WJ) 
nr 70/2001 i rozszerzającym jego zakres w celu 

włączenia pomocy dla ”adań i rozwoju (Dz. Urz. 
UJ L 63 z 28.02.2004); 

4. podregionach – należy przez to rozumieć podregio-
ny określone w rozporządzeniu Rady zinistrów 
z dnia 13 lipca 2000 r. w sprawie wprowadzenia 
Nomenklatury Oednostek Terytorialnych do Celów 
Ątatystycznych (NTĄ) (Dz. U. Nr 58, poz. 685 
z późn. zm.); 

5. pomocy eksportowej – należy przez to rozumieć 
pomoc związaną ”ezpośrednio z ilością wywożo-
nych produktów, ustanowieniem i funkcjonowa-
niem sieci dystry”ucyjnej lu” kosztami ”ieżącymi 
dotyczącymi prowadzenia działalności wywozowej. 

§ 3 

1. Program pomocy regionalnej nie przewiduje udzie-
lania pomocy operacyjnej, eksportowej, na działal-
ność związaną z produkcją, przetwarzaniem lu” o”-
rotem produktami, o których mowa w załączniku 1 
do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Juropej-
ską, w ry”ołówstwie oraz w sektorach: żeglugi 
morskiej, ”udownictwa okrętowego, hutnictwa że-
laza i stali, górnictwa węgla kamiennego i ”runat-
nego w rozumieniu rozporządzenia Komisji (WJ) 
Nr 1407/2002 z dnia 23 lipca 2002 r. w sprawie 
pomocy państwa dla przemysłu węglowego 
(Dz. Urz. L Nr 205 z dnia 2 sierpnia 2002 r.) oraz 
włókien syntetycznych. 

2. Przepisów Programu nie stosuje się do przedsię-
”iorców ”ędących w trudnej sytuacji ekonomicznej 
lu” znajdujących się w okresie restrukturyzacji 
w rozumieniu Wytycznych Wspólnotowych doty-
czących pomocy państwa w celu ratowania i re-
strukturyzacji zagrożonych przedsię”iorstw 
(Dz. Urz. C Nr 244 z 1 października 2004 r.) prze-
prowadzanej z wykorzystaniem pomocy pu”licznej. 

§ 4 

Zwolnienie z podatku od nieruchomości dotyczy nowo 
na”ytych gruntów, ”udynków, ”udowli maksymalnie 
przez okres 10 lat prowadzenia działalności gospodar-
czej na terenie WĄĄJ – podstrefa sarów, na następu-
jących warunkach: 
1. zainwestowanie na terenie WĄĄJ – podstrefa sa-

rów, w okresie 48 miesięcy od dnia uzyskania ze-
zwolenia określającego zasady i rodzaj prowadzonej 
przez przedsię”iorcę działalności na terenie strefy, 
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kwoty stanowiącej równowartość w złotych co 
najmniej 5 milionów euro – pomoc na inwestycje, 

2. utworzenie przez przedsię”iorcę na terenie WĄĄJ – 
podstrefa sarów w okresie 48 miesięcy od dnia 
uzyskania zezwolenia co najmniej 50 nowych 
miejsc pracy – pomoc na nowe miejsca pracy, 

3. dokonanie zgłoszenia organowi podatkowemu przed 
rozpoczęciem realizacji inwestycji o zamiarze korzy-
stania z pomocy, 

4. zo”owiązanie się do pokrycia  co najmniej 25% 
kosztów inwestycji ze środków własnych, przy 
czym przez środki własne należy rozumieć środki, 
które nie zostały uzyskane przez przedsię”iorcę 
w związku z udzieloną pomocą pu”liczną, w szcze-
gólności w formie kredytów preferencyjnych, do-
płat do oprocentowania kredytów preferencyjnych, 
gwarancji i poręczeń na warunkach korzystniej-
szych od oferowanych na rynku, 

5. zo”owiązanie się do utrzymania inwestycji w da-
nym podregionie co najmniej przez 5 lat od dnia jej 
zakończenia lu” w przypadku pomocy na tworzenie 
nowych miejsc pracy związanych z nową inwesty-
cją utrzymania nowo utworzonych miejsc pracy co 
najmniej 5 lat od dnia ich utworzenia. 

§ 5 

Do kosztów kwalifikujących się do o”jęcia pomocą na 
wspieranie nowych inwestycji zalicza się: 
1. cenę na”ycia gruntów lu” prawa ich wieczystego 

użytkowania; 
2. cenę na”ycia lu” koszt wytworzenia środków trwa-

łych, takich jak ”udowle i ”udynki oraz ich wyposa-
żenie związane z nową inwestycją, 
w szczególności:  
a) maszyny i urządzenia, 
”) narzędzia, przyrządy i aparatura, 
c) wyposażenie techniczne dla prac ”iurowych, 
d) infrastruktura techniczna; 

3. cenę na”ycia wartości niematerialnych i prawnych 
polegających na uzyskaniu patentu, na”yciu licencji 
lu” nieopatentowanego know-how. 

W przypadku przedsię”iorcy innego niż mikroprzedsię-
”iorca, mały lu” średni przedsię”iorca koszty określone 
w ust. 3 uwzględnia się w kosztach inwestycji kwali-
fikujących się do o”jęcia pomocą w wysokości nie-
przekraczającej 25% wartości kosztów, o których 
mowa w ust. 1 i 2, przy czym wartości niematerialne 
i prawne powinny spełniać łącznie następujące warun-
ki: 
1. muszą ”yć wykorzystywane wyłącznie przez przed-

się”iorcę otrzymującego pomoc w podregionie, 
w którym realizowana jest inwestycja; 

2. muszą zostać na”yte od oso”y trzeciej na warun-
kach nieod”iegających od normalnych praktyk in-
westycyjnych; 

4. muszą zostać ujęte w aktywach przedsię”iorstwa 
oraz pozostać w jego posiadaniu przez okres co 
najmniej 5 lat; 

5. ”ędą podlegać amortyzacji zgodnie z odrę”nymi 
przepisami. 

W przypadku przedsię”iorcy wykonującego działalność 
gospodarczą w sektorze transportu, do kosztów inwe-
stycji kwalifikujących się do o”jęcia pomocą nie zalicza 
się kosztów zakupu środków transportu. 

§ 6 

Do kosztów kwalifikujących się do o”jęcia pomocą na 
tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową 
inwestycją zalicza się ponoszone przez przedsię”iorcę 
dwuletnie koszty pracy nowo zatrudnionych pracow-
ników, o”ejmujące koszty wynagrodzenia ”rutto po-
większone o wszystkie o”owiązkowe płatności zwią-
zane z ich zatrudnieniem. 

§ 7 

1. zaksymalna intensywność pomocy regionalnej na 
inwestycje nie może przekroczyć intensywności 
pomocy przewidzianej w mapie pomocy regionalnej 
o”owiązującej w czasie udzielania pomocy, 
tj. 50%; z zastrzeżeniem § 8. 

2. W przypadku pomocy udzielanej mikro, małym lu” 
średnim przedsię”iorcom maksymalną intensyw-
ność netto (wynoszącą 50%) podwyższa się 
o 15 punktów procentowych ”rutto. 

3. zaksymalna intensywność pomocy udzielanej 
przedsię”iorcy sektora motoryzacyjnego wynosi 
30% maksymalnej intensywności pomocy w regio-
nie, jeżeli wielkość pomocy przekracza 5 milionów 
euro. 

§ 8 

1. W przypadku realizacji dużego projektu inwestycyj-
nego, pomoc  udzielana na podstawie przedmioto-
wego programu, łącznie z inną pomocą uzyskaną 
przez przedsię”iorcę w związku z tym projektem 
inwestycyjnym nie może przekroczyć maksymalnej 
wielkości pomocy ustalonej dla tego projektu. 

2. Przez duży projekt inwestycyjny należy rozumieć 
nową inwestycję, której koszty kwalifikujące się do 
o”jęcia pomocą przekraczają równowartość 
50.000.000 euro, przy czym: 
a) koszty nowej inwestycji są wydatkami na środki 

trwałe w rozumieniu przepisów o rachunkowo-
ści, dokonanymi w okresie 3 lat przez jednego 
lu” więcej przedsię”iorców realizujących tę in-
westycję i 

”) środki trwałe są powiązane ze so”ą  fizycznie 
lu” funkcjonalnie i służą do realizacji ściśle okre-
ślonego celu, w szczególności produkcji kon-
kretnego produktu lu” różnych produktów, jeżeli 
są one wytwarzane przy wykorzystaniu takich 
samych surowców. 

3. W przypadku dużego projektu inwestycyjnego, 
maksymalną wartość pomocy ustala się zgodnie ze 
wzorem: 

K = R x (50.000.000 euro + 0,5 x B + 0,34 x C), 

gdzie poszczególne sym”ole oznaczają: 
K – dopuszczalną wartość pomocy dla dużego pro-
jektu inwestycyjnego, 
R – intensywność pomocy określoną dla podregio-
nu, w którym ma ”yć zlokalizowana inwestycja; 
B – wielkość wydatków kwalifikujących się do o”-
jęcia pomocą przekraczającą 50.000.000 euro, 
a nie przekraczającą 100.000.000 euro, 
C – wielkość   kosztów   inwestycji   kwalifikują-
cych się do o”jęcia pomocą przekraczającą 
100.000.000 euro. 
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4. Notyfikacji w Komisji Juropejskiej jako pomoc in-
dywidualna podlega pomoc przeznaczona na duży 
projekt inwestycyjny, w odniesieniu do którego 
wysokość projektowanej pomocy przekracza mak-
symalną dopuszczalną pomoc, jaką mógł”y otrzy-
mać przedsię”iorca realizujący inwestycję o warto-
ści 100.000.000 euro, z uwzględnieniem zasad 
stosowanych przy o”liczaniu pomocy dla dużych 
projektów inwestycyjnych. 

§ 9 

1. Pomoc na wspieranie nowych inwestycji może ”yć 
udzielana wraz z pomocą na tworzenie nowych 
miejsc pracy związanych z nową inwestycją, pod 
warunkiem że łączna wielkość pomocy nie przekra-
cza maksymalnej intensywności pomocy, o której 
mowa w § 7 al”o wielkości pomocy ustalonej 
zgodnie z § 8 ust. 3, przy uwzględnieniu korzyst-
niejszych kosztów kwalifikujących się do o”jęcia 
tymi rodzajami pomocy. 

2. Pomoc, o której mowa w programie, podlega su-
mowaniu z każdą inną pomocą, w tym udzielaną ze 
środków pochodzących z ”udżetu Unii Juropejskiej, 
przeznaczoną na wspieranie nowych inwestycji lu” 
tworzenie nowych miejsc pracy i nie może przekro-
czyć maksymalnej intensywności pomocy określo-
nej w § 7 al”o wielkości pomocy ustalonej zgodnie 
z § 8 ust. 3. 

§ 10 

Z tytułu udzielania pomocy w ramach Programu 
wpływy z podatku od nieruchomości do ”udżetu mia-
sta ulegną zmniejszeniu w zależności od licz”y przed-
się”iorców, którzy ”ędą realizować inwestycje i two-
rzyć nowe miejsca pracy. Rocznie może to wynosić 
około 3. 000.000 zł. 

§ 11 

1. Zwolnienie z podatku od nieruchomości wynikające 
z programu przysługuje po spełnieniu warunków, 
o których mowa w § 4 oraz po złożeniu informacji, 
o której mowa w art. 37 ust. 3 ustawy o postępo-
waniu w sprawach dotyczących pomocy pu”licznej 
z dnia 30 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 123, 
poz. 1291) przedstawionej na formularzu stano-
wiącym załącznik do rozporządzenia Rady zini-
strów z dnia 11 sierpnia.2004 r. w sprawie infor-
macji o otrzymanej pomocy pu”licznej innej niż de 
minimis (Dz. U. Nr 191, poz. 1960) od dnia po-
wstania o”owiązku podatkowego zgodnie z przepi-
sami ustawy do końca miesiąca poprzedzającego 
dzień przekroczenia maksymalnej intensywności 
pomocy, o której mowa w § 7, lu” maksymalnej 
wielkości pomocy wymienionej w § 8 nie dłużej niż 
do upływu terminu korzystania z pomocy określo-
nego w § 4 uchwały. 

2. Przedsię”iorca korzystający ze zwolnienia zo”owią-
zany jest do przedłożenia wraz z deklaracją podat-
kową każdego roku podatkowego następującego po 
roku w którym korzystał z pomocy na podstawie 
niniejszego programu sprawozdania z uwzględnie-
niem informacji dotyczących poziomu zatrudnienia, 
wielkości  i przeznaczenia  uzyskanej  pomocy  oraz 

poniesionych  kosztów  kwalifikujących  się  do 
o”jęcia pomocą nowo utworzonych miejsc pracy 
i/lu” inwestycji, z tytułu których tę pomoc uzy-
skał. 

  3. Przedsię”iorca jest zo”owiązany powiadomić pi-
semnie organ udzielający pomocy o utracie wa-
runków zwolnienia, lu” zmianie mającej wpływ na 
wielkość udzielanej pomocy, najpóźniej w terminie 
14 dni od daty powstania okoliczności powodują-
cych tę utratę lu” zmianę. 

  4. Na podstawie informacji otrzymanych od przed-
się”iorcy organ udzielający  pomocy dokonuje 
oceny udzielonej pomocy ze szczególnym 
uwzględnieniem przekroczenia maksymalnej inten-
sywności tej pomocy. 

  5. Oeżeli przekroczenie dopuszczalnej intensywności 
pomocy nastąpiło w związku ze zwolnieniem 
przedsię”iorcy z podatku od nieruchomości 
w try”ie niniejszego programu, kwota udzielona 
ponad dopuszczalną intensywność podlega zwro-
towi. 

  6. W przypadku utraty prawa do zwolnień podatnik 
jest zo”owiązany do zapłaty podatku wraz z od-
setkami za zwłokę 

  7. Przedsię”iorca, który w ustawowym terminie za-
wiadomi organ udzielający pomocy o utracie wa-
runków do zwolnienia z podatku od nieruchomo-
ści, traci do niego prawo, poczynając od miesiąca, 
w którym je utracił. 

  8. Przedsię”iorca, który nie dopełnił o”owiązku ter-
minowego zawiadomienia o utracie warunków do 
zwolnienia z podatku od nieruchomości, traci do 
niego prawo poczynając od początku roku podat-
kowego, w którym je utracił. 

  9. Przedsię”iorca, który złożył nieprawdziwe oświad-
czenie lu” informację co do spełnienia warunków, 
od których uzależnione jest zwolnienie z podatku, 
traci do niego prawo poczynając od początku roku 
podatkowego, w którym je utracił. 

10. W przypadku wykorzystania pomocy pu”licznej 
w postaci zwolnienia z podatku od nieruchomości 
niezgodnie z przeznaczeniem, kwota w wysokości 
niezapłaconego podatku stanowi zaległość podat-
kową, do której stosuje się właściwe przepisy.  

§ 12 

Program o”owiązuje od momentu wejścia w życie 
niniejszej uchwały do dnia 31 grudnia 2006 r. 

§ 13 

Ddresatami pomocy są przedsię”iorcy podejmujący 
i prowadzący działalność gospodarczą na terenie Gmi-
ny sarów. 

§ 14 

Wrganem udzielającym pomocy i sprawującym nadzór 
jest Burmistrz ziasta sarów. 

§ 15 

Traci moc Uchwała Nr XXV/149/2004 Rady ziejskiej 
w sąrowie z dnia 30 czerwca 2004 roku w sprawie 
zwolnień od podatku od nieruchomości dla podmiotów 
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rozpoczynających i prowadzących działalność gospo-
darczą na terenie gminy sarów i określenia zasad do-
puszczalności udzielania pomocy pu”licznej dla przed-
się”iorców. 

§ 16 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi ziasta 
sarów. 
 
 
 

§ 17 

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

 STANISŁAW SZCZĘSNY 

 
 

1478 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W  AROWIE 

z dnia 16 marca 2006 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
wsi Kruków 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), 
art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) oraz 
w związku z uchwałą nr XXXVK/221/2005 Rady ziejskiej w sarowie z dnia 
19 maja 2005 r. Rada ziejska w sarowie uchwala, co następuje: 

 
 

R o z d z i a ł  1 

Przepisy ogólne 

§ 1 

Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego wsi Kruków w granicach administracyjnych 
o”rę”u. 

§ 2 

1. Kntegralną częścią uchwały są załączniki:  
1) rysunek planu w skali 1:5 000 dla części nieza-

inwestowanej o”rę”u, stanowiący załącznik 
nr 1, 

2) rysunek planu w skali 1:2 000 dla części zain-
westowanej o”rę”u, stanowiący załącznik nr 2, 

3) rysunek planu w skali 1:2 000 dla części zain-
westowanej o”rę”u, stanowiący załącznik nr 3. 

2. Załącznikiem nr 4 do uchwały jest rozstrzygnięcie 
w sprawie sposo”u realizacji inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które należą do zadań 
własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.  

§ 3 

1. Następujące określenia stosowane w uchwale 
oznaczają: 
1) nieprzekraczalna linia za”udowy – linia wyzna-

czająca granicę dopuszczalnego wznoszenia ”u-
dynków oraz określonych w ustaleniach planu 
rodzajów ”udowli naziemnych nie”ędących li-
niami przesyłowymi i sieciami uz”rojenia terenu; 
linia ta nie dotyczy istniejących ”udynków, zlo-
kalizowanych przed wejściem w życie niniejszej 
uchwały poza wyznaczoną linią za”udowy, 

2) o”owiązująca linia za”udowy – linia wzdłuż któ-
rej należy sytuować ”udynki oraz określone 
w ustaleniach planu rodzaje ”udowli naziemnych 
nie”ędące liniami przesyłowymi i sieciami uz”ro-
jenia terenu, uwzględniając możliwość przekro-
czenia linii elementem ”udynku takim jak ganek, 
weranda, wykusz, ”alkon, taras, schody, o po-
wierzchni nie większej niż 25% płaszczyzny ”u-
dynku przylegającej do o”owiązującej linii za”u-
dowy, nie więcej niż na odległość 1,5 m, 

3) przepisy szczególne lu” odrę”ne – aktualne 
w momencie wykonywania niniejszej uchwały 
przepisy prawne, 

4) przeznaczenie podstawowe – jest to część prze-
znaczenia terenu, która dominuje w danym tere-
nie lu” o”szarze w sposó” określony ustaleniami 
planu, 

5) przeznaczenie dopuszczalne – rodzaj przezna-
czenia terenu inny niż podstawowy, który uzu-
pełnia lu” wz”ogaca przeznaczenie podstawowe 
w sposó” określony w ustaleniach planu i które-
go powierzchnia użytkowa, za”udowy lu” części 
terenu zajmuje w granicach terenu i poszczegól-
nych nieruchomości mniej niż odpowiednia po-
wierzchnia zajmowana przez przeznaczenie pod-
stawowe, 

6) teren – o”szar wyznaczony w rysunku planu li-
niami rozgraniczającymi, oznaczony sym”olem 
lu” sym”olem i numerem, 

7) usługi (”ez określonego zakresu) – działalność 
z zakresu handlu, gastronomii, rzemiosła, kultu-
ry, opieki zdrowotnej lu” weterynaryjnej, sportu, 
rekreacji lu” wypoczynku, turystyki, o”iekty kul-
tu religijnego, a także działalność w zakresie o”-
sługi ludności lu” przedsię”iorstw, 
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8) za”udowa mieszkaniowa o niskiej intensywności 
– lokalizacja ”udynku jednorodzinnego zawiera-
jącego nie więcej niż 2 mieszkania lu” jedno 
mieszkanie i jedno pomieszczenie usługowe lu” 
”udynku wielorodzinnego zawierającego nie 
więcej niż 4 mieszkania lu” zespół takich ”udyn-
ków. 

2. Pojęcia niezdefiniowane należy rozumieć zgodnie 
z o”owiązującymi przepisami szczególnymi. 

§ 4 

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

czeniu lu” zasadach zagospodarowania, z za-
strzeżeniem § 8 ust. 1 pkt 3 lit. d), 

3) oznaczenia przeznaczenia terenów, 
4) o”owiązujące linie za”udowy, 
5) nieprzekraczalne linie za”udowy, 
6) strefa ochrony konserwatorskiej„B”, 
7) o”iekty o walorach kulturowych umieszczone 

w gminnej ewidencji za”ytków, 
2. Następujące oznaczenia graficzne przedstawione na 

rysunku planu nie są o”owiązującymi ustaleniami 
planu i mają charakter postulatywny lu” informa-
cyjny dla oznaczeń wynikających z odrę”nych 
przepisów: 
1) granice o”rę”ów wsi, 
2) linie podziału wewnętrznego, 
3) sym”ole określające udokumentowane stanowi-

ska archeologiczne, 
4) orientacyjny zasięg zalewu powodziowego 

z 1997 roku, 
5) oznaczenia graficzne w dziale – zasady o”sługi 

w zakresie infrastruktury technicznej. 

R o z d z i a ł  2 

Ustalenia dla całego obszaru w granicach planu 

§ 5 

1. W zakresie ogólnych zasad ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego ustala się: 
1) Ukształtowania lu” rewaloryzacji wymagają: 

a) układy przestrzenne wsi w oparciu o zasadę 
kontynuacji historycznego rozwoju jednostek 
osadniczych; 

”) hierarchiczny układ komunikacyjny stanowią-
cy czytelny szkielet o”szaru, zapewniający 
właściwą dostępność terenów przeznaczo-
nych pod zainwestowanie przy równoczesnej 
segregacji ruchu; 

c) ciągi za”udowy lokalizowanej na o”szarach 
wiejskich i przemysłowych, szczególnie 
wzdłuż ulic i dróg pu”licznych; 

d) formy za”udowy mieszkaniowej, przemysło-
wej i usługowej; 

e) ekspozycja o”iektów reprezentacyjnych z te-
renów pu”licznych; 

f) kompozycja zieleni na terenach pu”licznych 
oraz w zespołach usług z zielenią towarzy-
szącą; 

g) ciągi zieleni stanowiące izolację przestrzenną 
terenów i o”iektów o”cych krajo”razowo lu” 
uciążliwych; 

2) Wchrony wymagają: 
a) historyczne układy przestrzenne wsi, 
”) tereny zwartych kompleksów leśnych i ich 

o”rzeży, cenne zespoły przyrodniczo-krajo-
”razowe oraz tereny otwartej rolniczej prze-
strzeni produkcyjnej, 

c) istniejące grupy zieleni, aleje i szpalery drzew 
towarzyszące za”udowie oraz wzdłuż ciągów 
komunikacyjnych, 

d) historyczne formy ”udynków o walorach kul-
turowych, wskazanych w rysunku planu; 

3) Nakazy, zakazy, dopuszczenia i ograniczenia 
w zagospodarowaniu terenów służące ochronie 
i kształtowaniu ładu przestrzennego określają 
przepisy  niniejszej  uchwały  zawarte  w roz-
dziale 3. 

2. W zakresie ogólnych zasad ochrony dziedzictwa 
kulturowego i za”ytków oraz dó”r kultury współ-
czesnej ustala się strefę „B” ochrony konserwator-
skiej w granicach której o”owiązują następujące 
wymogi konserwatorskie: 
1) zachować i wyeksponować elementy historycz-

nego układu przestrzennego, tj. rozplanowanie 
dróg, ulic i placów, linie za”udowy, kompozycję 
wnętrz ur”anistycznych oraz kompozycję zieleni, 

2) dostosować nową za”udowę do historycznej 
kompozycji przestrzennej w zakresie sytuacji, 
skali i ”ryły oraz nawiązać formami współcze-
snymi i stosowanymi materiałami do lokalnej 
tradycji architektonicznej uwzględniając zasadę, 
że nowa za”udowa nie może dominować nad 
za”udową historyczną, 

3) o”iekty o walorach kulturowych poddać restau-
racji i modernizacji technicznej z dostosowaniem 
o”ecnej lu” projektowanej funkcji do wartości 
o”iektu, 

4) formę nowych o”iektów należy dostosować do 
skali, ukształtowania ”ryły i detalu istniejącej hi-
storycznej za”udowy, w tym formy i wysokości 
dachu, układu kalenicy, poziomu posadowienia 
parteru, 

5) w przypadku prze”udowy o”iektów istniejących 
ustala się wymóg nawiązania do zachowanej 
za”udowy historycznej ga”arytami, szerokością 
traktów, układem dachów, wysokością nad-
ziemnych kondygnacji, licz”ą osi elewacji oraz 
podziałami poziomymi elewacji, z tolerancją 
±10%, a także użytymi materiałami; 

6) w przypadku roz”udowy istniejących o walorach 
kulturowych ustala się wymóg zachowania pod-
stawowych elementów kompozycji ”udynku 
w zakresie symetrii oraz proporcji wysokości da-
chu do wysokości elewacji, 

7) wyklucza się możliwość prowadzenia napo-
wietrznych linii teletechnicznych i energetycz-
nych, 

8) wyklucza się możliwość stosowania ogrodzeń 
”etonowych i prefa”rykowanych, 

9) dopuszcza się lokalizacje wolno stojących silo-
sów pod warunkiem zachowania ekspozycji 
o”iektów za”ytkowych z terenów pu”licznych. 
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3. W o”rę”ie za”ytkowych stanowisk archeologicz-
nych wszelkie inwestycje należy prowadzić zgodnie 
z przepisami odrę”nymi i szczególnymi.  

4. Na całym o”szarze miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego ustala się:  
1) ochronę o”iektów o walorach kulturowych, 

wskazanych na rysunku planu, 
2) ochrona, o której mowa w pkt 1, polega 

w szczególności na zachowaniu podstawowych 
elementów o”iektów, takich jak ”ryła ”udynku, 
forma dachu, rozmieszczenie otworów okien-
nych i drzwiowych, symetryczne podziały sto-
larki, detale architektoniczne, 

3) roz”udowa, prze”udowa, remont, zmiana funkcji 
o”iektów, o których mowa w pkt 1, wymaga 
uzgodnienia właściwego Konserwatora Za”yt-
ków zgodnie z przepisami szczególnymi, 

4) ochroną, o której mowa w pkt 1, o”ejmuje się 
o”iekty o”jęte gminną lu” wojewódzką ewiden-
cją za”ytków. 

§ 6 

W zakresie granic i sposo”ów zagospodarowania tere-
nów lu” o”iektów podlegających ochronie, ustalonych 
na podstawie przepisów odrę”nych, w tym terenów 
górniczych, a także narażonych na nie”ezpieczeństwo 
powodzi ustala się w granicach o”szarów narażonych 
na nie”ezpieczeństwo powodzi wskazanych na rysun-
ku planu zakaz za”udowy. 

§ 7 

1. Ustala się następujące ogólne zasady uz”rojenia 
terenów w infrastrukturę techniczną: 
1) sieci uz”rojenia technicznego terenu w o”szarze 

za”udowy zwartej należy prowadzić w o”rę”ie 
linii rozgraniczających ulic,  

2) projektowane sieci uz”rojenia należy sytuować 
równolegle w stosunku do istniejących i plano-
wanych linii rozgraniczających ulic, w takich po-
ziomych i pionowych odległościach od istnieją-
cych i projektowanych elementów podziemnego 
i naziemnego uz”rojenia terenu, jakie przewidują 
o”owiązujące przepisy szczególne, 

3) w przypadku realizacji sieci uz”rojenia technicz-
nego poza liniami rozgraniczającymi ulic, należy 
je prowadzić równolegle do granic działek, 
w pasie terenu wolnym od innego istniejącego 
uz”rojenia, 

4) w przypadku, gdy istniejące uz”rojenie terenu 
prowadzone jest w sposó” sprzeczny z zasada-
mi określonymi w pkt 1, 2 i 3 – należy dążyć do 
jego przełożenia, umożliwiając tym samym pra-
widłowe sytuowanie innych sieci, 

5) odstępstwa od zasady, o której mowa w pkt ,1, 
2, 3 i 4 dopuszcza się wyłącznie wtedy, gdy nie 
ma technicznej możliwości realizacji tych usta-
leń, 

6) dopuszcza się możliwość realizacji urządzeń 
technicznych uz”rojenia jako towarzyszących 
inwestycjom na terenach własnych inwestorów, 
pod warunkiem nienaruszenia warunków za”u-
dowy, o których mowa w dziale KK, 

7) realizacja układu komunikacyjnego powinna 
o”ejmować kompleksową realizację uz”rojenia 
technicznego, 

  8) demontaż wszystkich istniejących nieczynnych 
sieci uz”rojenia terenu w przypadkach moder-
nizacji, ”udowy i prze”udowy układu komuni-
kacyjnego, 

  9) realizacja nowych sieci od”ywać się powinna 
po trasach zdemontowanych nieczynnych sieci, 
pod warunkiem zachowania zgodnych z przepi-
sami odległości od innych elementów uz”roje-
nia podziemnego, 

10) prze”udowa istniejących i likwidacja nieczyn-
nych sieci, kolidujących z planowanym zainwe-
stowaniem, 

11) dopuszcza się realizację urządzeń technicznych 
uz”rojenia, w tym ciągów drenażowych, prze-
wodów i urządzeń służących do przesyłania 
płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz 
urządzeń łączności pu”licznej i sygnalizacji, 
a także innych podziemnych, naziemnych lu” 
nadziemnych o”iektów i urządzeń niez”ędnych 
do korzystania z tych przewodów i urządzeń na 
terenach oznaczonych na rysunku planu sym-
”olami R, RW, ZL, o ile przepisy szczególne nie 
”ędą tego wykluczać, 

12) w granicach terenów oznaczonych na rysunku 
planu sym”olami Rz/zN, zN, UĄ dopuszcza 
się realizacje urządzeń technicznych uz”rojenia 
związanych z o”sługą  tych o”szarów,  

13) dla realizacji urządzeń, o których mowa 
w pkt 11 i 12, które służą więcej niż jednemu 
od”iorcy  dopuszcza się wydzielenia niez”ęd-
nych działek, w takim przypadku należy za-
pewnić dojazd do działek z dróg pu”licznych 
w formie drogi wewnętrznej lu” organizacji za-
”udowy umożliwiającej świadczenie służe”no-
ści dojazdu. 

2. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się: 
1) zaopatrzenie w wodę z komunalnej sieci wodo-

ciągowej,  
2) ochronę ujęć wody, zgodnie z przepisami szcze-

gólnymi, 
3) ”udowę z”iorników wyrównawczych zapewnia-

jących utrzymanie właściwego ciśnienia w sieci 
rozdzielczej, 

4) ”udowę sieci wodociągowej poprzez realizację 
sieci rozdzielczej ułożonej zgodnie z ustaleniami 
określonymi w ust. 1, 

5) ”udowę rozdzielczej sieci wodociągowej w ukła-
dach pierścieniowych, zapewniającej ciągłość 
dostawy wody do od”iorców oraz za”ezpiecze-
nie ppoż., 

6) wymianę sieci wodociągowej, która ze względu 
na z”yt małe przekroje lu” zły stan techniczny 
nie pozwala na dostawę wody w odpowiedniej 
ilości i odpowiednim ciśnieniu. 

3. W zakresie odprowadzania ścieków komunalnych 
i przemysłowych ustala się: 
1) odprowadzenie ścieków komunalnych i przemy-

słowych do komunalnego systemu kanalizacji 
sanitarnej,  

2) odprowadzenie ścieków sanitarnych systemem 
grawitacyjno-tłocznym do gminnego systemu 
kanalizacji sanitarnej, 

3) na o”szarach niewyposażonych w sieci kanali-
zacji sanitarnej dopuszcza się tymczasowo od-
prowadzenie ścieków do z”iorników ”ezodpły-
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wowych lu” zastosowanie innych systemów 
odprowadzenia ścieków zgodnych z o”owiązują-
cymi przepisami i normami oraz warunkami lo-
kalnymi, 

4) wyposażenie w sieć kanalizacji sanitarnej 
wszystkich o”szarów zainwestowania, 

5) ”udowę kanalizacji sanitarnej ułożonej zgodnie 
z ustaleniami określonymi w ust. 1,  

6) modernizację i prze”udowę sieci kanalizacji sani-
tarnej ze względu na jej stan techniczny z do-
stosowaniem jej prze”iegu do planowanego po-
działu terenu i projektowanej za”udowy, 

7) podczyszczenie ścieków przemysłowych o prze-
kroczonych dopuszczalnych wartościach zanie-
czyszczeń, przed ich wprowadzeniem do kanali-
zacji sanitarnej, w oczyszczalniach zakładowych, 
zlokalizowanych na terenie własnym Knwestora. 

4. W zakresie odprowadzania wód opadowych ustala 
się: 
1) odprowadzenie wód opadowych do istniejącego 

i planowanego systemu sieci kanalizacji desz-
czowej, oraz do rowów melioracyjnych i rzek 
znajdujących się w o”rę”ie o”szaru o”jętego 
planem, na warunkach określonych przez admi-
nistratora rowów i rzek, 

2) dopuszcza się rozwiązania techniczne służące 
zatrzymaniu wód w o”rę”ie posesji w postaci 
studni chłonnych, systemów rozsączających 
i z”iorników wodnych, przy zapewnieniu ”ezpie-
czeństwa ich użytkowania, 

3) usunięcie z wód deszczowych su”stancji ropo-
pochodnych i zawiesin, jeśli przekroczą one war-
tości określone w przepisach szczególnych, 
przed ich wprowadzeniem do kanalizacji desz-
czowej lu” do od”iornika, na terenie własnym 
inwestora, 

4) utwardzenie i skanalizowanie terenów, na któ-
rych może dojść do zanieczyszczenia su”stan-
cjami, o których mowa w pkt 3, 

5) ”udowę kanalizacji deszczowej ułożonej zgodnie 
z ustaleniami określonymi w ust. 1, 

6) modernizację i prze”udowę sieci kanalizacji 
deszczowej ze względu na jej stan techniczny 
z dostosowaniem jej prze”iegu do planowanego 
podziału terenu i projektowanej za”udowy, 

7) przed przystąpieniem do prac w o”rę”ie sieci 
i urządzeń melioracji szczegółowych, należy spo-
rządzić dokumentację techniczną zawierającą 
sposó” jej od”udowy, 

8) zarurowanie melioracyjnych rowów otwartych 
kolidujących z planowanym zainwestowaniem, 
na warunkach określonych przez administratora 
rowów. 

5. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się: 
1) dostawę gazu z rozdzielczej sieci gazowej, na 

warunkach określonych przez operatora sieci, 
2) ”udowę rozdzielczej sieci gazowej ułożonej 

zgodnie z ustaleniami określonymi w ust. 1, 
3) wykorzystanie gazu do celów grzewczych, 
4) strefy ograniczonego użytkowania w sąsiedz-

twie sieci i urządzeń gazowych zgodnie z przepi-
sami szczególnymi. 

6. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną 
ustala się: 

  1) dostawę energii elektroenergetycznej z istnieją-
cej i planowanej sieci średniego i niskiego na-
pięcia, 

  2) roz”udowę i ”udowę nowych linii energetycz-
nych wysokiego, średniego i niskiego napięcia 
wraz z ”udową stacji transformatorowych, 
oznaczonych na rysunku planu sym”olem J 
wykonanych w zależności od sposo”u zago-
spodarowania terenów jako w”udowane lu” 
o”iekty wolno stojące na wydzielonych dział-
kach z zapewnieniem dogodnego do nich do-
jazdu, 

  3) powiązanie linii energetycznych, o których 
mowa w pkt 2, z istniejącą siecią energetycz-
ną, 

  4) zakaz ”udowy nowych elektroenergetycznych 
linii napowietrznych oraz ska”lowanie istnieją-
cych napowietrznych linii elektroenergetycz-
nych w o”rę”ie zwartej za”udowy wsi, 

  5) strefy techniczne linii napowietrznych średnie-
go napięcia po 5 m w o”ie strony od osi linii, 
określone na rysunku planu, 

  6) w przypadku ska”lowania linii średniego napię-
cia, ustalenia pkt 5 tracą moc, 

  7) ”udowę dodatkowych stacji transformatoro-
wych, niewymienionych w pkt. 2 stosownie do 
potrze”, zlokalizowanych na terenie własnym 
Knwestora w ilości i w rejonach lokalizacji okre-
ślonych przez zarządzającego siecią stosownie 
do zapotrze”owania mocy,  

  8) ”udowę nowych linii elektroenergetycznych 
wysokiego napięcia, których lokalizacja nie mo-
że ”yć sprzeczna z ustaleniami niniejszego pla-
nu, 

  9) dopuszcza się prowadzenie linii, o których mo-
wa w pkt 2 i 8, przez tereny użytkowane rolni-
czo, 

10) możliwość wykorzystania energii elektrycznej 
do celów grzewczych. 

7. W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się: 
1) realizację lokalnych źródeł ciepła na gaz z sieci 

gazowej, energię elektryczną, paliwa płynne, olej 
lekki oraz odnawialne źródła energii,  

2) stosowanie urządzeń grzewczych o wysokiej 
sprawności i niskim stopniu emisji zanieczysz-
czeń, 

3) likwidację ”ądź modernizację lokalnych kotłowni, 
o wysokim stopniu emisji zanieczyszczeń, po-
przez zmianę czynnika grzewczego. 

8. W zakresie telekomunikacji ustala się: 
1) ”udowę sieci telekomunikacyjnej ułożonej zgod-

nie z ustaleniami określonymi w ust. 1, 
2) lokalizowanie sieci telekomunikacyjnych we 

wspólnych kanałach z”iorczych w porozumieniu 
ze wszystkimi operatorami sieci, 

3) w zakresie urządzeń i instalacji telefonii komór-
kowej o”owiązuje: 

4) zakaz lokalizacji masztów antenowych na tere-
nach stref ochrony konserwatorskiej B. 

9. W zakresie gromadzenia i usuwania odpadów o”o-
wiązują zasady określone w odrę”nych przepisach; 
dopuszcza się lokalizowanie pojemników do prowa-
dzenia selektywnej z”iórki odpadów. 
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§ 8 

1. W zakresie parametrów i wskaźników kształtowa-
nia za”udowy oraz zasad zagospodarowania terenu 
ustala się: 
1) Dla terenów za”udowy mieszkaniowej niskiej in-

tensywności, oznaczonych na rysunku planu 
sym”olami zN: 
a) dopuszcza się wprowadzenie jako uzupełnia-

jącego przeznaczenia terenu usług nieuciążli-
wych z zakresu handlu, o”sługi ludności 
i przedsię”iorstw oraz opieki zdrowotnej 
z wyjątkiem szpitali, 

”) w przypadku wprowadzania usług jako uzu-
pełniającego przeznaczenia terenu za”udowy 
mieszkaniowej, powierzchnia użytkowa tych 
usług nie może przekraczać 30% powierzchni 
użytkowej ”udynków, 

c) ustala się nieprzekraczalne linie za”udowy od 
granic terenów z terenami ulic i dróg, o ile 
przepisy szczegółowe nie stanowią inaczej: 
– kategorii L – w odległości 6 m, 
– wewnętrznych ewentualnie wyznaczanych 

w ramach poszczególnych terenów – 
w odległości 5 m; 

– dróg gospodarczych transportu rolnego – 
w odległości 6 m; 

d) powierzchnie za”udowy ”udynków mieszkal-
nych na poszczególnych działkach nie mogą 
przekroczyć 30% powierzchni działek, a ”u-
dynków mieszkalno-usługowych 50% po-
wierzchni działek, 

e) powierzchnia ”iologicznie czynna poszcze-
gólnych działek powinna zajmować co naj-
mniej 40% powierzchni działek, 

f) ustalenia określone w pkt 4 i 5 nie dotyczą 
nieruchomości położonych w o”szarach 
zwartej za”udowy wiejskiej z istniejącą za”u-
dową przed dniem wejścia w życie niniejszej 
uchwały oraz pojedynczych nieruchomości 
położonych pomiędzy nieruchomościami za-
”udowanymi, przeznaczonych na nową za-
”udowę,  

g) ”udynki mieszkalne lu” mieszkalno-usługowe 
nie mogą przekraczać dwóch kondygnacji, 
w tym poddasze, 

h) wysokość ”udynków mierzona od poziomu 
terenu do najwyższego gzymsu nie może 
przekraczać 7 m, a mierzona od poziomu te-
renu do najwyższego punktu dachu nie może 
przekraczać 12 m, 

i) w przypadku modernizacji lu” prze”udowy 
o”iektów istniejących ustala się wymóg na-
wiązania do zachowanej za”udowy histo-
rycznej zlokalizowanej na działkach sąsied-
nich ga”arytami, szerokością traktów, ukła-
dem dachów, wysokością nadziemnych kon-
dygnacji, licz”ą osi elewacji oraz podziałami 
poziomymi elewacji; w takich przypadkach 
wysokości określone w pkt 9 mogą ”yć prze-
kroczone o 20%, 

j) istniejące ”udynki mogą ”yć remontowane 
lu” modernizowane z zachowaniem dotych-
czasowej formy, 

k) ustala się dopuszczalne formy dachów o”o-
wiązujące na wszystkich terenach, o ile usta-
lenia  szczegółowe  określone  w rozdziale 3 
nie stanowią inaczej: 
– dwuspadowe lu” wielospadowe, syme-

tryczne o nachyleniu połaci od 37–45°, 
z ewentualnymi naczółkami, 

– mansardowe, 
l) ”udynki gospodarcze lu” garaże wolno stoją-

ce mogą ”yć wyłącznie parterowe i winny 
mieć formę dachu odpowiadającą formie ”u-
dynków mieszkalnych, 

2) Dla terenów za”udowy zagrodowej lu” mieszka-
niowej oznaczonych na rysunku planu Rz/zN: 
a) dopuszcza się adaptacje ”udynków mieszkal-

nych, gospodarczych oraz inwentarskich na 
funkcje mieszkalne niezwiązane z prowadze-
niem gospodarstw rolnych, hodowlanych lu” 
ogrodniczych oraz mieszkalno-usługowe lu” 
usługowe, 

”) w przypadku terenów za”udowy mieszka-
niowej zN dopuszcza się wprowadzenie jako 
uzupełniającego przeznaczenia terenu usług 
nieuciążliwych z zakresu handlu, o”sługi lud-
ności i przedsię”iorstw oraz opieki zdrowot-
nej z wyjątkiem szpitali, 

c) dopuszcza się lokalizacje ”udynków miesz-
kalnych na wolnych działkach oraz na dział-
kach wydzielonych z nieruchomości rolnych, 

d) ustala się nieprzekraczalne linie za”udowy od 
granic terenów z terenami ulic i dróg, o ile 
przepisy szczegółowe nie stanowią inaczej: 
– kategorii L – w odległości 6 m, 
– wewnętrznych – w odległości 5 m, 
– wewnętrznych ewentualnie wyznaczanych 

w ramach poszczególnych terenów – 
w odległości 5 m; 

– dróg gospodarczych transportu rolnego – 
w odległości 6 m; 

e) powierzchnie za”udowy ”udynków na po-
szczególnych działkach nie mogą przekroczyć 
50% powierzchni działek, 

f) powierzchnia terenu zajętego pod funkcje 
usługowe nie może przekroczyć 50% dla da-
nego terenu, 

g) powierzchnia ”iologicznie czynna poszcze-
gólnych działek powinna zajmować co naj-
mniej 30% powierzchni działek, 

h) ustalenia określone w pkt 5, 6 i 7 nie dotyczą 
nieruchomości położonych w o”szarach 
zwartej za”udowy wiejskiej z istniejącą za”u-
dową przed dniem wejścia w życie niniejszej 
uchwały oraz pojedynczych nieruchomości 
położonych pomiędzy nieruchomościami za-
”udowanymi, przeznaczonych na nową za-
”udowę,  

i) ”udynki mieszkalne nie mogą przekraczać 
dwóch kondygnacji, w tym poddasze, 

j) wysokość ”udynków mierzona od poziomu 
terenu do najwyższego gzymsu nie może 
przekraczać 9 m, a mierzona od poziomu te-
renu do najwyższego punktu dachu nie może 
przekraczać 14 m, 
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k) istniejące ”udynki mogą ”yć remontowane 
lu” modernizowane z zachowaniem dotych-
czasowej formy, 

l) nie dopuszcza się nad”udowy o”iektów ”ę-
dących w gminnej ewidencji za”ytków, 

m) ustala się dopuszczalne formy dachów o”o-
wiązujące na wszystkich terenach, o ile usta-
lenia  szczegółowe  określone  w rozdziale 3 
nie stanowią inaczej: 
– dwuspadowe lu” wielospadowe, syme-

tryczne o nachyleniu połaci od 37–45°, 
z ewentualnymi naczółkami, 

– mansardowe, 
n) ”udynki gospodarcze, inwentarskie lu” gara-

że wolno stojące mogą ”yć wyłącznie parte-
rowe i winny mieć formę dachu odpowiada-
jącą formie ”udynków mieszkalnych, 

3) Dla terenów komunikacji oznaczonych na rysun-
ku planu sym”olami KDL, KDD, KDg, oraz KDW 
ustala się następujące zasady w zakresie zasad 
modernizacji, roz”udowy i ”udowy systemów 
komunikacji i infrastruktury technicznej 
a) szerokości w liniach rozgraniczających dróg 

i ulic: 
– KDL – droga lokalna – co najmniej 15 m, 
– KDD – droga dojazdowa – 10 m, 
– KDg – drogi gospodarcze transportu rol-

nego – co najmniej 4,5 m, 
– KDW – drogi wewnętrzne – co najmniej 

6 m,  
”) szerokości, o których mowa w pkt 1, nie 

o”owiązują w granicach o”szarów zwartej 
za”udowy wsi, gdzie należy je dostosować 
do możliwości wynikających z istniejącej za-
”udowy i granic władania, 

c) drogi wewnętrzne mogą ”yć zaliczone do ka-
tegorii dróg gminnych w try”ie odrę”nej 
uchwały; w takim przypadku do tych dróg 
odnoszą się ustalenia planu odpowiadające 
określonej kategorii technicznej,  

d) linie rozgraniczające tereny komunikacji pu-
”licznej mogą ”yć korygowane w kierunku 
poszerzenia dróg i ulic za zgodą właścicieli 
gruntów, których poszerzenie dotyczy o sze-
rokość nie większą niż 3 m, 

e) dopuszcza się realizacje zatok postojowych, 
f) w liniach rozgraniczających ulic w granicach 

o”szarów zwartej za”udowy wsi należy 
w miarę możliwości prowadzić wszelkie sieci 
infrastruktury technicznej, 

g) sieci infrastruktury technicznej na odcinkach 
dróg położonych poza o”szarami za”udowy 
wiejskiej należy prowadzić poza pasami dro-
gowymi, chy”a że zarządca drogi dopuści 
prowadzenie sieci w pasie drogowym. 

4) Dla terenów rolniczych oznaczonych na rysunku 
planu sym”olem R, RW ustala się: 
a) dopuszczalna jest zmiana sposo”u rolniczego 

użytkowania terenów w ramach kategorii 
przeznaczenia terenów, określonych sym”o-
lem R  

”) wprowadza się zakaz za”udowy z zastrzeże-
niem lit. c), 

c) dopuszcza się lokalizacje o”iektów magazy-
nowych nieprzekraczających powierzchni za-
”udowy 120 m2 i ku”atury 500 m3 związa-
nych z prowadzeniem gospodarstw sadowni-
czych, których powierzchnia użytków zajmu-
je w zwartym kompleksie co najmniej 1 ha, 

d) o”iekty, o których mowa w pkt 2, mogą ”yć 
realizowane jako konstrukcje szkieletowe 
o estetycznej formie i użytkowane tymcza-
sowo – po zaprzestaniu działalności sadow-
niczej podlegają roz”iórce, 

e) dopuszcza się zalesienia gruntów rolnych, 
f) ustala się ochronę istniejącej zieleni śródpol-

nej, 
g) należy zachować istniejące śródpolne drogi 

transportu rolniczego, 
h) dopuszcza się wydzielanie śródpolnych dróg 

transportu rolniczego, 
i) zmiany prze”iegu dróg, o których mowa 

w lit. h, są dopuszczalne pod warunkiem za-
chowania warunków dostępności do nieru-
chomości rolnych związanych z drogami, któ-
rych dotyczy zmiana, 

j) istniejące śródpolne cieki wodne i rowy me-
lioracyjne podlegają ochronie, chy”a że admi-
nistrator cieku lu” rowu dopuści ich zaruro-
wanie lu” likwidację. 

§ 9 

1. W zakresie zasad i warunków scalania i podziału 
nieruchomości ustala się: 
1) Dla terenów za”udowy mieszkaniowej niskiej in-

tensywności oznaczonych na rysunku planu 
sym”olem zN: 
a) wydzielane działki są przeznaczone na lokali-

zacje za”udowy w układzie wolno stojącym, 
”) powierzchnia działek przeznaczonych pod 

nową za”udowę nie może ”yć mniejsza niż 
1100 m2, z wyjątkiem za”udowy plom”owej 
na o”szarach historycznie ukształtowanej za-
”udowy wiejskiej, która może ”yć lokalizo-
wana na mniejszych działkach, pod warun-
kiem podporządkowania jej lokalizacji zasa-
dom kontynuacji układu ur”anistycznego, 

c) dopuszcza się scalanie gruntów, 
d) dopuszcza się wtórny podział działek na tere-

nach za”udowanych jedynie w przypadkach  
mających na celu wyrównanie granic, po-
większenie działek sąsiednich lu” zniesienie 
współwłasności, 

e) dla działek położonych przy drogach KD 
i KDW kąt położenia granic działek w stosun-
ku do pasa drogi ustala się na 60–90W. 

2) Dla terenów za”udowy zagrodowej lu” mieszka-
niowej oznaczonych na rysunku planu Rz/zN: 
a) dopuszcza się scalanie gruntów, 
”) dopuszcza się wtórny podział działek na tere-

nach za”udowanych, pod warunkiem zacho-
wania warunków zapisanych w pkt 3 i 5. 

c) dla działek położonych przy drogach KD 
i KDW kąt położenia granic działek w stosun-
ku do pasa drogi ustala się na 60–90 W. 
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d) wydzielane działki są przeznaczone na lokali-
zacje za”udowy w układzie wolno stojącym; 

e) powierzchnia działek przeznaczonych pod 
nową za”udowę mieszkaniową nie może ”yć 
mniejsza niż 1100 m2, z wyjątkiem za”udo-
wy plom”owej na o”szarach historycznie 
ukształtowanej za”udowy wiejskiej, która 
może ”yć lokalizowana na mniejszych dział-
kach, pod warunkiem podporządkowania jej 
lokalizacji zasadom kontynuacji układu ur”a-
nistycznego, 

f) powierzchnia działek przeznaczonych pod 
nową za”udowę zagrodową nie może ”yć 
mniejsza niż 2000 m2. 

§ 10 

Ustala się następujące zasady w zakresie wymagań 
wynikających z potrze” kształtowania przestrzeni pu-
”licznych: 
1) dla terenów komunikacji, oznaczonych na rysunku 

planu sym”olami KDL, KDD: 
a) ustala się zakaz realizacji nowych o”iektów ”u-

dowlanych, z wyjątkiem urządzeń technicznych 
dróg i ulic związanych z utrzymaniem i o”sługą 
ruchu, 

”) ustala się zakaz roz”udowy i wymiany ”udowli 
istniejących niezwiązanych z utrzymaniem dróg i 
ulic oraz o”sługą ruchu, 

c) dopuszcza się lokalizowanie w liniach rozgrani-
czających ulic w granicach o”szarów zwartej 
za”udowy wsi o”iektów małej architektury, re-
klam, urządzeń technicznych oraz zieleni, 

d) w granicach o”szarów zainwestowania wsi 
o”iekty małej architektury winny mieć jednolite 
formy wzdłuż całych ciągów ulic, 

e) dopuszczalne parametry reklam wolno stojących 
określi zarządca drogi, 

f) zaleca się nasadzenia szpalerów zieleni w pa-
sach drogowych pomiędzy o”szarami zainwe-
stowania wsi oraz wzdłuż terenów przemysło-
wych. 

§ 11 

W zakresie szczegółowych warunków zagospodaro-
wania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, 
w tym zakazu za”udowy ustala się: 
1) dla terenów za”udowy zagrodowej, mieszkaniowej 

lu” usługowej o”owiązek zapewnienia miejsc par-
kingowych na terenie własnym zgodnie ze wskaź-
nikiem 1 stanowisko postojowe na każde kolejne 
rozpoczęte 40 m2 powierzchni użytkowej usług, 

2) Dla terenów komunikacji oznaczonych na rysunku 
planu sym”olami KDL, KDD, KDg oraz KDW ustala 
się następujące zasady o”sługi terenów za”udowa-
nych lu” przeznaczonych na za”udowę: 
a) dla nieruchomości przyległych do terenów dróg 

dojazdowych – KDD lu” dróg wewnętrznych – 
KDW wyklucza się ”ezpośrednie wjazdy z dróg 
lokalnych – KDL, 

”) dla nieruchomości przyległych wyłącznie do te-
renów dróg lokalnych – KDL, dopuszcza się 
”ezpośrednie wjazdy z tych dróg, 

c) nieruchomości posiadające wjazdy z dróg pu-
”licznych przed dniem wejścia w życie niniejszej 
uchwały mogą ”yć o”sługiwane na dotychcza-
sowych zasadach. 

§ 12 

Nie określa się ogólnych zasad w zakresie sposo”u 
i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządza-
nia i użytkowania terenów. 

R o z d z i a ł  3 

Ustalenia szczegółowe dla terenów w liniach 
rozgraniczających 

§ 13 

1.  Dla terenów za”udowy zagrodowej lu” za”udowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonych na ry-
sunku planu sym”olami Rz/zN 1 do Rz/zN 11 
ustala się przeznaczenie: 
1) podstawowe – za”udowa zagrodowa lu” za”u-

dowa mieszkaniowa jednorodzinna, 
2) uzupełniające: 

a) usługi, 
”) zieleń urządzona, ogrody przydomowe, 
c) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej, 
d) drogi wewnętrzne. 

2. Ustala się nieprzekraczalne linie za”udowy: 
1) dla terenów oznaczonych na rysunku planu 

sym”olami Rz/zN 4, Rz/zN 6, Rz/zN 9 od 
terenu KDD 4 – w odległości 6 m, 

2) dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
sym”olami  Rz/zN 8,  Rz/zN 10  od terenu 
KDD 4 – w odległości 10 m, 

3) dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
sym”olami Rz/zN 10, Rz/zN 11 od terenu 
KDD6 – w odległości 10 m, 

4) dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
sym”olami Rz/zN 4, Rz/zN 7, Rz/zN 8 od 
terenu KDD 3 – w odległości 10 m. 

3. Dla terenu Rz/zN 9 i Rz/zN 10 ustala się o”o-
wiązujące linie za”udowy według rysunku. 

§ 14 

1. Dla terenów za”udowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej  oznaczonych na rysunku planu sym”olami od 
zN1 do zN 6 ustala się przeznaczenie: 
1) podstawowe – za”udowa mieszkaniowa jedno-

rodzinna, 
2) uzupełniające: 

a) usługi, 
”) zieleń urządzona, ogrody przydomowe; 
c) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej, 
d) drogi wewnętrzne. 

2. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu sym”o-
lami zN 3, zN 4 i zN 5 ustala się nieprzekraczal-
ne linie za”udowy od terenu KDD 6 – w odległości 
10 m, 

3. Dla terenów zN 3, zN 4 i zN 5 wymagane są 
”udynki o dachach dwuspadowych, symetrycznych 
o nachyleniu połaci od 42–45°, lokalizowane 
szczytami do drogi KDD 6. 
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§ 15 

1.  Dla terenów leśnych oznaczonych na rysunku pla-
nu sym”olami od ZL 1 do ZL 7 ustala się przezna-
czenie: 
1) podstawowe – lasy, 
2) uzupełniające: 

a) drogi leśne, urządzenia melioracyjne, 
”) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej. 

2. Na terenach, o których mowa w pkt 1, należy dą-
żyć do rekultywacji zagłę”ień poeksploatacyjnych 
w kierunku leśnym. 

3. Na terenie ZL 4 i ZL 7 dopuszcza się realizację 
urządzeń ochrony przeciwpowodziowej – wał prze-
ciwpowodziowy. 

§ 16 

1. Dla terenów rolniczy oznaczonych na rysunku planu 
sym”olem od R 1 do R 7 ustala się przeznaczenie: 
1) podstawowe – uprawy rolnicze lu” zalesienia, 
2) uzupełniające – drogi transportu rolnego, urzą-

dzenia melioracyjne. 
2. Na terenach, o których mowa w pkt 1, należy dą-

żyć do rekultywacji zagłę”ień poeksploatacyjnych 
w kierunku leśnym. 

§ 17 

Dla terenu infrastruktury technicznej oznaczonego na 
rysunku planu sym”olem J ustala się przeznaczenie na 
urządzenia z zakresu elektroenergetyki – stacja trans-
formatorowa. 

§ 18 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym”o-
lem UĄ 1 ustala się: 
1) podstawowe przeznaczenie na usługi z zakresu 

sportu i rekreacji z zielenią towarzyszącą, 
2) dopuszczalne przeznaczenie na usługi handlu, 

gastronomii, o”iekty gospodarcze oraz parkingi. 
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza się 

lokalizację za”udowy usługowej, o powierzchni za-
”udowy nieprzekraczającej 10% powierzchni tere-
nu. 

3. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, ustala się 
nieprzekraczalne linie za”udowy od terenu ozna-
czonego na rysunku planu sym”olem KDL 1 – 
w odległości 10 m. 

§ 20 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym”o-
lem U 1 ustala się przeznaczenie na o”iekt kultu re-
ligijnego. 

2. Ustala się zakaz zmian zewnętrznej formy ”udynku. 

§ 21 

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym”olem 
KDZ 1 ustala się przeznaczenie na drogę z”iorczą. 

§ 22 

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym”olem 
KDL 1 ustala się przeznaczenie na drogę lokalną. 

§ 23 

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu sym”olami 
od KDD 1 do KDD 6 ustala się przeznaczenie na drogi 
dojazdowe. 

§ 24 

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu sym”olami 
KDW 1 i KDW 2 ustala się przeznaczenie na we-
wnętrzne. 

§ 25 

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu sym”olami 
od KDg 1 do KDg 4 ustala się przeznaczenie na drogi 
gospodarcze transportu rolnego. 

R o z d z i a ł  4 

Przepisy końcowe 

§ 26 

Ustala się stawkę procentową, o której mowa 
w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 
1) dla terenów oznaczonych na rysunku planu sym”o-

lami UĄ, WĄ, R, ZL, KDZ, KDL, KDD, KDg 
w wysokości 15%,  

2) dla pozostałych terenów w wysokości  15%. 

§ 27 

Wykonanie uchwały powierza  się Burmistrzowi ziasta 
sarów. 

§ 28 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia 
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 
 PRZJWWDNKCZLCC 
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Załącznik nr 4 do uchwały Rady 
Miejskiej w  arowie z dnia 
1i marca 200i r. (poz. 1478) 

 
 

ROZSTRZYGNIYCIE W SPRAWIE SPOSOAU REALIZACJI INWESTYCJI 
Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJo KTÓRE NALE Ą 

DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA 
 
 
 W związku z uchwaleniem planu wsi Kruków inwestycją stanowiącą zadania własne gminy ”ę-
dzie odcinek sieci wodociągowej o długości ok. 1000 m. 

 Na podstawie opracowanej prognozy skutków finansowych uchwalenia planu przewiduje się, że 
szacunkowy koszt realizacji sieci wodociągowej wynosić ”ędzie 250.000o– zł. 

 Przewiduje się, że finansowanie tego zadania od”ywać się ”ędzie ze środków Gminy, zgodnie 
z przyjętym Wieloletnim Planem Knwestycyjnym oraz Planem Rozwoju Lokalnego Gminy. 
 

 
 
 
 

1479 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W  AROWIE 

z dnia 16 marca 2006 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
wsi Mielęcin 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), 
art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) oraz 
w związku z uchwałą nr XXXVK/222/2005 Rady ziejskiej w sarowie z dnia 
19 maja 2005 r. Rada ziejska w sarowie uchwala, co następuje: 

 
 

R o z d z i a ł  1 

Przepisy ogólne 

§ 1 

Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego wsi zielęcin w granicach administracyj-
nych o”rę”u. 

§ 2 

Kntegralną częścią uchwały są załączniki:  
1) rysunek planu w skali 1:5 000 dla części niezain-

westowanej o”rę”u, stanowiący załącznik nr 1, 
2) rysunek planu w skali 1:2 000 dla części zainwe-

stowanej o”rę”u, stanowiący załącznik nr 2, 
3) rysunek planu w skali 1:2 000 dla części zainwe-

stowanej o”rę”u, stanowiący załącznik nr 3. 

§ 3 

1. Następujące określenia stosowane w uchwale 
oznaczają: 
1) nieprzekraczalna linia za”udowy – linia wyzna-

czająca granicę dopuszczalnego wznoszenia ”u-
dynków oraz określonych w ustaleniach planu 
rodzajów ”udowli naziemnych nie”ędących li-
niami przesyłowymi i sieciami uz”rojenia terenu; 
linia ta nie dotyczy istniejących ”udynków, zlo-

kalizowanych przed wejściem w życie niniejszej 
uchwały poza wyznaczoną linią za”udowy, 

2) o”iekty i urządzenia pu”liczne – o”iekty i urzą-
dzenia służące realizacji celów pu”licznych z za-
kresu: 
a) zaopatrzenia w wodę, energię elektryczną lu” 

gaz, zaopatrzenia w energię cieplną, 
”) usuwania i utylizacji odpadów, odprowadze-

nia i oczyszczania ścieków, 
c) utrzymania dróg, 
d) usług transportu pu”licznego, 
e) działalności socjalnej, w tym opieki społecz-

nej, resocjalizacji, 
f) opieki nad zwierzętami, w tym schroniska dla 

zwierząt, 
g) zieleni gminnej, 
h) cmentarzy gminnych, 
i) grze”owisk zwierząt, 
j) porządku pu”licznego i ochrony przeciwpoża-

rowej, 
3) przepisy szczególne lu” odrę”ne – aktualne 

w momencie wykonywania niniejszej uchwały 
przepisy prawne, 

4) przeznaczenie podstawowe – jest to część prze-
znaczenia terenu, która dominuje w danym tere-
nie lu” o”szarze w sposó” określony ustaleniami 
planu, 
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5) przeznaczenie dopuszczalne – rodzaj przezna-
czenia terenu inny niż podstawowy, który uzu-
pełnia lu” wz”ogaca przeznaczenie podstawowe 
w sposó” określony w ustaleniach planu i które-
go powierzchnia użytkowa, za”udowy lu” części 
terenu zajmuje w granicach terenu i poszczegól-
nych nieruchomości mniej niż  odpowiednia po-
wierzchnia zajmowana przez przeznaczenie pod-
stawowe, 

6) teren – o”szar wyznaczony w rysunku planu li-
niami rozgraniczającymi, oznaczony sym”olem 
lu” sym”olem i numerem, 

7) usługi (”ez określonego zakresu) – działalność 
z zakresu handlu, gastronomii, rzemiosła, kultu-
ry, opieki zdrowotnej lu” weterynaryjnej, sportu, 
rekreacji lu” wypoczynku, turystyki, o”iekty kul-
tu religijnego, a także działalność w zakresie o”-
sługi ludności lu” przedsię”iorstw, 

8) za”udowa mieszkaniowa o niskiej intensywności 
– lokalizacja ”udynku jednorodzinnego zawiera-
jącego nie więcej niż 2 mieszkania lu” jedno 
mieszkanie i jedno pomieszczenie usługowe lu” 
”udynku wielorodzinnego zawierającego nie 
więcej niż 4 mieszkania lu” zespół takich ”udyn-
ków, 

9) za”udowa przemysłowa – za”udowa służąca 
prowadzeniu działalności gospodarczej z zakre-
su: 
a) produkcji, przetwórstwa lu” montażu, 
”) magazynowania i składowania, w tym ”azy, 

place składowe, hurtownie, 
c) produkcji rolnej i o”sługi rolnictwa, 
d) logistyki, 
e) rzemiosła produkcyjnego i usługowego, 
f) handlu hurtowego lu” detalicznego, w tym 

sprzedaży paliw wraz z towarzyszącymi 
o”iektami usługowymi, administracyjnymi, 
”iurowymi, socjalnymi, w których dopuszcza 
się wydzielenie mieszkań funkcyjnych. 

2. Pojęcia niezdefiniowane należy rozumieć zgodnie 
z o”owiązującymi przepisami odrę”nymi. 

§ 4 

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

czeniu lu” zasadach zagospodarowania, z za-
strzeżeniem § 9 ust. 1 pkt 6 lit. d), 

3) oznaczenia przeznaczenia terenów, 
4) o”iekty o walorach kulturowych umieszczone 

w gminnej ewidencji za”ytków. 
2. Następujące oznaczenia graficzne przedstawione na 

rysunku planu nie są o”owiązującymi ustaleniami 
planu i mają charakter postulatywny lu” informa-
cyjny dla oznaczeń wynikających z odrę”nych 
przepisów: 
1) granice o”rę”ów wsi, 
2) linie podziału wewnętrznego, 
3) sym”ole określające udokumentowane stanowi-

ska archeologiczne, 
4) oznaczenia graficzne w dziale – zasady o”sługi 

w zakresie infrastruktury technicznej. 

R o z d z i a ł  2 

Ustalenia dla całego obszaru w granicach planu 

§ 5 

W zakresie ogólnych zasad ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego ustala się: 
1) Ukształtowania lu” rewaloryzacji wymagają: 

a) układy przestrzenne wsi w oparciu o zasadę 
kontynuacji historycznego rozwoju jednostek 
osadniczych, 

”) hierarchiczny układ komunikacyjny stanowiący 
czytelny szkielet o”szaru, zapewniający właści-
wą dostępność terenów przeznaczonych pod za-
inwestowanie przy równoczesnej segregacji ru-
chu; 

c) ciągi za”udowy lokalizowanej na o”szarach 
wiejskich, szczególnie wzdłuż ulic i dróg pu-
”licznych; 

d) formy za”udowy mieszkaniowej, przemysłowej 
i usługowej; 

e) ekspozycja o”iektów reprezentacyjnych z tere-
nów pu”licznych; 

f) kompozycja zieleni na terenach pu”licznych oraz 
w zespołach usług z zielenią towarzyszącą; 

g) ciągi zieleni stanowiące izolację przestrzenną te-
renów i o”iektów o”cych krajo”razowo lu” 
uciążliwych; 

2) Wchrony wymagają: 
a) historyczne układy przestrzenne wsi, 
”) tereny zwartych kompleksów leśnych i ich 

o”rzeży, cenne zespoły przyrodniczo-krajo”ra-
zowe oraz tereny otwartej rolniczej przestrzeni 
produkcyjnej, 

c) istniejące grupy zieleni, aleje i szpalery drzew 
towarzyszące za”udowie oraz wzdłuż ciągów 
komunikacyjnych, 

d) historyczne formy ”udynków o walorach kultu-
rowych, wskazanych w rysunku planu; 

3) Nakazy, zakazy, dopuszczenia i ograniczenia 
w zagospodarowaniu terenów służące ochronie 
i kształtowaniu ładu przestrzennego określają prze-
pisy niniejszej uchwały zawarte w rozdziale 3. 

§ 6 

W zakresie ogólnych zasad ochrony dziedzictwa kultu-
rowego i za”ytków oraz dó”r kultury współczesnej 
ustala się; 
1. W o”rę”ie za”ytkowych stanowisk archeologicz-

nych wszelkie inwestycje należy prowadzić zgodnie 
z przepisami odrę”nymi i szczególnymi.  

2. Na całym o”szarze miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego ustala się:  
1) ochronę o”iektów o walorach kulturowych, 

wskazanych na rysunku planu, 
2) ochrona, o której mowa w pkt 1, polega 

w szczególności na zachowaniu podstawowych 
elementów o”iektów, takich jak ”ryła ”udynku, 
forma dachu, rozmieszczenie otworów okien-
nych i drzwiowych, symetryczne podziały sto-
larki, detale architektoniczne, 

3) roz”udowa, prze”udowa, remont, zmiana funkcji 
o”iektów, o których mowa w pkt 1, wymaga  
uzgodnienia właściwego Konserwatora Za”yt-
ków zgodnie z przepisami szczególnymi, 
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4) ochroną, o której mowa w pkt 1, o”ejmuje się 
o”iekty o”jęte gminną lu” wojewódzką ewiden-
cją za”ytków. 

§ 7 

Nie określa się granic i sposo”ów zagospodarowania 
terenów lu” o”iektów podlegających ochronie, ustalo-
nych na podstawie przepisów odrę”nych, w tym tere-
nów górniczych, a także narażonych na nie”ezpie-
czeństwo powodzi oraz zagrożeń osuwania się mas 
ziemnych.  

§ 8 

1. Ustala się następujące ogólne zasady uz”rojenia 
terenów w infrastrukturę techniczną: 
  1) sieci uz”rojenia technicznego terenu w o”sza-

rze za”udowy zwartej należy prowadzić w o”-
rę”ie linii rozgraniczających ulic,  

  2) projektowane sieci uz”rojenia należy sytuować 
równolegle w stosunku do istniejących i pla-
nowanych linii rozgraniczających ulic, w takich 
poziomych i pionowych odległościach od istnie-
jących i projektowanych elementów podziem-
nego i naziemnego uz”rojenia terenu, jakie 
przewidują o”owiązujące przepisy szczególne, 

  3) w przypadku realizacji sieci uz”rojenia tech-
nicznego poza liniami rozgraniczającymi ulic, 
należy je prowadzić równolegle do granic dzia-
łek, w pasie terenu wolnym od innego istnieją-
cego uz”rojenia, 

  4) w przypadku, gdy istniejące uz”rojenie terenu 
prowadzone jest w sposó” sprzeczny z zasa-
dami określonymi w pkt 1, 2 i 3 – należy dążyć 
do  jego przełożenia, umożliwiając tym samym 
prawidłowe sytuowanie innych sieci, 

  5) odstępstwa od zasady, o której mowa w pkt 1, 
2, 3 i 4, dopuszcza się wyłącznie wtedy, gdy 
nie ma technicznej możliwości realizacji tych 
ustaleń, 

  6) dopuszcza się możliwość realizacji urządzeń 
technicznych uz”rojenia jako towarzyszących 
inwestycjom na terenach własnych inwesto-
rów, pod warunkiem nienaruszenia warunków 
za”udowy, o których mowa w rozdziale 3, 

  7) realizacja układu komunikacyjnego powinna 
o”ejmować kompleksową realizację uz”rojenia 
technicznego, 

  8) demontaż wszystkich istniejących nieczynnych 
sieci uz”rojenia terenu w przypadkach moder-
nizacji, ”udowy i prze”udowy układu komuni-
kacyjnego, 

  9) realizacja nowych sieci od”ywać się powinna 
po trasach zdemontowanych nieczynnych sieci, 
pod warunkiem  zachowania zgodnych z prze-
pisami odległości od innych elementów uz”ro-
jenia podziemnego, 

10) prze”udowa istniejących i likwidacja nieczyn-
nych sieci, kolidujących z planowanym zainwe-
stowaniem, 

11) dopuszcza się realizację urządzeń technicznych 
uz”rojenia, w tym ciągów drenażowych, prze-
wodów i urządzeń służących do przesyłania 
płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz 
urządzeń łączności pu”licznej i sygnalizacji, 
a także innych podziemnych, naziemnych lu” 

nadziemnych o”iektów i urządzeń niez”ędnych 
do korzystania z tych przewodów i urządzeń na 
terenach oznaczonych na rysunku planu sym-
”olami R, o ile przepisy szczególne nie ”ędą te-
go wykluczać, 

12) w granicach terenów oznaczonych na rysunku 
planu sym”olami Rz/zN, Rz, zN, P/U, U, 
RU/zN dopuszcza się realizacje urządzeń tech-
nicznych uz”rojenia związanych z o”sługą  
tych o”szarów,  

13) dla realizacji urządzeń, o których mowa 
w ust. 11 i 12, które służą więcej niż jednemu 
od”iorcy, dopuszcza się wydzielenia niez”ęd-
nych działek, w takim przypadku należy za-
pewnić dojazd do działek z dróg pu”licznych 
w formie drogi wewnętrznej lu” organizacji za-
”udowy umożliwiającej świadczenie służe”no-
ści dojazdu; 

2. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się: 
1) zaopatrzenie w wodę z komunalnej sieci wodo-

ciągowej,  
2) ochronę ujęć wody, zgodnie z przepisami szcze-

gólnymi, 
3) ”udowę z”iorników wyrównawczych zapewnia-

jących utrzymanie właściwego ciśnienia w sieci 
rozdzielczej, 

4) ”udowę sieci wodociągowej poprzez realizację 
sieci rozdzielczej ułożonej zgodnie z ustaleniami 
określonymi w ust. 1, 

5) ”udowę rozdzielczej sieci wodociągowej w ukła-
dach pierścieniowych, zapewniającej ciągłość 
dostawy wody do od”iorców oraz za”ezpiecze-
nie ppoż., 

6) wymianę sieci wodociągowej, która ze względu 
na z”yt małe przekroje lu” zły stan techniczny 
nie pozwala na dostawę wody w odpowiedniej 
ilości i odpowiednim ciśnieniu. 

3. W zakresie odprowadzania ścieków komunalnych 
i przemysłowych ustala się: 
1) odprowadzenie ścieków komunalnych i przemy-

słowych do komunalnego systemu kanalizacji 
sanitarnej,  

2) odprowadzenie ścieków sanitarnych systemem 
grawitacyjno-tłocznym do gminnego systemu 
kanalizacji sanitarnej, 

3) na o”szarach niewyposażonych w sieci kanali-
zacji sanitarnej dopuszcza się tymczasowo od-
prowadzenie ścieków do z”iorników ”ezodpły-
wowych lu” zastosowanie innych systemów 
odprowadzenia ścieków zgodnych z o”owiązują-
cymi przepisami i normami oraz warunkami lo-
kalnymi, 

4) wyposażenie w sieć kanalizacji sanitarnej 
wszystkich o”szarów zainwestowania, 

5) ”udowę kanalizacji sanitarnej ułożonej zgodnie 
z ustaleniami określonymi w ust. 1,  

6) modernizację i prze”udowę sieci kanalizacji sani-
tarnej ze względu na jej stan techniczny z do-
stosowaniem jej prze”iegu do planowanego po-
działu terenu i projektowanej za”udowy, 

7) podczyszczenie ścieków przemysłowych o prze-
kroczonych dopuszczalnych wartościach zanie-
czyszczeń, przed ich wprowadzeniem do kanali-
zacji sanitarnej, w oczyszczalniach zakładowych, 
zlokalizowanych na terenie własnym Knwestora. 
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4. W zakresie odprowadzania wód opadowych ustala 
się: 
1) odprowadzenie wód opadowych do istniejącego 

i planowanego systemu sieci kanalizacji desz-
czowej, oraz do rowów melioracyjnych i rzek 
znajdujących się w o”rę”ie o”szaru o”jętego 
planem, na warunkach określonych przez admi-
nistratora rowów i rzek, 

2) dopuszcza się rozwiązania techniczne służące 
zatrzymaniu wód w o”rę”ie posesji w postaci 
studni chłonnych, systemów rozsączających 
i z”iorników wodnych, przy zapewnieniu ”ezpie-
czeństwa ich użytkowania, 

3) usunięcie z wód deszczowych su”stancji ropo-
pochodnych i zawiesin, jeśli przekroczą one war-
tości określone w przepisach szczególnych, 
przed ich wprowadzeniem do kanalizacji desz-
czowej lu” do od”iornika, na terenie własnym 
inwestora, 

4) utwardzenie i skanalizowanie terenów, na któ-
rych może dojść do zanieczyszczenia su”stan-
cjami, o których mowa w pkt 3, 

5) ”udowę kanalizacji deszczowej ułożonej zgodnie 
z ustaleniami określonymi w ust. 1, 

6) modernizację i prze”udowę sieci kanalizacji 
deszczowej ze względu na jej stan techniczny 
z dostosowaniem jej prze”iegu do planowanego 
podziału terenu i projektowanej za”udowy, 

7) przed przystąpieniem do prac w o”rę”ie sieci 
i urządzeń melioracji szczegółowych, należy spo-
rządzić dokumentację techniczną zawierającą 
sposó” jej od”udowy, 

8) zarurowanie melioracyjnych rowów otwartych 
kolidujących z planowanym zainwestowaniem, 
na warunkach określonych przez administratora 
rowów; 

5. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się: 
1) dostawę gazu z rozdzielczej sieci gazowej, na 

warunkach określonych przez operatora sieci, 
2) ”udowę rozdzielczej sieci gazowej ułożonej 

zgodnie z ustaleniami określonymi w ust. 1, 
3) wykorzystanie gazu do celów grzewczych, 
4) strefy ograniczonego użytkowania w sąsiedz-

twie sieci i urządzeń gazowych zgodnie z przepi-
sami szczególnymi. 

6. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną 
ustala się: 
1) dostawę energii elektroenergetycznej z istnieją-

cej i planowanej sieci średniego i niskiego napię-
cia, 

2) roz”udowę i ”udowę nowych linii energetycz-
nych wysokiego, średniego i niskiego napięcia 
wraz z ”udową stacji transformatorowych, 
oznaczonych na rysunku planu sym”olem J, 
wykonanych w zależności od sposo”u zagospo-
darowania terenów jako w”udowane lu” o”iekty 
wolno stojące na wydzielonych działkach z za-
pewnieniem dogodnego do nich dojazdu, 

3) powiązanie linii energetycznych, o których mo-
wa w pkt 2, z istniejącą siecią energetyczną, 

4) zakaz ”udowy nowych elektroenergetycznych 
linii napowietrznych oraz ska”lowanie istnieją-
cych napowietrznych linii elektroenergetycznych 
w o”rę”ie zwartej za”udowy wsi, 

  5) strefy techniczne linii napowietrznych średnie-
go napięcia po 5 m w o”ie strony od osi linii, 
określone na rysunku planu, 

  6) w przypadku ska”lowania linii średniego napię-
cia, ustalenia pkt 5 tracą moc, 

  7) ”udowę dodatkowych stacji transformatoro-
wych, niewymienionych w pkt 2 stosownie do 
potrze”, zlokalizowanych na terenie własnym 
Knwestora w ilości i w rejonach lokalizacji okre-
ślonych przez zarządzającego siecią stosownie 
do zapotrze”owania mocy,  

  8) ”udowę nowych linii elektroenergetycznych 
wysokiego napięcia, których lokalizacja nie mo-
że ”yć sprzeczna z ustaleniami niniejszego pla-
nu, 

  9) dopuszcza się prowadzenie linii, o których mo-
wa w pkt 2 i 7, przez tereny użytkowane rolni-
czo, 

10) możliwość wykorzystania energii elektrycznej 
do celów grzewczych. 

7. W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się: 
1) realizację lokalnych źródeł ciepła na gaz z sieci 

gazowej, energię elektryczną, paliwa płynne, olej 
lekki oraz odnawialne źródła energii, 

2) stosowanie urządzeń grzewczych o wysokiej 
sprawności i niskim stopniu emisji zanieczysz-
czeń, 

3) likwidację ”ądź modernizację lokalnych kotłowni, 
o wysokim stopniu emisji zanieczyszczeń, po-
przez zmianę czynnika grzewczego. 

8. W zakresie telekomunikacji ustala się: 
1) ”udowę sieci telekomunikacyjnej ułożonej zgod-

nie z ustaleniami określonymi w ust. 1,  
2) lokalizowanie sieci telekomunikacyjnych we 

wspólnych kanałach z”iorczych w porozumieniu 
ze wszystkimi operatorami sieci. 

9. W zakresie gromadzenia i usuwania odpadów o”o-
wiązują zasady określone w odrę”nych przepisach; 
dopuszcza się lokalizowanie pojemników do prowa-
dzenia selektywnej z”iórki odpadów. 

§ 9 

1. W zakresie parametrów i wskaźników kształtowa-
nia za”udowy oraz zasad zagospodarowania terenu 
ustala się: 
1) Dla terenów za”udowy mieszkaniowej niskiej in-

tensywności, oznaczonych na rysunku planu 
sym”olami zN: 
a) dopuszcza się wprowadzenie jako uzupełnia-

jącego przeznaczenia terenu usług nieuciążli-
wych z zakresu handlu, o”sługi ludności 
i przedsię”iorstw oraz opieki zdrowotnej 
z wyjątkiem szpitali, 

”) w przypadku wprowadzania usług jako uzu-
pełniającego przeznaczenia terenu za”udowy 
mieszkaniowej, powierzchnia użytkowa tych 
usług nie może przekraczać 30% powierzchni 
użytkowej ”udynków, 

c) ustala się nieprzekraczalne linie za”udowy od 
granic terenów z terenami ulic i dróg, o ile 
przepisy szczegółowe nie stanowią inaczej: 
– kategorii L – w odległości 6 m, 
– kategorii D – w odległości 5 m, 
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– dróg wewnętrznych ewentualnie wyzna-
czanych w ramach poszczególnych tere-
nów – w odległości 5 m; 

– dróg gospodarczych transportu rolnego – 
w odległości 4 m, 

d) powierzchnie za”udowy ”udynków mieszkal-
nych na poszczególnych działkach nie mogą 
przekroczyć 30% powierzchni działek a ”u-
dynków mieszkalno-usługowych 50% po-
wierzchni działek, 

e) powierzchnia ”iologicznie czynna poszcze-
gólnych działek powinna zajmować co naj-
mniej 40% powierzchni działek, 

f) ustalenia określone w lit. d) i e) nie dotyczą 
nieruchomości położonych w o”szarach 
zwartej za”udowy wiejskiej z istniejącą za”u-
dową przed dniem wejścia w życie niniejszej 
uchwały oraz pojedynczych nieruchomości 
położonych pomiędzy nieruchomościami za-
”udowanymi, przeznaczonych na nową za-
”udowę,  

g) ”udynki mieszkalne lu” mieszkalno-usługowe 
nie mogą przekraczać dwóch kondygnacji, 
w tym poddasze, 

h) wysokość ”udynków mierzona od poziomu 
terenu do najwyższego gzymsu nie może 
przekraczać 7 m, a mierzona od poziomu te-
renu do najwyższego punktu dachu nie może 
przekraczać 12 m, 

i) w przypadku modernizacji lu” prze”udowy 
o”iektów istniejących ustala się wymóg na-
wiązania do zachowanej za”udowy histo-
rycznej zlokalizowanej na działkach sąsied-
nich ga”arytami, szerokością traktów, ukła-
dem dachów, wysokością nadziemnych kon-
dygnacji, licz”ą osi elewacji oraz podziałami 
poziomymi elewacji; w takich przypadkach 
wysokości określone w pkt 9 mogą ”yć prze-
kroczone o 20%, 

j) istniejące ”udynki mogą ”yć remontowane 
lu” modernizowane z zachowaniem dotych-
czasowej formy, 

k) ustala się dopuszczalne formy dachów o”o-
wiązujące na wszystkich terenach, o ile usta-
lenia szczegółowe określone w rozdziale 3 nie 
stanowią inaczej: 
– dwuspadowe lu” wielospadowe, syme-

tryczne o nachyleniu połaci od 37–45°, 
z ewentualnymi naczółkami, 

– mansardowe, 
l) ”udynki gospodarcze lu” garaże wolno stoją-

ce mogą ”yć wyłącznie parterowe i winny 
mieć formę dachu odpowiadającą formie ”u-
dynków mieszkalnych, 

2) Dla terenów za”udowy zagrodowej oznaczonych 
na rysunku planu Rz: 
a) dopuszcza się adaptacje ”udynków mieszkal-

nych, gospodarczych oraz inwentarskich na 
funkcje mieszkalne niezwiązane z prowadze-
niem gospodarstw rolnych, hodowlanych lu” 
ogrodniczych oraz mieszkalno-usługowe lu” 
usługowe, 

”) ustala się nieprzekraczalne linie za”udowy od 
granic terenów z terenami ulic i dróg, o ile 
przepisy szczegółowe nie stanowią inaczej: 

– kategorii L – w odległości 6 m, 
– kategorii D – w odległości 5 m, 
– dróg wewnętrznych, ewentualnie wyzna-

czanych w ramach poszczególnych tere-
nów – w odległości 5 m; 

– dróg gospodarczych transportu rolnego – 
w odległości 4 m, 

c) powierzchnie za”udowy ”udynków na po-
szczególnych działkach nie mogą przekroczyć 
50% powierzchni działek, 

d) powierzchnia terenu zajętego pod funkcje 
usługowe nie może przekroczyć 50% dla da-
nego terenu, 

e) powierzchnia ”iologicznie czynna poszcze-
gólnych działek powinna zajmować co naj-
mniej 30% powierzchni działek, 

f) ustalenia określone w lit. c), d) i e) nie doty-
czą nieruchomości położonych w o”szarach 
zwartej za”udowy wiejskiej z istniejącą za”u-
dową przed dniem wejścia w życie niniejszej 
uchwały oraz pojedynczych nieruchomości 
położonych pomiędzy nieruchomościami za-
”udowanymi, przeznaczonych na nową za-
”udowę,  

g) ”udynki mieszkalne nie mogą przekraczać 
dwóch kondygnacji, w tym poddasze, 

h) wysokość ”udynków mierzona od poziomu 
terenu do najwyższego gzymsu nie może 
przekraczać 9 m, a mierzona od poziomu te-
renu do najwyższego punktu dachu nie może 
przekraczać 14 m, 

i) istniejące ”udynki mogą ”yć remontowane 
lu” modernizowane z zachowaniem dotych-
czasowej formy, 

j) ustala się dopuszczalne formy dachów: 
– dwuspadowe, symetryczne o nachyleniu 

połaci od 37–45°, 
– dwuspadowe lu” wielospadowe, syme-

tryczne z ewentualnymi naczółkami, 
– mansardowe, 

k) ”udynki gospodarcze, inwentarskie lu” gara-
że wolno stojące mogą ”yć wyłącznie parte-
rowe i winny mieć formę dachu odpowiada-
jącą formie ”udynków mieszkalnych, 

3) Dla terenów za”udowy zagrodowej lu” mieszka-
niowej oznaczonych na rysunku planu Rz/zN 
i Rz: 
a) dopuszcza się adaptacje ”udynków mieszkal-

nych, gospodarczych oraz inwentarskich na 
funkcje mieszkalne niezwiązane z prowadze-
niem gospodarstw rolnych, hodowlanych lu” 
ogrodniczych oraz mieszkalno-usługowe lu” 
usługowe, 

”) w przypadku terenów za”udowy mieszka-
niowej zN dopuszcza się wprowadzenie jako 
uzupełniającego przeznaczenia terenu usług 
nieuciążliwych z zakresu handlu, o”sługi lud-
ności i przedsię”iorstw oraz opieki zdrowot-
nej z wyjątkiem szpitali, 

c) dopuszcza się lokalizacje ”udynków miesz-
kalnych na wolnych działkach oraz na dział-
kach wydzielonych z nieruchomości rolnych, 

d) ustala się nieprzekraczalne linie za”udowy od 
granic terenów z terenami ulic i dróg, o ile 
przepisy szczegółowe nie stanowią inaczej: 
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– kategorii Z - w odległości 10 m, 
– kategorii L – w odległości 6 m, 
– kategorii D w odległości 5 m, 
– dróg wewnętrznych ewentualnie wyzna-

czane w ramach poszczególnych terenów 
– w odległości 5 m; 

– dróg gospodarczych transportu rolnego – 
w odległości 4 m; 

e) powierzchnie za”udowy ”udynków na po-
szczególnych działkach nie mogą przekroczyć 
50% powierzchni działek, 

f) powierzchnia terenu zajętego pod funkcje 
usługowe nie może przekroczyć 50% dla da-
nego terenu, 

g) powierzchnia ”iologicznie czynna poszcze-
gólnych działek powinna zajmować co naj-
mniej 30% powierzchni działek, 

h) ustalenia określone w lit. e), f) i g) nie doty-
czą nieruchomości położonych w o”szarach 
zwartej za”udowy wiejskiej z istniejącą za”u-
dową przed dniem wejścia w życie niniejszej 
uchwały oraz pojedynczych nieruchomości 
położonych pomiędzy nieruchomościami za-
”udowanymi, przeznaczonych na nową za-
”udowę,  

i) ”udynki mieszkalne nie mogą przekraczać 
dwóch kondygnacji, w tym poddasze, 

j) wysokość ”udynków mierzona od poziomu 
terenu do najwyższego gzymsu nie może 
przekraczać 9 m, a mierzona od poziomu te-
renu do najwyższego punktu dachu nie może 
przekraczać 14 m, 

k) istniejące ”udynki mogą ”yć remontowane 
lu” modernizowane z zachowaniem dotych-
czasowej formy, 

l) ustala się dopuszczalne formy dachów o”o-
wiązujące na wszystkich terenach, o ile usta-
lenia  szczegółowe  określone  w rozdziale 3 
nie stanowią inaczej: 
– dwuspadowe lu” wielospadowe, syme-

tryczne o nachyleniu połaci od 37–45°, 
z ewentualnymi naczółkami, 

– mansardowe, 
m) ”udynki gospodarcze, inwentarskie lu” gara-

że wolno stojące mogą ”yć wyłącznie parte-
rowe i winny mieć formę dachu odpowiada-
jącą formie ”udynków mieszkalnych, 

n) nie dopuszcza się nad”udowy o”iektów ”ę-
dących w gminnej ewidencji za”ytków; 

4) Dla terenów za”udowy przemysłowo-usługowej 
oznaczonych sym”olami U/P ustala się: 
a) ustala się nieprzekraczalne linie za”udowy od 

granic terenów z terenami ulic i dróg: 
– kategorii Z – w odległości 10 m, 
– dróg wewnętrznych – w odległości 4 m; 

”) odległości za”udowy od granic nieruchomości 
ustala się zgodnie z przepisami szczególnymi, 

c) powierzchnie za”udowy ”udynków na po-
szczególnych działkach nie powinny przekra-
czać 70% powierzchni działek, 

d) nie określa się wskaźnika udziału powierzchni 
”iologicznie czynnej, 

e) wysokość za”udowy mierzona od poziomu 
terenu do najwyższego punktu dachu nie mo-
że przekraczać 15 m, 

f) nie określa się wymagań w zakresie formy 
”udynków i rodzaju pokrycia dachów. 

5) Dla terenów za”udowy usługowej oznaczonych 
sym”olami U ustala się: 
a) powierzchnie za”udowy ”udynków nie po-

winny przekraczać 70% powierzchni działki, 
”) nie określa się wskaźnika udziału powierzchni 

”iologicznie czynnej, 
c) wysokość za”udowy mierzona od poziomu 

terenu do najwyższego punktu dachu nie mo-
że przekraczać 15 m, 

d) ustala się dopuszczalne formy dachów dwu-
spadowe, symetryczne o nachyleniu połaci 
od 37–45°,. 

6) Dla terenów komunikacji oznaczonych na rysun-
ku planu sym”olami, KDL, KDD, KDg oraz KDW 
ustala się następujące zasady w zakresie zasad 
modernizacji, roz”udowy i ”udowy systemów 
komunikacji i infrastruktury technicznej: 
a) szerokości w liniach rozgraniczających dróg 

i ulic: 
– KDG – 20 m 
– KDZ – 20 m 
– KDL – 15 m, 
– KDD – 10 m, 
– KDW – co najmniej 10 m,  
– KDg –  co najmniej 4,5 m, 

”) szerokości, o których mowa w pkt 1, nie 
o”owiązują w granicach o”szarów zwartej 
za”udowy wsi, gdzie należy je dostosować 
do możliwości wynikających z istniejącej za-
”udowy i granic władania, 

c) drogi wewnętrzne mogą ”yć zaliczone do ka-
tegorii dróg gminnych w try”ie odrę”nej 
uchwały; w takim przypadku do tych dróg 
odnoszą się ustalenia planu odpowiadające 
określonej kategorii technicznej,  

d) linie rozgraniczające tereny komunikacji pu-
”licznej mogą ”yć korygowane w kierunku 
poszerzenia dróg i ulic za zgodą właścicieli 
gruntów, których poszerzenie dotyczy o sze-
rokość nie większą niż 3 m, 

e) dopuszcza się realizacje zatok postojowych, 
f) w liniach rozgraniczających ulic w granicach 

o”szarów zwartej za”udowy wsi należy 
w miarę możliwości prowadzić wszelkie sieci 
infrastruktury technicznej, 

g) sieci infrastruktury technicznej na odcinkach 
dróg położonych poza o”szarami za”udowy 
wiejskiej należy prowadzić poza pasami dro-
gowymi, chy”a że zarządca drogi dopuści 
prowadzenie sieci w pasie drogowym. 

7) Dla terenów rolniczych oznaczonych na rysunku 
planu sym”olem R ustala się: 
a) dopuszczalna jest zmiana sposo”u rolniczego 

użytkowania terenów w ramach kategorii 
przeznaczenia terenów, określonych sym”o-
lem R,  

”) wprowadza się zakaz za”udowy z zastrzeże-
niem lit. c), 

c) dopuszcza się lokalizacje o”iektów magazy-
nowych nieprzekraczających powierzchni za-
”udowy 120 m2 i ku”atury 500 m3 związa-
nych z prowadzeniem gospodarstw sadowni-
czych, których powierzchnia użytków zajmu-
je w zwartym kompleksie co najmniej 1 ha, 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 87 –  8032  – Poz. 1479 

d) o”iekty, o których mowa w lit. c, mogą ”yć 
realizowane jako konstrukcje szkieletowe 
o estetycznej formie i użytkowane tymcza-
sowo – po zaprzestaniu działalności sadow-
niczej podlegają roz”iórce, 

e) dopuszcza się zalesienia gruntów rolnych, 
f) ustala się ochronę istniejącej zieleni śródpol-

nej, 
g) należy zachować istniejące śródpolne drogi 

transportu rolniczego, 
h) dopuszcza się wydzielanie śródpolnych dróg 

transportu rolniczego, 
i) zmiany prze”iegu dróg, o których mowa 

w lit. h, są dopuszczalne pod warunkiem za-
chowania warunków dostępności do nieru-
chomości rolnych związanych z drogami, któ-
rych dotyczy zmiana, 

j) istniejące śródpolne cieki wodne i rowy me-
lioracyjne podlegają ochronie, chy”a że admi-
nistrator cieku lu” rowu dopuści ich zaruro-
wanie lu” likwidację. 

§ 10 

W zakresie zasad i warunków scalania i podziału nie-
ruchomości ustala się: 
1) Dla terenów za”udowy mieszkaniowej niskiej inten-

sywności oznaczonych na rysunku planu sym”olem 
zN: 
a) wydzielane działki są przeznaczone na lokalizacje 

za”udowy w układzie wolno stojącym;  
”) powierzchnia działek przeznaczonych pod nową 

za”udowę nie może ”yć mniejsza niż 1100 m2, 
z wyjątkiem za”udowy plom”owej na o”szarach 
historycznie ukształtowanej za”udowy wiejskiej, 
która może ”yć lokalizowana na mniejszych 
działkach, pod warunkiem podporządkowania jej 
lokalizacji zasadom kontynuacji układu ur”ani-
stycznego, 

c) dopuszcza się scalanie gruntów, 
d) dopuszcza się wtórny podział działek na tere-

nach za”udowanych jedynie w przypadkach  
mających na celu wyrównanie granic, powięk-
szenie działek sąsiednich lu” zniesienie współ-
własności, 

e) dla działek położonych przy drogach KD i KDW 
kąt położenia granic działek w stosunku do pasa 
drogi ustala się na  60–90°. 

2) Dla terenów za”udowy zagrodowej oznaczonych na 
rysunku planu Rz: 
a) dopuszcza się scalanie gruntów, 
”) dopuszcza się wtórny podział działek na tere-

nach za”udowanych, pod warunkiem zachowa-
nia warunków zapisanych w lit. c) i e). 

c) dla działek położonych przy drogach KD i KDW 
kąt położenia granic działek w stosunku do pasa 
drogi ustala się na 60–90°. 

d) wydzielane działki są przeznaczone na lokalizacje 
za”udowy w układzie wolno stojącym; 

e) powierzchnia działek przeznaczonych pod nową 
za”udowę zagrodową nie może ”yć mniejsza niż 
2000 m2, 

3) Dla terenów za”udowy zagrodowej lu” mieszka-
niowej oznaczonych na rysunku planu Rz/zN: 

a) dopuszcza się scalanie gruntów, 
”) dopuszcza się wtórny podział działek na tere-

nach za”udowanych, pod warunkiem zachowa-
nia warunków zapisanych w lit. c) i e), 

c) dla działek położonych przy drogach KD i KDW 
kąt położenia granic działek w stosunku do pasa 
drogi ustala się na 60–90°. 

d) wydzielane działki są przeznaczone na lokalizacje 
za”udowy w układzie wolno stojącym; 

e) powierzchnia działek przeznaczonych pod nową 
za”udowę mieszkaniową nie może ”yć mniejsza 
niż 1100 m2, z wyjątkiem za”udowy plom”owej 
na o”szarach historycznie ukształtowanej za”u-
dowy wiejskiej, która może ”yć lokalizowana na 
mniejszych działkach, pod warunkiem podpo-
rządkowania jej lokalizacji zasadom kontynuacji 
układu ur”anistycznego, 

f) powierzchnia działek przeznaczonych pod nową 
za”udowę zagrodową nie może ”yć mniejsza niż 
2000 m2, 

4) Dla terenów za”udowy przemysłowo-usługowej 
oznaczonych sym”olami U/P ustala się: 
a) powierzchnia działek nie może ”yć mniejsza niż 

1500 m2, 
”) szerokości frontów poszczególnych działek nie 

mogą ”yć mniejsze niż 40 m, 
c) dopuszcza się wydzielenie dróg wewnętrznych, 
d) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa 

drogowego ustala się na 60–90° 
e) dopuszcza się scalanie gruntów, 

5) Dla terenów za”udowy usługowej oznaczonych 
sym”olami U ustala się: 
a) powierzchnia działek nie może ”yć mniejsza niż 

700 m2, 
”) dopuszcza się wydzielenie dróg wewnętrznych, 
c) dopuszcza się scalanie gruntów. 

§ 11 

1. Ustala się następujące zasady w zakresie wymagań 
wynikających z potrze” kształtowania przestrzeni 
pu”licznych: 
1) dla terenów za”udowy przemysłowo-usługowej 

oznaczonych sym”olami U/P oraz U ustala się: 
a) wzdłuż granic terenów z terenami za”udowy 

mieszkaniowej dopuszcza się stosowanie 
pełnych ogrodzeń, 

”) ustala się o”owiązek zneutralizowania su”-
stancji ropopochodnych lu” chemicznych, je-
śli takie wystąpią, przed ich wprowadzeniem 
do kanalizacji deszczowej, 

c) place manewrowe, stanowiska postojowe dla 
pojazdów i dojazdy winny mieć powierzchnię 
utwardzoną ze spadkiem umożliwiającym 
spływ wody i odprowadzenie jej w sposó” 
kontrolowany, zapo”iegający przedostawaniu 
się su”stancji ropopochodnych do gruntu, 

d) ogrzewanie ”udynków należy zapewnić 
w sposó” niepowodujący ponadnormatywnej 
emisji gazów lu” pyłów do atmosfery, 

e) elewacje ”udynków w ciągach ulic i dróg pu-
”licznych należy kształtować i utrzymywać 
w sposó” zapewniający korzystną ich ekspo-
zycję z tych ulic i dróg; 

2) dla terenów komunikacji, oznaczonych na ry-
sunku planu sym”olami KDL, KDD  
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a) ustala się zakaz realizacji nowych o”iektów 
”udowlanych, z wyjątkiem urządzeń tech-
nicznych dróg i ulic  związanych z utrzyma-
niem i o”sługą ruchu, 

”) ustala się zakaz roz”udowy i wymiany ”u-
dowli istniejących niezwiązanych z utrzyma-
niem dróg i ulic oraz o”sługą ruchu, 

c) dopuszcza się lokalizowanie w liniach rozgra-
niczających ulic w granicach o”szarów zwar-
tej za”udowy wsi o”iektów małej architektu-
ry, reklam, urządzeń technicznych oraz ziele-
ni, 

d) w granicach o”szarów zainwestowania wsi 
o”iekty małej architektury winny mieć jedno-
lite formy wzdłuż całych ciągów ulic, 

e) dopuszczalne parametry reklam wolno stoją-
cych określi zarządca drogi, 

f) zaleca się nasadzenia szpalerów zieleni w pa-
sach drogowych pomiędzy o”szarami zain-
westowania wsi oraz wzdłuż terenów prze-
mysłowych. 

§ 12 

1. W zakresie szczegółowych warunków zagospoda-
rowania terenów oraz ograniczenia w ich użytko-
waniu, w tym zakazu za”udowy ustala się: 
1) dla terenów za”udowy zagrodowej, mieszka-

niowej lu” usługowej o”owiązek zapewnienia 
miejsc parkingowych na terenie własnym zgod-
nie ze wskaźnikiem 1 stanowisko postojowe na 
każde kolejne rozpoczęte 40 m2 powierzchni 
użytkowej usług, 

2) parkingi dla pojazdów związanych z prowadzoną 
działalnością na terenach za”udowy przemysło-
wej i przemysłowo-usługowej należy zapewnić 
w granicach własnych nieruchomości w ilości co 
najmniej 1 stanowisko na 50 m2 powierzchni 
użytkowej ”udynków związanych z prowadzoną 
działalnością, 

3) wzdłuż granic terenów za”udowy przemysłowej 
i przemysłowo-usługowej z terenami za”udowy 
mieszkaniowej dopuszcza się stosowanie peł-
nych ogrodzeń. 

2. Dla terenów komunikacji oznaczonych na rysunku 
planu sym”olami KDZ, KDL, KDD, KDg oraz KDW 
ustala się następujące zasady o”sługi terenów za-
”udowanych lu” przeznaczonych na za”udowę: 
1) dla nieruchomości przyległych do terenów dróg 

dojazdowych – KDD lu” dróg wewnętrznych – 
KDW wyklucza się ”ezpośrednie wjazdy z dróg 
lokalnych – KDL, z”iorczych – KDZ, 

2) dla nieruchomości przyległych wyłącznie do te-
renów dróg lokalnych – KDL, lu” z”iorczych – 
KDZ dopuszcza się ”ezpośrednie wjazdy z tych 
dróg, przy czym nieruchomości przyległe jedno-
cześnie do dróg o”u tych kategorii mogą posia-
dać ”ezpośredni wjazd tylko z drogi lokalnej – 
KDL, 

3) nieruchomości posiadające wjazdy z dróg pu-
”licznych przed dniem wejścia w życie niniejszej 
uchwały mogą ”yć o”sługiwane na dotychcza-
sowych zasadach. 

§ 13 

Nie określa się zasad w zakresie sposo”u i terminu 
tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użyt-
kowania terenów. 

R o z d z i a ł  3 

Ustalenia szczegółowe dla terenów w liniach 
rozgraniczających 

§ 14 

Dla terenów za”udowy zagrodowej lu” za”udowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonych na rysunku 
planu sym”olami Rz/zN 1 do Rz/zN 3 ustala się 
przeznaczenie: 
1) podstawowe – za”udowa zagrodowa lu” za”udowa 

mieszkaniowa jednorodzinna, 
2) uzupełniające: 

a) usługi, 
”) zieleń urządzona, ogrody przydomowe, 
c) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej, 
d) drogi wewnętrzne. 

§ 15 

1. Dla terenu za”udowy mieszkaniowej niskiej inten-
sywności  oznaczonego na rysunku planu sym”o-
lem zN 1, zN 2, zN 3 ustala się przeznaczenie: 
1) podstawowe – za”udowa mieszkaniowa niskiej 

intensywności, 
2) uzupełniające: 

a) usługi, 
”) zieleń urządzona, ogrody przydomowe; 
c) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej, 
d) drogi wewnętrzne, 

2. Dla terenów zN 2 i zN 3 wymagane są ”udynki 
o dachach dwuspadowych, symetrycznych o na-
chyleniu połaci od 42–45°. 

§ 16 

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym”olem 
RU/zN 1 ustala się przeznaczenie: 
1) podstawowe – na za”udowę lu” urządzenia zwią-

zane z prowadzeniem działalności gospodarczej 
w zakresie produkcji rolniczej, o”sługi rolnictwa, 

2) uzupełniające: 
a) za”udowa mieszkaniowej niskiej intensywności 

– powierzchnia za”udowy nie może przekroczyć 
30% powierzchni terenu, 

”) usługi, 
c) zieleń urządzona, ogrody przydomowe; 
d) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej, 
e) drogi wewnętrzne. 

§ 17 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym”o-
lem U/P 1 ustala się: 
1) podstawowe przeznaczenie na usługi oraz za”u-

dowę przemysłową, 
2) dopuszczalne przeznaczenie na parkingi, drogi 

wewnętrzne, zieleń. 
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, o”owiązują 

następujące ustalenia: 
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1) ustala się nieprzekraczalne linie za”udowy 
w odległości 20 m od granic terenu z drogą 
KDZ 1, 

2) dopuszcza się jeden wjazd na teren lu” włącze-
nie drogi wewnętrznej z drogi KDZ 1. 

§ 18 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym”o-
lem U 1 ustala się: 
1) podstawowe przeznaczenie na usługi, 
2) dopuszczalne przeznaczenie na parkingi, drogi 

wewnętrzne, zieleń. 
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, o”owiązują 

następujące ustalenia: 
1) ustala się nieprzekraczalne linie za”udowy 

w odległości 6 m od granic terenu z drogą 
KDL 4. 

§ 19 

1. Dla terenów za”udowy zagrodowej oznaczonych na 
rysunku planu sym”olami Rz 1, Rz 2, Rz 3 ustala 
się przeznaczenie: 
1) podstawowe – za”udowa zagrodowa, 
2) uzupełniające: 

a) usługi, 
”) zieleń urządzona, ogrody przydomowe; 
c) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej, 
d) drogi wewnętrzne. 

2. Dla terenów Rz 3 wymagane są ”udynki o da-
chach dwuspadowych, symetrycznych o nachyle-
niu połaci od 42–45°. 

§ 20 

1. Dla terenów rolniczy oznaczonych na rysunku planu 
sym”olem od R 1 do R 10 ustala się przeznaczenie: 
1) podstawowe – uprawy rolnicze lu” zalesienia, 
2) uzupełniające: 

a) drogi transportu rolnego, urządzenia meliora-
cyjne. 

2. Na terenach, o których mowa w pkt 1, należy dą-
żyć do rekultywacji zagłę”ień poeksploatacyjnych 
w kierunku leśnym. 

§ 21 

Dla terenu infrastruktury technicznej oznaczonego na 
rysunku planu sym”olem J ustala się przeznaczenie na 
urządzenia z zakresu elektroenergetyki – stacja trans-
formatorowa. 

§ 22 

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym”olem 
KDG 1 ustala się przeznaczenie na drogę główną. 

§ 23 

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym”olem 
KDZ 1 ustala się przeznaczenie na drogę z”iorczą. 

§ 24 

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu sym”olami 
od KDL 1 do KDL 5 ustala się przeznaczenie na drogę 
lokalną. 

§ 25 

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu sym”olami 
od KDD 1 do KDD 2 ustala się przeznaczenie na drogi 
dojazdowe. 

§ 26 

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu sym”olami 
od KDW ustala się przeznaczenie na drogi wewnętrz-
ne. 

§ 27 

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym”olami 
KDg 1 ustala się przeznaczenie na drogi gospodarcze 
transportu rolnego. 

R o z d z i a ł  4 

Przepisy końcowe 

§ 28 

Ustala się stawkę procentową, o której mowa 
w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 
1) dla terenów oznaczonych na rysunku planu sym”o-

lami R, KDG, KDZ, KDL, KDD, KDg w wysokości 
10%,  

2) dla pozostałych terenów w wysokości 10%. 

§ 29 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi ziasta 
sarów. 

§ 30 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia 
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 
 PRZJWWDNKCZLCC 
 RDDC zKJOĄKKJO 

 STANISŁAW SZCZĘSNY 
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1480 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W  AROWIE 

z dnia 16 marca 2006 r. 

w  sprawie  regulaminu  udzielania  pomocy  materialnej  o  charakterze so-
cjalnym w formie stypendiów  szkolnych i zasiłków szkolnych dla uczniów 

zamieszkałych na terenie gminy  arów 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) 
oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) Rada ziejska w sarowie uchwa-
la, co następuje: 

 
 

§ 1 

Ustanawia się „Regulamin udzielania pomocy material-
nej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszka-
łych na terenie gminy sarów” w następującym 
”rzmieniu: 

R o z d z i a ł  K 

Przepisy ogólne 

1. Pomoc materialna o charakterze socjalnym może 
”yć udzielana jako: 
1) stypendium szkolne, 
2) zasiłek szkolny.  

2. Niniejszy regulamin określa: 
1) formy udzielania pomocy materialnej o charakte-

rze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie 
gminy sarów, 

2) try” i sposó” przyznawania świadczeń pomocy 
materialnej o charakterze socjalnym, 

3) sposó” ustalania wysokości stypendium szkol-
nego i zasiłku szkolnego oraz formy ich realizo-
wania. 

R o z d z i a ł  KK 

Formy pomocy materialnej o charakterze socjalnym 

1. Ątypendia szkolne ”ędą udzielane w formie dofi-
nansowania opłat lu” częściowej al”o całkowitej re-
fundacji kosztów poniesionych wcześniej przez 
ucznia związanych z po”ieraniem nauki, a także 
w formie rzeczowej na cele szczegółowo wymie-
nione w ust. 2 niniejszego rozdziału. 

2. Ątypendia mogą ”yć przeznaczone wyłącznie na: 
1) zakup podręczników i innych pomocy nauko-

wych niez”ędnych do nauki w szkołach, 
2) udział w zajęciach edukacyjnych, w tym wy-

równawczych, wykraczających poza zajęcia re-
alizowane w szkole w ramach planu nauczania, 
a także udział w zajęciach edukacyjnych reali-
zowanych poza szkołą, 

3) posiłki w stołówce szkoły, internacie, ”ursie lu” 
prowadzonej przez inny podmiot, 

4) zakwaterowanie w internacie lu” ”ursie, 
5) koszty związane z dojazdem do i ze szkoły środ-

kami komunikacji z”iorowej, 
6) inne dodatkowe opłaty i wydatki wymagane o”-

ligatoryjnie przez szkołę, związane wyłącznie 
z realizacją procesu dydaktycznego np. strój 

sportowy, przy”ory szkolne, opłaty za ”ilety 
wstępu do instytucji kultury, jeżeli jest to zwią-
zane z realizacją programu edukacyjnego, u”ez-
pieczenie od nieszczęśliwych wypadków itp. 

3. Ątypendium szkolne może ”yć w szczególnych 
przypadkach udzielane w formie świadczenia pie-
niężnego, tj. gdy nastąpią uzasadnione i udokumen-
towane okoliczności, pozwalające na stwierdzenie, 
że udzielenie stypendium w formach wymienionych 
w ust. 2 nie jest możliwe lu” nie jest celowe. 

4. Zasiłek szkolny może ”yć przyznany uczniowi znaj-
dującemu się przejściowo w trudnej sytuacji mate-
rialnej z powodu zdarzenia losowego. 

5. Zasiłek może ”yć przyznany z formie świadczenia 
pieniężnego na pokrycie wydatków związanych 
z procesem edukacyjnym lu” w formie pomocy rze-
czowej o charakterze edukacyjnym, raz lu” kilka ra-
zy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypen-
dium szkolnego. 

R o z d z i a ł  KKK 

Tryb i sposób przyznawania oraz wstrzymywania 
i cofania świadczeń pomocy materialnej o charakterze  

socjalnym 

1. Warunkiem u”iegania się o przyznanie stypendium 
lu” zasiłku jest złożenie wniosku o przyznanie sty-
pendium lu” zasiłku oraz dołączenie do wniosku za-
świadczeń: 
1) orzeczenia o niepełnosprawności – w przypadku 

osó” niepełnosprawnych, 
2) oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej 

ucznia oraz zaświadczenie o wynagrodzeniu lu” 
innym świadczeniu pieniężnym (emerytura, ren-
ta, alimenty) członków rodziny ucznia, 

3) jeżeli rodzina ucznia korzysta ze świadczeń po-
mocy społecznej, zaświadczenie o korzystaniu 
ze świadczeń pomocy społecznej, 

4) zaświadczenie o wielkości posiadanego gospo-
darstwa rolnego przez rodziców lu” opiekunów 
ucznia, 

5) w przypadku u”iegania się o stypendium szkolne 
oświadczenie o po”ieraniu innych stypendiów ze 
środków pu”licznych, 

6) opinia odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium 
nauczycielskiego, nauczycielskiego kolegium ję-
zyków o”cych, kolegium pracowników służ” 
społecznych lu” ośrodka, o którym mowa 
w art. 90” ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 wrze-
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śnia 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi 
zmianami). Wpinia powinna zawierać w szcze-
gólności: 
a) informacje na temat zaopatrzenia ucznia 

w podręczniki i przy”ory szkolne,  
”) czy otrzymuje z domu drugie śniadanie, 
c) czy opłaty wymagane o”ligatoryjnie przez 

szkołę są uiszczane w terminie, 
d) czy uczestniczy w wycieczkach szkolnych, 

organizowanych przez szkołę wyjazdach do 
kina, teatru itp., 

7) w przypadku składania wniosku o udzielenie za-
siłku szkolnego – poświadczenie zaistnienia zda-
rzenia losowego ”ędącego przyczyną pogorsze-
nia sytuacji materialnej i życiowej ucznia. 

2. Uczeń traci prawo do otrzymywania stypendium 
szkolnego w następujących przypadkach: 
1) przerwania nauki w szkole, 
2) skreślenia z listy uczniów przez szkołę, 
3) zaprzestania spełniania kryteriów, o których 

mowa w rozdziale KV ust. 2, 

4) w przypadku nieprzedłożenia w terminie miesią-
ca rozliczenia stypendium (faktury, rachunki). 

3. Ątypendysta, a w przypadku uczniów niepełnolet-
nich – jego rodzice lu” opiekunowie – zo”owiązani 
są do poinformowania Burmistrza ziasta sarów 
w terminie 7 dni o ustaniu przyczyn, które stanowi-
ły podstawę przyznania stypendium szkolnego. 

R o z d z i a ł  KV 

Wysokość stypendium i zasiłku szkolnego oraz 
okresy i formy ich realizacji 

1. Wysokość stypendium szkolnego ustala się jako 
sumę kwoty wynikającej z zakwalifikowania ucznia 
do grupy dochodowej i kwoty stanowiącej ewentu-
alne uzupełnienie z tytułu okoliczności uzasadniają-
cych przyznanie dodatkowej pomocy. 

2. zaksymalną kwotę stypendium wynikającą z za-
kwalifikowania ucznia do grupy dochodowej w za-
leżności od dochodu na oso”ę w rodzinie i typu 
szkoły, do jakiej uczęszcza, ustala się zgodnie z po-
niższą ta”elą: 

 

Grupa 
dochodowa 

Dochód na osobę 
w rodzinie 

Wysokość stypendium 
dla ucznia szkoły 

podstawowej 

Wysokość stypendium 
dla ucznia gimnazjum 

Wysokość stypendium 
dla ucznia szkoły 

ponadgimnazjalnej oraz 
słuchacza kolegium 

I Do 50% kwoty D do  0,6 S do  0,7 S do 1,0 S 

II 
Powyżej 50% do 
75% kwoty D 

do  0,5 S do 0,6 S do 0,8 S 

III 
Powyżej 75% do 
100% kwoty D 

0,4 S do 0,5 S do 0,6 S 

 
Ą – 200% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 

(Dz. U. Nr 228, poz. 2255 ze zmianami), 

D – kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, 

poz. 593 ze zmianami). 
 
3. Wrgan przyznający pomoc materialną przy ustalaniu 

kwoty stypendium ”ierze pod uwagę oprócz kryte-
rium dochodowego  również sytuację rodzinną i ży-
ciową ucznia oraz opinię, o której mowa w rozdzia-
le KKK ust. 1 pkt 5. 

4. Kwota stypendium wraz z ewentualnym dopełnie-
niem nie może przekraczać miesięcznie 200% kwo-
ty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy 
z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach ro-
dzinnych. 

5. Pomoc materialna w formie stypendium szkolnego 
lu” zasiłku szkolnego ”ędzie realizowana poprzez 
zwrot uprzednio poniesionych i zaakceptowanych 
wydatków, po przedstawieniu odpowiednich ra-
chunków, stanowiących dowód ich poniesienia, 
w formie wypłaty gotówkowej w kasie Urzędu 
ziejskiego w sarowie lu” przelewu na ”ankowy ra-
chunek rozliczeniowo-oszczędnościowy rodziców 
(opiekunów prawnych) ucznia lu” pełnoletniego 
ucznia do wysokości kwoty określonej w decyzji 
o przyznaniu pomocy. 

 

6. Owiadczenia pieniężne z tytułu pomocy materialnej 
o charakterze socjalnym wypłacane ”ędą w kasie 
Urzędu ziejskiego w sarowie lu” przelewem na ra-
chunek oszczędnościowo-rozliczeniowy. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi ziasta 
sarów. 

§ 3 

Traci moc uchwała nr XXXKV/214/2005 Rady ziejskiej 
w sarowie z dnia 31 marca 2005 roku. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 
opu”likowania w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego, z mocą od dnia 1 stycznia 2006 r.  
 

 PRZJWWDNKCZLCC 
 RDDC zKJOĄKKJO 

 STANISŁAW SZCZĘSNY 
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1481 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY 

z dnia 30 marca 2006 r. 

w sprawie  uchwalenia  miejscowego  planu zagospodarowania przestrzen-
nego obszaru  zabudowy  rekreacyjno-mieszkaniowej  położonego w obrębie 

wsi Sierpnicao gm. Głuszyca 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
z późn. zm.), art. 20, art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, 
poz. 717 z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą nr XXKKK/126/2004 Rady 
ziejskiej w Głuszycy z dnia 23 października 2004 r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, 
uchwałą nr XXKX/166/2005 Rady ziejskiej w Głuszycy z dnia  30 marca 
2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXKKK/126/2004 Rady ziejskiej 
w Głuszycy z dnia 23 października 2004 r. w sprawie przystąpienia do spo-
rządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz po 
stwierdzeniu zgodności ustaleń miejscowego planu ze studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, Rada ziejska 
uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego o”szaru za”udowy rekreacyjno-mie-
szkaniowej, położonego w o”rę”ie wsi Ąierpnica, 
gm. Głuszyca. 

2. Ustalenia planu zawarte są w tekście niniejszej 
uchwały oraz na rysunku planu w skali 1:1000 sta-
nowiącym załącznik nr 1 do uchwały. Rysunek pla-
nu o”owiązuje w zakresie ustalonym legendą. 

3. Rozstrzygnięcia o sposo”ie rozpatrzenia uwag do 
projektu planu oraz sposo”ie realizacji, zapisanych 
w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, które należą do zadań własnych gminy, 
oraz zasadach ich finansowania, zawarte są w za-
łączniku nr 2 do uchwały. Rozstrzygnięcia zawarte 
w załączniku nr 2 nie są ustaleniami planu. 

§ 2 

1. W o”szarze o”jętym planem o”owiązują następują-
ce ustalenia: 
Ustala się przeznaczenia i zagospodarowania po-
szczególnych terenów wydzielonych liniami rozgra-
niczającymi i oznaczonych na rysunku planu sym-
”olami: 
1) D.1 ZL – Teren nieużytkowany, ustala się prze-

znaczenie pod zadrzewienie. 
2) D.2 zN – Teren gruntów rolnych, ustala się 

przeznaczenie pod za”udowę rekreacyjno-mie-
szkaniową. W”owiązuje ustalona na rysunku 
planu nieprzekraczalna linia za”udowy. 

3) D.3 Ro – Teren gruntów rolnych, ustala się 
przeznaczenie pod uprawy ogrodnicze funkcjo-
nalnie powiązane z projektowaną za”udową re-
kreacyjno-mieszkaniową zlokalizowaną na tere-
nach D.2 zN i D.4 zN. 

4) D.4 zN - Teren gruntów rolnych, ustala się 
przeznaczenie pod za”udowę rekreacyjno-mie-
szkaniową. W”owiązuje ustalona na rysunku 
planu nieprzekraczalna linia za”udowy. 

  5) D.5 Ro – Teren gruntów rolnych, ustala się 
przeznaczenie pod uprawy ogrodnicze funkcjo-
nalnie powiązane z projektowaną za”udową re-
kreacyjno-mieszkaniową zlokalizowaną na tere-
nach D.4 zN i D.6 zN.  

  6) D.6 zN – Teren gruntów rolnych ustala się 
przeznaczenie pod za”udowę rekreacyjno-mie 
szkaniową. W”owiązuje ustalona na rysunku 
planu nieprzekraczalna linia za”udowy. 

  7) D.7 Ro – Teren gruntów rolnych, ustala się 
przeznaczenie pod uprawy ogrodnicze funkcjo-
nalnie powiązane z projektowaną za”udową re-
kreacyjno-mieszkaniową zlokalizowaną na tere-
nach D.6 zN i D.8 zN. 

  8) D.8 zN – Teren gruntów rolnych, ustala się 
przeznaczenie pod za”udowę rekreacyjno-mie 
szkaniową. W”owiązuje ustalona na rysunku 
planu nieprzekraczalna linia za”udowy. 

  9) D.9 Ro – Teren gruntów rolnych, ustala się 
przeznaczenie pod uprawy ogrodnicze funkcjo-
nalnie powiązane z projektowaną za”udową re-
kreacyjno-mieszkaniową zlokalizowaną na tere-
nach D.8 zN i D.10 zN. 

10) D.10 zN – Teren gruntów rolnych, ustala się 
przeznaczenie pod za”udowę rekreacyjno-mie 
szkaniową. W”owiązuje ustalona na rysunku 
planu nieprzekraczalna linia za”udowy. 

11) D.11 Ro – Teren gruntów rolnych, ustala się 
przeznaczenie pod uprawy ogrodnicze funkcjo-
nalnie powiązane z projektowaną za”udową re-
kreacyjno-mieszkaniową zlokalizowaną na tere-
nach D.10 zN i D.12 zN. 

12) D.12 zN – Teren gruntów rolnych, ustala się 
przeznaczenie pod za”udowę rekreacyjno-mie 
szkaniową. W”owiązuje ustalona na rysunku 
planu nieprzekraczalna linia za”udowy. 

13) D.13 Ro – Teren gruntów rolnych, ustala się 
przeznaczenie pod uprawy ogrodnicze funkcjo-
nalnie powiązane z projektowaną za”udową re-



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 87 –  8041  – Poz. 1481 

kreacyjno-mieszkaniową zlokalizowaną na tere-
nach D.12 zN i D.14 zN. 

14) D.14 zN – Teren gruntów rolnych, ustala się 
przeznaczenie pod za”udowę rekreacyjno-mie 
szkaniową. W”owiązuje ustalona na rysunku 
planu nieprzekraczalna linia za”udowy. 

15) D.15 Ro – Teren gruntów rolnych, ustala się 
przeznaczenie pod uprawy ogrodnicze funkcjo-
nalnie powiązane z projektowaną za”udową re-
kreacyjno-mieszkaniową zlokalizowaną na tere-
nach D.14 zN i D.16 zN. 

16) D.16 zN – Teren gruntów rolnych, ustala się 
przeznaczenie pod za”udowę rekreacyjno-mie 
szkaniową. W”owiązuje ustalona na rysunku 
planu nieprzekraczalna linia za”udowy. 

17) D.17 zN – Teren gruntów rolnych, ustala się 
przeznaczenie pod za”udowę rekreacyjno-mie 
szkaniową. W”owiązuje ustalona na rysunku 
planu nieprzekraczalna linia za”udowy. 

18) D.18 ZL – Teren zadrzewiony, ustala się prze-
znaczenie pod zalesienie. 

19) D.19 WĄ – Kstniejący ciek wodny, ustala się 
zagospodarowanie ”ez zmian. 

20) D.20 ZL – Teren zadrzewiony, ustala się zago-
spodarowanie ”ez zmian. 

21) D.21 zN – Teren gruntów rolnych, ustala się 
przeznaczenie pod za”udowę rekreacyjno-mie 
szkaniową. W”owiązuje ustalona na rysunku 
planu nieprzekraczalna linia za”udowy. 

22) D.22 zN – Teren gruntów rolnych, ustala się 
przeznaczenie pod za”udowę rekreacyjno-mie 
szkaniową. W”owiązuje ustalona na rysunku 
planu nieprzekraczalna linia za”udowy. 

23) D.23 zN – Teren częściowo użytkowany rol-
niczo oraz częściowo za”udowany (”udynki re-
kreacyjno-mieszkaniowe). Ustala się przezna-
czenie całego terenu pod za”udowę rekreacyj-
no-mieszkaniową. Dla nowej za”udowy o”o-
wiązuje ustalona na rysunku planu nieprzekra-
czalna linia za”udowy. 

24) D.24 ZL – Teren częściowo zadrzewiony oraz 
częściowo nieużytkowany. Ustala się przezna-
czenie całego terenu pod zalesienie. 

25) D.25 WĄ – Kstniejący ciek wodny, ustala się 
zagospodarowanie ”ez zmian. 

26) D.26 zN – Teren gruntów rolnych, ustala się 
przeznaczenie pod za”udowę rekreacyjno-mie 
szkaniową. W”owiązuje ustalona na rysunku 
planu nieprzekraczalna linia za”udowy. 

27) D.27 zN – Teren gruntów rolnych, ustala się 
przeznaczenie pod za”udowę rekreacyjno-mie 
szkaniową. W”owiązuje ustalona na rysunku 
planu nieprzekraczalna linia za”udowy. 

28) D.28 zN – Teren gruntów rolnych, ustala się 
przeznaczenie pod za”udowę rekreacyjno-mie 
szkaniową. W”owiązuje ustalona na rysunku 
planu nieprzekraczalna linia za”udowy. 

29) D.29 ZL – Teren częściowo zadrzewiony oraz 
częściowo nieużytkowany. Ustala się przezna-
czenie całego terenu pod zalesienie. 

30) D.30 ZL – Teren w większości zalesiony, 
w części nieużytkowany. Ustala się przezna-
czenie całego terenu pod zalesienie. 

31) D.31 zN – Teren gruntów rolnych, ustala się 
przeznaczenie pod za”udowę rekreacyjno-mie-
szkaniową. W”owiązuje ustalona na rysunku 
planu nieprzekraczalna linia za”udowy. 

32) D.32 zN – Teren gruntów rolnych, ustala się 
przeznaczenie pod za”udowę rekreacyjno-mie 
szkaniową. W”owiązuje ustalona na rysunku 
planu nieprzekraczalna linia za”udowy. 

33) D.33 zN – Teren gruntów rolnych, ustala się 
przeznaczenie pod za”udowę rekreacyjno-mie 
szkaniową. W”owiązuje ustalona na rysunku 
planu nieprzekraczalna linia za”udowy. 

34) D.34 ZL – Teren częściowo zadrzewiony oraz 
częściowo nieużytkowany. Ustala się przezna-
czenie całego terenu pod zalesienie. 

35) D.35 zN – Teren gruntów rolnych, ustala się 
przeznaczenie pod za”udowę rekreacyjno-mie 
szkaniową. W”owiązuje ustalona na rysunku 
planu nieprzekraczalna linia za”udowy. 

36) D.36 ZL – Teren częściowo zadrzewiony oraz 
częściowo nieużytkowany. Ustala się przezna-
czenie całego terenu pod zalesienie. 

37) D.37 zN – Teren gruntów rolnych, ustala się 
przeznaczenie pod za”udowę rekreacyjno-mie 
szkaniową. W”owiązuje ustalona na rysunku 
planu nieprzekraczalna linia za”udowy. 

38) KDW – drogi wewnętrzne (istniejące i projek-
towane). 

2. Ustalenia w zakresie ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego:  
1) dla terenów projektowanej za”udowy rekreacyj-

no-mieszkaniowej ustala się:  
a) realizację ”udynków rekreacyjno-mieszkanio-

wych z możliwością lokalizacji o”iektów go-
spodarczych związanych funkcjonalnie z pod-
stawowym przeznaczeniem terenu (np. ga-
raż) oraz urządzeń towarzyszących: dojść, 
dojazdów, o”iektów małej architektury, ogro-
dów przydomowych, ogrodzeń oraz z”iorni-
ków wodnych, 

”) projektowana za”udowa winna swoim cha-
rakterem nawiązywać do uwarunkowań kul-
turowych regionu, nie może stwarzać dyso-
nansu z otoczeniem i winna szanować śro-
dowisko naturalne. Zaleca się stosowanie ar-
chitektury inspirowanej charakterem za”u-
dowy regionalnej lu” do”rej klasy architektury 
współczesnej, 

c) zakazuje się stosowania jako materiałów wy-
kończeniowych plastikowych listew elewa-
cyjnych typu „siding”, ”lachy falistej i trape-
zowej, 

d) zakazuje się realizacji o”iektów i urządzeń, 
które nie są związane lu” kolidują z przezna-
czeniem terenu, 

e) ustala się zachowanie pojedynczych drzew 
a także zespołów zieleni; 

2) przy trasowaniu i realizacji prze”iegu ulic zakres 
niez”ędnych prac ziemnych ograniczyć do mini-
mum, wykorzystując naturalne ukształtowanie 
terenu. 

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo”razu 
kulturowego: 
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1) ochronie podlegają:  
a) zaso”y środowiska takie jak: powietrze at-

mosferyczne, wody powierzchniowe i pod-
ziemne, powierzchnia ziemi, klimat akustycz-
ny, 

”) zaso”y przyrody ożywionej, 
2) o”owiązuje stosowanie dla celów grzewczych 

urządzeń przyjaznych dla środowiska, 
3) usuwanie odpadów komunalnych od”ywać się 

”ędzie w systemie gospodarki komunalnej, 
4) nawierzchnie dojazdów i miejsc parkingowych 

należy za”ezpieczyć przed przenikaniem do 
gruntu i wód powierzchniowych zanieczyszczeń 
ropopochodnych i innych su”stancji chemicz-
nych. 

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za”yt-
ków oraz dó”r kultury współczesnej – w razie 
stwierdzenia, w trakcie prac ziemnych, występo-
wania stanowiska archeologicznego, kontynuacja 
działalności inwestycyjnej uzależniona jest od opinii 
Urzędu Wchrony Za”ytków, którą należy uzyskać 
na piśmie. 

5. Wymagania wynikające z potrze” kształtowania 
przestrzeni pu”licznych: 
1) niedopuszczalne jest sytuowanie w o”szarze o”-

jętym planem takich elementów zagospodaro-
wania, które swą wielkością, formą lu” kolory-
styką powodują dysonans z otoczeniem, 

2) na o”szarze za”udowy rekreacyjno-mieszka-
niowej i na terenach komunikacji o”sługującej 
za”udowę wyklucza się lokalizację urządzeń re-
klamowych wolno stojących, zarówno na terenie 
działek jak i w przyległym pasie drogowym. 

6. Parametry i wskaźniki kształtowania za”udowy oraz 
zagospodarowania terenu: 
1) dla terenów oznaczonych na rysunku planu 

sym”olem zN o”owiązują następujące ustale-
nia: 
a) wysokość projektowanej za”udowy nie może 

przekraczać dwóch kondygnacji łącznie 
z poddaszem mieszkalnym, 

”) możliwe jest podpiwniczenie ”udynków re-
kreacyjno-mieszkalnych pod warunkiem, że 
poziom posadowienia parteru nie ”ędzie wyż-
szy niż 0,5 m ponad średni poziom terenu, 

c) o”owiązują dachy o stromych połaciach, na-
chylenie połaci od 35W do 45W; niedopusz-
czalne jest stosowanie dachów o połaciach 
mijających się na wysokości kalenicy, o”o-
wiązuje pokrycie dachu ceramiczne, 

d) w zagospodarowaniu terenu projektowana 
za”udowa rekreacyjno-mieszkaniowa wraz 
z urządzeniami towarzyszącymi nie może 
przekraczać 20% powierzchni działki; 

2) dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
sym”olem Ro o”wiązuje zakaz za”udowy, nie 
dotyczy on o”iektów małej architektury i urzą-
dzeń ogrodniczych. 

7. Wchronie przed zainwestowaniem podlegają: 
1) tereny oznaczone na rysunku planu sym”olem 

Ro – tereny upraw ogrodniczych funkcjonalnie 
powiązanych z za”udową rekreacyjno-
mieszkaniową, 

2) tereny oznaczone na rysunku planu sym”ole ZL 
– tereny zalesione i zadrzewione. 

  8. Ązczegółowe  zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości o”jętych planem – dla terenu pro-
jektowanej za”udowy plan ustala zasadę podziału 
terenu na działki ”udowlane. Zasada podziału ma 
charakter orientacyjny, dopuszcza się jej korektę 
z zachowaniem następujących kryteriów: zapew-
niony ”ędzie ”ezpośredni dojazd do drogi we-
wnętrznej (KDW), minimalna powierzchnia działki 
”udowlanej nie może ”yć mniejsza niż 800 m2, 
szerokość frontu działki nie może ”yć mniejsza niż 
18,0 m, możliwe jest łączenie dwóch sąsiednich 
działek. 

  9. Ązczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: 
1) ustala się ograniczenia w użytkowaniu tere-

nów: na terenach projektowanej za”udowy re-
kreacyjno-mieszkaniowej  na jednej działce ”u-
dowlanej, możliwe jest usytuowanie wyłącznie 
jednego ”udynku rekreacyjno-mieszkalnego; 
o”owiązuje zakaz realizacji o”iektów i urzą-
dzeń, które nie są związane lu” kolidują z prze-
znaczeniem terenu, 

2) wyznacza się strefę ochronną istniejącej linii 
elektroenergetycznej zgodnie z rysunkiem pla-
nu, dla strefy tej ustala się zagospodarowanie 
zielenią niską, 

3) w o”szarze o”jętym planem nie dopuszcza się 
realizacji inwestycji, które zgodnie z przepisami 
o ochronie środowiska zaliczane są do przed-
sięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko, a także instalacji powodujących 
znaczne zanieczyszczenia poszczególnych ele-
mentów przyrodniczych al”o środowiska jako 
całości. 

10. Zasady modernizacji, roz”udowy i ”udowy syste-
mów komunikacji i infrastruktury technicznej: 
1) o”sługę komunikacyjną o”szaru ustala się dro-

gami wewnętrznymi (KDW), o szerokościach 
w liniach rozgraniczających: 8,00 m, 6,00 m 
i 4,00 m. Dla dróg o szerokości 8,00 m 
w liniach rozgraniczających projektowana sze-
rokość jezdni min. 5,00 m, chodniki o”ustron-
ne, pozostałe mogą ”yć realizowane jako ulice 
pieszo-jezdne, 

2) w zagospodarowaniu działek ”udowlanych na-
leży zapewnić odpowiednią licz”ę miejsc par-
kingowych dla samochodów użytkowników 
stałych i prze”ywających czasowo,  

3) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej 
winny ”yć lokalizowane w liniach rozgranicza-
jących dróg na warunkach określonych w prze-
pisach szczególnych i w porozumieniu z za-
rządcą dróg. W przypadku ”raku możliwości 
dopuszcza się lokalizację sieci poza liniami roz-
graniczającymi drogi na warunkach określonych 
przez właścicieli lu” zarządców terenu, 

4) zasady o”sługi w zakresie infrastruktury tech-
nicznej: 
a) zaopatrzenie w energię elektryczną z istnie-

jącej sieci elektroenergetycznej. Wymagana 
jest modernizacja i roz”udowa infrastruktury 
elektroenergetycznej, 
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”) zaopatrzenie w wodę docelowo z wiejskiej 
sieci wodociągowej, w okresie przejścio-
wym możliwe rozwiązania lokalne,  

c) odprowadzanie ścieków ”ytowych docelo-
wo do systemu kanalizacji wiejskiej, 
w okresie przejściowym do oczyszczalni 
przydomowych lu” z”iorników ”ezodpły-
wowych, 

d) odprowadzanie wód opadowych do gruntu 
lu” istniejących cieków na warunkach okre-
ślonych przez ich zarządcę, 

5) w przypadku kolizji z projektowanym zagospo-
darowaniem terenu dopuszcza się zmianę prze-
”iegu tych sieci na warunkach określonych 
przez właściwych zarządców. 

§ 3 

Do czasu zmiany sposo”u zagospodarowania terenów, 
o których mowa w § 2, pozostają one w dotychcza-
sowym użytkowaniu. 
 
 

§ 4 

Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu jed-
norazowej opłaty od wzrostu  wartości nieruchomości 
z tytułu uchwalenia planu, o której mowa w art. 36 
ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, w wysokości 0%. 

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi ziasta 
Głuszyca. 

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty 
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 
 PRZJWWDNKCZLCC 
 RDDC zKJOĄKKJO 

 JAN CHMURA 
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Załącznik nr 1 do uchwały Rady 
Miejskiej w Głuszycy z dnia 
30 marca 200i r. (poz. 1481) 
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Załącznik nr 2 do uchwały Rady 
Miejskiej w Głuszycy z dnia 
30 marca 200i r. (poz. 1481) 
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1482 

UCHWAŁA RADY GMINY NOWA RUDA 

z dnia 27 lutego 2006 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Nowa Ruda dla części wsi Sokolec 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 
z późn. zm., art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o zagospodaro-
waniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz uchwały 
nr 12/KV/02 z dnia 30 grudnia 2002 r. Rady Gminy Nowa Ruda o przystą-
pieniu do sporządzenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzenne-
go gminy Nowa Ruda oraz uchwały nr 16/V/03 z dnia 13 marca 2003 r.  
Rady Gminy Nowa Ruda o zmianie uchwały w sprawie przystąpienia 
o sporządzenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Nowa Ruda, a także po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Ruda 
przyjętego uchwałą nr 125/XVKKK/00  Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 
15 września 2000 r. w sprawie „Ątudium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego Gminy Nowa Ruda”, uchwala się, co następu-
je: 

 
 

R o z d z i a ł  1 

Przepisy ogólne 

§ 1 

1. Uchwala się plan miejscowy zagospodarowania 
przestrzennego gminy Nowa Ruda dla części wsi 
Ąokolec w granicach określonych na rysunku planu. 

2. Plan nie zawiera ustaleń dla o”szarów miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego wyzna-
czonych przez uchwały Rady Gminy Nowa Ruda:  
1) Uchwała nr 144/XXVK/05 Rady Gminy Nowa 

Ruda z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go dla części wsi Ąokolec.  

3. Kntegralnymi częściami planu jest niniejsza uchwała 
oraz następujące załączniki do uchwały: 
1) załącznik nr 1 rysunek planu – miejscowego pla-

nu zagospodarowania przestrzennego, wykona-
nego w skali 1: 2 000 

2) załącznik nr 2 – określenie sposo”u realizacji za-
pisanych w planie inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej. 

4. Załącznik nr 2 nie stanowi ustaleń planu. 
5. W planie określa się: 

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające 
tereny o różnym przeznaczeniu lu” różnych za-
sadach zagospodarowania; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo”ra-
zu kulturowego; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
”ytków oraz dó”r kultury współczesnej; 

5) wymagania wynikające z potrze” kształtowania 
przestrzeni pu”licznych; 

6) parametry i wskaźniki kształtowania za”udowy 
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie za-
”udowy, ga”aryty o”iektów i wskaźniki inten-
sywności za”udowy; 

  7) granice i sposo”y zagospodarowania terenów 
lu” o”iektów podlegających ochronie, ustalo-
nych na podstawie odrę”nych przepisów, 
w tym terenów górniczych, a także narażonych 
na nie”ezpieczeństwo powodzi oraz zagrożo-
nych osuwaniem się mas ziemnych; 

  8) szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości o”jętych planem miej-
scowym;  

  9) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym 
zakaz za”udowy; 

10) zasady modernizacji, roz”udowy i ”udowy sys-
temów komunikacji i infrastruktury technicznej; 

11) sposó” i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i użytkowania terenów; 

12) stawkę procentową, na podstawie których 
ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 
ust. 4 ustawy o planowaniu .i zagospodarowa-
niu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. 
zwanej dalej ustawą. 

§ 2 

1. Definicje pojęć określonych w ustawie w art. 2 
stosuje się w niniejszej uchwale w rozumieniu przy-
jętym w ustawie. 

2. Klekroć w dalszej części uchwały używa się okre-
śleń takich jak: 
1) „dach symetryczny” – należy przez to rozumieć 

dach o jednakowym kącie nachylenia połaci oraz 
zachowanej symetrii ich układu; 

2) „funkcja podstawowa”– należy przez to rozu-
mieć podstawowy sposó” użytkowania terenu,  

3) „funkcja terenu”– należy przez to rozumieć spo-
só” użytkowania terenu; 

4) „funkcja uzupełniająca” – należy przez to rozu-
mieć funkcję towarzyszącą funkcji podstawo-
wej, która nie zmienia generalnego charakteru 
użytkowania terenu; 
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  5) „gabaryt obiektu” – należy przez to rozumieć 
zasadnicze wymiary o”iektu ”udowlanego, 
w tym jego wysokość jako główny wskaźnik; 

  6) „linie orientacyjne podziału” – należy przez to 
rozumieć linie wskazane na rysunku planu 
i ustalające orientacyjne wydzielenia działek 
”udowlanych; 

  7) „linie rozgraniczające” – należy przez to rozu-
mieć o”owiązujące linie rozgraniczające tereny 
o różnym przeznaczeniu różnych zasadach za-
gospodarowania, której prze”ieg określony na 
rysunku planu ma charakter wiążący al”o linie 
orientacyjne, których prze”ieg nie ma charakte-
ru wiążącego; 

  8) orientacyjnych liniach rozgraniczających – na-
leży przez to rozumieć linie rozgraniczające te-
reny o różnym przeznaczeniu i różnych zasa-
dach zagospodarowania, których prze”ieg 
oznaczony w załączniku graficznym może pod-
legać modyfikacjom według następujących za-
sad: 
– 15 m w sąsiedztwie terenów niepu”licz-

nych, 
– 10 m w sąsiedztwie pu”licznych ciągów 

komunikacyjnych, pod warunkiem niezawę-
żania tych ciągów poniżej wartości ustalo-
nych w planie; 

  9) „nieprzekraczalna linia zabudowy” – należy 
przez to rozumieć linię, której nie może prze-
kroczyć projektowana za”udowa; 

10) „obowiązująca linia zabudowy” – należy przez 
to rozumieć linię, którą należy utrzymać jako 
o”owiązującą dla projektowania za”udowy lu” 
wykształconą w sposó” historyczny linię utwo-
rzoną przez frontowe elewacje ”udynków, two-
rzących zwartą za”udowę pierzei dróg, 

11) „przeznaczenie terenu” – należy przez to rozu-
mieć określoną dla danego terenu jego funkcję 
podstawową; 

12) „strefa” – należy przez to rozumieć wydzielony 
o”szar, w o”rę”ie którego o”owiązują ujednoli-
cone, ogólne zasady zagospodarowania;  

13) „teren budowlany” – należy przez to rozumieć 
teren na którym występuje za”udowa oraz te-
ren przeznaczony zgodnie z planem do wpro-
wadzania za”udowy; 

14) „teren” – należy przez to rozumieć wydzielony 
liniami rozgraniczającymi o”szar, o określonej 
funkcji i oznaczony odpowiednim sym”olem 
użytkowania;  

15) „teren otwarty” – teren otaczający o”szar za-
inwestowany, w szczególności teren rolniczej 
przestrzeni produkcyjnej, lasów, zadrzewień, 
zieleni w otoczeniu cieków wodnych oraz teren 
wód powierzchniowych, śródlądowych i mor-
skich; 

16) „tymczasowe zagospodarowanie” – należy 
przez to rozumieć określony w planie sposó” 
korzystania z terenu do momentu wprowadze-
nia zainwestowania, zgodnego z ustaleniami 
planu; 

17) „udział powierzchni biologicznie czynnej” – na-
leży przez to rozumieć rodzimy grunt pokryty 
roślinnością oraz wody powierzchniowe, a tak-

że ½ sumy powierzchni tarasów i stropoda-
chów, urządzonych jako stałe trawniki lu” 
kwietniki; 

18) „urządzenia towarzyszące” – należy przez to 
rozumieć o”iekty i urządzenia techniczne zwią-
zane z funkcjonowaniem sieci komunikacyjnych 
i uz”rojenia technicznego; 

19) „usługa towarzysząca” – należy przez to rozu-
mieć usługę towarzyszącą za”udowie miesz-
kalnej, służącą zaspokajaniu podstawowych 
potrze” mieszkańców, nie wymagającą wydzie-
lenia odrę”nego terenu, wyłącznie przeznaczo-
nego dla tej usługi; 

20) „wymagany układ kalenicy” – należy przez to 
rozumieć ustalony w planie układ najdłuższego 
odcinka kalenicy dachu w stosunku do linii za-
”udowy, osi drogi lu” ciągu pieszego; 

21) „zabudowa” – należy przez to rozumieć ”udyn-
ki lu” zespoły ”udynków wraz z dojazdami, 
parkingami i innymi urządzeniami związanymi 
z ich o”sługą. 

3. Przedmiotem ustaleń planu są tereny za”udowy 
mieszkaniowej, produkcyjnej, usługowej, użytko-
wane rolniczo, za”udowy techniczno-produkcyjnej, 
zieleni i wód oraz tereny komunikacji i infrastruktu-
ry technicznej, wydzielone liniami rozgraniczającymi 
w o”szarze o”jętym ustaleniami planu. 

4. W o”szarze o”jętym wydzieleniami planu wydziela 
się tereny za”udowy mieszkaniowej, o funkcjach 
podstawowych oznaczonych następującymi sym”o-
lami: 
RM – dla za”udowy zagrodowej, o”iektów gospo-
darczych wraz o”iektami usługowymi o charakterze 
rolniczym, 
R1 – dla za”udowy zagrodowej, o”iektów gospo-
darczych wraz o”iektami usługowymi o charakterze 
rolniczym dopuszczonej do realizacji na terenach 
użytkowanych rolniczo wiejskich układów osadni-
czych, 
MNo MN1 – dla za”udowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej z towarzyszeniem usług; 
MN/U – dla za”udowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej z towarzyszeniem usług. 

5. W o”szarze o”jętym ustaleniami planu wydziela 
się tereny za”udowy usługowej, o funkcjach pod-
stawowych oznaczonych  następującymi sym”ola-
mi: 
U – dla usług komercyjnych; 
UT – dla usług turystyki, hotelarstwa i gastronomii; 

6. W o”szarze o”jętym ustaleniami  planu wydziela się 
tereny użytkowane rolniczo, o funkcjach oznaczo-
nych sym”olami: 
R – dla terenów upraw rolnych, łąk, pastwisk; 

7. W o”szarze o”jętym planem wydziela się tereny 
zieleni i wód o funkcjach oznaczonych sym”olami: 
1) ZL – dla terenów lasów; 
2) ZC – dla terenów cmentarzy; 
3) WS – dla wód powierzchniowych. 

8. W o”szarze o”jętym planem wydziela się tereny 
komunikacji, o funkcjach oznaczonych sym”olami: 
1) KD – dla terenów dróg pu”licznych w tym L lo-

kalnych, D dojazdowych; 
2) KDW – dla terenów dróg wewnętrznych; 
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9. W o”szarze o”jętym planem wydziela się tereny 
infrastruktury technicznej, o funkcjach oznaczonych 
na rysunku następującymi sym”olami: 
1) W – dla terenów wodociągów; 
2) K – dla terenów kanalizacji; 
3) E – dla terenów elektroenergetyki. 

§ 3 

Zasady dopuszczenia funkcji uzupełniających 
dla podstawowych funkcji terenów 

1. Plan dopuszcza wprowadzenie funkcji uzupełniają-
cych dla funkcji podstawowej, ustalonej dla danego 
terenu, ”ez zmiany charakteru jego zagospodaro-
wania oraz naruszenia warunków ochrony środowi-
ska przyrodniczego i kulturowego. 

2. Plan ustala dopuszczenie następujących funkcji 
towarzyszących funkcjom podstawowym: 
1) funkcji usługowej dla terenów o podstawowej 

funkcji mieszkaniowej;  
2) funkcji mieszkaniowej dla terenów o podstawo-

wej funkcji usługowej; 
3. Plan ustala dopuszczenie funkcji usługowej jako 

funkcji uzupełniającej dla terenów o podstawowej 
funkcji mieszkaniowej przy uwzględnieniu następu-
jących zasad: 
1) dla pojedynczych pomieszczeń usługowych, sta-

nowiących część lokalu mieszkalnego i nieposia-
dających oso”nego wejścia, nie określa się pro-
porcji między powierzchnią mieszkalną i prze-
znaczoną na cele usługowe; 

2) pomieszczenia usługowe dostępne ”ezpośrednio 
z zewnątrz ”udynku, traktowane są jako usługi 
towarzyszące wydzielone; 

4. Plan ustala dopuszczenie funkcji mieszkaniowej dla 
terenów o podstawowej funkcji usługowej przy 
uwzględnieniu następujących zasad: 
1) udział powierzchni użytkowej mieszkaniowej 

w stosunku do powierzchni użytkowej o”iektów 
usługowych nie może przekroczyć 50%; 

2) w stosunku do za”udowy mieszkaniowej nie 
występują i nie wystąpią żadne uciążliwości; 

3) mieszkania w tej za”udowie powinny posiadać 
zapewnione niezależne dojścia oraz dojazd al”o 
zapewnioną ich niekolizyjność w stosunku do 
o”sługi komunikacyjnej o”iektów usługowych. 

5. Plan dopuszcza możliwość wymiany ustalonej 
w planie funkcji produkcyjnej, magazynowej, skła-
dowej i komunikacyjnej na usługową niezwiązaną 
na stały po”ytem ludzi, pod warunkiem o”jęcia tą 
zmianą całego terenu o ww. funkcjach. 

§ 4 

1. Plan ustala następujące zasady ochrony i kształto-
wania środowiska przyrodniczego, prawidłowego 
gospodarowania jego zaso”ami oraz ochrony zdro-
wia ludzi:  
1) dla ochrony powierzchni ziemi i gle” o”owiązuje: 

zakaz przechowywania na wolnym powietrzu 
lu” w o”iektach niezadaszonych na terenach 
składów materiałów mogących spowodować 
zanieczyszczenie gruntu (w przypadku lokalizacji 
na tych terenach działalności zakwalifikowanych 
jako mogące pogorszyć stan środowiska przy-

rodniczego, wymagane jest sporządzanie raportu 
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko); 

2) dla ochrony wód o”owiązuje: zakaz zanieczysz-
czania wód otwartych i gruntowych ściekami 
zanieczyszczonymi, gnojowicą, materiałami pęd-
nymi lu” chemicznymi środkami ochrony roślin; 
zakaz przechowywania na wolnym powietrzu 
lu” w o”iektach niezadaszonych na terenach 
składów materiałów mogących spowodować 
zanieczyszczenie wód gruntowych;  

3) dla ochrony wód płynących o”owiązuje: zapew-
nienie przez właściciela utrzymywania w należy-
tym stanie technicznym koryt cieków natural-
nych oraz kanałów, d”ałość o utrzymanie do”re-
go stanu ekologicznego wód, regulowanie stanu 
wód lu” przepływów w ciekach naturalnych oraz 
w kanałach, stosownie do możliwości wynikają-
cych ze znajdujących się na nich urządzeń wod-
nych oraz warunków hydrologicznych, zapew-
nienie swo”odnego spływu wód powodziowych;  

4) dla ochrony powietrza atmosferycznego o”owią-
zuje: uporządkowanie gospodarki cieplnej po-
przez stosowanie w nowo powstających syste-
mach ogrzewania, w celu wyeliminowania zja-
wiska niskiej emisji; zakaz przechowywania na 
wolnym powietrzu lu” w o”iektach niezadaszo-
nych na terenach składów materiałów powodu-
jących wtórne pylenie (w przypadku lokalizacji 
na tych terenach działalności zakwalifikowanych 
jako mogące pogorszyć stan środowiska przy-
rodniczego, wymagane jest sporządzanie raportu 
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko); 

5) dla ochrony i kształtowania systemu zieleni 
w otulinie cieków wodnych o”owiązuje: dopusz-
czenie wycinania istniejącego zadrzewienia 
i krzewów typowych dla łęgów nadrzecznych 
wzdłuż cieków wodnych w uzasadnionych wy-
padkach, zakaz prowadzenia ”ez uzgodnienia 
ro”ót ziemnych i melioracyjnych; 

6) dla ochrony i kształtowania systemu zieleni 
w o”szarach zainwestowanych o”owiązuje: 
wprowadzanie na terenach za”udowy elemen-
tów zieleni parkowej z urządzeniami rekreacji 
oraz wprowadzanie szpalerów zieleni wysokiej 
wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych;  

7) dla ochrony i kształtowania terenów leśnych 
o”owiązuje: ochrona istniejącego drzewostanu; 
podporządkowanie do”oru gatunkowego dla 
długotrwałego utrzymania przestrzeni leśnej jako 
zieleni o wysokiej intensywności; 

8) dla ochrony pomników przyrody ożywionej o”owią-
zuje pełna ochrona i pielęgnacja ich; 

9) dla ochrony zdrowia ludzi o”owiązuje zakaz za-
”udowy na terenach zalewowych rzek jako o”-
szarów narażonego na nie”ezpieczeństwo za-
grożenia powodzią oraz związanej z niekorzyst-
nymi warunkami gruntowo wodnymi. 

2. Plan ustala następujące zasady dla ochrony przed 
hałasem dopuszczając natężenia hałasu dla po-
szczególnych funkcji terenu oraz dla terenów o róż-
nych zasadach zagospodarowania, w tym: 
1) dla terenów za”udowy mieszkaniowej o niskiej 

intensywności z towarzyszącymi usługami (zN, 
zN1), za”udowy zagrodowej, o”iektów gospo-
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darczych wraz o”iektami usługowymi o charak-
terze rolniczym (Rz), za”udowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej z towarzyszeniem usług (zN/U) – 
jak dla terenów za”udowy mieszkaniowej okre-
ślonej w ustawie Prawo ochrony środowiska; 

2) dla terenów usług (U, UT); jak dla terenów pod 
”udynki związane ze stałym wielogodzinnym 
po”ytem dzieci i młodzieży określonych w usta-
wie Prawo ochrony środowiska; 

3) dla terenów zieleni parkowej (ZP) jak dla tere-
nów przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypo-
czynkowe poza miastem określonych w ustawie 
Prawo ochrony środowiska; 

4) dla terenów zieleni cmentarnej ZC, z”iorników 
wodnych WĄ, upraw polowych R, lasów ZL, 
o”sługi komunikacji samochodowej (KĄ), – dla 
dróg ekspresowych, głównych ruchu przyspie-
szonego, głównych, dojazdowych – podstawo-
wych elementów układu komunikacyjnego (KDL, 
KDD), dla terenów urządzeń zaopatrzenia w wo-
dę W, urządzeń elektro-energetycznych J, dla 
tych terenów nie określono dopuszczalnego po-
ziomu hałasu określonego w ustawie Prawo 
ochrony środowiska. 

§ 5 

1. Plan ustala dla strefy „A” ścisłej ochrony konserwa-
torskiej dla terenów o”jętych wpisem do rejestru 
za”ytków. Dla strefy tej plan ustala następujące 
zasady ochrony środowiska kulturowego i kształ-
towania za”udowy:  
1) zachowanie elementów historycznego układu 

przestrzennego, a w szczególności rozplanowa-
nia dróg, linii za”udowy, kompozycji ur”ani-
stycznych i terenów zieleni o charakterze za”yt-
kowym; wszelkie działania w strefie tej należy 
podporządkować wymogom konserwatorskim; 

2) konserwację zachowanych elementów za”ytko-
wego układu przestrzennego, o”iektów architek-
tury, w tym zachowanie kształtu ga”arytów 
i wystroju zewnętrznego o”iektów z zastosowa-
niem tradycyjnie wykorzystywanych regional-
nych materiałów ”udowlanych; utrzymanie, 
a w zniszczonych fragmentach odtworzenie hi-
storycznych detali architektonicznych z zacho-
waniem kształtu, rozmiarów i rozmieszczenia 
otworów zgodnie z historycznym wizerunkiem 
”udynku, utrzymanie lu” odtworzenie oryginalnej 
stolarki okien i drzwi; utrzymanie historycznej 
nawierzchni placów, uzupełnienie zniszczonej 
nawierzchni według historycznych wzorów 
i technologii; 

3) uzyskiwanie pozwoleń z Wojewódzkim Konser-
watorem Za”ytków w odniesieniu do: zmian po-
działów nieruchomości, zmian funkcji, ”udowy, 
prze”udowy, roz”udowy i remontów wszystkich 
o”iektów zlokalizowanych w strefie oraz ko-
nieczność uzgadniania wszelkich zamierzeń in-
westycyjnych na terenie strefy; 

4) zakaz prowadzenia na o”szarach chronionych 
założeń zieleni, jakichkolwiek inwestycji oraz 
wszelkich prac porządkowych i renowacyjnych 
”ez uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem 
Za”ytków i Wojewódzkim Konserwatorem Przy-
rody; 

5) zakaz ”udowy o”iektów tymczasowych; 
6) prace ziemne należy prowadzić pod nadzorem 

archeologicznym na koszt inwestora po uprzed-
nim pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora 
Za”ytków. 

2. Plan ustala dla strefy „K” – ochrony krajo”razu 
kulturowego miejscowości – o”ejmuje tereny krajo-
”razu integralnie związanego z wiejskim zespołem 
za”udowy, znajdujące się w jego otoczeniu lu” 
większe o”szary o ukształtowanym w wyniku dzia-
łania ludzi charakterystycznym wyglądzie. 
Dla strefy tej plan ustala następujące zasady 
ochrony środowiska kulturowego i kształtowania 
za”udowy: 
1) restrukturyzację i utrzymanie za”ytkowych ele-

mentów krajo”razu urządzonego, ewentualnie 
z częściowym ich odtworzeniem; 

2) ochronę krajo”razu naturalnego związanego 
przestrzennie z historycznym założeniem miej-
scowości; 

3) ochronę form i sposo”u użytkowania terenu jak: 
rozłogi pół, układ dróg, miedz, zadrzewień śród-
polnych, alej, szpalerów, gro”lo, prze”iegu cie-
ków wodnych; 

4) zlikwidowanie elementów dysharmonizujących;  
5) nową za”udowę w strefie K poddać szczegóło-

wym rygorom odnośnie ga”arytów i sposo”u 
kształtowania ”ryły, w przypadku sąsiedztwa 
z za”udową historyczną (powstałej przed 
1945 r.) należy nawiązać do tej za”udowy; 

6) zakaz lokalizacji nowych elementów dysharmo-
nizujących krajo”raz, w tym miedzy innymi 
masztów telefonii cyfrowej.  

3. Dla terenów zlokalizowanych w o”rę”ie za”ytko-
wych stanowisk archeologicznych wpisanych do 
Rejestru Za”ytków ustala się, że podlegają one 
ochronie prawnej w myśl przepisów ustawy z dnia 
23 lipca 2003 r. o ochronie za”ytków i opiece nad 
za”ytkami, w związku z powyższym ziemne ro”oty 
”udowlane związane z realizacją przedmiotowej in-
westycji muszą ”yć prowadzone za zezwoleniem 
Wojewódzkiego Konserwatora Za”ytków.  

4. Plan ustala dla za”ytków nieruchomych, wpisanych 
do rejestru za”ytków ochronę, zgodnie z oznacze-
niem na rysunku planu. Wszelkie prace konserwa-
torskie, restauratorskie lu” ro”oty ”udowlane przy 
za”ytkach nieruchomych wpisanych do rejestru za-
”ytków oraz w ich otoczeniu, należy prowadzić 
zgodnie z przepisami odrę”nymi (wykaz o”iektów 
chronionych znajduje się w zestawieniu nr 1 do planu). 
W przypadku skreślenia o”iektu z rejestru za”yt-
ków, należy stosować przepisy odrę”ne, a stosow-
ne oznaczenie na rysunku planu staje się nieo”o-
wiązujące. 

5. Plan ustala ochronę innych za”ytków nierucho-
mych, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, 
których wykaz – ewidencja gminna za”ytków – 
znajduje się w zestawieniu nr 2 do planu. Zakres ich 
ochrony dotyczy: zachowania ”ryły, formy dachu, 
układu i wystroju elewacji m. in.: ”alkonów, gzym-
sów, opasek okiennych, pasów dzielących elewa-
cję, podziałów stolarki okiennej (w przypadku ko-
niecznej wymiany stosować pierwotne podziały 
stolarki okiennej).  
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R o z d z i a ł  KK 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY ZAGOSPODAROWANIA 
TERENÓW 

§ 6 

Tereny zabudowy mieszkaniowej 

1. Dla terenów istniejącej zabudowy mieszkaniowej 
o niskiej intensywności z towarzyszeniem usług 
z możliwością jej rozbudowy i uzupełnieniao ozna-
czonych na rysunku planu symbolami 1-39 MNo 
MN/U plan ustala:  
1) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-

nego: 
a) nakaz utrzymania istniejącego układu za”u-

dowy oraz uwzględniania przy roz”udowie 
istniejących ”udynków wskazanego na ry-
sunku planu prze”iegu o”owiązujących i nie-
przekraczalnych linii za”udowy, 

”) dopuszczenie prowadzenia prac moderniza-
cyjnych i remontowych, polegających na do-
stosowaniu istniejącej za”udowy do o”owią-
zujących wymogów technicznych oraz 
wprowadzania urządzeń technicznych polep-
szających warunki zamieszkiwania, 

c) dopuszczenie zmian konstrukcji i pokrycia 
dachów oraz kolorystyki (z zakazem wpro-
wadzania kolorów o ”arwach i natężeniu nie-
nawiązujących do otoczenia), 

d) dopuszczenie roz”udowy istniejących o”iek-
tów przy zachowaniu warunków określonych 
przepisami prawa ”udowlanego i dostosowa-
niu wystroju zewnętrznego oraz układu kale-
nicy nowej części ”udynku do rozwiązań 
przyjętych w ”udynku roz”udowywanym, 

e) dopuszczenie modernizacji lu” wymiany na 
nowe o”iektów istniejącej za”udowy gospo-
darczej, 

f) dopuszczenie zmiany funkcji ”udynków go-
spodarczych na mieszkalną, przy zachowaniu 
warunków określonych przepisami prawa ”u-
dowlanego i dostosowaniu wystroju ze-
wnętrznego oraz układu kalenicy do ”udyn-
ków w otoczeniu, 

g) dopuszczenie wprowadzania nowych elemen-
tów za”udowy mieszkalnej w nawiązaniu do 
ga”arytów i wystroju elewacji o”iektów 
w ich otoczeniu, 

h) dopuszczenie wprowadzania usług towarzy-
szących podstawowej funkcji terenu, z wy-
kluczeniem działalności uciążliwych; 

2) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo”ra-
zu kulturowego: 
a) nakaz utrzymania minimalnego udziału po-

wierzchni ”iologicznie czynnej terenów na 
50% powierzchni działki ”udowlanej, 

”) nakaz zachowania i uzupełniania istniejących 
elementów zieleni wysokiej, 

c) dopuszczenie prowadzenia ogrodnictwa i sa-
downictwa z lokalizacją związanych z tymi 
funkcjami urządzeń i o”iektów, 

d) nakaz porządkowania gospodarki cieplnej 
w ramach prac modernizacyjnych poprzez 
preferencyjne wprowadzanej jako paliw gazu 

i oleju opałowego dla wyeliminowania niskiej 
emisji zanieczyszczeń powietrza, 

e) zakaz przechowywania na wolnym powietrzu 
lu” w o”iektach niezadaszonych materiałów 
powodujących pylenie; 

3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
”ytków oraz dó”r kultury współczesnej: 
a) nakaz utrzymania ga”arytów, detalu architek-

tonicznego, podziałów stolarki okiennej w hi-
storycznie ukształtowanej za”udowie sprzed 
1945 r., 

”) zakaz roz”udowy i nad”udowy poddaszy 
w części frontowej historycznej za”udowy 
sprzed 1945 r., 

c) nie ustala się nakazów, zakazów dopuszczeń 
lu” ograniczeń w odniesieniu do ochrony dó”r 
kultury współczesnej, ze względu na ”rak 
występowania przedmiotu tych ustaleń; 

4) wymagania wynikające z potrze” kształtowania 
przestrzeni pu”licznych:  
a) nakaz utrzymania kolorystyki elewacji w o”-

rę”ie ciągów dróg, 
5) parametry i wskaźniki kształtowania za”udowy 

oraz zagospodarowania terenu, w tym linie za-
”udowy, ga”aryty o”iektów i wskaźniki inten-
sywności za”udowy: 
a) ograniczenie wysokości za”udowy do: 12 m 

liczonych do wysokości kalenicy lu” najwyż-
szego punktu dachu (do dwóch kondygnacji 
nadziemnych oraz poddasza użytkowego, 
przy średniej wysokości kondygnacji 3 m), 

”) ograniczenie dopuszczalnej powierzchni za-
”udowy dla nowego, pojedynczego ”udynku 
mieszkalnego do 200 m2, 

c) ograniczenie dopuszczalnej długość elewacji 
frontowej nowych ”udynków mieszkalnych 
do 15 m, 

d) dopuszczenie ”udowy ”alkonów i wykuszy 
w elewacjach ”udynków modernizowanych, 

e) nakaz stosowania dachów stromych, syme-
trycznych w formie dwuspadowej i wielospa-
dowej w ”udynkach modernizowanych i ”u-
dowanych, 

f) dopuszczenie montażu lukarn i okien poła-
ciowych na dachach ”udynków modernizo-
wanych i ”udowanych, 

g) dopuszczenie stosowania dachów o nachyle-
niu połaci w zakresie od 38 do 450 w ”udyn-
kach modernizowanych i ”udowanych, 

h) dopuszczenie ”udowy jednokondygnacyjnych 
o”iektów gospodarczych towarzyszących 
funkcji podstawowej, w tym garaży, 

i) ograniczenie dopuszczalnej powierzchni wy-
dzielonych w ”udynkach mieszkalnych lokali 
usługowych do 50% powierzchni użytkowej, 
z wyjątkiem terenów oznaczonych zN/U, 
gdzie dopuszcza się wymienność funkcji 
mieszkaniowej na usługową; 

6) granice i sposo”y zagospodarowania terenów 
podlegających ochronie, ustalonych na podsta-
wie przepisów szczególnych, a także narażo-
nych na nie”ezpieczeństwo powodzi oraz zagro-
żonych osuwaniem się mas ziemnych: 
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a) nakaz wprowadzania za”udowy płytko po-
sadowionej oraz niepodpiwniczonej na tere-
nach, gdzie występują mało korzystne wa-
runki dla ”udownictwa ze względu na 
utrudnione warunki wodne i gruntowe, 

”) nakaz za”ezpieczania ”udynków przed osu-
waniem się mas ziemnych w ich otoczeniu 
przez ”udowę murów oporowych na tere-
nach o nachyleniu przekraczającym 80%; 

  7) szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości o”jętych planem: 
a) nie określa się terenów wskazanych do o”-

jęcia procedurą scalania i podziału nieru-
chomości, 

”) dla terenu oznaczonego sym”olem zN/U 
nakaz wprowadzania za”udowy mieszka-
niowej na wydzielonych działkach o mini-
malnej powierzchni 1500 m2, 

”) dla terenów pozostałych zakaz wydzielania 
działek ”udowlanych o powierzchni mniej-
szej niż 600 m2; 

  8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym 
zakaz za”udowy: 
a) zakaz prowadzenia w ramach usług towa-

rzyszących handlu gazem płynnym dla po-
trze” motoryzacji, 

”) zakaz wznoszenia pełnych ogrodzeń posesji 
z prefa”rykowanych elementów ”etono-
wych, 

c) dopuszczenie stosowania elementów prefa-
”rykowanych do ”udowy słupów i podmu-
rówek w ogrodzeniach posesji; 

  9) zasady modernizacji, roz”udowy i ”udowy sys-
temów komunikacji i infrastruktury technicznej: 
a) nakaz o”sługi komunikacyjnej za pośrednic-

twem sieci dróg: głównych, dojazdowych 
i wewnętrznych (o parametrach technicz-
nych określonych w § 10 niniejszej uchwa-
ły), 

”) dopuszczenie parkowania i garażowania 
w o”rę”ie działki dla potrze” własnych 
mieszkańców, 

c) zaopatrzenie w wodę na zasadach określo-
nych w § 14 ust. 1, 

d) odprowadzanie i unieszkodliwianie ścieków 
sanitarnych na zasadach określonych 
w § 14 ust. 2, 

e) odprowadzanie i unieszkodliwianie ścieków 
deszczowych na zasadach określonych 
w § 14 ust. 3, 

f) zaopatrzenie w gaz na zasadach określo-
nych w § 14 ust. 4, 

g) zaopatrzenie w energię elektryczną na zasa-
dach określonych w § 14 ust. 5, 

h) wyposażenie w sieci telekomunikacyjne na 
zasadach określonych w § 14 ust. 6, 

10) sposó” i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i użytkowania terenów:  
a) dopuszczenie utrzymania istniejącego spo-

so”u użytkowania lu” możliwość czasowe-
go wykorzystania terenu na inne funkcje niż 
wskazane w planie, w tym na funkcje usłu-
gowe pod warunkiem niepowodowania za-

nieczyszczeń środowiska oraz niestwarzania 
utrudnień w funkcjonowaniu ”udynków 
mieszkalnych w otoczeniu. 

2. Dla  terenów  planowanej  zabudowy  mieszkanio-
wej o niskiej intensywności z towarzyszeniem 
usługo oznaczonych na rysunku planu symbolami: 
1-13 MN1 plan ustala:  
1) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-

nego: 
a) nakaz kształtowania układu za”udowy przy 

uwzględnianiu wskazanego na rysunku planu 
prze”iegu o”owiązujących i nieprzekraczal-
nych linii za”udowy, 

”) dopuszczenie roz”udowy zrealizowanych 
o”iektów przy zachowaniu warunków okre-
ślonych przepisami prawa ”udowlanego i do-
stosowaniu wystroju zewnętrznego oraz 
układu kalenicy nowej części ”udynku do 
rozwiązań przyjętych w ”udynku roz”udo-
wywanym, 

c) dopuszczenie wprowadzania nowych ”udyn-
ków gospodarczych, w tym garaży w nawią-
zaniu do ga”arytów i wystroju elewacji o”iek-
tów w ich otoczeniu, 

d) dopuszczenie wprowadzania usług towarzy-
szących podstawowej funkcji terenu, z wy-
kluczeniem działalności uciążliwych, wpro-
wadzania dodatkowych pomieszczeń dla o”-
sługi ruchu turystycznego oraz urządzeń re-
kreacyjnych z możliwością okresowego par-
kowania samochodów i przyczep mieszkal-
nych oraz prowadzenie działalności argotury-
stycznej 

2) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo”ra-
zu kulturowego: 
a) nakaz utrzymania minimalnego udziału po-

wierzchni ”iologicznie czynnej terenów na 
70% powierzchni działki ”udowlanej, 

”) nakaz zachowania i uzupełniania istniejących 
elementów zieleni wysokiej, 

c) dopuszczenie prowadzenia ogrodnictwa i sa-
downictwa z lokalizacją związanych z tymi 
funkcjami urządzeń i o”iektów, 

d) nakaz stosowania w gospodarce cieplnej 
rozwiązań niepowodujących niskiej emisji za-
nieczyszczeń powietrza, 

e) zakaz przechowywania na wolnym powietrzu 
lu” w o”iektach niezadaszonych materiałów 
powodujących pylenie; 

3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
”ytków oraz dó”r kultury współczesnej: 
a) nie ustala się nakazów, zakazów dopuszczeń 

lu” ograniczeń w odniesieniu do ochrony dó”r 
kultury współczesnej, ze względu na ”rak 
występowania przedmiotu tych ustaleń; 

4) wymagania wynikające z potrze” kształtowania 
przestrzeni pu”licznych:  
a) nakaz utrzymania kolorystyki elewacji w o”-

rę”ie ciągów dróg, 
5) parametry i wskaźniki kształtowania za”udowy 

oraz zagospodarowania terenu, w tym linie za-
”udowy, ga”aryty o”iektów i wskaźniki inten-
sywności za”udowy: 
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a) ograniczenie wysokości za”udowy do: 12 m 
liczonych do wysokości kalenicy lu” najwyż-
szego punktu dachu (do jednej kondygnacji 
nadziemnej oraz poddasza użytkowego, przy 
średniej wysokości kondygnacji 3 m), 

”) ograniczenie dopuszczalnej powierzchni za-
”udowy dla nowego, pojedynczego ”udynku 
mieszkalnego do 150 m2, 

c) ograniczenie dopuszczalnej długość elewacji 
frontowej nowych ”udynków mieszkalnych 
do 12 m, 

d) dopuszczenie ”udowy ”alkonów i wykuszy 
w elewacjach, 

e) nakaz stosowania dachów stromych, syme-
trycznych w formie dwuspadowej i wielospa-
dowej o nachyleniu połaci w zakresie od 
38 do 450, 

f) nakaz stosowania układu kalenicy głównego 
korpusu ”udynków mieszkalnych równolegle 
do elewacji frontowej, 

g) dopuszczenie montażu lukarn i okien poła-
ciowych, 

h) ograniczenie dopuszczalnej powierzchni wy-
dzielonych w ”udynkach mieszkalnych lokali 
usługowych do 50% powierzchni użytkowej; 

i) możliwość prowadzenia nieuciążliwej działal-
ności gospodarczej w ”udowanych do tego 
celu ”udynkach o dopuszczalnej powierzchni 
za”udowy do 70 m2; 

6) granice i sposo”y zagospodarowania terenów 
podlegających ochronie, ustalonych na podsta-
wie przepisów szczególnych, a także narażo-
nych na nie”ezpieczeństwo powodzi oraz zagro-
żonych osuwaniem się mas ziemnych: 
a) nakaz wprowadzania za”udowy płytko posa-

dowionej oraz niepodpiwniczonej na tere-
nach, gdzie występują mało korzystne wa-
runki dla ”udownictwa ze względu na utrud-
nione warunki wodne i gruntowe, 

”) nakaz za”ezpieczania ”udynków przed osu-
waniem się mas ziemnych w ich otoczeniu 
przez ”udowę murów oporowych na terenach 
o nachyleniu przekraczającym 80%; 

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości o”jętych planem: 
a) nie określa się terenów wskazanych do o”ję-

cia procedurą scalania i podziału nieruchomo-
ści, 

”) dla terenu oznaczonego sym”olem 1 zN1 
nakaz wprowadzania za”udowy mieszkanio-
wej na wydzielonych działkach o minimalnej 
powierzchni 1200 m2, 

c) dla terenów oznaczonych sym”olami 
5,6, zN1 nakaz wprowadzania za”udowy 
mieszkaniowej na wydzielonych działkach 
o minimalnej powierzchni 1500 m2, 

d) dla terenów pozostałych nakaz wprowadza-
nia za”udowy mieszkaniowej na wydzielo-
nych działkach o minimalnej powierzchni 
1000 m2, 

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym za-
kaz za”udowy: 

a) zakaz prowadzenia w ramach usług towa-
rzyszących handlu gazem płynnym dla po-
trze” motoryzacji, 

”) zakaz wznoszenia pełnych ogrodzeń posesji 
z prefa”rykowanych elementów ”etono-
wych, 

c) dopuszczenie stosowania elementów prefa-
”rykowanych do ”udowy słupów i podmu-
rówek w ogrodzeniach posesji; 

  9) zasady roz”udowy i ”udowy systemów komu-
nikacji i infrastruktury technicznej: 
a) nakaz o”sługi komunikacyjnej za pośrednic-

twem sieci dróg: głównych, dojazdowych 
i wewnętrznych (o parametrach technicz-
nych określonych w § 10 niniejszej uchwa-
ły), 

”) dopuszczenie parkowania i garażowania 
w o”rę”ie działki dla potrze” własnych 
mieszkańców, 

c) zaopatrzenie w wodę na zasadach określo-
nych w § 14 ust. 1, 

d) odprowadzanie i unieszkodliwianie ścieków 
sanitarnych na zasadach określonych 
w § 14 ust. 2, 

e) odprowadzanie i unieszkodliwianie ścieków 
deszczowych na zasadach określonych 
w § 14 ust. 3, 

f) zaopatrzenie w gaz na zasadach określo-
nych w § 14 ust. 4, 

g) zaopatrzenie w energię elektryczną na zasa-
dach określonych w § 14 ust. 5, 

h) wyposażenie w sieci telekomunikacyjne na 
zasadach określonych w § 14 ust. 6, 

10) sposó” i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i użytkowania terenów:  
a) dopuszczenie utrzymania istniejącego spo-

so”u użytkowania lu” możliwość czasowe-
go wykorzystania terenu na inne funkcje niż 
wskazane w planie, w tym na funkcje usłu-
gowe pod warunkiem niepowodowania za-
nieczyszczeń środowiska oraz niestwarzania 
utrudnień w funkcjonowaniu ”udynków 
mieszkalnych w otoczeniu. 

3. Dla terenów istniejącej zabudowy mieszkaniowej 
o niskiej intensywności zagrodowej z usługami 
związanymi z produkcją rolniczą oraz z obiektami 
gospodarczymi na terenach użytkowanych rolniczo 
z możliwością jej rozbudowy i uzupełnieniao ozna-
czonych na rysunku planu symbolami 1-11 RM plan 
ustala:  
1) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-

nego: 
a) nakaz utrzymania istniejącego układu za”u-

dowy oraz uwzględniania przy roz”udowie 
istniejących ”udynków wskazanego na ry-
sunku planu prze”iegu o”owiązujących i nie-
przekraczalnych linii za”udowy, 

”) dopuszczenie prowadzenia prac moderniza-
cyjnych i remontowych, polegających na do-
stosowaniu istniejącej za”udowy do o”owią-
zujących wymogów technicznych oraz 
wprowadzania urządzeń technicznych polep-
szających warunki zamieszkiwania, 
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c) dopuszczenie zmian konstrukcji i pokrycia 
dachów oraz kolorystyki (z zakazem wpro-
wadzania kolorów o ”arwach i natężeniu nie-
nawiązujących do otoczenia), 

d) dopuszczenie roz”udowy istniejących o”iek-
tów przy zachowaniu warunków określonych 
przepisami prawa ”udowlanego i dostosowa-
niu wystroju zewnętrznego oraz układu kale-
nicy nowej części ”udynku do rozwiązań 
przyjętych w ”udynku roz”udowywanym, 

e) dopuszczenie modernizacji lu” wymiany na 
nowe o”iektów istniejącej za”udowy gospo-
darczej, 

f) dopuszczenie zmiany funkcji ”udynków go-
spodarczych na mieszkalną, przy zachowaniu 
warunków określonych przepisami prawa ”u-
dowlanego i dostosowaniu wystroju ze-
wnętrznego oraz układu kalenicy do ”udyn-
ków w otoczeniu, 

g) dopuszczenie wprowadzania nowych elemen-
tów za”udowy mieszkalnej w nawiązaniu do 
ga”arytów i wystroju elewacji o”iektów 
w ich otoczeniu, 

h) dopuszczenie wprowadzania usług towarzy-
szących podstawowej funkcji terenu, z wy-
kluczeniem działalności uciążliwych; 

2) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo”ra-
zu kulturowego: 
a) nakaz utrzymania minimalnego udziału po-

wierzchni ”iologicznie czynnej terenów na 
50% powierzchni działki ”udowlanej, 

”) nakaz zachowania i uzupełniania istniejących 
elementów zieleni wysokiej, 

c) dopuszczenie prowadzenia ogrodnictwa i sa-
downictwa z lokalizacją związanych z tymi 
funkcjami urządzeń i o”iektów, 

d) nakaz porządkowania gospodarki cieplnej 
w ramach prac modernizacyjnych poprzez 
preferencyjne wprowadzanej jako paliw gazu 
i oleju opałowego dla wyeliminowania niskiej 
emisji zanieczyszczeń powietrza, 

e) zakaz przechowywania na wolnym powietrzu 
lu” w o”iektach niezadaszonych materiałów 
powodujących pylenie; 

3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
”ytków oraz dó”r kultury współczesnej: 
a) nakaz utrzymania ga”arytów, detalu architek-

tonicznego, podziałów stolarki okiennej w hi-
storycznie ukształtowanej za”udowie sprzed 
1945 r., 

”) zakaz roz”udowy i nad”udowy poddaszy 
w części frontowej historycznej za”udowy 
sprzed 1945 r., 

c) nie ustala się nakazów, zakazów dopuszczeń 
lu” ograniczeń w odniesieniu do ochrony dó”r 
kultury współczesnej, ze względu na ”rak 
występowania przedmiotu tych ustaleń; 

4) wymagania wynikające z potrze” kształtowania 
przestrzeni pu”licznych:  
a) nakaz utrzymania kolorystyki elewacji w o”-

rę”ie ciągów dróg, 
5) parametry i wskaźniki kształtowania za”udowy 

oraz zagospodarowania terenu, w tym linie za-
”udowy, ga”aryty o”iektów i wskaźniki inten-
sywności za”udowy: 

a) ograniczenie wysokości za”udowy do: 12 m 
liczonych do wysokości kalenicy lu” najwyż-
szego punktu dachu (do dwóch kondygnacji 
nadziemnych oraz poddasza użytkowego, 
przy średniej wysokości kondygnacji 3 m), 

”) ograniczenie dopuszczalnej powierzchni za-
”udowy dla nowego, pojedynczego ”udynku 
mieszkalnego do 300 m2, 

c) ograniczenie dopuszczalnej długość elewacji 
frontowej nowych ”udynków mieszkalnych 
do 15 m, 

d) dopuszczenie ”udowy ”alkonów i wykuszy 
w elewacjach ”udynków modernizowanych, 

e) nakaz stosowania dachów stromych, syme-
trycznych w formie dwuspadowej i wielospa-
dowej w ”udynkach modernizowanych i ”u-
dowanych, 

f) dopuszczenie montażu lukarn i okien poła-
ciowych na dachach ”udynków modernizo-
wanych i ”udowanych, 

g) dopuszczenie stosowania dachów o nachyle-
niu połaci w zakresie od 38 do 450 w ”udyn-
kach modernizowanych i ”udowanych, 

h) dopuszczenie ”udowy jednokondygnacyjnych 
o”iektów gospodarczych towarzyszących 
funkcji podstawowej, w tym garaży, 

i) ograniczenie dopuszczalnej powierzchni wy-
dzielonych w ”udynkach mieszkalnych lokali 
usługowych do 70% powierzchni użytkowej; 

6) granice i sposo”y zagospodarowania terenów 
podlegających ochronie, ustalonych na podsta-
wie przepisów szczególnych, a także narażo-
nych na nie”ezpieczeństwo powodzi oraz zagro-
żonych osuwaniem się mas ziemnych: 
a) nakaz wprowadzania za”udowy płytko posa-

dowionej oraz niepodpiwniczonej na tere-
nach, gdzie występują mało korzystne wa-
runki dla ”udownictwa ze względu na utrud-
nione warunki wodne i gruntowe, 

”) nakaz za”ezpieczania ”udynków przed osu-
waniem się mas ziemnych w ich otoczeniu 
przez ”udowę murów oporowych na terenach 
o nachyleniu przekraczającym 80%; 

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości o”jętych planem: 
a) nie określa się terenów wskazanych do o”ję-

cia procedurą scalania i podziału nieruchomo-
ści, 

”) dla terenów oznaczonych sym”olami 3,4 Rz 
nakaz wprowadzania za”udowy mieszkanio-
wej na wydzielonych działkach o minimalnej 
powierzchni 1000 m2, 

c) dla terenów pozostałych zakaz wydzielania 
działek ”udowlanych o powierzchni mniejszej 
niż 1200 m2; 

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym za-
kaz za”udowy: 
a) zakaz prowadzenia w ramach usług towarzy-

szących handlu gazem płynnym dla potrze” 
motoryzacji, 

”) zakaz wznoszenia pełnych ogrodzeń posesji 
z prefa”rykowanych  elementów  ”etono-
wych, 
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c) dopuszczenie stosowania elementów prefa-
”rykowanych do ”udowy słupów i podmu-
rówek w ogrodzeniach posesji; 

  9) zasady modernizacji, roz”udowy i ”udowy sys-
temów  komunikacji  i  infrastruktury  tech-
nicznej: 
a) nakaz o”sługi komunikacyjnej za pośrednic-

twem sieci dróg: głównych, dojazdowych 
i wewnętrznych (o parametrach technicz-
nych określonych w § 10 niniejszej uchwa-
ły), 

”) dopuszczenie parkowania i garażowania 
w o”rę”ie działki dla potrze” własnych 
mieszkańców, 

c) zaopatrzenie w wodę na zasadach określo-
nych w § 14 ust. 1, 

d) odprowadzanie i unieszkodliwianie ścieków 
sanitarnych na zasadach określonych 
w § 14 ust. 2, 

e) odprowadzanie i unieszkodliwianie ścieków 
deszczowych na zasadach określonych 
w § 14 ust. 3, 

f) zaopatrzenie w gaz na zasadach określo-
nych w § 14 ust. 4, 

g) zaopatrzenie w energię elektryczną na zasa-
dach określonych w § 14 ust. 5, 

h) wyposażenie w sieci telekomunikacyjne na 
zasadach określonych w § 14 ust. 6, 

10) sposó” i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i użytkowania terenów:  
a) dopuszczenie utrzymania istniejącego spo-

so”u użytkowania lu” możliwość czasowe-
go wykorzystania terenu na inne funkcje niż 
wskazane w planie, w tym na funkcje usłu-
gowe pod warunkiem niepowodowania za-
nieczyszczeń środowiska oraz niestwarzania 
utrudnień w funkcjonowaniu ”udynków 
mieszkalnych w otoczeniu. 

4. Dla terenów planowanej zabudowy mieszkaniowej 
o niskiej intensywności zagrodowej z usługami 
związanymi z produkcją rolniczą oraz z obiektami 
gospodarczymi na terenach użytkowanych rolniczo 
z możliwością jej rozbudowy i uzupełnieniao ozna-
czonych na rysunkach planu symbolami: 1-5 RM1 
plan ustala:  
1) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-

nego: 
a) nakaz utrzymania wskazanego na rysunku 

planu prze”iegu o”owiązujących i nieprzekra-
czalnych linii za”udowy, 

”) dopuszczenie wprowadzania urządzeń tech-
nicznych polepszających warunki zamieszki-
wania, 

c) dopuszczenie pokrycia dachów oraz kolory-
styki (z zakazem wprowadzania kolorów 
o ”arwach i natężeniu nienawiązujących do 
otoczenia), 

d) dopuszczenie wprowadzania nowych elemen-
tów za”udowy mieszkalnej w nawiązaniu do 
ga”arytów i wystroju elewacji o”iektów 
w ich otoczeniu, 

e) dopuszczenie wprowadzania usług towarzy-
szących podstawowej funkcji terenu, z wy-
kluczeniem działalności uciążliwych; 

2) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo”ra-
zu kulturowego: 
a) nakaz utrzymania minimalnego udziału po-

wierzchni ”iologicznie czynnej terenów na 
50% powierzchni działki ”udowlanej, 

”) nakaz zachowania i uzupełniania istniejących 
elementów zieleni wysokiej, 

c) dopuszczenie prowadzenia ogrodnictwa i sa-
downictwa z lokalizacją związanych z tymi 
funkcjami urządzeń i o”iektów, 

d) nakaz porządkowania gospodarki cieplnej 
w ramach prac modernizacyjnych poprzez 
preferencyjne wprowadzanej jako paliw gazu 
i oleju opałowego dla wyeliminowania niskiej 
emisji zanieczyszczeń powietrza, 

e) zakaz przechowywania na wolnym powietrzu 
lu” w o”iektach niezadaszonych materiałów 
powodujących pylenie; 

3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
”ytków oraz dó”r kultury współczesnej: 
a) nie ustala się nakazów, zakazów dopuszczeń 

lu” ograniczeń w odniesieniu do ochrony dó”r 
kultury współczesnej, ze względu na ”rak 
występowania przedmiotu tych ustaleń; 

4) wymagania wynikające z potrze” kształtowania 
przestrzeni pu”licznych:  
a) nakaz utrzymania kolorystyki elewacji w o”-

rę”ie ciągów dróg, 
5) parametry i wskaźniki kształtowania za”udowy 

oraz zagospodarowania terenu, w tym linie za-
”udowy, ga”aryty o”iektów i wskaźniki inten-
sywności za”udowy: 
a) ograniczenie wysokości za”udowy do: 12 m 

liczonych do wysokości kalenicy lu” najwyż-
szego punktu dachu (do dwóch kondygnacji 
nadziemnych oraz poddasza użytkowego, 
przy średniej wysokości kondygnacji 3 m), 

”) ograniczenie dopuszczalnej powierzchni za-
”udowy dla nowego, pojedynczego ”udynku 
mieszkalnego do 300 m2, 

c) ograniczenie dopuszczalnej długość elewacji 
frontowej nowych ”udynków mieszkalnych 
do 15 m, 

d) dopuszczenie ”udowy ”alkonów i wykuszy 
w elewacjach ”udynków modernizowanych, 

e) nakaz stosowania dachów stromych, syme-
trycznych w formie dwuspadowej i wielospa-
dowej w ”udynkach modernizowanych i ”u-
dowanych, 

f) dopuszczenie montażu lukarn i okien poła-
ciowych na dachach ”udynków modernizo-
wanych i ”udowanych, 

g) dopuszczenie stosowania dachów o nachyle-
niu połaci w zakresie od 38 do 450 w ”udyn-
kach modernizowanych i ”udowanych, 

h) dopuszczenie ”udowy jednokondygnacyjnych 
o”iektów gospodarczych towarzyszących 
funkcji podstawowej, w tym garaży, 

i) ograniczenie dopuszczalnej powierzchni wy-
dzielonych w ”udynkach mieszkalnych lokali 
usługowych do 70% powierzchni użytkowej; 

6) granice i sposo”y zagospodarowania terenów 
podlegających ochronie, ustalonych na podsta-
wie  przepisów  szczególnych,  a  także  narażo- 
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nych na nie”ezpieczeństwo powodzi oraz 
zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych: 

a) nakaz wprowadzania za”udowy płytko po-
sadowionej oraz niepodpiwniczonej na tere-
nach, gdzie występują mało korzystne wa-
runki dla ”udownictwa ze względu na 
utrudnione warunki wodne i gruntowe, 

”) nakaz za”ezpieczania ”udynków przed osu-
waniem się mas ziemnych w ich otoczeniu 
przez ”udowę murów oporowych na tere-
nach o nachyleniu przekraczającym 80%; 

  7) szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości o”jętych planem: 
a) nie określa się terenów wskazanych do o”-

jęcia procedurą scalania i podziału nieru-
chomości, 

”) dla terenu oznaczonego sym”olem 4 Rz 1, 
zN1 nakaz wprowadzania za”udowy 
mieszkaniowej na wydzielonych działkach 
o minimalnej powierzchni 1500 m2, 

”) dla terenów pozostałych zakaz wydzielania 
działek ”udowlanych o powierzchni mniej-
szej niż 1200 m2; 

  8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym 
zakaz za”udowy: 
a) zakaz prowadzenia w ramach usług towa-

rzyszących handlu gazem płynnym dla po-
trze” motoryzacji, 

”) zakaz wznoszenia pełnych ogrodzeń posesji 
z prefa”rykowanych elementów ”etono-
wych, 

c) dopuszczenie stosowania elementów prefa-
”rykowanych do ”udowy słupów i podmu-
rówek w ogrodzeniach posesji; 

  9) zasady modernizacji, roz”udowy i ”udowy sys-
temów komunikacji i infrastruktury technicznej: 
a) nakaz o”sługi komunikacyjnej za pośrednic-

twem sieci dróg: głównych, dojazdowych 
i wewnętrznych (o parametrach technicz-
nych określonych w § 10 niniejszej uchwa-
ły), 

”) dopuszczenie parkowania i garażowania 
w o”rę”ie działki dla potrze” własnych 
mieszkańców, 

c) zaopatrzenie w wodę na zasadach określo-
nych w§ 14 ust. 1 , 

d) odprowadzanie i unieszkodliwianie ścieków 
sanitarnych na zasadach określonych 
w § 14 ust. 2, 

e) odprowadzanie i unieszkodliwianie ścieków 
deszczowych na zasadach określonych 
w § 14 ust. 3, 

f) zaopatrzenie w gaz na zasadach określo-
nych w § 14 ust. 4, 

g) zaopatrzenie w energię elektryczną na zasa-
dach określonych w § 14 ust. 5, 

h) wyposażenie w sieci telekomunikacyjne na 
zasadach określonych w § 14 ust. 6, 

10) sposó” i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i użytkowania terenów:  
a) dopuszczenie utrzymania istniejącego spo-

so”u użytkowania lu” możliwość czasowe-
go wykorzystania terenu na inne funkcje niż 
wskazane w planie, w tym na funkcje usłu-

gowe pod warunkiem niepowodowania za-
nieczyszczeń środowiska oraz niestwarzania 
utrudnień w funkcjonowaniu ”udynków 
mieszkalnych w otoczeniu. 

5. Dla terenów planowanej zabudowy mieszkaniowej 
zagrodowej o niskiej intensywności z usługami 
związanymi z produkcją rolniczą oraz z obiektami 
gospodarczymi na terenach użytkowanych rolniczo 
wiejskich układów osadniczycho oznaczonych na 
rysunkach planu symbolami: R1 plan ustala:  
1) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-

nego: 
a) nakaz utrzymania wskazanego na rysunku 

planu prze”iegu o”owiązujących i nieprzekra-
czalnych linii za”udowy, 

”) dopuszczenie wprowadzania urządzeń tech-
nicznych polepszających warunki zamieszki-
wania, 

c) dopuszczenie pokrycia dachów oraz kolory-
styki (z zakazem wprowadzania kolorów 
o ”arwach i natężeniu nienawiązujących do 
otoczenia), 

d) dopuszczenie wprowadzania nowych elemen-
tów za”udowy mieszkalnej w nawiązaniu do 
ga”arytów i wystroju elewacji o”iektów 
w ich otoczeniu, 

e) dopuszczenie wprowadzania usług towarzy-
szących podstawowej funkcji terenu, z wy-
kluczeniem działalności uciążliwych; 

2) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo”ra-
zu kulturowego: 
a) nakaz utrzymania minimalnego udziału po-

wierzchni ”iologicznie czynnej terenów na 
50% powierzchni działki ”udowlanej, 

”) nakaz zachowania i uzupełniania istniejących 
elementów zieleni wysokiej, 

c) dopuszczenie prowadzenia ogrodnictwa i sa-
downictwa z lokalizacją związanych z tymi 
funkcjami urządzeń i o”iektów, 

d) nakaz porządkowania gospodarki cieplnej 
w ramach prac modernizacyjnych poprzez 
preferencyjne wprowadzanej jako paliw gazu 
i oleju opałowego dla wyeliminowania niskiej 
emisji zanieczyszczeń powietrza, 

e) zakaz przechowywania na wolnym powietrzu 
lu” w o”iektach niezadaszonych materiałów 
powodujących pylenie; 

3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
”ytków oraz dó”r kultury współczesnej – niedo-
tyczy; 

4) wymagania wynikające z potrze” kształtowania 
przestrzeni pu”licznych:  
a) nakaz utrzymania kolorystyki elewacji w o”-

rę”ie ciągów dróg, 
5) parametry i wskaźniki kształtowania za”udowy 

oraz zagospodarowania terenu, w tym linie za-
”udowy, ga”aryty o”iektów i wskaźniki inten-
sywności za”udowy: 
a) ograniczenie wysokości za”udowy do: 14 m 

liczonych do wysokości kalenicy lu” najwyż-
szego punktu dachu (do dwóch kondygnacji 
nadziemnych oraz poddasza użytkowego, 
przy średniej wysokości kondygnacji 3 m), 
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”) ograniczenie dopuszczalnej powierzchni za-
”udowy dla nowego, pojedynczego ”udynku 
mieszkalnego do 400 m2, 

c) ograniczenie dopuszczalnej długość elewacji 
frontowej nowych ”udynków mieszkalnych 
do 20 m, 

d) nakaz stosowania dachów stromych, syme-
trycznych w formie dwuspadowej i wielospa-
dowej w ”udynkach ”udowanych, 

e) dopuszczenie montażu lukarn i okien poła-
ciowych na dachach ”udynków, 

f) dopuszczenie stosowania dachów o nachyle-
niu połaci w zakresie od 38 do 450 w ”udyn-
kach, 

g) dopuszczenie ”udowy jednokondygnacyjnych 
o”iektów gospodarczych towarzyszących 
funkcji podstawowej, w tym garaży, 

h) ograniczenie dopuszczalnej powierzchni wy-
dzielonych w ”udynkach mieszkalnych lokali 
usługowych do 70% powierzchni użytkowej; 

6) granice i sposo”y zagospodarowania terenów 
podlegających ochronie, ustalonych na podsta-
wie przepisów szczególnych, a także narażo-
nych na nie”ezpieczeństwo powodzi oraz zagro-
żonych osuwaniem się mas ziemnych: 
a) nakaz wprowadzania za”udowy płytko posa-

dowionej oraz niepodpiwniczonej na tere-
nach, gdzie występują mało korzystne wa-
runki dla ”udownictwa ze względu na utrud-
nione warunki wodne i gruntowe, 

”) nakaz za”ezpieczania ”udynków przed osu-
waniem się mas ziemnych w ich otoczeniu 
przez ”udowę murów oporowych na terenach 
o nachyleniu przekraczającym 80%; 

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości o”jętych planem: 
a) nie określa się terenów wskazanych do o”ję-

cia procedurą scalania i podziału nieruchomo-
ści, 

”) zakaz wydzielania działek ”udowlanych 
o powierzchni mniejszej niż 1200 m2; 

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym za-
kaz za”udowy: 
a) zakaz prowadzenia w ramach usług towarzy-

szących handlu gazem płynnym dla potrze” 
motoryzacji, 

”) zakaz wznoszenia pełnych ogrodzeń posesji 
z prefa”rykowanych elementów ”etonowych, 

c) dopuszczenie stosowania elementów prefa-
”rykowanych do ”udowy słupów i podmuró-
wek w ogrodzeniach posesji; 

9) zasady modernizacji, roz”udowy i ”udowy sys-
temów komunikacji i infrastruktury technicznej: 
a) nakaz o”sługi komunikacyjnej za pośrednic-

twem sieci dróg: głównych, dojazdowych 
i wewnętrznych (o parametrach technicznych 
określonych w § 10 niniejszej uchwały), 

”) dopuszczenie parkowania i garażowania 
w o”rę”ie działki dla potrze” własnych 
mieszkańców, 

c) zaopatrzenie w wodę na zasadach określo-
nych w § 14 ust. 1, 

d) odprowadzanie i unieszkodliwianie ścieków 
sanitarnych na zasadach określonych 
w § 14 ust. 2, 

e) odprowadzanie i unieszkodliwianie ścieków 
deszczowych na zasadach określonych 
w § 14 ust. 3, 

f) zaopatrzenie w gaz na zasadach określo-
nych w § 14 ust. 4, 

g) zaopatrzenie w energię elektryczną na zasa-
dach określonych w § 14 ust. 5, 

h) wyposażenie w sieci telekomunikacyjne na 
zasadach określonych w § 14 ust. 6, 

10) sposó” i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i użytkowania terenów:  
a) dopuszczenie utrzymania istniejącego spo-

so”u użytkowania lu” możliwość czasowe-
go wykorzystania terenu na inne funkcje niż 
wskazane w planie, w tym na funkcje usłu-
gowe pod warunkiem niepowodowania za-
nieczyszczeń środowiska oraz niestwarzania 
utrudnień w funkcjonowaniu ”udynków 
mieszkalnych w otoczeniu. 

§ 7 

Tereny zabudowy usługowej 

1. Dla terenów istniejącej zabudowy usług komercyj-
nych  oznaczonych  na  rysunku  planu  symbolami 
1-8 U plan ustala: 
1) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-

nego: 
a) nakaz utrzymania istniejącego, układu za”u-

dowy oraz uwzględniania przy roz”udowie 
istniejących ”udynków wskazanego na ry-
sunku planu prze”iegu o”owiązujących i nie-
przekraczalnych linii za”udowy, 

”) dopuszczenie prowadzenia prac moderniza-
cyjnych i remontowych, polegających na do-
stosowaniu istniejącej za”udowy do o”owią-
zujących wymogów technicznych oraz 
wprowadzania urządzeń technicznych polep-
szających warunki użytkowania ”udynków, 

c) dopuszczenie zmian konstrukcji i pokrycia 
dachów oraz kolorystyki (z zakazem wpro-
wadzania kolorów o ”arwach i natężeniu nie-
nawiązujących do otoczenia), 

d) dopuszczenie roz”udowy istniejących o”iek-
tów przy zachowaniu warunków określonych 
przepisami prawa ”udowlanego i dostosowa-
niu wystroju zewnętrznego oraz układu kale-
nicy nowej części ”udynku do rozwiązań 
przyjętych w ”udynku roz”udowywanym, 

e) dopuszczenie roz”udowy polegającej wpro-
wadzenie funkcji mieszkaniowej na wyższych 
kondygnacjach, 

f) dopuszczenie modernizacji lu” wymiany na 
nowe o”iektów istniejącej za”udowy gospo-
darczej, 

g) dopuszczenie wprowadzania nowych elemen-
tów za”udowy w nawiązaniu do ga”arytów 
i wystroju  elewacji  o”iektów w ich otocze-
niu, 

h) dopuszczenie całkowitej lu” częściowej za-
miany podstawowej funkcji terenu na inne 
funkcje usługowe, w tym usługi gastronomii; 
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2) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo”ra-
zu kulturowego: 
a) nakaz utrzymania minimalnego udziału po-

wierzchni ”iologicznie czynnej terenów na 
30% powierzchni działki ”udowlanej, z wyłą-
czeniem za”udowy istniejącej zajmującej całą 
powierzchnię działki, 

”) nakaz zachowania istniejących elementów 
zieleni wysokiej, 

c) nakaz porządkowania gospodarki cieplnej 
w ramach prac modernizacyjnych poprzez 
preferencyjne wprowadzanej jako paliw gazu 
i oleju opałowego dla wyeliminowania niskiej 
emisji zanieczyszczeń powietrza; 

3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
”ytków oraz dó”r kultury współczesnej: 
a) nie ustala się nakazów, zakazów dopuszczeń 

lu” ograniczeń w odniesieniu do ochrony dó”r 
kultury współczesnej, ze względu na ”rak 
występowania przedmiotu tych ustaleń; 

4) wymagania wynikające z potrze” kształtowania 
przestrzeni pu”licznych: nie określa się naka-
zów, zakazów dopuszczeń lu” ograniczeń w tym 
zakresie, ze względu na ”rak występowania 
przedmiotu tych ustaleń; 

5) parametry i wskaźniki kształtowania za”udowy 
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie za-
”udowy, ga”aryty o”iektów i wskaźniki inten-
sywności za”udowy: 
a) ograniczenie wysokości nowej za”udowy do 

12.00 m liczonych do wysokości kalenicy lu” 
najwyższego punktu dachu (do dwóch kon-
dygnacji nadziemnych oraz poddasza użyt-
kowego, przy średniej wysokości kondygnacji 
3.00 m),  

”) c) ograniczenie dopuszczalnej długość ele-
wacji frontowej nowych ”udynków mieszkal-
nych długości elewacji ”udynków historycz-
nych wzniesionych wcześniej w tym samym 
miejscu, 

d) nakaz stosowania dachów stromych w for-
mie dwuspadowej i wielospadowej w ”udyn-
kach modernizowanych i ”udowanych,  

e) dopuszczenie montażu lukarn i okien poła-
ciowych na dachach ”udynków modernizo-
wanych i ”udowanych, 

f) dopuszczenie stosowania dachów o nachyle-
niu połaci w zakresie od 38 do 450 w ”udyn-
kach modernizowanych i ”udowanych, 

g) zakaz ”udowy jednokondygnacyjnych o”iek-
tów gospodarczych towarzyszących funkcji 
podstawowej, w tym garaży; 

6) granice i sposo”y zagospodarowania terenów 
podlegających ochronie, ustalonych na podsta-
wie przepisów szczególnych, a także narażo-
nych na nie”ezpieczeństwo powodzi oraz zagro-
żonych osuwaniem się mas ziemnych: nie okre-
śla się nakazów, zakazów dopuszczeń lu” ogra-
niczeń w tym zakresie, ze względu na ”rak wy-
stępowania przedmiotu tych ustaleń; 

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości o”jętych planem: nie określa się 
nakazów, zakazów dopuszczeń lu” ograniczeń 
w tym zakresie, ze względu na ”rak występo-
wania przedmiotu tych ustaleń; 

  8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym 
zakaz za”udowy: nie określa się nakazów, za-
kazów dopuszczeń lu” ograniczeń w tym za-
kresie, ze względu na ”rak występowania 
przedmiotu tych ustaleń; 

  9) zasady modernizacji, roz”udowy i ”udowy sys-
temów komunikacji i infrastruktury technicznej: 
a) nakaz o”sługi komunikacyjnej za pośrednic-

twem sieci dróg: głównych, dojazdowych 
i wewnętrznych (o parametrach technicz-
nych określonych w § 10 niniejszej uchwa-
ły), 

”) dopuszczenie parkowania i garażowania 
w o”rę”ie działki dla potrze” własnych 
mieszkańców, 

c) zaopatrzenie w wodę na zasadach określo-
nych w § 14 ust. 1, 

d) odprowadzanie i unieszkodliwianie ścieków 
sanitarnych na zasadach określonych 
w § 14 ust. 2, 

e) odprowadzanie i unieszkodliwianie ścieków 
deszczowych na zasadach określonych 
w § 14 ust. 3, 

f) zaopatrzenie w gaz na zasadach określo-
nych w § 14 ust. 4, 

g) zaopatrzenie w energię elektryczną na zasa-
dach określonych w § 14 ust. 5, 

h) wyposażenie w sieci telekomunikacyjne na 
zasadach określonych w § 14 ust. 6, 

10) sposó” i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i użytkowania terenów: nie 
określa się nakazów, zakazów dopuszczeń lu” 
ograniczeń w tym zakresie, ze względu na ”rak 
występowania przedmiotu tych ustaleń. 

2. Dla terenów istniejącej zabudowy usług turystykio 
hotelarstwa i gastronomii oznaczonych na rysunku 
planu symbolami 1-4 UT plan ustala: 
1) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-

nego: 
a) nakaz utrzymania istniejącego, układu za”u-

dowy oraz uwzględniania przy roz”udowie 
istniejących ”udynków wskazanego na ry-
sunku planu prze”iegu o”owiązujących i nie-
przekraczalnych linii za”udowy, 

”) dopuszczenie prowadzenia prac moderniza-
cyjnych i remontowych, polegających na do-
stosowaniu istniejącej za”udowy do o”owią-
zujących wymogów technicznych oraz 
wprowadzania urządzeń technicznych polep-
szających warunki użytkowania ”udynków, 

c) dopuszczenie zmian konstrukcji i pokrycia 
dachów oraz kolorystyki (z zakazem wpro-
wadzania kolorów o ”arwach i natężeniu nie-
nawiązujących do otoczenia), 

d) dopuszczenie roz”udowy istniejących o”iek-
tów przy zachowaniu warunków określonych 
przepisami prawa ”udowlanego i dostosowa-
niu wystroju zewnętrznego oraz układu kale-
nicy nowej części ”udynku do rozwiązań 
przyjętych w ”udynku roz”udowywanym, 

e) dopuszczenie modernizacji lu” wymiany na 
nowe o”iektów istniejącej za”udowy gospo-
darczej; 
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f) dopuszczenie wprowadzania nowych elemen-
tów za”udowy w nawiązaniu do ga”arytów 
i wystroju elewacji o”iektów w ich otoczeniu, 

g) dopuszczenie całkowitej lu” częściowej za-
miany podstawowej funkcji terenu na inne 
funkcje usługowe; 

2) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo”ra-
zu kulturowego: 
a) nakaz utrzymania minimalnego udziału po-

wierzchni ”iologicznie czynnej terenów na 
50% powierzchni działki ”udowlanej, z wyłą-
czeniem za”udowy istniejącej zajmującej całą 
powierzchnię działki, 

”) nakaz zachowania istniejących elementów 
zieleni wysokiej, 

c) nakaz porządkowania gospodarki cieplnej 
w ramach prac modernizacyjnych poprzez 
preferencyjne wprowadzanej jako paliw gazu 
i oleju opałowego dla wyeliminowania niskiej 
emisji zanieczyszczeń powietrza, 

d) zakaz przechowywania na wolnym powietrzu 
lu” w o”iektach niezadaszonych materiałów 
powodujących pylenie; 

3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
”ytków oraz dó”r kultury współczesnej: 
a) nakaz utrzymania ga”arytów, detalu architek-

tonicznego, podziałów stolarki okiennej histo-
rycznie ukształtowanej za”udowy sprzed 
1945 r., 

”) zakaz roz”udowy i nad”udowy poddaszy 
w części frontowej historycznej za”udowy 
sprzed 1945 r., 

c) nakaz uzgadniania z Wojewódzkim Konser-
watorem Za”ytków prac inżynierskich i ”u-
dowlanych prowadzonych w o”rę”ie ochrony 
konserwatorskiej stanowisk archeologicz-
nych, wskazanych na rysunku planu; nakaz 
”adań interwencyjnych prowadzonych na 
koszt inwestora w przypadku podjęcia inwe-
stycji; działań inwestycyjnych związanych 
z pracami ziemnymi, z dwutygodniowym wy-
przedzeniem w celu umożliwienia wykonania 
archeologicznych ”adań ratunkowych, 

d) nakaz uzgadniania z Wojewódzkim Konser-
watorem Za”ytków wszelkich prac prowa-
dzonych w: za”ytkowym ”udynku  

e) nie ustala się nakazów, zakazów dopuszczeń 
lu” ograniczeń w odniesieniu do ochrony dó”r 
kultury współczesnej, ze względu na ”rak 
występowania przedmiotu tych ustaleń; 

4) wymagania wynikające z potrze” kształtowania 
przestrzeni pu”licznych: nie określa się naka-
zów, zakazów dopuszczeń lu” ograniczeń w tym 
zakresie, ze względu na ”rak występowania 
przedmiotu tych ustaleń; 

5) parametry i wskaźniki kształtowania za”udowy 
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie za-
”udowy, ga”aryty o”iektów i wskaźniki inten-
sywności za”udowy: 
a) ograniczenie wysokości nowej za”udowy do 

12 m liczonych do wysokości kalenicy lu” 
najwyższego punktu dachu (do dwóch kon-
dygnacji nadziemnych oraz poddasza użyt-
kowego, przy średniej wysokości kondygnacji 

3 m), z wyłączeniem ”udynku remizy ochot-
niczej straży pożarnej, 

”) ograniczenie dopuszczalnej długość elewacji 
frontowej nowych ”udynków mieszkalnych 
długości elewacji ”udynków historycznych 
wzniesionych wcześniej w tym samym miej-
scu, 

c) nakaz utrzymania historycznych podziałów 
elewacji frontowych oraz podziałów stolarki 
okiennej, 

d) nakaz stosowania dachów stromych w for-
mie dwuspadowej i wielospadowej w ”udyn-
kach modernizowanych i ”udowanych, 

e) dopuszczenie montażu lukarn i okien poła-
ciowych na dachach ”udynków modernizo-
wanych i ”udowanych, 

f) dopuszczenie stosowania dachów o nachyle-
niu połaci w zakresie od 38 do 450 w ”udyn-
kach modernizowanych i ”udowanych, 

g) dopuszczenie ”udowy jednokondygnacyjnych 
o”iektów gospodarczych towarzyszących 
funkcji podstawowej, w tym garaży; 

6) granice i sposo”y zagospodarowania terenów 
podlegających ochronie, ustalonych na podsta-
wie przepisów szczególnych, a także narażo-
nych na nie”ezpieczeństwo powodzi oraz zagro-
żonych osuwaniem się mas ziemnych: nie okre-
śla się nakazów, zakazów dopuszczeń lu” ogra-
niczeń w tym zakresie, ze względu na ”rak wy-
stępowania przedmiotu tych ustaleń; 

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości o”jętych planem: nie określa się 
nakazów, zakazów dopuszczeń lu” ograniczeń 
w tym zakresie, ze względu na ”rak występo-
wania przedmiotu tych ustaleń; 

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym za-
kaz za”udowy: nie określa się nakazów, zaka-
zów dopuszczeń lu” ograniczeń w tym zakresie, 
ze względu na ”rak występowania przedmiotu 
tych ustaleń; 

9) zasady modernizacji, roz”udowy i ”udowy sys-
temów komunikacji i infrastruktury technicznej: 
a) nakaz o”sługi komunikacyjnej za pośrednic-

twem sieci dróg: głównych, dojazdowych 
i wewnętrznych (o parametrach technicznych 
określonych w § 10 niniejszej uchwały), 

”) dopuszczenie parkowania i garażowania 
w o”rę”ie działki dla potrze” własnych 
mieszkańców, 

c) zaopatrzenie w wodę na zasadach określo-
nych w § 14 ust. 1, 

d) odprowadzanie i unieszkodliwianie ścieków 
sanitarnych na zasadach określonych w § 14 
ust. 2, 

e) odprowadzanie i unieszkodliwianie ścieków 
deszczowych na zasadach określonych 
w § 14 ust. 3, 

f) zaopatrzenie w gaz na zasadach określonych 
w § 14 ust. 4, 

g) zaopatrzenie w energię elektryczną na zasa-
dach określonych w § 14 ust. 5, 

h) wyposażenie w sieci telekomunikacyjne na 
zasadach określonych w § 14 ust. 6, 
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10) sposó” i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i użytkowania terenów: nie 
określa się nakazów, zakazów dopuszczeń lu” 
ograniczeń w tym zakresie, ze względu na ”rak 
występowania przedmiotu tych ustaleń. 

3. Dla terenów istniejącej zabudowy usług sakralnych 
oznaczonego na rysunku planu symbolem UKs plan 
ustala: 
1) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-

nego: 
a) nakaz utrzymania istniejącego układu za”u-

dowy oraz uwzględniania przy ”udowie no-
wych o”iektów wskazanego na rysunku pla-
nu prze”iegu o”owiązujących i nieprzekra-
czalnych linii za”udowy, 

”) dopuszczenie prowadzenia prac moderniza-
cyjnych i remontowych, polegających na do-
stosowaniu istniejącej za”udowy ”udynku 
ple”ani do o”owiązujących wymogów tech-
nicznych oraz wprowadzania urządzeń tech-
nicznych polepszających warunki zamieszki-
wania, 

c) dopuszczenie zmian konstrukcji i pokrycia 
dachów oraz kolorystyki (z zakazem wpro-
wadzania kolorów o ”arwach i natężeniu nie-
nawiązujących do otoczenia), 

d) dopuszczenie roz”udowy istniejących o”iek-
tów ple”ani przy zachowaniu warunków 
określonych przepisami prawa ”udowlanego 
i dostosowaniu wystroju zewnętrznego oraz 
układu kalenicy nowej części ”udynku do 
rozwiązań przyjętych w ”udynku roz”udo-
wywanym, 

e) dopuszczenie modernizacji lu” wymiany na 
nowe o”iektów istniejącej za”udowy gospo-
darczej; 

f) zakaz zmiany funkcji ”udynków gospodar-
czych na mieszkalną i usługową, przy za-
chowaniu warunków określonych przepisami 
prawa ”udowlanego i dostosowaniu wystroju 
zewnętrznego oraz układu kalenicy do ”u-
dynków w otoczeniu, 

g) dopuszczenie wprowadzania nowych elemen-
tów za”udowy związanej z kultem religijnym 
w nawiązaniu do ga”arytów i wystroju ele-
wacji o”iektów w ich otoczeniu; 

2) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo”ra-
zu kulturowego: 
a) nakaz utrzymania minimalnego udziału po-

wierzchni ”iologicznie czynnej terenów na 
70% powierzchni działki ”udowlanej, z wyłą-
czeniem za”udowy istniejącej zajmującej całą 
powierzchnię działki, 

”) nakaz porządkowania gospodarki cieplnej 
w ramach prac modernizacyjnych poprzez 
preferencyjne wprowadzanej jako paliw gazu 
i oleju opałowego dla wyeliminowania niskiej 
emisji zanieczyszczeń powietrza; 

3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
”ytków oraz dó”r kultury współczesnej: 
a) nakaz utrzymania ga”arytów, detalu architek-

tonicznego, podziałów stolarki okiennej histo-
rycznie ukształtowanej za”udowy sprzed 
1945 r., 

”) zakaz roz”udowy i nad”udowy poddaszy w 
 części frontowej historycznej za”udowy 
sprzed 1945 r., 

c) nakaz uzgadniania z Wojewódzkim Konser-
watorem Za”ytków prac inżynierskich i ”u-
dowlanych prowadzonych w o”rę”ie ochrony 
konserwatorskiej stanowisk archeologicz-
nych, wskazanych na rysunku planu; nakaz 
”adań interwencyjnych prowadzonych na 
koszt inwestora w przypadku podjęcia inwe-
stycji; działań inwestycyjnych związanych 
z pracami ziemnymi, z dwutygodniowym wy-
przedzeniem w celu umożliwienia wykonania 
archeologicznych ”adań ratunkowych, 

d) nakaz uzgadniania z Wojewódzkim Konser-
watorem Za”ytków wszelkich prac prowa-
dzonych w za”ytkowych ”udynkach położo-
nych na terenie: UKs  

e) nie ustala się nakazów, zakazów dopuszczeń 
lu” ograniczeń w odniesieniu do ochrony dó”r 
kultury współczesnej, ze względu na ”rak 
występowania przedmiotu tych ustaleń; 

4) wymagania wynikające z potrze” kształtowania 
przestrzeni pu”licznych:  
a) nakaz utrzymania kolorystyki elewacji w o”-

rę”ie ciągów dróg, 
”) nakaz zachowania istniejących elementów 

zieleni wysokiej, 
c) nakaz pełnego dostosowania ”udowli uży-

teczności pu”licznej dla potrze” osó” niepeł-
nosprawnych, 

d) dopuszczenie prze”udowy nawierzchni cią-
gów pieszych i placu przed kościołem, 

e) dopuszczenie specjalnych rozwiązań, służą-
cych oświetleniu przestrzeni pu”licznych oraz 
o”iektów architektury; 

5) parametry i wskaźniki kształtowania za”udowy 
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie za-
”udowy, ga”aryty o”iektów i wskaźniki inten-
sywności za”udowy: 
a) ograniczenie wysokości nowej za”udowy do 

9 m liczonych do wysokości kalenicy lu” 
najwyższego punktu dachu (do jednej kondy-
gnacji nadziemnej ”ez poddasza użytkowego, 
przy średniej wysokości kondygnacji), 

”) nakaz utrzymania historycznych podziałów 
elewacji frontowych oraz podziałów stolarki 
okiennej, 

c) nakaz stosowania dachów stromych w for-
mie dwuspadowej i wielospadowej w ”udyn-
kach modernizowanych i ”udowanych, 

d) dopuszczenie montażu lukarn i okien poła-
ciowych na dachach ”udynków modernizo-
wanych i ”udowanych, 

e) dopuszczenie stosowania dachów zachowu-
jących historyczne nachylenie połaci w ”u-
dynkach modernizowanych i ”udowanych; 

6) granice i sposo”y zagospodarowania terenów 
podlegających ochronie, ustalonych na podsta-
wie przepisów szczególnych, a także narażo-
nych na nie”ezpieczeństwo powodzi oraz zagro-
żonych osuwaniem się mas ziemnych: nie okre-
śla się nakazów, zakazów dopuszczeń lu” ogra-
niczeń w tym zakresie, ze względu na ”rak wy-
stępowania przedmiotu tych ustaleń; 
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  7) szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości o”jętych planem: nie 
określa się nakazów, zakazów dopuszczeń lu” 
ograniczeń w tym zakresie, ze względu na ”rak 
występowania przedmiotu tych ustaleń; 

  8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym 
zakaz za”udowy: nie określa się nakazów, za-
kazów dopuszczeń lu” ograniczeń w tym za-
kresie, ze względu na ”rak występowania 
przedmiotu tych ustaleń; 

  9) zasady modernizacji, roz”udowy i ”udowy sys-
temów komunikacji i infrastruktury technicznej: 
a) nakaz o”sługi komunikacyjnej za pośrednic-

twem sieci dróg: głównych, dojazdowych 
i wewnętrznych (o parametrach technicz-
nych określonych w § 10 niniejszej uchwa-
ły), 

”) dopuszczenie parkowania i garażowania 
w o”rę”ie działki dla potrze” własnych 
mieszkańców, 

c) zaopatrzenie w wodę na zasadach określo-
nych w § 14 ust. 1, 

d) odprowadzanie i unieszkodliwianie ścieków 
sanitarnych na zasadach określonych 
w § 14 ust. 2, 

e) odprowadzanie i unieszkodliwianie ścieków 
deszczowych na zasadach określonych 
w § 14 ust. 3, 

f) zaopatrzenie w gaz na zasadach określo-
nych w § 14 ust. 4, 

g) zaopatrzenie w energię elektryczną na zasa-
dach określonych w § 14 ust. 5, 

h) wyposażenie w sieci telekomunikacyjne na 
zasadach określonych w § 14 ust. 6, 

10) sposó” i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i użytkowania terenów: nie 
określa się nakazów, zakazów dopuszczeń lu” 
ograniczeń w tym zakresie, ze względu na ”rak 
występowania przedmiotu tych ustaleń. 

§ 8 

Tereny użytkowane rolniczo oraz tereny zabudowy 
techniczno-produkcyjnej 

1. Dla istniejących terenów użytków rolnycho łąko 
pastwisk oraz pozostałych tereny otwartych: nie-
użytkówo zadrzewień śródpolnych oznaczonych na 
rysunku planu symbolem R- plan ustala: 
1) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-

nego: nie określa się nakazów, zakazów dopusz-
czeń lu” ograniczeń w tym zakresie, ze względu 
na ”rak występowania przedmiotu tych ustaleń; 

2) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo”ra-
zu kulturowego: 
a) nakaz zachowania istniejących elementów 

zieleni wysokiej, 
”) nakaz ochrony zadrzewień przydrożnych 

i śródpolnych dla zachowania ciągłości kory-
tarzy ekologicznych, 

c) dopuszczenie prowadzenia działalności rolni-
czej; 

3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
”ytków oraz dó”r kultury współczesnej: 

a) nakaz uzgadniania z Wojewódzkim Konser-
watorem Za”ytków prac inżynierskich i ”u-
dowlanych prowadzonych w o”rę”ie ochro-
ny konserwatorskiej stanowisk archeolo-
gicznych, wskazanych na rysunku planu; 
nakaz ”adań interwencyjnych prowadzo-
nych na koszt inwestora w przypadku pod-
jęcia inwestycji; działań inwestycyjnych 
związanych z pracami ziemnymi, z dwuty-
godniowym wyprzedzeniem w celu umożli-
wienia wykonania archeologicznych ”adań 
ratunkowych, 

”) nie ustala się nakazów, zakazów dopusz-
czeń lu” ograniczeń w odniesieniu do 
ochrony dó”r kultury współczesnej, ze 
względu na ”rak występowania przedmiotu 
tych ustaleń; 

  4) wymagania wynikające z potrze” kształtowania 
przestrzeni pu”licznych: nie określa się naka-
zów, zakazów dopuszczeń lu” ograniczeń 
w tym zakresie, ze względu na ”rak występo-
wania przedmiotu tych ustaleń; 

  5) parametry i wskaźniki kształtowania za”udowy 
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie za-
”udowy, ga”aryty o”iektów i wskaźniki inten-
sywności za”udowy: nie określa się nakazów, 
zakazów dopuszczeń lu” ograniczeń w tym za-
kresie, ze względu na ”rak występowania 
przedmiotu tych ustaleń; 

  6) granice i sposo”y zagospodarowania terenów 
podlegających ochronie, ustalonych na pod-
stawie przepisów szczególnych, a także nara-
żonych na nie”ezpieczeństwo powodzi oraz 
zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych: nie 
określa się nakazów, zakazów dopuszczeń lu” 
ograniczeń w tym zakresie, ze względu na ”rak 
występowania przedmiotu tych ustaleń; 

  7) szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości o”jętych planem: nie 
określa się nakazów, zakazów dopuszczeń lu” 
ograniczeń w tym zakresie, ze względu na ”rak 
występowania przedmiotu tych ustaleń; 

  8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym 
zakaz za”udowy: całkowity zakaz za”udowy, 
w tym za”udowy zagrodowej; 

  9) zasady modernizacji, roz”udowy i ”udowy sys-
temów komunikacji i infrastruktury technicznej: 
nakaz o”sługi komunikacyjnej za pośrednic-
twem sieci dróg: dojazdowych (o parametrach 
technicznych określonych w § 10 niniejszej 
uchwały), 

10) sposó” i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i użytkowania terenów: do-
puszczenie organizacji imprez masowych oraz 
tymczasowego zagospodarowania, urządzania 
i użytkowania terenów w sytuacji awaryjnych: 
katastrof, klęsk żywiołowych. 

§ 9 

Tereny zieleni i wód 

1. Dla terenów zieleni cmentarnejo oznaczonych na 
rysunku planu symbolem ZC plan ustala: 
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1) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego: 
a) dopuszczenie dalszego prowadzenia pochów-

ków, 
”) dopuszczenie prowadzenia prac moderniza-

cyjnych i remontowych ”udowli cmentar-
nych, 

c) utrzymanie istniejącego układu alej cmentar-
nych, 

d) nakaz uzgadniania z Wojewódzkim Konser-
watorem Za”ytków prac inżynierskich i ”u-
dowlanych prowadzonych w o”rę”ie ochrony 
konserwatorskiej stanowisk archeologicz-
nych, wskazanych na rysunku planu; nakaz 
”adań interwencyjnych prowadzonych na 
koszt inwestora w przypadku podjęcia inwe-
stycji; działań inwestycyjnych związanych 
z pracami ziemnymi, z dwutygodniowym wy-
przedzeniem w celu umożliwienia wykonania 
archeologicznych ”adań ratunkowych, 

”) nakaz ochrony i rewaloryzacji terenów krajo-
”razowej ochrony konserwatorskiej poprzez 
odpowiednie kształtowanie elementów ukła-
dów zieleni oraz za”udowy w otoczeniu, 

c) nie ustala się nakazów, zakazów dopuszczeń 
lu” ograniczeń w odniesieniu do ochrony dó”r 
kultury współczesnej, ze względu na ”rak 
występowania przedmiotu tych ustaleń; 

4) wymagania wynikające z potrze” kształtowania 
przestrzeni pu”licznych:  
a) nakaz zachowania i roz”udowy istniejących 

komponowanych elementów zieleni wysokiej, 
”) dopuszczenie prze”udowy nawierzchni w o”-

rę”ie chodników alej cmentarnych, 
c) dopuszczenie specjalnych rozwiązań, służą-

cych oświetleniu przestrzeni pu”licznych oraz 
o”iektów architektury; 

5) parametry i wskaźniki kształtowania za”udowy 
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie za-
”udowy, ga”aryty o”iektów i wskaźniki inten-
sywności za”udowy: 
a) ograniczenie wysokości za”udowy związanej 

z o”sługą cmentarza i pochówkiem zmarłych 
o wysokości do 6 m liczonych do wysokości 
kalenicy lu” najwyższego punktu dachu (do 
jednej kondygnacji nadziemnych ”ez podda-
sza użytkowego, przy średniej wysokości 
kondygnacji 3.00 m), 

”) ograniczenie dopuszczalnej długość elewacji 
frontowej nowych ”udynków mieszkalnych 
długości elewacji ”udynków historycznych 
wzniesionych wcześniej w tym samym miej-
scu, 

c) nakaz utrzymania historycznych podziałów 
elewacji frontowych oraz podziałów stolarki 
okiennej, 

d) nakaz stosowania dachów stromych w for-
mie dwuspadowej i wielospadowej w ”udyn-
kach modernizowanych i ”udowanych, 

e) dopuszczenie stosowania dachów o nachyle-
niu połaci w zakresie od 38 do 450 w ”udyn-
kach modernizowanych i ”udowanych; 

6) granice i sposo”y zagospodarowania terenów 
podlegających ochronie, ustalonych na podsta-
wie  przepisów  szczególnych,  a  także  narażo- 

nych na nie”ezpieczeństwo powodzi oraz za-
grożonych osuwaniem się mas ziemnych: nie 
określa się nakazów, zakazów dopuszczeń lu” 
ograniczeń w tym zakresie, ze względu na ”rak 
występowania przedmiotu tych ustaleń; 

  7) szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości o”jętych planem: nie 
określa się nakazów, zakazów dopuszczeń lu” 
ograniczeń w tym zakresie, ze względu na ”rak 
występowania przedmiotu tych ustaleń; 

  8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym 
zakaz za”udowy: nie określa się nakazów, za-
kazów dopuszczeń lu” ograniczeń w tym za-
kresie, ze względu na ”rak występowania 
przedmiotu tych ustaleń; 

  9) zasady modernizacji, roz”udowy i ”udowy sys-
temów komunikacji i infrastruktury technicznej: 
a) nakaz o”sługi komunikacyjnej za pośrednic-

twem sieci dróg: głównych, dojazdowych 
i wewnętrznych (o parametrach technicz-
nych określonych w § 10 niniejszej uchwa-
ły), 

”) dopuszczenie parkowania i garażowania 
w o”rę”ie działki dla potrze” własnych 
mieszkańców, 

c) zaopatrzenie w wodę na zasadach określo-
nych w § 14 ust. 1, 

d) odprowadzanie i unieszkodliwianie ścieków 
sanitarnych na zasadach określonych 
w § 14 ust. 2, 

e) odprowadzanie i unieszkodliwianie ścieków 
deszczowych na zasadach określonych 
w § 14 ust. 3, 

f) zaopatrzenie w energię elektryczną na zasa-
dach określonych w § 14 ust. 5, 

10) sposó” i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i użytkowania terenów: nie 
określa się nakazów, zakazów dopuszczeń lu” 
ograniczeń w tym zakresie, ze względu na ”rak 
występowania przedmiotu tych ustaleń. 

2. Dla terenów istniejących produkcji leśnejo oznaczo-
nych na rysunku planu symbolami ZLo ZL1 plan 
ustala: 
1) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-

nego: nie określa się nakazów, zakazów dopusz-
czeń lu” ograniczeń w tym zakresie, ze względu 
na ”rak występowania przedmiotu tych ustaleń; 

2) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo”ra-
zu kulturowego: 
a) nakaz prowadzenia gospodarki leśnej zgodnej 

z zapisami planów urządzania lasu; 
”) nakaz ochrony zadrzewień przydrożnych 

i śródpolnych dla zachowania ciągłości kory-
tarzy ekologicznych, 

c) nakaz zalesienia skarp narażonych na erozję 
o nachyleniu przekraczającym 50%,  

3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
”ytków oraz dó”r kultury współczesnej: 
a) nakaz uzgadniania z Wojewódzkim Konser-

watorem Za”ytków prac inżynierskich i ”u-
dowlanych prowadzonych w o”rę”ie ochrony 
konserwatorskiej stanowisk archeologicz-
nych,  wskazanych  na rysunku planu;  nakaz 
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”adań interwencyjnych prowadzonych na 
koszt inwestora w przypadku podjęcia in-
westycji; działań inwestycyjnych związa-
nych z pracami ziemnymi, z dwutygodnio-
wym wyprzedzeniem w celu umożliwienia 
wykonania archeologicznych ”adań ratun-
kowych, 

”) nakaz ochrony i rewaloryzacji terenów kra-
jo”razowej ochrony konserwatorskiej po-
przez odpowiednie kształtowanie elementów 
układów zieleni oraz za”udowy w otoczeniu 

c) nie ustala się nakazów, zakazów dopusz-
czeń lu” ograniczeń w odniesieniu do 
ochrony dó”r kultury współczesnej, ze 
względu na ”rak występowania przedmiotu 
tych ustaleń; 

  4) wymagania wynikające z potrze” kształtowania 
przestrzeni pu”licznych: nie określa się naka-
zów, zakazów dopuszczeń lu” ograniczeń 
w tym zakresie, ze względu na ”rak występo-
wania przedmiotu tych ustaleń; 

  5) parametry i wskaźniki kształtowania za”udowy 
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie za-
”udowy, ga”aryty o”iektów i wskaźniki inten-
sywności za”udowy: nie określa się nakazów, 
zakazów dopuszczeń lu” ograniczeń w tym za-
kresie, ze względu na ”rak występowania 
przedmiotu tych ustaleń; 

  6) granice i sposo”y zagospodarowania terenów 
podlegających ochronie, ustalonych na pod-
stawie przepisów szczególnych, a także nara-
żonych na nie”ezpieczeństwo powodzi oraz 
zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych: nie 
określa się nakazów, zakazów dopuszczeń lu” 
ograniczeń w tym zakresie, ze względu na ”rak 
występowania przedmiotu tych ustaleń; 

  7) szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości o”jętych planem: nie 
określa się nakazów, zakazów dopuszczeń lu” 
ograniczeń w tym zakresie, ze względu na ”rak 
występowania przedmiotu tych ustaleń; 

  8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym 
zakaz za”udowy:  całkowity zakaz za”udowy; 

  9) zasady modernizacji, roz”udowy i ”udowy sys-
temów komunikacji i infrastruktury technicznej: 
nakaz o”sługi komunikacyjnej za pośrednic-
twem sieci dróg: dojazdowych (o parametrach 
technicznych określonych w § 10 niniejszej 
uchwały), 

10) sposó” i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i użytkowania terenów: nie 
określa się nakazów, zakazów dopuszczeń lu” 
ograniczeń w tym zakresie, ze względu na ”rak 
występowania przedmiotu tych ustaleń. 

3. Dla terenów wód powierzchniowych – otwartych 
cieków wodnycho oznaczonych na rysunku planu 
symbolami WS plan ustala: 
1) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-

nego: nie określa się nakazów, zakazów dopusz-
czeń lu” ograniczeń w tym zakresie, ze względu 
na ”rak występowania przedmiotu tych ustaleń; 

2) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo”ra-
zu kulturowego: 

a) nakaz zachowania istniejących elementów 
zieleni dla zachowania ciągłości korytarzy 
ekologicznych, 

”) zakaz wykonywania czynności mogących 
utrudnić ochronę przed powodzią, 

c) zakaz wszelkich zmian użytkowania tere-
nów, składowania materiałów i wykonywa-
nia innych ro”ót z wyjątkiem związanych 
z regulacją i utrzymywaniem wód i ”udowli 
ochronnych, 

d) zakaz uszkadzania darniny lu” innych umoc-
nień; 

  3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
”ytków oraz dó”r kultury współczesnej: 
a) nie ustala się nakazów, zakazów dopusz-

czeń lu” ograniczeń w odniesieniu do 
ochrony dó”r kultury współczesnej, ze 
względu na ”rak występowania przedmiotu 
tych ustaleń; 

  4) wymagania wynikające z potrze” kształtowania 
przestrzeni pu”licznych: nie określa się naka-
zów, zakazów dopuszczeń lu” ograniczeń 
w tym zakresie, ze względu na ”rak występo-
wania przedmiotu tych ustaleń; 

  5) parametry i wskaźniki kształtowania za”udowy 
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie za-
”udowy, ga”aryty o”iektów i wskaźniki inten-
sywności za”udowy: nie określa się nakazów, 
zakazów dopuszczeń lu” ograniczeń w tym za-
kresie, ze względu na ”rak występowania 
przedmiotu tych ustaleń; 

  6) granice i sposo”y zagospodarowania terenów 
podlegających ochronie, ustalonych na pod-
stawie przepisów szczególnych, a także nara-
żonych na nie”ezpieczeństwo powodzi oraz 
zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych: nie 
określa się nakazów, zakazów dopuszczeń lu” 
ograniczeń w tym zakresie, ze względu na ”rak 
występowania przedmiotu tych ustaleń; 

  7) szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości o”jętych planem: nie 
określa się nakazów, zakazów dopuszczeń lu” 
ograniczeń w tym zakresie, ze względu na ”rak 
występowania przedmiotu tych ustaleń; 

  8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym 
zakaz za”udowy: całkowity zakaz za”udowy; 

  9) zasady modernizacji, roz”udowy i ”udowy sys-
temów komunikacji i infrastruktury technicznej: 
nakaz o”sługi komunikacyjnej za pośrednic-
twem sieci dróg: dojazdowych (o parametrach 
technicznych określonych w § 10 niniejszej 
uchwały), 

10) sposó” i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i użytkowania terenów: nie 
określa się nakazów, zakazów dopuszczeń lu” 
ograniczeń w tym zakresie, ze względu na ”rak 
występowania przedmiotu tych ustaleń. 

§ 10 

Tereny komunikacji 

1. Dla terenów komunikacji drogowej- dróg lokalnycho 
oznaczonych na rysunku planu symbolami KDL plan 
ustala: 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 87 –  8063  – Poz. 1482 

1) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego: nakaz dostosowania linii rozgraniczających 
dróg i ich parametrów do linii za”udowy dróg 
w o”rę”ie historycznej za”udowy; 

2) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo”ra-
zu kulturowego: nakaz zachowania i roz”udowy 
liniowych elementów zieleni wysokiej (szpalery 
i aleje), o ile nie koliduje to z ”ezpieczeństwem 
ruchu pojazdów; 

3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
”ytków oraz dó”r kultury współczesnej:  
a) nakaz utrzymania wykształconego historycz-

nie, podstawowego układu komunikacyjnego 
gminy, 

”) nie ustala się nakazów, zakazów dopuszczeń 
lu” ograniczeń w odniesieniu do ochrony dó”r 
kultury współczesnej, ze względu na ”rak 
występowania przedmiotu tych ustaleń; 

4) wymagania wynikające z potrze” kształtowania 
przestrzeni pu”licznych: nakaz pełnego dosto-
sowania ciągów pieszych dróg dla potrze” osó” 
niepełnosprawnych, 

5) parametry i wskaźniki kształtowania za”udowy 
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie za-
”udowy, ga”aryty o”iektów i wskaźniki inten-
sywności za”udowy: nie określa się nakazów, 
zakazów dopuszczeń lu” ograniczeń w tym za-
kresie, ze względu na ”rak występowania 
przedmiotu tych ustaleń; 

6) granice i sposo”y zagospodarowania terenów 
podlegających ochronie, ustalonych na podsta-
wie przepisów szczególnych, a także narażo-
nych na nie”ezpieczeństwo powodzi oraz zagro-
żonych osuwaniem się mas ziemnych: nie okre-
śla się nakazów, zakazów dopuszczeń lu” ogra-
niczeń w tym zakresie, ze względu na ”rak wy-
stępowania przedmiotu tych ustaleń; 

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości o”jętych planem: nie określa się 
nakazów, zakazów dopuszczeń lu” ograniczeń 
w tym zakresie, ze względu na ”rak występo-
wania przedmiotu tych ustaleń; 

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym za-
kaz za”udowy: nie określa się nakazów, zaka-
zów dopuszczeń lu” ograniczeń w tym zakresie, 
ze względu na ”rak występowania przedmiotu 
tych ustaleń; 

9) zasady modernizacji, roz”udowy i ”udowy sys-
temów komunikacji i infrastruktury technicznej: 
a) utrzymanie linii rozgraniczających dróg w sze-

rokości określonej wyznaczonymi historycz-
nie liniami za”udowy w o”szarze ścisłej 
ochrony konserwatorskiej, 

”) utrzymanie linii rozgraniczających dróg w mi-
nimalnej szerokości 12 m nna terenach za”u-
dowanych oraz 15 m poza terenami za”udo-
wanymi; z wyjątkiem terenów wymienionych 
powyżej, 

c) dopuszczenie korekty elementów istniejącego 
układu komunikacyjnego w projektach tech-
nicznych ”udowy i modernizacji dróg, 

d) nakaz ”udowy nowych elementów układu 
komunikacyjnego wraz z kompleksową ”u-
dową  sieci uz”rojenia technicznego, lokalizo- 

wanego w korytarzach infrastruktury w li-
niach rozgraniczających dróg, 

e) dopuszczenie w liniach rozgraniczających 
dróg ”udowy o”iektów komunikacji pieszej 
i rowerowej, 

f) dopuszczenie w liniach rozgraniczających 
dróg urządzeń związanych z o”sługą komu-
nikacji- zatok, parkingów, zieleni, elemen-
tów małej architektury i ta”lic reklamowych; 

10) sposó” i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i użytkowania terenów: nie 
określa się nakazów, zakazów dopuszczeń lu” 
ograniczeń w tym zakresie, ze względu na ”rak 
występowania przedmiotu tych ustaleń. 

2. Dla istniejących i planowanych terenów komunika-
cji drogowej- dróg dojazdowycho oznaczonych na 
rysunku planu symbolami KDDo plan ustala: 
1) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-

nego: nakaz dostosowania linii rozgraniczających 
dróg i ich parametrów do linii za”udowy dróg 
w o”rę”ie historycznej za”udowy, 

2) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo”ra-
zu kulturowego: nakaz zachowania i roz”udowy 
liniowych elementów zieleni wysokiej (szpalery 
i aleje), o ile nie koliduje to z ”ezpieczeństwem 
ruchu pojazdów; 

3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
”ytków oraz dó”r kultury współczesnej:  
a) nakaz utrzymania wykształconego historycz-

nie, podstawowego układu komunikacyjnego 
gminy, 

”) nie ustala się nakazów, zakazów dopuszczeń 
lu” ograniczeń w odniesieniu do ochrony dó”r 
kultury współczesnej, ze względu na ”rak 
występowania przedmiotu tych ustaleń; 

4) wymagania wynikające z potrze” kształtowania 
przestrzeni pu”licznych: nakaz pełnego dosto-
sowania ciągów pieszych dróg dla potrze” osó” 
niepełnosprawnych; 

5) parametry i wskaźniki kształtowania za”udowy 
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie za-
”udowy, ga”aryty o”iektów i wskaźniki inten-
sywności za”udowy: nie określa się nakazów, 
zakazów dopuszczeń lu” ograniczeń w tym za-
kresie, ze względu na ”rak występowania 
przedmiotu tych ustaleń. 

6) granice i sposo”y zagospodarowania terenów 
podlegających ochronie, ustalonych na podsta-
wie przepisów szczególnych, a także narażo-
nych na nie”ezpieczeństwo powodzi oraz zagro-
żonych osuwaniem się mas ziemnych: nie okre-
śla się nakazów, zakazów dopuszczeń lu” ogra-
niczeń w tym zakresie, ze względu na ”rak wy-
stępowania przedmiotu tych ustaleń; 

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości o”jętych planem: nie określa się 
nakazów, zakazów dopuszczeń lu” ograniczeń 
w tym zakresie, ze względu na ”rak występo-
wania przedmiotu tych ustaleń; 

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym za-
kaz za”udowy: nie określa się nakazów, zaka-
zów dopuszczeń lu” ograniczeń  w tym zakresie, 
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ze względu na ”rak występowania przedmiotu 
tych ustaleń; 

  9) zasady modernizacji, roz”udowy i ”udowy sys-
temów komunikacji i infrastruktury technicznej: 
a) utrzymanie linii rozgraniczających dróg 

w szerokości określonej wyznaczonymi hi-
storycznie liniami za”udowy w o”szarze ści-
słej ochrony konserwatorskiej , 

”) dopuszczenie korekty elementów istniejące-
go układu komunikacyjnego w projektach 
technicznych ”udowy i modernizacji dróg, 

c) nakaz ”udowy nowych elementów układu 
komunikacyjnego wraz z kompleksową ”u-
dową sieci uz”rojenia technicznego, lokali-
zowanego w korytarzach infrastruktury 
w liniach rozgraniczających dróg, 

d) dopuszczenie w liniach rozgraniczających 
dróg ”udowy o”iektów komunikacji pieszej 
i rowerowej; 

e) dopuszczenie w liniach rozgraniczających 
dróg urządzeń związanych z o”sługą komu-
nikacji- zatok, parkingów, zieleni, elemen-
tów małej architektury i ta”lic reklamowych; 

10) sposó” i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i użytkowania terenów: nie 
określa się nakazów, zakazów dopuszczeń lu” 
ograniczeń w tym zakresie, ze względu na ”rak 
występowania przedmiotu tych ustaleń. 

3. Dla terenów komunikacji drogowej- wewnętrznejo 
oznaczonych na rysunku planu symbolami KDWo 
plan ustala: 
1) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-

nego: 
a) nakaz dostosowania linii rozgraniczających 

dróg i ich parametrów do linii za”udowy dróg 
w o”rę”ie historycznej za”udowy, 

2) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo”ra-
zu kulturowego: nakaz zachowania i roz”udowy 
liniowych elementów zieleni wysokiej (szpalery 
i aleje), o ile nie koliduje to z ”ezpieczeństwem 
ruchu pojazdów; 

3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
”ytków oraz dó”r kultury współczesnej:  
a) nakaz utrzymania wykształconego historycz-

nie, podstawowego układu komunikacyjnego 
gminy, 

”) nie ustala się nakazów, zakazów dopuszczeń 
lu” ograniczeń w odniesieniu do ochrony dó”r 
kultury współczesnej, ze względu na ”rak 
występowania przedmiotu tych ustaleń; 

4) wymagania wynikające z potrze” kształtowania 
przestrzeni pu”licznych:  
a) nakaz zachowania i roz”udowy istniejących 

komponowanych elementów zieleni wysokiej, 
c) nakaz pełnego dostosowania przestrzeni dla 

potrze” osó” niepełnosprawnych, 
e) dopuszczenie specjalnych rozwiązań, służą-

cych oświetleniu przestrzeni pu”licznych oraz 
o”iektów architektury; 

5) parametry i wskaźniki kształtowania za”udowy 
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie za-
”udowy, ga”aryty o”iektów i wskaźniki inten-
sywności za”udowy: nie określa się nakazów, 
zakazów  dopuszczeń  lu” ograniczeń w tym za- 

kresie, ze względu na ”rak występowania 
przedmiotu tych ustaleń; 

  6) granice i sposo”y zagospodarowania terenów 
podlegających ochronie, ustalonych na pod-
stawie przepisów szczególnych, a także nara-
żonych na nie”ezpieczeństwo powodzi oraz 
zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych: nie 
określa się nakazów, zakazów dopuszczeń lu” 
ograniczeń w tym zakresie, ze względu na ”rak 
występowania przedmiotu tych ustaleń; 

  7) szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości o”jętych planem: nie 
określa się nakazów, zakazów dopuszczeń lu” 
ograniczeń w tym zakresie, ze względu na ”rak 
występowania przedmiotu tych ustaleń; 

  8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym 
zakaz za”udowy: nie określa się nakazów, za-
kazów dopuszczeń lu” ograniczeń w tym za-
kresie, ze względu na ”rak występowania 
przedmiotu tych ustaleń; 

  9) zasady modernizacji, roz”udowy i ”udowy sys-
temów komunikacji i infrastruktury technicznej: 
a) utrzymanie linii rozgraniczających dróg 

w szerokości określonej wyznaczonymi hi-
storycznie liniami za”udowy w o”szarze ści-
słej ochrony konserwatorskiej, 

”) utrzymanie linii rozgraniczających dróg 
w minimalnej szerokości 8 m poza terenami 
wymienionymi powyżej, 

c) dopuszczenie korekty elementów istniejące-
go układu komunikacyjnego w projektach 
technicznych ”udowy i modernizacji dróg, 

d) nakaz ”udowy nowych elementów układu 
komunikacyjnego wraz z kompleksową ”u-
dową sieci uz”rojenia technicznego, lokali-
zowanego w korytarzach infrastruktury 
w liniach rozgraniczających dróg, 

f) dopuszczenie w liniach rozgraniczających 
dróg ”udowy o”iektów komunikacji pieszej 
i rowerowej, 

g) dopuszczenie w liniach rozgraniczających 
dróg urządzeń związanych z o”sługą komu-
nikacji- zatok, parkingów, zieleni, elemen-
tów małej architektury i ta”lic reklamowych; 

10) sposó” i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i użytkowania terenów: nie 
określa się nakazów, zakazów dopuszczeń lu” 
ograniczeń w tym zakresie, ze względu na ”rak 
występowania przedmiotu tych ustaleń. 

§ 11 

Tereny infrastruktury technicznej 

1. Dla terenów dla terenów elektroenergetyki ozna-
czonych na rysunku planu symbolem E plan ustala: 
1) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-

nego: nie określa się nakazów, zakazów dopusz-
czeń lu” ograniczeń w tym zakresie, ze względu 
na ”rak występowania przedmiotu tych ustaleń; 

2) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo”ra-
zu kulturowego: 
a) nakaz utrzymania minimalnego udziału po-

wierzchni ”iologicznie czynnej terenów na 
50% powierzchni terenu, 
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”) nakaz zachowania istniejących elementów 
zieleni wysokiej, 

3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
”ytków oraz dó”r kultury współczesnej: nie 
określa się nakazów, zakazów dopuszczeń lu” 
ograniczeń w tym zakresie, ze względu na ”rak 
występowania przedmiotu tych ustaleń; 

4) wymagania wynikające z potrze” kształtowania 
przestrzeni pu”licznych: nie określa się naka-
zów, zakazów dopuszczeń lu” ograniczeń 
w tym zakresie, ze względu na ”rak występo-
wania przedmiotu tych ustaleń; 

5) parametry i wskaźniki kształtowania za”udowy 
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie za-
”udowy, ga”aryty o”iektów i wskaźniki inten-
sywności za”udowy: 
a) ograniczenie wysokości nowej za”udowy 

w”udowanych stacji transformatorowych do 
6.00 m liczonych do wysokości najwyższego 
punktu dachu, 

”) dopuszczenie ”udowy masztów telefonii 
”ądź innych ”udowli wysokościowych zwią-
zanych z telekomunikacją; 

6) granice i sposo”y zagospodarowania terenów 
podlegających ochronie, ustalonych na podsta-
wie przepisów szczególnych, a także narażo-
nych na nie”ezpieczeństwo powodzi oraz za-
grożonych osuwaniem się mas ziemnych: nie 
określa się nakazów, zakazów dopuszczeń lu” 
ograniczeń w tym zakresie, ze względu na ”rak 
występowania przedmiotu tych ustaleń; 

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podzia-
łu nieruchomości o”jętych planem: nie określa 
się nakazów, zakazów dopuszczeń lu” ograni-
czeń w tym zakresie, ze względu na ”rak wy-
stępowania przedmiotu tych ustaleń; 

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym 
zakaz za”udowy: nie określa się nakazów, za-
kazów dopuszczeń lu” ograniczeń w tym zakre-
sie, ze względu na ”rak występowania przed-
miotu tych ustaleń; 

9) zasady modernizacji, roz”udowy i ”udowy sys-
temów komunikacji i infrastruktury technicznej: 
a) nakaz o”sługi komunikacyjnej za pośrednic-

twem sieci dróg: lokalnych, dojazdowych 
i wewnętrznych (o parametrach technicz-
nych określonych w § 10 niniejszej uchwa-
ły), 

”) dopuszczenie parkowania i garażowania 
w o”rę”ie działki dla potrze” własnych 
mieszkańców, 

c) zaopatrzenie w wodę; odprowadzanie 
i unieszkodliwianie ścieków sanitarnych, 
deszczowych; zaopatrzenie w gaz: nie okre-
śla się nakazów, zakazów dopuszczeń lu” 
ograniczeń w tym zakresie, ze względu na 
”rak występowania przedmiotu tych ustaleń; 

d) zaopatrzenie w energię elektryczną na zasa-
dach określonych w § 14 ust. 5, 

e) wyposażenie w sieci telekomunikacyjne na 
zasadach określonych w § 14 ust. 6 dla po-
trze” energetyki, 

10) sposó” i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i użytkowania terenów: nie 
określa się nakazów, zakazów dopuszczeń lu” 
ograniczeń w tym zakresie, ze względu na ”rak 
występowania przedmiotu tych ustaleń. 

2. Dla terenów kanalizacjio oznaczonych na rysunku 
planu symbolami K plan ustala: 
1) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-

nego: nie określa się nakazów, zakazów dopusz-
czeń lu” ograniczeń w tym zakresie, ze względu 
na ”rak występowania przedmiotu tych ustaleń; 

2) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo”ra-
zu kulturowego: 
a) nakaz utrzymania minimalnego udziału po-

wierzchni ”iologicznie czynnej terenów na 
50% powierzchni terenu, 

”) nakaz zachowania istniejących elementów 
zieleni wysokiej, 

3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
”ytków oraz dó”r kultury współczesnej: 
a) nakaz uzgadniania z Wojewódzkim Konser-

watorem Za”ytków prac inżynierskich i ”u-
dowlanych prowadzonych w o”rę”ie ochrony 
konserwatorskiej stanowisk archeologicz-
nych, wskazanych na rysunku planu; nakaz 
”adań interwencyjnych prowadzonych na 
koszt inwestora w przypadku podjęcia inwe-
stycji; działań inwestycyjnych związanych 
z pracami ziemnymi, z dwutygodniowym wy-
przedzeniem w celu umożliwienia wykonania 
archeologicznych ”adań ratunkowych, 

”) nie ustala się nakazów, zakazów dopuszczeń 
lu” ograniczeń w odniesieniu do ochrony dó”r 
kultury współczesnej, ze względu na ”rak 
występowania przedmiotu tych ustaleń; 

4) wymagania wynikające z potrze” kształtowania 
przestrzeni pu”licznych: nie określa się naka-
zów, zakazów dopuszczeń lu” ograniczeń w tym 
zakresie, ze względu na ”rak występowania 
przedmiotu tych ustaleń; 

5) parametry i wskaźniki kształtowania za”udowy 
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie za-
”udowy, ga”aryty o”iektów i wskaźniki inten-
sywności za”udowy: 
a) ograniczenie wysokości nowej za”udowy 

technologicznej do 6.00 m liczonych do wy-
sokości najwyższego punktu dachu, 

”) dopuszczenie stosowania dachów płaskich; 
6) granice i sposo”y zagospodarowania terenów 

podlegających ochronie, ustalonych na podsta-
wie przepisów szczególnych, a także narażo-
nych na nie”ezpieczeństwo powodzi oraz zagro-
żonych osuwaniem się mas ziemnych: nie okre-
śla się nakazów, zakazów dopuszczeń lu” ogra-
niczeń w tym zakresie, ze względu na ”rak wy-
stępowania przedmiotu tych ustaleń; 

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości o”jętych planem: nie określa się 
nakazów, zakazów dopuszczeń lu” ograniczeń 
w tym zakresie, ze względu na ”rak występo-
wania przedmiotu tych ustaleń; 

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym za-
kaz  za”udowy:  nie  określa  się nakazów, zaka- 
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zów dopuszczeń lu” ograniczeń w tym zakre-
sie, ze względu na ”rak występowania przed-
miotu tych ustaleń; 

  9) zasady modernizacji, roz”udowy i ”udowy sys-
temów komunikacji i infrastruktury technicznej: 
a) nakaz o”sługi komunikacyjnej za pośrednic-

twem sieci dróg: lokalnych, dojazdowych 
i wewnętrznych (o parametrach technicz-
nych określonych w § 10 niniejszej uchwa-
ły), 

”) dopuszczenie parkowania i garażowania 
w o”rę”ie działki dla potrze” własnych 
mieszkańców, 

c) zaopatrzenie w wodę; odprowadzanie 
i unieszkodliwianie ścieków sanitarnych, 
deszczowych; zaopatrzenie w gaz: nie okre-
śla się nakazów, zakazów dopuszczeń lu” 
ograniczeń w tym zakresie, ze względu na 
”rak występowania przedmiotu tych usta-
leń; 

d) zaopatrzenie w energię elektryczną na zasa-
dach określonych w § 14 ust. 5, 

e) wyposażenie w sieci telekomunikacyjne na 
zasadach określonych w § 14 ust. 6 dla po-
trze” odprowadzenia ścieków, 

10) sposó” i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i użytkowania terenów: nie 
określa się nakazów, zakazów dopuszczeń lu” 
ograniczeń w tym zakresie, ze względu na ”rak 
występowania przedmiotu tych ustaleń. 

3. Dla terenów urządzeń wodociągowycho oznaczo-
nych na rysunku planu symbolami W plan ustala: 
1) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-

nego: nie określa się nakazów, zakazów dopusz-
czeń lu” ograniczeń w tym zakresie, ze względu 
na ”rak występowania przedmiotu tych ustaleń; 

2) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo”ra-
zu kulturowego: 
a) nakaz utrzymania minimalnego udziału po-

wierzchni ”iologicznie czynnej terenów na 
70% powierzchni terenu, 

”) nakaz zachowania istniejących elementów 
zieleni wysokiej, 

c) zakaz użytkowania gruntów do celów nie-
związanych z eksploatacją ujęcia wody, 

d) nakaz odprowadzania wód opadowych 
w sposó” uniemożliwiający przedostawanie 
się ich do urządzeń służących do po”oru wo-
dy, 

e) ograniczenie do niez”ędnych potrze” prze-
”ywanie osó” niezatrudnionych przy o”słudze 
urządzeń służących do po”oru i przesułu wo-
dy, 

f) nakaz odprowadzania poza granicę terenu 
ochrony ”ezpośredniej ścieków z urządzeń 
sanitarnych, przeznaczonych do użytku osó” 
zatrudnionych przy o”słudze urządzeń służą-
cych do po”oru wody; 

3) nie ustala się nakazów, zakazów dopuszczeń lu” 
ograniczeń, ze względu na ”rak występowania 
przedmiotu tych ustaleń; 

4) wymagania wynikające z potrze” kształtowania 
przestrzeni pu”licznych: nie określa się naka-
zów, zakazów dopuszczeń lu” ograniczeń w tym  

zakresie, ze względu na ”rak występowania 
przedmiotu tych ustaleń; 

  5) parametry i wskaźniki kształtowania za”udowy 
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie za-
”udowy, ga”aryty o”iektów i wskaźniki inten-
sywności za”udowy: ograniczenie wysokości 
nowej za”udowy technologicznej do 20 m li-
czonych do wysokości najwyższego punktu 
konstrukcji; 

  6) granice i sposo”y zagospodarowania terenów 
podlegających ochronie, ustalonych na pod-
stawie przepisów szczególnych, a także nara-
żonych na nie”ezpieczeństwo powodzi oraz 
zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych: nie 
określa się nakazów, zakazów dopuszczeń lu” 
ograniczeń w tym zakresie, ze względu na ”rak 
występowania przedmiotu tych ustaleń; 

  7) szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości o”jętych planem: nie 
określa się nakazów, zakazów dopuszczeń lu” 
ograniczeń w tym zakresie, ze względu na ”rak 
występowania przedmiotu tych ustaleń; 

  8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym 
zakaz za”udowy: nie określa się nakazów, za-
kazów dopuszczeń lu” ograniczeń w tym za-
kresie, ze względu na ”rak występowania 
przedmiotu tych ustaleń; 

  9) zasady modernizacji, roz”udowy i ”udowy sys-
temów komunikacji i infrastruktury technicznej: 
a) nakaz o”sługi komunikacyjnej za pośrednic-

twem sieci dróg: lokalnych, dojazdowych 
i wewnętrznych (o parametrach technicz-
nych określonych w § 10 niniejszej uchwa-
ły), 

”) dopuszczenie parkowania i garażowania 
w o”rę”ie działki dla potrze” własnych 
mieszkańców, 

c) zaopatrzenie w wodę; odprowadzanie 
i unieszkodliwianie ścieków sanitarnych, 
deszczowych; zaopatrzenie w gaz: nie okre-
śla się nakazów, zakazów dopuszczeń lu” 
ograniczeń w tym zakresie, ze względu na 
”rak występowania przedmiotu tych usta-
leń; 

d) zaopatrzenie w energię elektryczną na zasa-
dach określonych w § 14 ust. 5, 

e) wyposażenie w sieci telekomunikacyjne na 
zasadach określonych w § 14 ust. 6 dla po-
trze” zaopatrzenia w wodę, 

10) sposó” i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i użytkowania terenów: nie 
określa się nakazów, zakazów dopuszczeń lu” 
ograniczeń w tym zakresie, ze względu na ”rak 
występowania przedmiotu tych ustaleń. 

§ 12 

ZASADY I WARUNKI PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI 
NA DZIAŁKI AUDOWLANE 

1. Ustala się następujące zasady i warunki podziału 
nieruchomości na działki ”udowlane: 
1) wielkość i kształt działek ”udowlanych powinna 

”yć dostosowana do potrze” związanych 
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z funkcjonowaniem o”iektów zgodnie z ustale-
niami niniejszego planu; 

2) podstawę do opiniowania podziału stanowi kon-
cepcja zagospodarowania o”szaru dzielonej 
działki określająca: funkcje podstawowe 
wszystkich powstałych w wyniku podziału dzia-
łek, dostępność komunikacyjną do drogi pu”licz-
nej, dostępność do sieci infrastruktury technicz-
nej; 

3) funkcja wielkość i kształt wydzielonych działek 
określonych w koncepcji zagospodarowania o”-
szaru muszą spełniać warunki wynikające 
z ustaleń planu i z przepisów szczególnych, 
m.in. w zakresie zgodności z funkcją określoną 
w planie, zapewnienia urządzeń towarzyszących 
warunkujących prawidłowe funkcjonowanie wy-
dzielonych działek, zapewnienia dostępności do 
drogi pu”licznej i do infrastruktury dla wszyst-
kich powstałych w wyniku podziału działek; 

4) wymagane jest zapewnienie wartości użytko-
wych dla wszystkich powstających w wyniku 
podziału działek; przy minimalnej szerokości 
20 m – nie dotyczy za”udowy szeregowej oraz 
podziałów zdefiniowanych dla poszczególnych 
wyznaczonych funkcji; 

5) działki wydzielane pod dojazd – powinny  posia-
dać minimalną szerokość 5 m i spełniać warunki 
jakim powinny odpowiadać drogi pożarowe, 
zgodnie z o”owiązującymi w tym zakresie prze-
pisami. 

§ 13 

1. Ustala się następujące ogólne zasady powiązania 
terenów o”jętych ustaleniami planu z urządzeniami 
i sieciami uz”rojenia technicznego: 
1) realizacja nowych o”iektów ku”aturowych po-

winna się od”ywać wyłącznie po uprzednim 
uz”rojeniu terenów ”udowlanych w wymagane 
sieci infrastruktury, w powiązaniu z istniejącymi 
systemami uz”rojenia technicznego, z wyjątkiem 
terenów które nie mogą ”yć powiązane 
z projektowanymi sieciami ze względu na ich 
termin realizacji;  

2) projektowane elementy sieci infrastruktury nale-
ży prowadzić w o”rę”ie linii rozgraniczających 
dróg lokalnych, dojazdowych i wewnętrznych  
w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się 
odstępstwa od tej zasady; 

3) dopuszcza się możliwość realizacji urządzeń 
i elementów sieci uz”rojenia technicznego poza 
terenami wyznaczonymi w planie, na o”szarze 
władania inwestora jako o”iekty towarzyszące 
lu” za zgodą właściciela terenu; 

4) należy zapewnić dostęp do urządzeń infrastruk-
tury technicznej, 

5) w przypadku zaistnienia konfliktu pomiędzy 
o”iektami sieciowymi a projektowanym zainwe-
stowaniem terenu, dopuszcza się przełożenie lu” 
ka”lowanie sieci. 

§ 14 

1. Dla zaopatrzenia w wodę ustala się: 
1) utrzymanie systemów wodociągowych zaopa-

trujących wieś.  

2) powiązanie terenów o”jętych ustaleniami planu 
z układem magistralnym gminnej sieci wodocią-
gowej za pośrednictwem uzupełniającego układu 
wodociągów rozdzielczych, (zaopatrywanych 
z ujęcia gminnego oraz stacji uzdatniania połą-
czonych w system zamknięty). 

3) ustala się o”owiązek roz”udowy sieci wodocią-
gowej w sposó” zapewniający o”sługę wszyst-
kich istniejących i projektowanych o”szarów za-
”udowy, 

4) w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się ko-
rzystanie ze studni,  

2. Dla odprowadzania i unieszkodliwiania ścieków 
ustala się: 
1) powiązanie terenów o”jętych ustaleniami planu 

z gminnym systemem kanalizacji sanitarnej przy 
pomocy układu sieci kanalizacyjnej doprowadza-
jącej ścieki do oczyszczalni miasta Nowa Ruda; 

2) ustala się o”owiązek ”udowy sieci kanalizacyjnej 
w sposó” zapewniający o”sługę wszystkich ist-
niejących i projektowanych o”szarów za”udo-
wy, z wyjątkiem terenów, które nie mogą ”yć 
skanalizowane na podstawie pkt 4). 

3) ”udowę systemu kanalizacji przy wykorzystaniu 
układu kanalizacji grawitacyjno-pompowej; 

4) dopuszczenie lokalizacji oczyszczalni przydomo-
wych przy spełnieniu odpowiednich warunków 
wielkości działki i wymagań gruntowych 
w przypadku ”raku możliwości skoordynowania 
”udownictwa mieszkaniowego z ”udową kanali-
zacji sanitarnej na terenach wyznaczonych 
w planie; 

5) realizowanie z”iorników ”ezodpływowych na te-
renach nieo”jętych siecią kanalizacji sanitarnej 
oraz na terenach pozostałych do czasu wy”u-
dowania gminnego sytemu kanalizacji; 

6) gromadzenie ścieków pochodzenia zwierzęcego 
w specjalnych z”iornikach, ze zorganizowanym 
systemem ich wywozu i rolniczego wykorzysta-
nia. 

3. Dla odprowadzania wód opadowych i roztopowych 
ustala się powiązanie terenów o”jętych ustaleniami 
planu z układem lokalnych sieci kanalizacji desz-
czowej. W”owiązuje dla terenów, na którym może 
dojść do zanieczyszczenia powierzchni su”stancja-
mi ropopochodnymi lu” innymi su”stancjami che-
micznymi, należy utwardzić i skanalizować, a za-
nieczyszczenia winny ”yć zneutralizowane na tere-
nie inwestora przed ich odprowadzeniem do kanali-
zacji, 

4. Dla zaopatrzenia w gaz ustala się ”udowę rozdziel-
czej sieci gazowej zgodnie z wnioskami przyszłych 
od”iorców gazu, po wy”udowaniu stacji redukcyj-
nych gazociągu średniego ciśnienia, 

5. Dla zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się: 
1) korzystanie z systemu zasilania gminy liniami 

napowietrznymi średniego napięcia; 
2) roz”udowę i ”udowę nowych linii energetycz-

nych ka”lowych, średniego i niskiego napięcia 
oraz stacji transformatorowych; 

3) dopuszcza się lokalizację stacji transformatoro-
wych na terenach własnych inwestora, z za-
pewnieniem dostępu transportu i o”sługi tych 
urządzeń, 
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4) dla projektowanych stacji transformatorowych 
wydzielenie działek 2 m x 3 m z możliwością do-
jazdu do drogi pu”licznej, 

5) ska”lowanie projektowanych linii napowietrz-
nych w przypadkach kolizji z projektowaną za-
”udową. 

6. Dla roz”udowy sieci telekomunikacyjnych ustala się 
realizację uzupełniającego systemu ka”lowej sieci 
telefonicznej powiązanej z istniejącym systemem 
telekomunikacji lu” lokalizowanie nowej sieci tele-
komunikacyjnej.  

§ 15 

1. Ustala się jako podstawowy układ drogowy terenu 
opracowania, powiązany z gminnym układem dro-
gowym. Układ ten tworzą: 
1) drogi  lokalne w ciągu dróg powiatowych o kla-

sie L, planowane do modernizacji lu” ”udowy 
jako jednojezdniowe w o”szarze za”udowanym 
z o”ustronnymi chodnikami, szerokość w liniach 
rozgraniczających 15 m, ustalenie nieprzekra-
czalnej linii za”udowy dla nowo projektowanych 
o”iektów przeznaczonych na po”yt stały ludzi 
w odległości 15 m od krawędzi jezdni na tere-
nach za”udowanych, natomiast na terenach in-
nych ustala się linię za”udowy w odległości 
10 m od krawędzi jezdni; wyjątkiem terenów 
o utrwalonej za”udowie historycznej; 

2) drogi dojazdowe o klasie D, z chodnikami o”u-
stronnymi z utrzymaniem linii rozgraniczających 
o szerokości 15, 10 m planowane o”iekty ”u-
dowlane powinny powstać w odległości nie 
mniejszej niż 5 m od linii rozgraniczającej drogi  
z wyjątkiem terenów o utrwalonej za”udowie hi-
storycznej z przed 1945 r.;  

3) drogi dojazdowe o klasie W, z chodnikami o”u-
stronnymi z utrzymaniem linii rozgraniczających 
o szerokości 8,0 m. planowane o”iekty ”udow-
lane powinny powstać w odległości nie mniej-
szej niż 4 m od linii rozgraniczającej drogi za wy-
jątkiem terenów o utrwalonej za”udowie histo-
rycznej. 

2. Korekty elementów istniejącego układu komunika-
cyjnego mogą ”yć dokonywane w projektach tech-
nicznych ”udowy i modernizacji dróg, zaś ewentu-
alne ich poszerzanie może się od”ywać wyłącznie 
za zgodą właścicieli gruntów, których to dotyczy. 

3. W granicach linii rozgraniczających dróg mogą ”yć 
lokalizowane urządzenia związane z o”sługą komu-
nikacji – zatoki, parkingi, kioski, elementy małej ar-
chitektury i reklamy w try”ie o”owiązujących prze-
pisów.  

4. Ustala się utrzymanie ciągów pieszych na terenach 
dotychczasowego zainwestowania oraz wprowa-

dzenie ciągów pieszo-rowerowych w liniach roz-
graniczających dróg. 

5. Ustala się konieczność zachowania normatywnych 
trójkątów widoczności na skrzyżowaniach dróg (L, 
D), a także wykluczenia ”udowy nowych wjazdów 
na posesje w o”szarze oddziaływania skrzyżowań. 

6. Lokalizacja nowej za”udowy wzdłuż dróg lokalnych 
i dojazdowych powinna uwzględniać zachowanie 
norm dopuszczalnego natężenia hałasu i wi”racji. 

R o z d z i a ł  KKK 

PRZEPISY KOŃCOWE 

§ 16 

Plan ustala zaopatrzenie terenów o”jętych planem 
w Nowa Ruda i urządzenia uz”rojenia technicznego 
w ramach zadań własnych gminy. 

§ 17 

Ustala się, zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, 
poz. 717 z późn. zm.) – stawki procentowe, o których 
mowa w art. 36 ust. 4 tej ustawy, w wysokości: 10% 
dla terenów oznaczonych na rysunku planu sym”olami 
MN, MN/U, RM, R1, U, UT, KS. 

§ 18 

1. W przypadku zmiany nazw instytucji i organów 
wyszczególnianych w uchwale, odpowiednie usta-
lenia planu należy dostosować do zmienionych de-
finicji ustawowych, wskaźników i normatywów 
oraz nazw instytucji i organów wprowadzonych 
nowymi aktami prawnymi.  

2. Wprowadzenie zmian, o których mowa w ust. 1, 
do planu nie wymaga przeprowadzenia procedury 
zmiany planu. 

§ 19 

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Wójtowi  Gminy 
Nowa Ruda. 

§ 20 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia 
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 
 
 PRZJWWDNKCZLCD RDDC 

 TERESA PAŹDZIERNIAK 
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Zestawienie nr 1 
 
 
 

WYKAZ ZAAYTKÓW WPISANYCH DO EWIDENCJI ZAAYTKÓW 
 
 
 

miejscowość gmina powiat rodzaj obiektu obiekt, adres ulica nr 

Sokolec 
Nowa 
Ruda 

Kłodzko kościół kościół sil. p.w. św. Marcina   

Sokolec 
Nowa 
Ruda 

Kłodzko cmentarz 
cmentarz przykościelny (nie-
czynnyc 

  

Sokolec 
Nowa 
Ruda 

Kłodzko cmentarz cmentarz parasialny   

Sokolec 
Nowa 
Ruda 

Kłodzko inne 
schronisko „Lucyna” przy 
szlaku na Wielką Sowę 

  

Sokolec 
Nowa 
Ruda 

Kłodzko dom mieszkalny dom mieszkalny  8 

Sokolec 
Nowa 
Ruda 

Kłodzko dom mieszkalny dom mieszkalny  31 

 
 

Źródło: WUWZ we Wrocławiu, Delegatura w Wał”rzychu (styczeń 2005) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zestawienie  nr 2 
 
 
 

Fakty osadnicze występujące w miejscowości: SOKOLEC 
Gmina NOWA RUDA 

 
 
 

nr stanowiska 
w miejscowości 

numer obszaru 
nr stanowisk 
na obszarze 

kultura 

1 89-23 1 ŚLAD 
OSADNICTWA 

 
  Licz”a stanowisk: 1 licz”a faktów osadniczych w miejscowości: ĄWKWLJC wynosi: 1 
 
 

Źródło: WUWZ we Wrocławiu, Delegatura w Wał”rzychu (styczeń 2005) 
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Załącznik graficzny nr 1 do uchwały 
Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 27 lu-
tego 200i r. (poz. 1482) 
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Załącznik nr 2 do uchwały Rady 
Gminy Nowa Ruda z dnia 27 lu-
tego 200i r. (poz. 1482) 

 
 
 

Rozstrzygnięcie w sprawie sposobu realizacji inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej zapisanych 

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 
terenów w Gminie Nowa Ruda: 

dla części wsi Sokolec 
 
 
 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) Rada Gminy Nowa Ruda określa następujący spo-
só” realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, należących do zadań własnych gminy 
oraz zasady ich finansowania: 
 
 

§ 1 

Knwestycje z zakresu infrastruktury technicznej służące zaspokajaniu z”iorowych potrze” miesz-
kańców zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591 ze zm.): 
1) ”udowa dróg realizowanych z ”udżetu gminy w ramach wieloletnich planów inwestycyjnych: 

a) tereny KD-D, planowane drogi dojazdowe kategorii D1/2 (pasy ruchu 2 x 3,00 m z chodni-
kami jedno lu” o”ustronnymi w liniach rozgraniczających 12 m) z odwodnieniem do gruntu, 
o łącznej długości ok. 13.800 km; 

2) ”udowa sieci uz”rojenia technicznego w o”rę”ie korytarzy infrastruktury w pasach drogowych 
oraz na terenach innych za zgodą właścicieli: 
a) wodociągowych, 
”) kanalizacji sanitarnej, 
c) kanalizacji deszczowej. 

§ 2 

Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, zaliczonych do zadań własnych gmi-
ny, zapisanych w niniejszym planie miejscowym, podlega przepisom ustawy z dnia 26 listopada 
1998 r. o finansach pu”licznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148) ze zm.), przy czym: 
1) limity wydatków ”udżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne są ujęte każdorazowo 

w ”udżecie gminy na każdy rok, 
2) istnieją możliwości u”iegania się o dofinansowanie z funduszy strukturalnych UJ (w zakresie 

”udowy ulic oraz uz”rojenia pozostającego w gestii gminy) i/lu” współfinansowania tych inwe-
stycji z zainteresowanym inwestorem. 
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1483 

UCHWAŁA RADY GMINY  ÓRAWINA 

z dnia 28 lutego 2006 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu położonego we wsi Suchy Dwór 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 r., 
poz. 1591), art. 3 i 20 ustawy z dnia ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., 
poz. 717 z późn. zm.), w związku z uchwałą Rady Gminy sórawina 
nr X/54/2005 z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporzą-
dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położo-
nego we wsi Ąuchy Dwór oraz po stwierdzeniu zgodności ze „Ątudium uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy sórawina” 
przyjętym uchwałą Rady Gminy sórawina nr XVKK/109/2005 Rady Gminy 
sórawina z dnia 27 października 2005 r., Rada Gminy sórawina uchwala, co 
następuje: 

 
 

§ 1 

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego terenu położonego we wsi Ąuchy 
Dwór, zwany dalej planem. 

2. Kntegralną częścią planu jest rysunek planu w skali 
1: 1000 stanowiący załącznik nr 1 do uchwały. 

3. Załącznikami do niniejszej uchwały są: 
1) Rozstrzygnięcie o sposo”ie rozpatrzenia uwag 

wniesionych do projektu planu stanowiące za-
łącznik nr 2 do uchwały. 

2) Rozstrzygnięcie o sposo”ie realizacji, zapisanych 
w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które należą do zadań własnych 
gminy oraz o zasadach ich finansowania, zgod-
nie z przepisami o finansach pu”licznych, sta-
nowiące załącznik nr 3 do uchwały. 

R o z d z i a ł  K 

§ 2 

1. Plan o”ejmuje o”szar położony w granicach o”rę”u 
geodezyjnego wsi Ąuchy Dwór, w granicach działek 
nr 77, 78, 79 i 80. 

2. Granicę o”szaru o”jętego planem określono na ry-
sunku planu skali 1:1000 stanowiącym załącznik 
nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 3 

1. W”owiązującymi ustaleniami planu są następujące 
oznaczenia graficzne rysunku planu: 
1) Granice o”szaru o”jętego planem. 
2) Linie rozgraniczające tereny o różnym przezna-

czeniu (funkcjach) lu” różnych zasadach zago-
spodarowania, wraz z oznaczeniami określają-
cymi podstawowe przeznaczenie terenów. 

3) Nieprzekraczalne linie za”udowy. 
2. Pozostałe oznaczenia graficzne rysunku planu nie 

stanowią o”owiązujących ustaleń planu, mają zna-
czenie informacyjne. 

3. Zmiana nazw własnych oznaczonych w niniejszej 
uchwale kursywą nie powoduje dezaktualizacji 
ustaleń planu. 

§ 4 

Klekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 
1. Terenie – należy przez to rozumieć o”szar wyzna-

czony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, 
oznaczony sym”olem określającym przeznaczenie 
podstawowe. 

2. Przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć 
przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi. 

3. Przeznaczeniu podstawowym lub funkcji podsta-
wowej – należy przez to rozumieć takie przezna-
czenie lu” funkcję, która przeważają, tj. zajmują 
powyżej 50% powierzchni terenu wydzielonego li-
niami rozgraniczającymi. 

4. Przeznaczeniu dopuszczalnym lub funkcji dopusz-
czalnej – należy przez to rozumieć rodzaje przezna-
czenia lu” funkcję inną niż podstawowa, która uzu-
pełnia lu” wz”ogaca przeznaczenie lu” funkcję pod-
stawową, jednocześnie nie kolidując z nią lu” nie 
wykluczając możliwości zagospodarowania terenu 
w sposó” określony przeznaczeniem podstawo-
wym. 

5. Liniach rozgraniczających – należy przez to rozu-
mieć linie rozdzielające tereny o różnym przezna-
czeniu (funkcji) lu” różnych zasadach zagospoda-
rowania. 

6. Nieprzekraczalnych liniach zabudowy – należy 
przez to rozumieć linie wyznaczające dopuszczalne 
z”liżenie ściany frontowej o”iektu ku”aturowego do 
wskazanej linii rozgraniczającej danego terenu, re-
gulacji tej nie podlegają wykusze, zadaszenia wej-
ściowe, rampy i podesty, tarasy ”ez podpiwnicze-
nia, schody i okapy; na terenach dla których nie zo-
stały określone linie za”udowy należy stosować 
ogólne zasady lokalizacji o”iektów określone 
w przepisach odrę”nych. 

7. Infrastrukturze technicznej – należy przez to rozu-
mieć ogół podziemnych i nadziemnych urządzeń li-
niowych i ku”aturowych służących zaopatrzeniu 
w wodę, odprowadzeniu ścieków i wód opado-
wych, zaopatrzeniu w energię elektryczną, gaz 
i ciepło, telekomunikacji. 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 87 –  8073  – Poz. 1483 

8. Zagospodarowaniu tymczasowym – należy przez to 
rozumieć sposo”y zagospodarowania terenu do 
czasu realizacji przeznaczenia lu” funkcji podsta-
wowej lu” dopuszczalnej, określonej w planie. 

9. Urządzeniach towarzyszących – należy przez to 
rozumieć o”iekty technicznego wyposażenia, do-
jazdy i dojścia, parkingi i garaże, ”udynki gospodar-
cze, wiaty i zadaszenia, małą architekturę, oczka 
wodne o charakterze rekreacyjnym lu” ozdo”nym 
oraz inne urządzenia pełniące służe”ną rolę wo”ec 
funkcji określonych w przeznaczeniu podstawowym 
lu” dopuszczalnym. 

R o z d z i a ł  KK 

Ustalenia ogólne 

§ 5 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: 

1. Knwestor zo”owiązany jest do pisemnego powia-
domienia Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konser-
watora Za”ytków o terminie rozpoczęcia i zakoń-
czenia prac ziemnych z 7 dniowym wyprzedzeniem. 

2. W przypadku wystąpienia za”ytków i o”iektów 
archeologicznych wymagane jest podjęcie ratowni-
czych ”adań wykopaliskowych za zezwoleniem 
Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Za-
”ytków. 

§ 6 

Zasady modernizacjio rozbudowy i budowy systemów 
komunikacji i infrastruktury technicznej 

1. Komunikacja: 
1) Do czasu realizacji projektowanych odcinków 

dróg dopuszcza się dotychczasowy sposó” za-
gospodarowania terenów, ”ez możliwości 
wprowadzania o”iektów ”udowlanych uniemoż-
liwiających docelową realizację ustaleń planu. 

2) Dopuszcza się etapowanie ”udowy projektowa-
nych odcinków dróg oraz modernizacji lu” roz-
”udowy dróg istniejących, w zakresie ich para-
metrów i realizacji poszczególnych odcinków. 

3) W liniach rozgraniczających dróg dopuszcza się 
prowadzenie sieci infrastruktury technicznej po 
uzgodnieniu z zarządcą drogi oraz na warunkach 
określonych w przepisach odrę”nych. 

4) Realizacja nowych oraz prze”udowa istniejących 
włączeń komunikacyjnych z terenów przezna-
czonych pod za”udowę wymaga uzgodnienia 
z zarządcą drogi. 

5) Zagospodarowanie terenów w rejonie skrzyżo-
wań dróg, a w szczególności ogrodzenia i nasa-
dzenia zieleni nie mogą powodować ogranicze-
nia widoczności i pogarszać parametrów trójką-
tów widoczności wyznaczanych zgodnie z o”o-
wiązującymi przepisami szczególnymi. 

6) Ustala się o”owiązek zapewnienia w granicach 
poszczególnych terenów odpowiedniej licz”y 
miejsc postojowych w następujących ilościach: 
a) nie mniej niż 1 stanowisko postojowe na 

1 mieszkanie w za”udowie mieszkaniowej 
jednorodzinnej (tereny zN) – warunek ten 
uznaje się za spełniony w przypadku lokaliza-

cji na terenie działki garażu (wolno stojącego 
lu” w”udowanego). 

”) nie mniej niż 2 stanowiska postojowe na 
1 mieszkanie   w  za”udowie  mieszkaniowo-
-usługowej (teren zN/U) – warunek ten uzna-
je się za spełniony w przypadku lokalizacji na 
terenie działki garażu (wolno stojącego lu” 
w”udowanego) oraz co najmniej 1 stanowi-
sko na 25 m2 powierzchni użytkowej funkcji 
usługowej. 

7) Warunki dotyczące zapewnieni minimalnej licz”y 
miejsc postojowych uznaje się za spełnione, je-
żeli w ”ezpośrednim sąsiedztwie o”iektów, w li-
niach rozgraniczających ulic pu”licznych, istnieje 
możliwość wyznaczenia odpowiedniej ilości 
miejsc postojowych lu” istnieją możliwości par-
kowania zgodnie z wymaganiami przepisów od-
rę”nych (w szczególności przepisów ustawy 
o ruchu drogowym). 

2. Infrastruktura techniczna – zasady ogólne: 
1) Dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury 

technicznej w liniach rozgraniczających dróg 
i ulic po uzgodnieniu z zarządcą drogi oraz na 
warunkach określonych w przepisach szczegól-
nych. 

2) Dopuszcza się możliwość realizacji urządzeń in-
frastruktury technicznej jako towarzyszących 
inwestycjom na terenach własnych inwestorów. 

3. Zaopatrzenie w wodę: 
1) Zaopatrzenie w wodę z wiejskiej sieci wodocią-

gowej wsi Ąuchy Dwór. 
2) Przyłącza wodociągowe wpięte do rozdzielczej 

sieci wodociągowej zgodnie z przepisami odrę”-
nymi i na warunkach uzgodnionych z zarządcą 
sieci. 

4. Kanalizacja sanitarna: 
1) Docelowo odprowadzenie ścieków ”ytowych 

systemem kanalizacji sanitarnej do komunalnej 
oczyszczalni ścieków w sórawinie. 

2) Oako rozwiązanie alternatywne dopuszcza się 
włączenie wsi Ąuchy Dwór do systemu kanali-
zacyjnego miasta Wrocławia przez tereny gmin 
Ko”ierzyce (Wysoka) i Owięta Katarzyna (Rado-
mierzyce, Biestrzyków) lu” do oczyszczalni ście-
ków zlokalizowanej na terenie wsi zędłów. 

3) Do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej dopusz-
cza się stosowanie ”ezodpływowych z”iorników 
na nieczystości płynne (szam”) lu” innych indy-
widualnych rozwiązań w zakresie oczyszczania 
ścieków pod warunkiem spełnienia wymagań 
przepisów odrę”nych. 

5. Kanalizacja deszczowa: 
1) Wdprowadzenie wód opadowych z połaci da-

chowych i nawierzchni utwardzonych w grani-
cach poszczególnych działek powierzchniowo, 
z zastosowaniem studni chłonnych na terenie 
własnym inwestora lu” do kanalizacji deszczo-
wej. 

2) Tereny, na których może dojść do zanieczysz-
czenia su”stancjami ropopochodnymi lu” che-
micznymi należy utwardzić i skanalizować, za-
nieczyszczenia winny ”yć zneutralizowane na 
terenie inwestora przed ich odprowadzeniem do 
kanalizacji deszczowej. 
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3) Ustala się zakaz odprowadzania wód opado-
wych do rowów odwadniających drogi pu”licz-
ne. 

  i. Elektroenergetyka: 
1) Zasilanie od”iorców elektroenergetyczną ka-

”lową siecią niskiego napięcia. 
2) Ustala się orientacyjną lokalizację stacji trans-

formatorowej w rejonie oznaczonym sym”olem 
EE. 

3) Zaleca się docelowo ka”lowanie napowietrz-
nych odcinków sieci elektroenergetycznej prze-
”iegających przez tereny przeznaczone na cele 
inwestycyjne. 

4) Dopuszcza się w miarę potrze” lokalizację sta-
cji transformatorowych sytuowanych na tere-
nach własnych inwestorów. 

  7. Zaopatrzenie w gaz: 
1) Dostawa gazu z rozdzielczej sieci gazowej, 

przyłączanie o”iektów na zasadach określonych 
w Prawie Jnergetycznym, po spełnieniu wa-
runków technicznych i ekonomicznych przyłą-
czenia. 

2) Rozdzielczą sieć gazową należy prowadzić 
w liniach rozgraniczających dróg (w chodni-
kach, po”oczach i pasach zieleni) zgodnie 
z przepisami szczególnymi. 

3) Dopuszcza się stosowanie indywidualnych 
z”iorników zaopatrzenia w gaz płynny, lokali-
zacja  z”iorników  i  związanych  z  nimi  insta-
lacji zgodnie z wymogami przepisów odrę”-
nych. 

  8. Zaopatrzenie w ciepło:  
Zaopatrzenie z indywidualnych źródeł zaopatrzenia 
w ciepło niepowodujących ponadnormatywnego 
zanieczyszczenia powietrza. 

  9. Telekomunikacja: 
1) Ka”lową siecią telekomunikacyjną, podłączenia 

nowych  a”onentów  z lokalnej  sieci  rozdziel-
czej. 

2) Rozwój sieci telekomunikacyjnej wynikający 
z kolejności roz”udowy o”szarów planowanej 
za”udowy ”ędzie następował staraniem i na 
koszt operatora sieci. 

10. Usuwanie odpadów komunalnych: 
W”owiązują  zasady  usuwania  i  utylizacji  odpa-
dów określone w przepisach odrę”nych i gmin-
nych. 

11. Melioracje: 
W przypadku naruszenia i uszkodzenia sieci dre-
narskiej należy natychmiast powiadomić Dolnoślą-
ski Zarząd zelioracji i Urządzeń Wodnych oraz do-
konać naprawy układu drenażowego pod nadzo-
rem specjalisty ds. melioracji. 

§ 7 

Tymczasowe sposoby zagospodarowaniao urządzania 
i użytkowania terenów 

Dopuszcza się jako zagospodarowanie tymczasowe 
dotychczasowy sposó” zagospodarowania terenów, 
”ez możliwości wprowadzania trwałych o”iektów ”u-
dowlanych uniemożliwiających docelową realizację 
ustaleń planu. 

R o z d z i a ł  KKK 

Ustalenia szczegółowe 

§ 8 

01 - 03 MN – przeznaczenie podstawowe – zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinnao z urządzeniami towarzy-
szącymi. 
1. Przeznaczenie dopuszczalne: 

Usługi nieuciążliwe nieprzekraczające 30% po-
wierzchni całkowitej ”udynku mieszkalnego; usługi 
mogą ”yć lokalizowane w adaptowanych pomiesz-
czeniach ”udynku mieszkalnego, w pomieszcze-
niach do”udowanych lu” w o”iektach wolno stoją-
cych. 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go: 
1) Ustala się o”owiązek stosowania dachów spa-

dowych o symetrycznym układzie połaci dacho-
wych; o spadkach 350–450, pokrycie dachów 
dachówką ceramiczną lu” materiałem o fakturze 
dachówkopodo”nej. 

2) Ustala się zakaz stosowania dachów o połaciach 
mijających się na wysokości kalenicy i zróżni-
cowanych wysokościach. 

3) Wysokość za”udowy nie może przekroczyć 
2 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze 
użytkowe), lecz nie więcej niż 9 m od poziomu 
terenu do kalenicy. 

3. Zasady ochrony środowiskao przyrody i krajobrazu 
kulturowego: 
1) Ustala się zakaz prowadzenia działalności handlu 

komisowego pojazdami mechanicznymi, usług 
naprawczych pojazdów mechanicznych (w tym 
”lacharstwa, lakiernictwa usług wulkanizacyj-
nych), trwałego składowania surowców i mate-
riałów masowych oraz lokalizowania o”iektów 
i urządzeń związanych ze składowaniem, gospo-
darczym wykorzystaniem i utylizacją odpadów 
i surowców wtórnych. 

2) Działalność usługowa nie może powodować po-
nadnormatywnych o”ciążeń środowiska uciążli-
wościami w zakresie hałasu, wi”racji, emisji za-
nieczyszczeń pyłowych i gazowych, zanieczysz-
czenia wód podziemnych i powierzchniowych, 
promieniowania elektromagnetycznego poza 
granicami terenu, do którego inwestor posiada 
tytuł prawny. 

3) Ustala się zakaz lokalizacji konstrukcji wieżo-
wych związanych z urządzeniami przekaźniko-
wymi telekomunikacji. 

4. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 
dóbr kultury współczesnej: 
W zakresie ochrony archeologicznej o”owiązują 
ustalenia § 5. 

5. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu: 
1) Ustala się nieprzekraczalne linie za”udowy od li-

nii rozgraniczających dróg zgodnie z oznacze-
niami na rysunku planu. 

2) Dopuszcza się przeznaczanie pod za”udowę 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i do-
jazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 40% 
powierzchni działek lu” terenów, pozostałą 
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część działki lu” terenu należy zagospodarować 
zielenią. 

i. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości: 
1) Wznaczone na rysunku planu proponowane po-

działy geodezyjne nie są o”owiązujące. 
2) Dopuszcza się wydzielanie na terenach MN nie-

z”ędnych działek na cele infrastruktury tech-
nicznej związanej z za”udową mieszkaniową 
jednorodzinną np. stacji transformatorowej; loka-
lizację i wielkość wydzielonego terenu należy 
uzgodnić z operatorem sieci elektroenergetycz-
nej. 

3) Dopuszcza się podział terenów na samodzielne 
działki ”udowlane przeznaczone pod za”udowę 
mieszkaniową jednorodzinną z zastrzeżeniem za-
chowania następujących minimalnych parame-
trów:  
a) Powierzchnia działki wyniesie nie mniej niż: 

– W za”udowie wolno stojącej = 850 m2 

– W za”udowie ”liźniaczej   = 400 m2 

”) Ązerokość działki mierzona w linii za”udowy 
wyniesie nie mniej niż: 
– W za”udowie wolno stojącej = 22 m. 
– W za”udowie ”liźniaczej   = 11 m. 

4) Do działek wydzielanych w tzw. drugiej linii za-
”udowy należy wydzielić dojazd pieszo-jezdny 
o szerokości min. 5 m (w liniach podziału geo-
dezyjnego). 

§ 9 

MN/U – przeznaczenie podstawowe – zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna lub usługowao z urządze-
niami towarzyszącymi. 
1. Przeznaczenie dopuszczalne: 

1) Usługi nieuciążliwe lokalizowane w pomieszcze-
niach do”udowanych do ”udynku mieszkalnego 
lu” wolno stojących o”iektach, w tym jako rów-
nież jako funkcja samodzielna na wydzielonej 
działce. 

2) Ąieci lu” urządzenia infrastruktury technicznej, 
w tym stacja transformatorowa, której orienta-
cyjną lokalizację oznaczono na rysunku planu 
(E), realizowane zgodnie w wymaganiami prze-
pisów odrę”nych. 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go: 
1) Ustala się o”owiązek stosowania dachów spa-

dowych o symetrycznym układzie połaci dacho-
wych; o spadkach 350–450, pokrycie dachów 
dachówką ceramiczną lu” materiałem o fakturze 
dachówkopodo”nej. 

2) Ustala się zakaz stosowania dachów o połaciach 
mijających się na wysokości kalenicy i zróżni-
cowanych wysokościach. 

3) Wysokość za”udowy nie może przekroczyć 
2 kondygnacji nadziemnych (w tym poddasze 
użytkowe), lecz nie więcej niż 10 m od poziomu 
terenu do kalenicy. 

3. Zasady ochrony środowiskao przyrody i krajobrazu 
kulturowego: 
1) Ustala się zakaz trwałego składowania surow-

ców i materiałów masowych oraz lokalizowania 
o”iektów i urządzeń związanych ze składowa-

niem, gospodarczym wykorzystaniem i utylizacją 
odpadów i surowców wtórnych. 

2) Działalność usługowa nie może powodować po-
nadnormatywnych o”ciążeń środowiska uciążli-
wościami w zakresie hałasu, wi”racji, emisji za-
nieczyszczeń pyłowych i gazowych, zanieczysz-
czenia wód podziemnych i powierzchniowych, 
promieniowania elektromagnetycznego poza 
granicami terenu, do którego inwestor posiada 
tytuł prawny. 

3) Ustala się zakaz lokalizacji konstrukcji wieżo-
wych związanych z urządzeniami przekaźniko-
wymi telekomunikacji. 

4. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 
dóbr kultury współczesnej: 
W zakresie ochrony archeologicznej o”owiązują 
ustalenia § 5. 

5. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu: 
1) Ustala się nieprzekraczalne linie za”udowy od li-

nii rozgraniczających dróg zgodnie z oznacze-
niami na rysunku planu 

2) Wysokość za”udowy nie może przekroczyć 
10 m licząc od poziomu terenu do kalenicy. 

3) Dopuszcza się przeznaczanie pod za”udowę 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i do-
jazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 60% 
powierzchni działki, pozostałą część działki nale-
ży zagospodarować zielenią. 

i. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości: 
Dopuszcza się wydzielenie na terenie MN/U działki 
niez”ędnej na cele infrastruktury technicznej zwią-
zanej z za”udową mieszkaniową jednorodzinną lu” 
usługową np. stacji transformatorowej, przepom-
powni; lokalizację i wielkość wydzielonego terenu 
należy uzgodnić z operatorem sieci. 

§ 10 

01 – 02 KDD 1/2 – przeznaczenie podstawowe – 
ulice/drogi publiczne klasy dojazdowejo z urządzeniami 
towarzyszącymi. 
1. Przeznaczenie dopuszczalne: 

1) Podziemne sieci infrastruktury technicznej reali-
zowane wyłącznie za zgodą zarządcy drogi 
i zgodnie w wymaganiami przepisów odrę”nych, 
zieleń urządzona. 

2) Dopuszcza  się  za  zgodą  zarządcy  ulicy  loka-
lizację urządzeń pomiarowo-kontrolnych związa-
nych z podziemną infrastrukturą techniczną przy 
liniach  rozgraniczających  ulicy  lu”  na  terenie 
towarzyszącej zieleni urządzonej – lokalizacja 
tych urządzeń nie może powodować ogranicze-
nia widoczności, powodować zagrożenia ruchu 
oraz utrudniać pieszym poruszanie się po chod-
nikach. 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go oraz wymagania wynikające z potrzeb kształto-
wania przestrzeni publicznych: 
1) Ustala się zakaz lokalizacji trwałych i tymczaso-

wych o”iektów usługowych (kioski, pawilony 
itp.). 

2) Ustala się zakaz lokalizacji nośników reklamo-
wych. 
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3. Zasady ochrony środowiskao przyrody i krajobrazu 
kulturowego: 
Wody opadowe odprowadzane z nawierzchni 
utwardzonych dróg przed odprowadzeniem do od-
”iornika wód należy oczyścić z zanieczyszczeń ro-
popochodnych. 

4. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu: 
1) Całkowita szerokość drogi 12 m, w tym 3,5 – 

6,0 m w części znajdującej się w granicach o”-
szaru o”jętego planem. 

2) Ązerokość jezdni – minimum 4,5 m (w tym 
w części znajdującej w granicach o”szaru o”ję-
tego planem). 

3) Przekrój ulicy: 1 jezdnia, 2 pasy ruchu, chodniki. 

§ 11 

01 – 02 KDW – przeznaczenie podstawowe – we-
wnętrzne drogi dojazdoweo z urządzeniami towarzy-
szącymi. 
1. Przeznaczenie dopuszczalne: 

1) Podziemne sieci infrastruktury technicznej reali-
zowane wyłącznie za zgodą właściciela lu” 
współwłaścicieli terenu i zgodnie w wymaga-
niami przepisów odrę”nych, zieleń urządzona. 

2) Dopuszcza się za zgodą właściciela lu” współ-
właścicieli terenu lokalizację urządzeń pomiaro-
wo-kontrolnych związanych z podziemną infra-
strukturą techniczną przy liniach rozgraniczają-
cych ulicy lu” na terenie towarzyszącej zieleni 
urządzonej – lokalizacja tych urządzeń nie może 
powodować ograniczenia widoczności, powo-
dować zagrożenia ruchu oraz utrudniać pieszym 
poruszanie się po chodnikach. 

2. Zasady ochrony środowiskao przyrody i krajobrazu 
kulturowego: 
Wody opadowe odprowadzane z nawierzchni 
utwardzonych dróg przed odprowadzeniem do od-
”iornika wód należy oczyścić z zanieczyszczeń ro-
popochodnych. 

3. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu: 
1) Ązerokość w liniach rozgraniczających 10 m. 
2) zinimalna szerokość nawierzchni utwardzonej 

= 3,5 m. 

§ 12 

W granicach o”szaru o”jętego planem nie występują: 
o”szary reha”ilitacji istniejącej za”udowy i infrastruk-
tury technicznej, o”szary wymagające przekształceń 
lu” rekultywacji, tereny przeznaczone pod ”udowę 
o”iektów handlowych, o których mowa w art. 10 
ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 23 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tereny słu-
żące organizacji imprez masowych oraz granice po-
mników zagłady wraz ze strefami ochronnymi, okre-
ślone na podstawie ustawy z dnia 7 maja 1999 r. 
o ochronie terenów ”yłych hitlerowskich o”ozów za-
głady. 

R o z d z i a ł  KV 

Ustalenia końcowe 

§ 13 

Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12 i art. 36 ust. 4 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym usta-
la się stawki służące naliczaniu jednorazowej opłaty od 
wzrostu wartości nieruchomości: 
1. Dla terenów przeznaczonych na cele roz”udowy 

układu komunikacji pu”licznej (KDD 1/2) 
i infrastruktury technicznej (E) – w wysokości 
0,1%. 

2. Dla pozostałych terenów - w wysokości 20%. 

§ 14 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy sórawina. 

§ 15 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 
 
 PRZJWWDNKCZLCC 
 RDDC GzKNC 

 MAREK STANISŁAW OSIŃSKI 
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Załącznik nr 1 do uchwały Rady 
Gminy  órawina z dnia 28 lute-
go 200i r. (poz. 1483) 
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Załącznik nr 2 do uchwały Rady 
Gminy  órawina z dnia 28 lute-
go 200i r. (poz. 1483) 

 
 
 

ROZSTRZYGNIYCIE 
o sposo”ie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego terenu położonego we wsi Ąuchy Dwór 
podczas wyłożenia do pu”licznego wglądu 

 
 
Ze względu na ”rak uwag wniesionych do projektu planu podczas wyłożenia do pu”licznego wglą-
du Rada Gminy sórawina nie dokonuje rozstrzygnięć wynikających z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., 
poz. 717 z późniejszymi zmianami). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 3 do uchwały Rady 
Gminy  órawina z dnia 28 lute-
go 200i r. (poz. 1483) 

 
 
 

ROZSTRZYGNIYCIE 
o sposo”ie realizacji, zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 

terenu położonego we wsi Ąuchy Dwór 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy 

oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach pu”licznych 
 
 

§ 1 
 

Zgodnie z ustaleniami planu zawartymi w treści uchwały ustala się finansowanie inwestycji z za-
kresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz koszty wykupu grun-
tów przeznaczonych do realizacji zadań celu pu”licznego, w kwocie około 126 000 zł. 
 

§ 2 
 
1. Ustala się, że źródłem finansowania inwestycji i zadań, o których mowa w § 1, ”ędą: 

1) Orodki własne gminy. 
2) Orodki pozyskane z funduszy Unii Juropejskiej. 
3) Orodki pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Wchrony Orodowiska i Gospodarki Wodnej. 
4) Kredyt ”ankowy. 
5) Jmisja o”ligacji komunalnych. 

2. Ustala się możliwość wykorzystania innych źródeł finansowania niewymienionych w ust. 1, 
w tym również finansowania inwestycji ze środków prywatnych. 

 
§ 3 

 
Wykonanie finansowania inwestycji powierza się Wójtowi Gminy sórawina. 
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1484 

UCHWAŁA RADY GMINY  ÓRAWINA 

z dnia 28 lutego 2006 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu położonego we wsi Rzeplin 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 r., 
poz. 1591), art. 3 i 20 ustawy z dnia ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., 
poz. 717 z późn. zm.), w związku z uchwałą Rady Gminy sórawina 
nr X/55/2005 z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporzą-
dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położo-
nego we wsi Rzeplin oraz po stwierdzeniu zgodności ze „Ątudium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy sórawina” 
przyjętym uchwałą Rady Gminy sórawina nr XVKK/109/2005 Rady Gminy 
sórawina z dnia 27 października 2005 r., Rada Gminy sórawina uchwala, co 
następuje: 

 
 

§ 1 

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego terenu położonego we wsi Rzeplin, 
zwany dalej planem. 

2. Kntegralną częścią planu jest rysunek planu w skali 
1: 2000 stanowiący załącznik nr 1 do uchwały. 

3. Załącznikami do niniejszej uchwały są: 
1) Rozstrzygnięcie o sposo”ie rozpatrzenia uwag 

wniesionych do projektu planu stanowiące za-
łącznik nr 2 do uchwały. 

2) Rozstrzygnięcie o sposo”ie realizacji, zapisanych 
w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które należą do zadań własnych 
gminy oraz o zasadach ich finansowania, zgod-
nie z przepisami o finansach pu”licznych, sta-
nowiące załącznik nr 3 do uchwały. 

R o z d z i a ł  K 

§ 2 

1. Plan o”ejmuje o”szar położony w granicach o”rę”u 
geodezyjnego wsi Rzeplin, między autostradą D4, 
drogą powiatową nr 1954D Wrocław–Ąuchy 
Dwór–sórawina oraz rowem melioracyjnym 
dz. 239/2w. 

2. Granicę o”szaru o”jętego planem określono na ry-
sunku planu skali 1:2000 stanowiącym załącznik 
nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 3 

1. W”owiązującymi ustaleniami planu są następujące 
oznaczenia graficzne rysunku planu: 
1) Granice o”szaru o”jętego planem. 
2) Linie rozgraniczające tereny o różnym przezna-

czeniu (funkcjach) lu” różnych zasadach zago-
spodarowania, wraz z oznaczeniami określają-
cymi podstawowe przeznaczenie terenów. 

3) Nieprzekraczalne linie za”udowy. 
4) Ątrefy ograniczeń za”udowy i zagospodarowania 

terenu. 
2. Pozostałe oznaczenia graficzne rysunku planu nie 

stanowią o”owiązujących ustaleń planu, mają zna-
czenie informacyjne. 

3. Zmiana nazw własnych oznaczonych w niniejszej 
uchwale kursywą nie powoduje dezaktualizacji 
ustaleń planu. 

§ 4 

Klekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 
1. Terenie – należy przez to rozumieć o”szar wyzna-

czony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, 
oznaczony sym”olem określającym przeznaczenie 
podstawowe. 

2. Przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć 
przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi. 

3. Przeznaczeniu podstawowym lub funkcji podsta-
wowej – należy przez to rozumieć takie przezna-
czenie lu” funkcję, która przeważają, tj. zajmują 
powyżej 50% powierzchni terenu wydzielonego li-
niami rozgraniczającymi. 

4. Przeznaczeniu dopuszczalnym lub funkcji dopusz-
czalnej – należy przez to rozumieć rodzaje przezna-
czenia lu” funkcję inną niż podstawowa, która uzu-
pełnia lu” wz”ogaca przeznaczenie lu” funkcję pod-
stawową, jednocześnie nie kolidując z nią lu” nie 
wykluczając możliwości zagospodarowania terenu 
w sposó” określony przeznaczeniem podstawo-
wym. 

5. Liniach rozgraniczających – należy przez to rozu-
mieć linie rozdzielające tereny o różnym przezna-
czeniu (funkcji) lu” różnych zasadach zagospoda-
rowania. 

6. Nieprzekraczalnych liniach zabudowy – należy 
przez to rozumieć linie wyznaczające dopuszczalne 
z”liżenie ściany frontowej o”iektu ku”aturowego do 
wskazanej linii rozgraniczającej danego terenu, re-
gulacji tej nie podlegają wykusze, zadaszenia wej-
ściowe, rampy i podesty, tarasy ”ez podpiwnicze-
nia, schody i okapy; na terenach dla których nie zo-
stały określone linie za”udowy należy stosować 
ogólne zasady lokalizacji o”iektów określone 
w przepisach odrę”nych. 

7. Usługach – należy przez to rozumieć funkcje tere-
nów i o”iektów w szczególności: handlu, gastro-
nomii i rzemiosła, opieki zdrowotnej, o”sługi tury-
styki  (hoteli, moteli, schronisk itp.)  i  rekreacji, sie- 
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dzi” jednostek i instytucji finansowych, u”ezpie-
czeniowych, społecznych (w tym przedstawi-
cielstw), gospodarczych i politycznych, jednostek 
projektowych, środków masowej komunikacji 
i łączności oraz innych, mających charakter pu-
”liczny lu” komercyjny. 

  8. Produkcji – należy przez to rozumieć o”iekty 
i urządzenia związane z czynnościami wytwarza-
nia, składowania i magazynowania, przetwórstwa 
surowców i materiałów itp. 

  9. Infrastrukturze technicznej – należy przez to ro-
zumieć ogół podziemnych i nadziemnych urządzeń 
liniowych i ku”aturowych służących zaopatrzeniu 
w wodę, odprowadzeniu ścieków i wód opado-
wych, zaopatrzeniu w energię elektryczną, gaz 
i ciepło, telekomunikacji. 

10. Zagospodarowaniu tymczasowym – należy przez 
to rozumieć sposo”y zagospodarowania terenu do 
czasu realizacji przeznaczenia lu” funkcji podsta-
wowej lu” dopuszczalnej, określonej w planie. 

11. Urządzeniach towarzyszących – należy przez to 
rozumieć o”iekty technicznego wyposażenia, do-
jazdy i dojścia, parkingi i garaże, ”udynki gospo-
darcze, wiaty i zadaszenia, małą architekturę, 
otwarte z”iorniki retencyjno-odparowujace, oczka 
wodne o charakterze rekreacyjnym lu” ozdo”nym 
oraz inne urządzenia pełniące służe”ną rolę wo”ec 
funkcji określonych w przeznaczeniu podstawo-
wym lu” dopuszczalnym. 

R o z d z i a ł  KK 

Ustalenia ogólne 

§ 5 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej 

1. Knwestor zo”owiązany jest do pisemnego powia-
domienia Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konser-
watora Za”ytków o terminie rozpoczęcia i zakoń-
czenia prac ziemnych z 7 dniowym wyprzedzeniem. 

2. W przypadku wystąpienia za”ytków i o”iektów 
archeologicznych wymagane jest podjęcie ratowni-
czych ”adań wykopaliskowych za zezwoleniem 
Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Za-
”ytków. 

§ 6 

Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich użytkowaniu 

Napowietrzne linie elektroenergetyczne: 
1. W oznaczonej na rysunku planu strefie ograniczeń 

za”udowy i zagospodarowania terenu napowietrz-
nej linii elektroenergetycznej ĄN 20 kV L-260, 
w odległości do 5 m od osi linii ustala się zakaz lo-
kalizacji o”iektów z pomieszczeniami przeznaczo-
nymi na stały po”yt ludzi, lokalizacja innych o”iek-
tów (gospodarczych, garaży itp.) wymaga uzgod-
nienia z zarządcą sieci. 

2. W przypadku ska”lowania lu” przełożenia linii elektro-
energetycznej ĄN 20 kV oznaczona na rysunku planu 
strefa ograniczeń za”udowy i zagospodarowania te-
renu ulega zmniejszeniu lu” przestaje o”owiązywać, 
stosownie do zaistniałej zmiany i zgodnie z o”owiązu-
jącymi przepisami odrę”nymi. 

§ 7 

Zasady modernizacjio rozbudowy i budowy systemów 
komunikacji i infrastruktury technicznej 

1. Komunikacja: 
1) W”sługa komunikacyjna terenów drogami we-

wnętrznymi. 
2) Ustala się zakaz wykonywania włączeń komuni-

kacyjnych z autostrady D4. 
3) Włączenia komunikacyjne do drogi powiatowej 

nr 1954D (klasy z”iorczej Z) należy wykonywać 
w odległościach nie mniejszych niż 250, o”sługę 
komunikacyjna terenu PU należy zapewnić dro-
gami wewnętrznymi włączonymi maksymalnie 
w 3 miejscach do drogi powiatowej nr 1954D; 
poza z”iorczymi włączeniami ustala się zakaz 
wykonywania indywidualnych włączeń z po-
szczególnych wydzielonych działek. 

4) Realizacja nowych oraz prze”udowa istniejących 
włączeń komunikacyjnych z terenów przezna-
czonych pod za”udowę wymaga uzgodnienia 
z zarządcą drogi. 

5) Zagospodarowanie terenów w rejonie skrzyżo-
wań dróg, a w szczególności ogrodzenia i nasa-
dzenia zieleni nie mogą powodować ogranicze-
nia widoczności i pogarszać parametrów trójką-
tów widoczności wyznaczanych zgodnie z o”o-
wiązującymi przepisami szczególnymi. 

6) Ustala się o”owiązek zapewnienia w granicach 
poszczególnych terenów odpowiedniej licz”y 
miejsc postojowych w następujących ilościach: 
a) 25 stanowisk na 100 zatrudnionych w usłu-

gach i działalności produkcyjnej – do 100 za-
trudnionych dopuszcza się zmniejszenie do 
15 stanowisk, 

”) 35 stanowisk dla klientów na 1000 m2 po-
wierzchni użytkowej usług ogólnodostęp-
nych. 

7) W zależności od charakteru działalności w pro-
jekcie zagospodarowania terenu należy przewi-
dzieć odpowiednią licz”ę miejsc dla pojazdów 
ciężarowych oraz niez”ędny plac manewrowy. 

8) Warunki dotyczące zapewnienia minimalnej licz-
”y miejsc postojowych uznaje się za spełnione, 
jeżeli w ”ezpośrednim sąsiedztwie o”iektów, 
w liniach rozgraniczających ulic pu”licznych, ist-
nieje możliwość wyznaczenia odpowiedniej ilości 
miejsc postojowych lu” istnieją możliwości par-
kowania zgodnie z wymaganiami przepisów od-
rę”nych (w szczególności przepisów ustawy 
o ruchu drogowym). 

2. Infrastruktura techniczna - zasady ogólne: 
1) Dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury 

technicznej w liniach rozgraniczających dróg 
i ulic po uzgodnieniu z zarządcą drogi oraz na 
warunkach określonych w przepisach odrę”-
nych. 

2) Dopuszcza się możliwość realizacji urządzeń in-
frastruktury technicznej jako towarzyszących 
inwestycjom na terenach własnych inwestorów. 

3. Zaopatrzenie w wodę: 
1) Zaopatrzenie w wodę z wiejskiej sieci wodocią-

gowej wsi Ąuchy Dwór, Rzeplin lu” zędłów. 
2) Przyłącza wodociągowe wpięte do rozdzielczej 

sieci wodociągowej zgodnie z przepisami odrę”-
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nymi i na warunkach uzgodnionych z zarządcą 
sieci. 

4. Kanalizacja sanitarna: 
1) Docelowo odprowadzenie ścieków ”ytowych 

systemem kanalizacji sanitarnej do komunalnej 
oczyszczalni ścieków w sórawinie. 

2) Oako rozwiązanie alternatywne dopuszcza się 
włączenie o”szaru o”jętego planem do systemu 
kanalizacyjnego miasta Wrocławia przez tereny 
gmin Ko”ierzyce (Wysoka) i Owięta Katarzyna 
(Radomierzyce, Biestrzyków) lu” do oczyszczalni 
ścieków zlokalizowanej na terenie wsi zędłów. 

3) Do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej dopusz-
cza się stosowanie ”ezodpływowych z”iorników 
na nieczystości płynne (szam”) lu” innych indy-
widualnych rozwiązań w zakresie oczyszczania 
ścieków pod warunkiem spełnienia wymagań 
przepisów odrę”nych. 

5. Kanalizacja deszczowa: 
1) Wdprowadzenie wód opadowych z połaci da-

chowych i nawierzchni utwardzonych w grani-
cach poszczególnych działek powierzchniowo, 
z zastosowaniem studni chłonnych lu” z”iorni-
ków retencyjno-odparowujących zlokalizowa-
nych na terenie własnym inwestora lu” do kana-
lizacji deszczowej. 

2) Tereny, na których może dojść do zanieczysz-
czenia su”stancjami ropopochodnymi lu” che-
micznymi należy utwardzić i skanalizować, za-
nieczyszczenia winny ”yć zneutralizowane na 
terenie inwestora przed ich odprowadzeniem do 
kanalizacji deszczowej. 

3) Ustala się zakaz odprowadzania wód opado-
wych do rowów odwadniających drogi pu”licz-
ne. 

6. Elektroenergetyka: 
1) Zasilanie od”iorców elektroenergetyczną ka”lo-

wą siecią niskiego napięcia. 
2) Ustala się orientacyjne lokalizacje stacji trans-

formatorowej w rejonach oznaczonych sym”o-
lami E. 

3) Zaleca się docelowo ka”lowanie napowietrznych 
odcinków sieci elektroenergetycznej prze”iega-
jących przez tereny przeznaczone na cele inwe-
stycyjne. 

4) Dopuszcza się prowadzenia ka”li elektroenerge-
tycznych w liniach dróg wewnętrznych wydzie-
lanych na terenie PU.  

5) Dopuszcza się w miarę potrze” lokalizację stacji 
transformatorowych sytuowanych na terenach 
własnych inwestorów. 

7. Zaopatrzenie w gaz: 
1) Dostawa gazu z rozdzielczej sieci gazowej, przy-

łączanie o”iektów na zasadach określonych w 
Prawie Jnergetycznym, po spełnieniu warunków 
technicznych i ekonomicznych przyłączenia. 

2) Rozdzielczą sieć gazową należy prowadzić w li-
niach rozgraniczających dróg (w chodnikach, 
po”oczach i pasach zieleni) zgodnie z przepisami 
odrę”nymi. 

3) Dopuszcza się stosowanie indywidualnych 
z”iorników zaopatrzenia w gaz płynny, lokaliza-
cja z”iorników i związanych z nimi instalacji 
zgodnie z wymogami przepisów odrę”nych. 

  8. Zaopatrzenie w ciepło:  
Zaopatrzenie z indywidualnych źródeł zaopatrzenia 
w ciepło niepowodujących ponadnormatywnego 
zanieczyszczenia powietrza. 

  9. Telekomunikacja: 
1) Ka”lową siecią telekomunikacyjną, podłączenia 

nowych a”onentów z lokalnej sieci rozdzielczej. 
2) Rozwój sieci telekomunikacyjnej wynikający 

z kolejności roz”udowy o”szarów planowanej 
za”udowy ”ędzie następował staraniem i na 
koszt operatora sieci. 

10. Gospodarka odpadami: 
1) Wdpady komunalne – należy wywozić na zor-

ganizowane gminne wysypisko odpadów ko-
munalnych. 

2) Wdpady inne niż komunalne – należy zagospo-
darować zgodnie z gminnym planem gospodar-
ki odpadami oraz wymaganiami przepisów od-
rę”nych; od”iór, transport oraz zagospodaro-
wanie lu” utylizację tych odpadów należy po-
wierzyć wyspecjalizowanej jednostce posiada-
jącej wymagane przepisami prawa uprawnienia.  

11. Melioracje: 
W przypadku naruszenia i uszkodzenia sieci dre-
narskiej należy natychmiast powiadomić Dolnoślą-
ski Zarząd zelioracji i Urządzeń Wodnych oraz do-
konać naprawy układu drenażowego pod nadzo-
rem specjalisty ds. melioracji. 

§ 8 

Tymczasowe sposoby zagospodarowaniao urządzania 
i użytkowania terenów 

Dopuszcza się jako zagospodarowanie tymczasowe 
dotychczasowy sposó” zagospodarowania terenów, 
”ez możliwości wprowadzania trwałych o”iektów ”u-
dowlanych uniemożliwiających docelową realizację 
ustaleń planu. 

R o z d z i a ł  KKK 

Ustalenia szczegółowe 

§ 9 

P/U – przeznaczenie podstawowe – teren zabudowy 
produkcyjno-usługowejo z urządzeniami towarzyszą-
cymi. 
1. Przeznaczenie dopuszczalne: 

1) Wśrodki naukowo-”adawcze. 
2) Bazy o”sługi transportu i logistyki. 
3) nandel hurtowy. 
4) nandel detaliczny. 
5) Ąieci lu” urządzenia infrastruktury technicznej, 

w tym stacje transformatorowe, których orien-
tacyjne lokalizacje oznaczono na rysunku planu 
(E), realizowane zgodnie w wymaganiami prze-
pisów odrę”nych. 

2. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz 
dóbr kultury współczesnej: 
W”owiązują warunki konserwatorskiej ochrony ar-
cheologicznej określone w § 5. 

3. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu: 

1) Ustala się nieprzekraczalne linie za”udowy zgodnie 
z oznaczeniami na rysunku planu w odległościach: 
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a) 50 m od linii rozgraniczającej autostrady D 4 
(KDD). 

”) 20 m od linii rozgraniczającej drogi powiato-
wej nr 1954D (KDZ 1/2). 

c) 4 m od granicy z rowem melioracyjnym 
oznaczonym sym”olem WS – pas ten jest 
niez”ędny dla prowadzenia prac konserwa-
cyjnych rowu. 

2) Na terenach, na których nie oznaczono linii za-
”udowy odległości od granic działek, należy 
ustalać w oparciu o przepisy odrę”ne. 

3) Wysokość za”udowy nie może przekroczyć 
12 m – warunek ten nie dotyczy urządzeń, które 
ze względów technologicznych wymagają więk-
szych wysokości. 

4) Dopuszcza się lokalizacje konstrukcji wieżowych 
(maszty przekaźnikowe operatorów telefonii 
komórkowej, elektrownie wiatrowe) o wysoko-
ściach nieprzekraczających 60 m) – o”iekty te 
mogą ”yć lokalizowane od strony autostrady D4 
w odległościach większych niż wynosi ich wy-
sokość. 

5) Dopuszcza się przeznaczanie pod za”udowę 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i do-
jazdy, parkingi itp.) maksymalnie do 80% po-
wierzchni działek, pozostałą część działki należy 
zagospodarować zielenią urządzoną. 

6) W zagospodarowaniu należy przewidzieć nasa-
dzenia zieleni wysokiej wzdłuż granic wydzielo-
nych terenów inwestycyjnych. 

4. Zasady ochrony środowiskao przyrody i krajobrazu 
kulturowego: 
1) Działalność produkcyjna lu” usługowa nie może 

powodować ponadnormatywnych o”ciążeń śro-
dowiska uciążliwościami w zakresie hałasu, wi-
”racji, emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazo-
wych, zanieczyszczenia wód podziemnych i po-
wierzchniowych, promieniowania elektromagne-
tycznego itp. poza granicami terenu do którego 
inwestor posiada tytuł prawny. 

2) Docelowo należy dążyć do realizacji komplek-
sowego systemu odprowadzenia wód opado-
wych z nawierzchni utwardzonych uwzględnia-
jącego oczyszczenie wód z zanieczyszczeń ro-
popochodnych przed odprowadzeniem do od-
”iornika wód. 

3) Ustala się ”ezwzględny zakaz odprowadzania 
nieczyszczonych ścieków do wód powierzch-
niowych, podziemnych i do gruntów. 

5. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości: 
1) Dopuszcza się podział terenu na odrę”ne działki 

przeznaczone na cele produkcyjne lu” usługowe 
z zachowaniem minimalnej powierzchni wydzie-
lanych działek:  
a) W za”udowie produkcyjnej  = 6 000 m2 

”) W za”udowie usługowej  = 2 000 m2 

2) Dopuszcza się zmniejszenie minimalnej po-
wierzchni nowo wydzielanych działek nie więcej 
niż o 10 % wartości wskazanych w planie. 

3) Do działek wydzielanych w głę”i terenu, niepo-
siadających ”ezpośredniego dostępu do dróg 
pu”licznych, należy zapewnić dojazd we-
wnętrzną drogą dojazdową o szerokości min. 
12 m w liniach podziału geodezyjnego. 

4) Wewnętrzne drogi dojazdowe winny spełniać 
warunki określone w o”owiązujących przepisach 
szczególnych, w szczególności w przepisach 
w zakresie ”ezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

5) Włączenia dróg wewnętrznych do zewnętrznego 
układu komunikacyjnego (drogi powiatowej 
nr 1954D) maksymalnie w 3 miejscach, w odle-
głościach między włączeniami nie mniejszych niż 
250 m. 

§ 10 

ZI – przeznaczenie podstawowe – teren zieleni izola-
cyjnej. 
Przeznaczenie dopuszczalne: 
Knfrastruktura techniczna, urządzenia sterowniczo-
kontrolne związane z infrastrukturą techniczną – loka-
lizacja tych urządzeń nie może powodować zagrożenia 
ruchu; zaleca się realizację zieleni osłonowej w ”ezpo-
średnim otoczeniu tych urządzeń staraniem i na koszt 
inwestora, na którego wniosek realizowane są ww. 
urządzenia. 

§ 11 

WS – przeznaczenie podstawowe – wody powierzch-
niowe wraz z urządzeniami gospodarki wodnej (rowy 
melioracyjne). 

§ 12 

KDZ 1/2 – przeznaczenie podstawowe – droga zbior-
cza (droga powiatowa nr 1954D Wrocław-sórawina) - 
pas terenu przeznaczonego pod poszerzenie linii roz-
graniczających drogi powiatowej. 
1. Przeznaczenie dopuszczalne: 

Ąieci lu” urządzenia infrastruktury technicznej reali-
zowanie zgodnie z wymaganiami przepisów odrę”-
nych, za zgodą zarządcy drogi. 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go oraz wymagania wynikające z potrzeb kształto-
wania przestrzeni publicznych: 
1) Ustala się zakaz lokalizacji trwałych i tymczaso-

wych o”iektów usługowych. 
2) Ustala się zakaz lokalizacji nośników reklamo-

wych. 

§ 13 

W granicach o”szaru o”jętego planem nie występują: 
o”szary reha”ilitacji istniejącej za”udowy i infrastruk-
tury technicznej, o”szary wymagające przekształceń 
lu” rekultywacji, tereny przeznaczone pod ”udowę 
o”iektów handlowych, o których mowa w art. 10 
ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 23 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tereny słu-
żące organizacji imprez masowych oraz granice po-
mników zagłady wraz ze strefami ochronnymi, okre-
ślone na podstawie ustawy z dnia 7 maja 1999 r. 
o ochronie terenów ”yłych hitlerowskich o”ozów za-
głady. 

R o z d z i a ł  KV 

Ustalenia końcowe 

§ 14 

Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12 i art. 36 ust. 4 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym usta-
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la się stawkę służącą naliczaniu jednorazowej opłaty 
od wzrostu wartości nieruchomości – w wysokości 
20%. 

§ 15 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy sórawina. 
 
 
 
 

§ 16 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 
 PRZJWWDNKCZLCC 
 RDDC GzKNC 

 MAREK STANISLAW OSIŃSKI 
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Załącznik nr 1 do uchwały Rady 
Gminy  órawina z dnia 28 lute-
go 200i r. (poz. 1484) 
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Załącznik nr 2 do uchwały Rady 
Gminy  órawina z dnia 28 lute-
go 200i r. (poz. 1484) 

 
 
 

ROZSTRZYGNIYCIE 
o sposo”ie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Rzeplin 
podczas wyłożenia do pu”licznego wglądu 

 
 
Ze względu na ”rak uwag wniesionych do projektu planu podczas wyłożenia do pu”licznego wglą-
du Rada Gminy sórawina nie dokonuje rozstrzygnięć wynikających z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., 
poz. 717 z późniejszymi zmianami). 
 

 
 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 3 do uchwały Rady 
Gminy  órawina z dnia 28 lute-
go 200i r. (poz. 1484) 

 
 
 

ROZSTRZYGNIYCIE 
o sposo”ie realizacji, zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 

terenu położonego we wsi Rzeplin 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy  

oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach pu”licznych 
 
 

§ 1 
 
Zgodnie z ustaleniami planu zawartymi w treści uchwały ustala się finansowanie inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy, w kwocie około 
750 000 zł. 
 

§ 2 
 
1. Ustala się, że źródłem finansowania inwestycji i zadań, o których mowa w § 1, ”ędą: 

1) Orodki własne gminy. 
2) Orodki pozyskane z funduszy Unii Juropejskiej. 
3) Orodki pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Wchrony Orodowiska i Gospodarki Wodnej. 
4) Kredyt ”ankowy. 
5) Jmisja o”ligacji komunalnych. 

2. Ustala się możliwość wykorzystania innych źródeł finansowania niewymienionych w ust. 1, 
w tym również finansowania inwestycji ze środków prywatnych. 

 
§ 3 

 
Wykonanie finansowania inwestycji powierza się Wójtowi Gminy sórawina. 
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1485 

UCHWAŁA RADY GMINY GŁOGÓW 

z dnia 3 marca 2006 r. 

w sprawie  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego działki 
nr 103 położonej w Serbach gm. Głogówo przy ul. Ogrodowej i Kwiatowej 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) Rada Gminy Głogów uchwala, co na-
stępuje: 

 
 

R o z d z i a ł  K 

Przepisy ogólne 

§ 1 

1. ziejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
działki nr 103, położonej w Ąer”ach gm. Głogów, 
przy ul. Wgrodowej i Kwiatowej zwany dalej pla-
nem, składa się z części tekstowej, która stanowi 
treść niniejszej uchwały oraz części graficznej, któ-
rą jest rysunek planu na mapie sytuacyjno-
wysokościowej w skali 1: 1.000. 

2. Granice planu określone są na rysunku planu – ma-
pie w skali 1:1.000, stanowiącym integralną część 
planu. 

3. Załącznikami do niniejszej uchwały są: 
1) rysunek planu, o którym mowa w ust. 1 i 2, 

stanowiący załącznik nr l, 
2) rozstrzygnięcie o sposo”ie rozpatrzenia uwag do 

projektu planu, stanowiące załącznik nr 2, 
3) rozstrzygnięcie o sposo”ie realizacji, zapisanych 

w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które należą do zadań własnych 
gminy oraz zasadach ich finansowania, stano-
wiące załącznik nr 3. 

§ 2 

Klekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 
1) planie – należy przez to rozumieć ustalenia doty-

czące o”szarów określonych w § 1 ust. 1, 
2) terenie – należy przez to rozumieć o”szar wyzna-

czony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi 
i oznaczony sym”olem przeznaczenia, 

3) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to 
rozumieć takie przeznaczenie, które po- winno 
przeważać na danym terenie, wyznaczonym liniami 
rozgraniczającymi, co oznacza, że przynajmniej 
70% sumy powierzchni użytkowej o”iektów zloka-
lizowanych na tym terenie powinno odpowiadać 
temu przeznaczeniu, 

4) przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to 
rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż podsta-
wowe, które uzupełniają lu” wz”ogacają przezna-
czenie podstawowe, 

5) nieprzekraczalnej linii za”udowy – należy przez to 
rozumieć linię ograniczającą o”szar, na którym do 

puszcza  się  wznoszenie  ”udynków  oraz  ”u-
dowli naziemnych nie”ędących liniami przesyło-
wymi, 

  6) usługach oświaty – należy przez to rozumieć dzia-
łalność polegającą na prowadzenia szkół, 
w szczególności szkół podstawowych i gimna-
zjów, 

  7) usługach sportu – należy przez to rozumieć o”iek-
ty i usługi związane ze sportem i rekreacją, w tym 
sale widowiskowo – sportowe i gimnastyczne, ”o-
iska, urządzenia lekkoatletyczne, ”aseny kąpielo-
we. 

  8) powierzchni ”iologicznie czynnej – należy przez to 
rozumieć nieza”udowaną i nieutwardzoną po-
wierzchnię działki lu” terenu przeznaczoną na zie-
leń, 

  9) wskaźniku intensywności za”udowy – należy 
przez to rozumieć stosunek sumy po-wierzchni 
ogólnej za”udowy wszystkich kondygnacji nad-
ziemnych o”iektów zlokalizowanych na terenie 
(z wyjątkiem o”iektów niezwiązanych trwale 
z gruntem), łącznie z powierzchnią ogólną podda-
szy, liczoną wg o”owiązujących przepisów, do 
powierzchni tego terenu,  

10) przepisach szczególnych – należy przez to rozu-
mieć aktualne, w momencie podejmowania 
uchwały, o której mowa w § 1 ust. 1, przepisy 
ustaw wraz z aktami wykonawczymi. Polskie 
Normy, normy ”ranżowe oraz ograniczenia w dys-
ponowaniu terenem wynikające z prawomocnych 
decyzji administracyjnych. 

§ 3 

1. W”owiązującymi graficznymi ustaleniami oznaczo-
nymi na rysunku planu są: 
1) granica o”szaru o”jętego planem, 
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przezna-

czeniu – o”owiązujące i orientacyjne, 
3) nieprzekraczalne linie za”udowy, 
4) ”udynki istniejące, 
5) usytuowanie zieleni wewnątrz działki nr 103 

oraz pasów zieleni wysokiej i niskiej wzdłuż jej 
granic, 

6) sym”ole określające przeznaczenie terenów. 
2. Pozostałe oznaczenia graficzne na rysunku planu 

nie są ustaleniami o”owiązującymi, stanowią jedy-
nie informację. 
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R o z d z i a ł  KK 

Przeznaczenie terenów 

§ 4 

Ustala się następujące kategorie przeznaczenia tere-
nów: 
1) tereny usług oświaty i sportu oznaczone na rysunku 

planu sym”olem UW/UĄ, przez co należy rozumieć 
znajdujące się na tym terenie i projektowane o”iek-
ty oświatowe, w tym ”udynki dydaktyczne szkoły 
podstawowej   i   gimnazjum,  salę  widowiskowo- 
-sportową, wewnętrzną komunikację pieszą, traw-
niki z zielenią niską i wysoką, ”udynki zaplecza i in-
ne o”iekty związane z głównymi funkcjami terenu,  

2) tereny usług sportu i rekreacji oznaczone na rysun-
ku planu sym”olem UĄ, przez co na-leży rozumieć 
projektowane na tym terenie o”iekty sportowe i re-
kreacyjne, jak ”oisko do piłki nożnej, urządzenia 
lekkoatletyczne, i inne o”iekty o podo”nym charak-
terze. Dopuszcza się – wariantowo – realizację ”a-
senu i zespołu ”oisk do gier małych w miejsce ”o-
iska do piłki nożnej. Dopuszcza się także lokalizację 
o”iektów związanych z oświatą. 

3) teren o”sługi komunikacji samochodowej, oznaczo-
ne na rysunku planu sym”olem Kp, przez co należy 
rozumieć zlokalizowanie na tym terenie parkingów 
dla użytkowników o”iektów mieszczących się na 
terenach USo i UO/US.  

4) teren komunikacji wewnętrznej, oznaczony sym”o-
lem KDW (ppoż.)o przez co należy rozumieć prze-
ciwpożarową drogę dojazdową z jezdnią szerokości 
5 m i pasem zieleni izolacyjnej od granicy z działką 
nr 104, zakończoną placykiem do zawracania 
o wymiarach 20 x 20 m. 

5) ciąg pieszo-rowerowy, oznaczony sym”olem KX, 
łączący drogę KDW (ppoż.) z ul. Wgrodową wzdłuż 
terenu UO/US.  

6) teren komunikacji wewnętrznej, oznaczony sym”o-
lem KDW, przez co należy rozumieć wewnętrzną 
drogę dojazdową o jezdni szerokości 5 m i pasie 
zieleni izolacyjnej od  przy granicy z działkami 
nr nr 100, 101/3 i 102. 

7) teren elektroenergetyki, oznaczony sym”olem EEo 
przez co należy rozumieć stację transformatorową 
20kV/400V.  

R o z d z i a ł  KKK 

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennegoo 
w tym wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni 

publicznej 

§ 5 

1. Cała działka o”jęta planem jest przestrzenią pu-
”liczną. 

2. Ustala się następujące zasady za”udowy i zago-
spodarowania terenu: 
1) ustala się położenie nieprzekraczalnych ze-

wnętrznych linii za”udowy zgodnie z rysunkiem 
planu,  

2) ustala się maksymalną wysokość za”udowy na 
18 m, 

3) ustala się ”udową nowych o”iektów szkoły 
gimnazjum podstawowej zgodnie z szczegóło-

wym programem wynikających z celu, jakim jest 
zaspokojenie potrze” gminy w tym zakresie. 

3. Usytuowanie ”udynków i o”iektów nadziemnych 
należy kształtować w formie zwartej i nawiązującej 
do układu za”udowy istniejącej oraz granic działki 
z ul. Wgrodową i z sąsiednimi działkami nr nr 100, 
101/3, 102 i 104. 

4. Zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko, wymagają-
cych sporządzenia raportu o oddziaływania na śro-
dowisko, określonych w przepisach szczególnych. 

5. Ustala się odsetek powierzchni ”iologicznie czynnej 
na 25% całości terenu. 

§ 6 

1. Uciążliwość wywoływana prowadzona działalnością 
nie może przekraczać, określonych w przepisach 
szczególnych, wartości dopuszczalnych na granicy 
terenu o”jętego planem. 

2. Wprowadza się o”owiązek zdjęcia warstwy próch-
niczej z terenów przeznaczonych pod za-
inwestowanie, przed podjęciem działalności realiza-
cyjnej. 

3. Wprowadza się zakaz wprowadzania ścieków oraz 
wód opadowych z terenów utwardzonych do wód 
gruntowych oraz do ziemi. Z terenów ”iologicznie 
czynnych wód deszczowych nie należy odprowa-
dzać wód deszczowych.  

4. Kstniejący z”iornik ”ezodpływowy na ścieki należy 
roze”rać i ścieki odprowadzić do istniejącej kanali-
zacji sanitarnej. 

5. Ze względu na możliwość wystąpienia podsiąków 
przy wysokich stanach wody w Wdrze należy od-
powiednio do”rać poziom fundamentowania 
i za”ezpieczeń projektowanych ”udynków i o”iek-
tów. 

5. Dla o”iektów ”udowlanych należy przewidzieć 
miejsce pod śmietniki i umożliwić segregację odpa-
dów. Wywóz odpadów komunalnych ”ędzie pro-
wadzony na wysypisko komunalne w Głogowie.  

R o z d z i a ł  KV 

Zasady ochrony środowiska kulturowego 

§ 7 

Ze względu na występowanie stanowisk archeologicz-
nych w sąsiedztwie terenu o”jętego planem wprowa-
dza się ustalenie, że w przypadku odkrycia przedmio-
tu, co do którego istnieje przypuszczenie, że jest on 
za”ytkiem archeologicznym, należy przerwać prace, 
za”ezpieczyć odkrycie i niezwłocznie powiadomić wo-
jewódzkiego Konserwatora Za”ytków. 

R o z d z i a ł  V 

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
warunki zagospodarowania i użytkowania terenów 

§ 8 

1. Tereny usług oświaty – UO/US: 
1) W granicach terenu UO/US ustala się jako prze-

znaczenie podstawowe usługi oświaty i sportu 
określone w § 4 pkt 1, 
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2) Oako dopuszczalne ustala się miejsca postojowe 
dla pracowników usytuowane przed ”udynkiem 
szkolnym, 

3) Zasady kształtowania  za”udowy i zagospoda-
rowania terenu: 
– ustala się nieprzekraczalną linię za”udowy 

nowej sali gimnastycznej jak na rysunku pla-
nu, 

– maksymalna wysokość za”udowy jak okre-
ślono w § 5 pkt 2.2. 

4) Wskaźnik intensywności za”udowy do 1,0, 
5) Wjazdy z ulicy Wgrodowej na teren UO/US, na 

ciąg pieszy KX i na drogę wewnętrzną KDW 
w miejscach wskazanych na rysunku planu, 

6) Ustala się o”owiązek zachowania minimum 15% 
terenu jako powierzchni ”iologicznie czynnej, 

7) Kstniejącą zieleń należy przywrócić do poprzed-
niego stanu przez nasadzenia drzew i krzewów. 
W miarę możliwości wszystkie wolne po-
wierzchnie w o”rę”ie terenu UO/US przeznaczyć 
na zieleń. 

2. Tereny usług sportu i rekreacji – US 
1) W granicach terenu US ustala się jako przezna-

czenie podstawowe usługi sportu i rekreacji 
określone w § 4 pkt 2, 

2) Zasady kształtowania za”udowy i zagospodaro-
wania terenu: 
– ustala się lokalizację o”iektów określonych 

w § 4 pkt 2,  
– dopuszcza się realizację oraz etapowanie ”u-

dowy poszczególnych o”iektów według za-
miarów i możliwości inwestycyjnych gminy, 

– ustala się prze”ieg nieprzekraczalnych ze-
wnętrznych linii za”udowy w odległości 5 m 
od granic terenów sąsiednich.  

3) W”iekty na terenie UĄ ustala się w zasadzie jako 
nieku”aturowe. Dopuszcza się ”udowę prze”ie-
ralni, toalet i innych towarzyszących podstawo-
wym funkcjom ”udynków jednokondygnacyj-
nych. Dopuszcza się, alternatywnie, ”udowę 
pływalni otwartej lu” krytej.   

4) Wjazdy na teren z ulicy Kwiatowej, a wykorzy-
staniem wlotów dróg wewnętrznych 
KDW(ppoż.) i KDW. 

5) Ustala się o”owiązek zachowania minimum 
20% terenu jako powierzchni ”iologicznie czyn-
nej. 

3. Teren o”sługi komunikacji samochodowej – Kp  
1) W granicach terenu Kp ustala się jako podsta-

wowe przeznaczenie – teren o”sługi komunikacji 
samochodowej – parking dla samochodów oso-
”owych i auto”usów i licz”ie stanowisk posto-
jowych, wynikającej ze szczegółowego progra-
mu inwestycji. 

2) Wd strony terenu UĄ parking należy ogrodzić, 
nawierzchnię urządzić jako półprzepuszczalną.  

4. Teren komunikacji wewnętrznej – KDW (Ppoż.) 
1) Ustala się ”udowę wewnętrznej drogi dojazdo-

wej przeciwpożarowej z jezdnią szerokości 5 m 
i placykiem  do  zawracania  o wymiarach 20 x 
20 m. 

2) Przy granicy drogi z działką nr 104 ustala się 
urządzenie pasa zieleni izolacyjnej. 

5. Teren komunikacji wewnętrznej – KDW   
1) Ustala się ”udowę wewnętrznej drogi dojazdowe 

z jezdnią szerokości 5 m. Dopuszcza się realiza-
cję jako ciąg pieszo-jezdny. 

2) Przy granicy drogi z działkami nr nr 100, 101/3 
i 102 ustala się urządzenie pasa zieleni izolacyj-
nej. 

6. Teren komunikacji wewnętrznej – KX  
1) Ustala się urządzenie ciągu pieszo-rowerowego 

szerokości 4 m o nawierzchni pół- przepuszczal-
nej, 

2) Wd granicy z działką nr 104 urządzić pas zieleni 
izolacyjnej niskiej i wysokiej szerokości 2 m. 

6. Teren elektroenergetyki – EE 
1) Ustala się lokalizację stacji transformatorowej 

20 kV/400V, zasilanej z projektowanej linii 
20 kV od strony zachodniej, 

3) Wjazd od ul. Kwiatowej, 
4) Teren należy ogrodzić i zaopatrzyć w ta”lice 

ostrzegawcze. 

R o z d z i a ł  VK 

Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów    podlegających    ochronieo    ustalonej   na 

podstawie odrębnych przepisów 

§ 9 

Z uwagi na położenie o”szaru o”jętego planem w gra-
nicach Głównego Z”iornika Wód Pod ziemnych nr 302 
„Pradolina Barycko – Głogowska” oraz, jednocześnie, 
w strefie ochrony pośredniej ujęcia wód podziemnych 
„Ąer”y”, całą działkę nr 103 o”ejmuje się najwyższą 
ochroną i stosuje się ustalenia § 6 pkt 3 i 4. 

R o z d z i a ł  VKK 

Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości 

§ 10 

Działka nr 103 jest własnością Gminy Głogów i nie 
podlega podziałom, oprócz terenu oznaczonego na 
rysunku planu sym”olem JJ przeznaczonego na lokali-
zację stacji transformatorowej. 

R o z d z i a ł  VKKK 

Zasady modernizacjio rozbudowy i budowy systemów 
komunikacji 

§ 11 

1. Ustala się dostępność terenu z pu”licznych ulic 
kategorii „L”: Wgrodowej i Kwiatowej w miejscach 
wskazanych na rysunku planu. 

2. Dla wewnętrznej o”sługi komunikacyjnej ustala się 
lokalizację parkingu, dróg wewnętrznych i ciągu 
pieszo-rowerowego wg przepisów § 8 pkt 3–6. 

R o z d z i a ł  KX 

Zasady modernizacjio rozbudowy i budowy systemów 
infrastruktury technicznej 

§ 12 

1. Ustala się zasady o”sługi w zakresie infrastruktury 
technicznej: 
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1) Zaopatrzenie w wodę z istniejących sieci wodo-
ciągowych c 100 w ul. Wgrodowej i c 150 
w ul. Kwiatowej. 

2) Wdprowadzenie ścieków sanitarnych do istnieją-
cych kolektorów c 200 w ul. Wgrodowej 
i c 200 w ul. Kwiatowej. 

3) Dostawa energii elektrycznej z projektowanej 
stacji transformatorowej przy ul. Kwiatowej – 
teren JJ. 

4) Zaopatrzenie w gaz po zrealizowaniu gminnego 
programu zaopatrzenia w gaz i na zasadach 
w nim określonych.  

5) Telekomunikacja z istniejących sieci ka”lowych. 
2. Wkreślone w pkt 1 przyłącza należy projektować i 

realizować w porozumieniu z administratorami po-
szczególnych sieci. 

R o z d z i a ł  X 

Sposób i termin tymczasowego zagospodarowaniao 
urządzania i użytkowania terenów 

§ 13 

Do czasu realizacji ustaleń planu nie dopuszcza się 
zmiany użytkowania terenu i o”iektów na inne cele. 

R o z d z i a ł  XK 

Stawka procentowa 

Ustala się wysokość stawki procentowej, o której 
mowa w art. 15 ust. 2 pkt 12 i art. 36 ust. 4 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym na  
0,1%. 

R o z d z i a ł  XKK 

Przepisy końcowe 

§ 14 

1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Głogów. 

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od 
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego i podlega pu”likacji na 
stronie internetowej Gminy Głogów.  

 
 
 PRZJWWDNKCZLCD RDDC 

 KRYSTYNA GRZEGOREK 
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Załącznik nr 1 do uchwały Rady 
Gminy Głogów z dnia 3 marca 
200i r. (poz. 1485) 
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Załącznik nr 2 do uchwały Rady 
Gminy Głogów z dnia 3 marca 
200i r. (poz. 1485) 

 
 

Rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych na podstawie art. 17 pkt 11 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym  do  projektu  miejscowego  planu  zagospoda-
rowania przestrzennego działki nr 103 położonej w Serbach gm. Głogówo przy ul. Ogrodowej 
i Kwiatowej. 
 
 

Rada Gminy została poinformowana przez Wójta Gminy Głogów, że uwaga do projektu miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 103 położonej w Ąer”ach gm. Gło-
gów, przy ul. Wgrodowej i Kwiatowej wniesiona przez JnergiaPro w Legnicy nr RD-2.2/193/06 
z dnia 16 stycznia 2006 r. na podstawie art. 17 pkt 11 ustawy o  planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym dotycząca wydzielenia z działki nr 103 terenu na lokalizację stacji transformatoro-
wej, została rozpatrzona i uznana za zasadną, w związku z czym, zgodnie z art. 17 pkt 13 tej 
ustawy, wprowadzone zostały stosowne zmiany do projektu planu . 

W związku z ”rakiem uwag nieuwzględnionych przez Wójta Gminy Rada Gminy nie dokonuje 
stosownego rozstrzygnięcia, o którym mowa w art. 20 ust.1 ww. ustawy.  
 

 
 

Załącznik nr 3 do uchwały Rady 
Gminy Głogów z dnia 3 marca 
200i r. (poz. 1485) 

 
 

ROZSTRZYGNIYCIE WÓJTA GMINY GŁOGÓW 
w sprawie sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznejo 

które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania 
 
 

W związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki szkol-
nej nr 103 w Ąer”ach, działając na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. 
Nr 80, poz. 717 ze zm.) stwierdza się, że  inwestycjami stanowiącymi zadania własne gminy ”ędą: 
1) przyłącze wodociągowe długości 200 m, 
2) przyłącza kanalizacji sanitarnej długości 200 m, 
3) sieć energetyczna i oświetleniowa o długości łącznej 220 m oraz 10 słupów oświetleniowych, 
4) ciąg pieszo – rowerowy oraz parking o nawierzchni półprzepuszczalnej o łącznej powierzchni 

1.800 m2 , 
5) drogi wewnętrzne o nawierzchni z asfaltu lanego o łącznej powierzchni 3.400 m2. 
 

Na podstawie opracowanej prognozy skutków finansowych uchwalenia planu przewiduje się, że 
szacunkowe koszty ”udowy ww. o”iektów infrastruktury technicznej wyniosą, w odniesieniu do: 
1) przyłącza wodociągowego – 43.120 zł, 
2) przyłącza kanalizacji sanitarnej – 60.480 zł, 
3) sieć energetyczna i oświetleniowa oraz słupów – 53.645 zł, 
4) ciągu pieszo – rowerowego i parkingu – 61.601 zł, 
5) dróg wewnętrznych – 346.647 zł.  
 
Łączna szacunkowa wartość tych inwestycji wyniesie 565.493,- zł. 
 
Wyszczególnione powyżej koszty mogą ulec o”niżeniu ponieważ: 
7. możliwe jest o”niżenie cen realizacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnych w procedurze prze-

targowej na wykonanie tych sieci. 
 
Przewiduje się, że finansowanie tych zadań, realizowanych sukcesywnie w miarę potrze”, od”y-
wać się ”ędzie z niżej wymienionych źródeł: 
1. kredytów, 
2. środków pomocowych, 
3. dochodów własnych gminy. 
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148i 

UCHWAŁA RADY GMINY W UDANINIE 

z dnia 14 marca 2006 r. 

w sprawie regulaminu zasad utrzymania czystości i porządku 
na terenie gminy Udanin 

 Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1501 ze zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r.
Nr 236, poz. 2008), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Kn-
spektora Ąanitarnego w Orodzie Oląskiej, Rada Gminy w Udaninie uchwala, 
co następuje: 

 
 

R o z d z i a ł  K 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

Klekroć w regulaminie jest mowa o: 
  1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, 
poz. 2008), 

  2) gminie – należy przez to rozumieć Gminę Udanin, 
  3) wójcie – należy przez to rozumieć Wójta Gminy 

Udanin, 
  4) regulaminie – należy przez to rozumieć regulamin 

utrzymania  porządku  i  czystości  w  Gminie 
Udanin, 

  5) odpadach komunalnych – rozumie się przez to 
odpady powstające w gospodarstwach domo-
wych, a także odpady niezawierające odpadów 
nie”ezpiecznych pochodzące od innych wytwór-
ców odpadów, które ze względu na swój charak-
ter lu” skład są podo”ne do odpadów powstają-
cych w gospodarstwach domowych, 

  6) odpadach komunalnych wielkoga”arytowch – 
należy przez to rozumieć odpady komunalne, które 
nie mogą ”yć umieszczone, ze względu nas swoje 
rozmiary lu” masę, w pojemnikach stanowiących 
wyposażenie nieruchomości, 

  7) odpadach zielonych – należy rozumieć odpady 
ulegające ”iodegradacji powstające z pielęgnacji 
i uprawy ogrodów i terenów zielonych, 

  8) odpadach ”udowlanych – rozumie się przez to 
frakcje odpadów pochodzących z remontów ”u-
dynków i ich ”udowy, 

  9) odpadach nie”ezpiecznych – należy przez to ro-
zumieć frakcje odpadów nie”ezpiecznych w rozu-
mieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpa-
dach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zmianami), znaj-
dujących się w odpadach komunalnych, 

10) zakładzie utylizacji odpadów komunalnych – nale-
ży przez to rozumieć działającą instalację służącą  
prowadzeniu odzysku lu” unieszkodliwiania odpa-
dów komunalnych: w szczególności mogą to ”yć 
składowiska, kompostownie, spalarnie, sortownie, 
zakłady przetwarzania odpadów wielkoga”aryto-
wych, ”udowlanych, surowców  wtórnych, punk-
ty zlewne odpadów ciekłych, 

11) przedsię”iorstwo – należy przez to rozumieć za-
kład ”ędący gminną jednostką organizacyjną lu” 
przedsię”iorcę, w rozumieniu odpowiednich prze-
pisów, posiadającego wydane przez Wójta Gminy 
zezwolenie na wykonanie usług związanych 
z postępowaniem z odpadami komunalnymi lu” 
nieczystościami ciekłymi na podstawie art. 7 
ustawy, 

12) właścicielu nieruchomości – należy przez to rozu-
mieć także współwłaścicieli, użytkowników wie-
czystych oraz jednostki organizacyjne i oso”y po-
siadające nieruchomości w zarządzie lu” użytko-
waniu, a także inne podmioty władające nieru-
chomościami, 

13) nieczystościach ciekłych – należy przez to rozu-
mieć ścieki gromadzone przejściowo w z”iorni-
kach ”ezodpływowych, 

14) z”iornikach ”ezodpływowych – należy przez to 
rozumieć instalacje i urządzenia przeznaczone do 
gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich 
powstawania, 

15) stacjach zlewnych – należy przez to rozumieć 
instalacje i urządzenia zlokalizowane przy oczysz-
czalniach ścieków służące do przyjmowania nie-
czystości ciekłych dowożonych pojazdami aseni-
zacyjnymi, 

16) utrzymanie zwierząt gospodarskich – należy przez 
to  rozumieć wszelkie formy posiadania zwierząt 
gospodarskich.   

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego PN.KK.0911-19/236/06 z dnia 19 kwietnia 
2006 r.  stwierdzono  nieważność  § 1  pkt 5–9 
i pkt 12–16). 

§ 2 

Regulamin o”owiązuje właścicieli nieruchomości oraz 
inne podmioty działające na terenie Gminy. 

§ 3 

Oeżeli nieruchomość jest za”udowana ”udynkami wie-
lolokalowymi, w których ustanowiono odrę”ną wła-
sność lokali, o”owiązki właściciela nieruchomości o”-
ciążają oso”y sprawujące zarząd nieruchomością 
wspólną w rozumieniu przepisów ustawy o własności 
lokali lu” właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został wy-
”rany. 
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R o z d z i a ł  KK 

Obowiązki  właścicieli  nieruchomości  dotyczące 
utrzymywania    czystości   i   porządku    na    terenie 

nieruchomości 

§ 4 

1. Właściciele nieruchomości zo”owiązani są do 
utrzymania na jej terenie czystości i porządku oraz 
należytego stanu sanitarno-higienicznego w szcze-
gólności: 
1) wyposażenia każdej za”udowanej nieruchomości 

w urządzenia służące do gromadzenia odpadów 
komunalnych (pojemniki, kontenery, worki), 

2) przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci 
kanalizacji sanitarnej w ciągu 12 miesięcy od  
zakończenia ”udowy tej sieci lu” w przypadku, 
gdy ”udowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie 
lu” ekonomicznie niuzasadniona wyposażenie 
nieruchomości w przydomową oczyszczalnię  
ścieków ”ytowych,  

3) systematycznego usuwania nagromadzonych 
odpadów komunalnych i w miarę potrze” wy-
wozu nieczystości ciekłych oraz udokumento-
wanie tych czynności fakturami, rachunkami   
lu” innymi dowodami zapłaty, 

4) prowadzenie selektywnej z”iórki odpadów ko-
munalnych powstałych na terenie nieruchomości 
według zasad określonych regulaminem, 

5) utrzymywanie urządzeń i miejsc gromadzenia 
odpadów komunalnych w należytym stanie po-
rządkowym, sanitarnym i technicznym, 

6) d”anie o właściwy stan sanitarny i estetyczny 
o”iektów małej architektury i o”iektów ”udow-
lanych usytuowanych na nieruchomości, w tym 
odnawianie elewacji ”udynków oraz ogrodzeń 
od strony ulicy, 

7) usuwania nawisów lodowych (sopli) z okapów, 
rynien i innych części nieruchomości, stanowią-
cych zagrożenie dla ludzi, 

8) kompostowanie odpadów zielonych ulegających 
”iodegradacji, 

9) usuwania z terenu nieruchomości wraków po-
jazdów mechanicznych, 

2. Wykonywanie o”owiązków, o których mowa 
w ust. 1, na terenie ”udowy należy do wykonawcy 
ro”ót. 

3. Właściciele nieruchomości lu” inne podmioty wska-
zane ustawą u.c.p. mają o”owiązek niezwłocznego 
uprzątnięcia ze śniegu, lodu, ”łota oraz innych za-
nieczyszczeń chodnika ”ezpośrednio przyległego do 
nieruchomości. 

4. W”owiązek uprzątnięcia chodnika ze śniegu i lodu 
powinien ”yć realizowany przez: 
1) odgarnięcie śniegu i lodu w miejsce niepowodu-

jące zakłóceń ruchu pieszych lu” pojazdów, 
2) podjęcie działań likwidujących lu” co najmniej 

ograniczających śliskość chodnika, przy czym 
piasek, popiół, lu” inne materiały użyte do tych 
celów należy uprzątnąć z chodnika po ustaniu 
przyczyn ich użycia. 

5. W”owiązek utrzymania czystości i porządku na te-
renach innych niż wymienione w ustępach poprze-
dzających należą do Gminy. 

6. Za”rania się: 
1) magazynowania odpadów komunalnych, gruzu 

”udowlanego na terenie nieruchomości, z za-
strzeżeniem § 9 uchwały, 

2) wyrzucania odpadów komunalnych pochodzą-
cych z gospodarstw domowych, sklepów, punk-
tów gastronomicznych i usługowych i innych 
o”iektów, w których powstają odpady do koszy 
ulicznych oraz do pojemników innych właścicieli, 

3) spalania odpadów na terenie otwartym i w po-
jemnikach przeznaczonych do ich gromadzenia 
z wyjątkiem spalania pozostałości roślinnych, na 
warunkach określonych w § 7 uchwały, 

4) składowania materiałów ”udowlanych, gruzu, 
piasku itp. poza nieruchomością,  w szczególno-
ści  na terenie pasa drogowego ”ez uzgodnienia 
z zarządcą drogi, 

5) wspólnego gromadzenia odpadów komunalnych 
z innymi odpadami, 

6) wrzucania do pojemników na odpady komunalne 
śniegu, lodu, gorącego popiołu i żużla, gruzu ”u-
dowlanego, kamieni, szlamu, su”stancji tok-
sycznych, żrących i wy”uchowych, a także od-
padów przemysłowych oraz szkodliwych dla 
środowiska naturalnego, 

7) odprowadzania gnojówki  gnojowicy, wód opa-
dowych i z instalacji drenażowych do kanalizacji 
sanitarnej.  

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego PN.KK.0911-19/236/06 z dnia 19 kwietnia 
2006 r. stwierdzono nieważność § 4 ust. 1 pkt 2, 6 
i 9 oraz ust. 6 pkt 4). 

§ 5 

1. zycie i naprawy pojazdów samochodowych po-
winno od”ywać się w odpowiednio przystosowa-
nych myjniach samochodowych i warsztatach na-
prawczych. Zakłady te o”owiązane są przestrzegać 
wymogów ochrony środowiska, a powstające od-
pady winne ”yć gromadzone w pojemnikach do te-
go przeznaczonych i utylizowane w sposó” okre-
ślony w odrę”nych przepisach. 

2. Poza myjnią samochodową lu” warsztatem na-
prawczym, pojazdy samochodowe można myć 
i naprawiać na wy”etonowanym placu, z którego 
wody ujmowane są do szczelnych z”iorników ”ez-
odpływowych. 

3. Za”rania się prowadzenia prac ”lacharsko-
lakierniczych poza warsztatami naprawczymi. 

4. Dopuszcza się mycie pojazdów samochodowych 
oraz wykonywanie dro”nych napraw dla potrze” 
własnych oso”om fizycznym na terenie własnych 
nieruchomości pod warunkiem, że czynności te od-
”ywają się w sposó” nienaruszający praw osó” 
trzecich oraz zgodnie z przepisami ochrony środo-
wiska. 

§ 6 

Właściciele nieruchomości przy wykonywaniu o”o-
wiązku z”ierania powstałych  na terenie nieruchomości 
odpadów komunalnych oraz poz”ywania się tych od-
padów, oraz gromadzenia nieczystości płynnych 
w z”iornikach ”ezodpływowych, zo”owiązani są do 
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udokumentowania korzystania z usług wykonywanych 
przez przedsię”iorstwa przez okazanie umowy i dowód 
uiszczenia należności za takie usługi, na żądanie funk-
cjonariusza policji lu” oso”y legitymującej się upoważ-
nieniem Wójta. 

§ 7 

1. Dopuszcza się spalanie na powierzchni ziemi resz-
tek pochodzących z pielęgnacji ogrodów (krzewy, 
gałęzie z drzew itp.) pod warunkiem, że nie jest ono 
uciążliwe dla sąsiedniej nieruchomości oraz przy 
zachowaniu o”owiązujących zasad i norm w zakre-
sie ”ezpieczeństwa pożarowego. 

2. Ąpalanie resztek, o których mowa w ust. 1, może 
”yć prowadzone w miesiącach marcu i październiku 
każdego roku. 

R o z d z i a ł  KKK 

Rodzaje urządzeń przeznaczonych do gromadzenia 
odpadów  komunalnych  na terenie nieruchomości i na 
drogach publicznych oraz zasady ich rozmieszczania 

§ 8 

1. Właściciel nieruchomości zo”owiązany jest do wy-
posażenia nieruchomości w odpowiednią ilość po-
jemników zapewniającą gromadzenie odpadów ko-
munalnych przez okres pomiędzy kolejnymi wywo-
zami tych odpadów. 

2. Wdpady komunalne należy gromadzić w pojemni-
kach o minimalnej pojemności, uwzględniającej na-
stępujące normy: 
1) dla ”udynków mieszkalnych w za”udowie jedno-

rodzinnej, co najmniej jeden pojemnik o pojem-
ności 110 l na każdą nieruchomość, 

2) dla ”udynków w za”udowie  wielorodzinnej, co 
najmniej jeden pojemnik o pojemności 240 l 
do1100 l,  

3) dla szkół wszelkiego typu, żło”ków lu” przed-
szkoli – 3 l na każdego ucznia, dziecko i pra-
cownika, jednak co najmniej jeden pojemnik 
110 l, 

4) dla lokali handlowych – 50 l na każde 10 m2 
powierzchni całkowitej, jednak co najmniej jeden 
pojemnik o pojemności co najmniej 110 l na lo-
kal, 

5) dla lokali gastronomicznych – 20 l na jedno 
miejsce konsumpcyjne, jednak co najmniej jeden 
pojemnik o pojemności 110 l na lokal, 

6) dla zakładów usługowych, rzemieślniczych 
i produkcyjnych pojemnik o pojemności 110 l na 
każdych 10 pracowników. 

3. Do z”ierania okresowo zwiększonych ilości odpa-
dów komunalnych, oprócz typowych pojemników, 
mogą ”yć używane odpowiednio oznaczone worki 
udostępniane odpłatnie przez uprawnione przedsię-
”iorstwo. 

4. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się 
o”iekty użyteczności pu”licznej i o”sługi ludności, 
mają o”owiązek ustawiania na tych terenach lu” 
przy o”iektach koszy na śmieci i systematycznego 
ich opróżniania. 

5. W zakresie gromadzenia nieczystości ciekłych na 
nieruchomości,  która  nie jest  przyłączona do 
sieci kanalizacyjnej, właściciel jest zo”owiązany 
do wyposażenia nieruchomości  w szczelne z”ior-
niki ”ez-odpływowe lu” w przydomową oczysz-
czalnię ścieków, spełniającą wymagania określone 
przepisami prawa. 

  6. Wdpady komunalne wielkoga”arytowe, należy 
gromadzić w wydzielonym do tego celu miejscu 
na terenie nieruchomości, w sposó” nieutrudniają-
cy korzystania z nieruchomości i usuwania ich 
w możliwie najkrótszym czasie, w terminach 
uzgodnionych z uprawnionym przedsię”iorcą. 

  7. W miejscach pu”licznych (np. chodniki, place, 
parki, zieleńce, przystanki auto”usowe itp.) odpa-
dy komunalne należy gromadzić w koszach ulicz-
nych. 

  8. W”owiązek instalowania koszy w miejscach okre-
ślonych w pkt 4 i 7 oraz o”owiązek usuwania 
zgromadzonych w nich odpadków spoczywa na  
właścicielu nieruchomości. 

  9. Właściciele nieruchomości, na których terenie 
organizowane są plenerowe imprezy o charakterze 
masowym, mają o”owiązek zapewnienia dosta-
tecznej licz”y pojemników do gromadzenia odpa-
dów, a także szaletów przenośnych. 

10. Pojemniki do z”ierania odpadów powinny ”yć 
ustawione w miejscach łatwo dostępnych, zarów-
no dla ich użytkowników, jak i dla pracowników 
przedsię”iorcy prowadzącego działalność w zakre-
sie od”ierania odpadów, w sposó” niepowodujący 
nadmiernych uciążliwości dla mieszkańców nieru-
chomości lu” osó” trzecich. 

11. Do selektywnego gromadzenia odpadów stosować 
pojemniki o ujednoliconych kolorach i pojemno-
ściach; 
1) żółty z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne 

o pojemności 240 – 1100 l, 
2) zielony z przeznaczeniem na szkło o pojemno-

ści  240 – 1100 l, 
3) nie”ieski z przeznaczeniem na papier o pojem-

ności 240 – 1100 l, 
4) pojemnik kartonowy lu” z tworzywa sztuczne-

go  z przeznaczeniem  na ”aterie o pojemności 
5 – 10 l, 

5) pojemnik kartonowy lu” pojemnik szary z two-
rzywa sztucznego z przeznaczeniem na zużyty 
sprzęt elektryczny i elektroniczny o pojemności 
5 – 10 l oraz pojemności 110 – 1100 l, 

6) pojemnik metalowy z przeznaczeniem na prze-
pracowane oleje o pojemności 10 – 200 l. 

12. Pojemniki, o których mowa w ust. 11 pkt 1–3, 
winny posiadać logo gminy al”o przedsię”iorstwa 
prowadzącego działalność w zakresie z”ierania 
odpadów oraz oznaczenie rodzaju gromadzonych 
odpadów.  

13. Wdpady medyczne lu” weterynaryjne, powstające 
w związku z prowadzoną na terenie danej nieru-
chomości działalność w zakresie usług medycz-
nych lu” weterynaryjnych, nie mogą ”yć groma-
dzone w pojemnikach służących do gromadzenia 
odpadów komunalnych. 
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R o z d z i a ł  KV 

Częstotliwośćo zasady i sposoby usuwania odpadów 
komunalnych  lub  nieczystości  ciekłych  z  nierucho-
mości    oraz   terenów   przeznaczonych   do   użytku 

publicznego 

§ 9 

Wdpady usuwane są w następujących terminach: 
1) odpady z terenu nieruchomości nie rzadziej jak dwa 

razy w miesiącu z pojemnika o pojemności 240 – 
1100 l, 

2) odpady z”ierane selektywnie, o których mowa 
w § 8 ust. 11 pkt 1–3, po napełnieniu pojemnika 
lecz nie rzadziej jak raz na dwa miesiące, 

3) ”aterie – od”ierane są z punktów gromadzenia 
(sklepy, szkoła), nie rzadziej niż raz na dwa miesią-
ce, 

4) odpady wielkoga”arytowe – dwa razy do roku, 
5) gruz ”udowlany – na zgłoszenie, 
6) przepracowane oleje – na zgłoszenie, 
7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – poprzez 

od”iór przez przedsię”iorstwo z wyznaczonego 
punktu na terenie gminy. 

§ 10 

Właściciel nieruchomości nieskanalizowanej jest zo-
”owiązany do opróżnienia z”iorników ”ezodpływo-
wych (szam”) z częstotliwością zapewniającą niedo-
puszczenie do ich przepełnienia i wylewania się zawar-
tości na powierzchnie terenu. 

§ 11 

1. Wyznacza się składowiska odpadów komunalnych  
w Oarosławiu do składowania odpadów komunal-
nych z terenu gminy.  

2. Wyznacza się stacje zlewne na terenie oczyszczalni 
ścieków w Piekarach do przyjmowania nieczystości 
ciekłych z terenu gminy. 

§ 12 

Zakazuje się stosowania na powierzchni ziemi w celu 
nawożenia, osadów pochodzących z oczyszczania 
ścieków, chy”a że osad zostanie przetworzony w po-
stać granulowaną i ”ędzie odpowiadał o”owiązującym 
normom. 

§ 13 

Właściciele nieruchomości wykonują o”owiązki wy-
mienione w § 9 i 10, za pośrednictwem przedsię”ior-
stwa posiadającego zezwolenie na od”ieranie odpa-
dów komunalnych i opróżniania z”iorników ”ezodpły-
wowych. 

§ 14 

Wdpady ”udowlane gromadzone w pojemnikach meta-
lowych (kontenerach), lu” na kołowych środkach 
transportu, usuwane są na koszt właściciela nieru-
chomości o”jętej ro”otami. 

R o z d z i a ł  V 

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe 

§ 15 

Wso”y utrzymujące zwierzęta są zo”owiązane do za-
chowania ”ezpieczeństwa i środków ostrożności, za-

pewniających ochronę przed zagrożeniem lu” uciążli-
wością oraz przed zanieczyszczeniem terenów prze-
znaczonych do użytku pu”licznego. 

§ 16 

1. Do o”owiązku osó” utrzymujących psy należy: 
1) zarejestrowanie psa w ewidencji psów w Urzę-

dzie Gminy w terminie 60 dni od wejścia w jego 
posiadanie, 

2) systematyczne szczepienie przeciw wściekliźnie 
i okazywanie na żądanie władz sanitarnych, we-
terynaryjnych, policji stosownego zaświadczenia 
potwierdzającego tę czynność, (Rozstrzygnię-
ciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego 
PN.KK.0911-19/236/06 z dnia 19 kwietnia 
2006 r. stwierdzono nieważność § 16 ust. 1 
pkt 2). 

3) wyposażenie psa w o”rożę i kaganiec. 
2. Za”rania się: 

1) wolnego puszczania psa poza teren ogrodzony, 
uniemożliwiający jego wydostanie się poza ten 
teren i wykluczający dostęp osó” trzecich oraz 
odpowiednio oznakowania ta”liczką ze stosow-
nym ostrzeżeniem, 

2) doprowadzenia psa do stanu agresywności 
przez: 
a) szczucie, 
”) drażnienie lu” płoszenie. 

§ 17 

Właściciel psa zo”owiązany jest do wyprowadzania 
psa na smyczy i w kagańcu. Zwolnienie psa ze smy-
czy dozwolone jest jedynie z założonym kagańcem 
i tylko w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi 
i gdy właściciel psa ma możliwość sprawowania sku-
tecznej kontroli nad jego zachowaniem. 

§ 18 

Właściciele zwierząt domowych zo”owiązani są do 
natychmiastowego usuwania pozostawionych przez 
nie nieczystości. W”owiązek ten dotyczy wszystkich 
miejsc użyteczności pu”licznej. 

§ 19  

Zakazuje się wprowadzania psów oraz innych zwierząt 
domowych do o”iektów użyteczności pu”licznej 
z wyjątkiem o”iektów przeznaczonych dla zwierząt 
(jak schroniska, lecznice, wystawy itp.). Dotyczy to 
w szczególności terenu placów gier i za”aw, piaskow-
nic dla dzieci oraz cmentarzy. 

R o z d z i a ł  VK 

Wymagania w zakresie utrzymania zwierząt gospodar-
skich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej 

§ 20 

1. Utrzymanie zwierząt powinno ”yć usytuowane 
i prowadzone w warunkach zapewniających prze-
strzeganie o”owiązujących zasad zdrowotnych, sa-
nitarnych i porządkowych, oraz nie powodować 
negatywnego oddziaływania ich na środowisko. 

2. Pomieszczenia dla zwierząt gospodarskich, teren 
ich prze”ywania i ”ezpośrednie ich otoczenie winny 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 87 –  8096  – Poz. 1486 

”yć ogrodzone w sposó” uniemożliwiający przed-
ostanie się zwierząt poza ich o”rę”. 

3. W”ornik, odpady i inne nieczystości pochodzące 
z hodowli, gromadzone poza pomieszczeniami dla 
zwierząt, winny ”yć składowane w pomieszcze-
niach o niedopuszczalnym podłożu nie mogą ”yć 
źródłem nieprzyjemnych zapachów oraz powodo-
wać zanieczyszczenia nieruchomości, wód po-
wierzchniowych i podziemnych. 

4. Wdpady i nieczystości powstałe w związku z ho-
dowlą powinny ”yć usuwane w sposó” zgodny 
z o”owiązującymi przepisami, nie powodując zanie-
czyszczeń dróg, ulic i innych terenów użyteczności 
pu”licznej. 

R o z d z i a ł  VKK 

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji 
i terminy jej przeprowadzenia 

§ 21 

W”owiązek przeprowadzenia deratyzacji spoczywa na 
właścicielach, administratorach, zarządcach i najem-
cach ”udynków mieszkalnych, użytkowych, produk-
cyjnych, handlowych, usługowych, składowisk odpa-
dów, gospodarstw rolnych oraz innych nieruchomości 
znajdujących się na terenie Gminy Udanin. 

§ 22 

1. Właściciel nieruchomości ma o”owiązek przepro-
wadzenia deratyzacji w każdym przypadku wystą-
pienia zaszczurzenia. 

2. ziejsca wyłożenia trutki winny ”yć oznakowane 
napisem: UWDGD TRUCKZND !: 

3. Ątosowanie środków trujących przeciwko gryzo-
niom powinno ”yć zgodne z instrukcją znajdującą 
się na opakowaniu. Po zakończeniu akcji należy 
”ezwzględnie usunąć resztki wyłożonej trutki oraz 
padłe gryzonie. 

§ 23 

1. Przeprowadzenie deratyzacji na terenie Gminy Uda-
nin od”ywa się w okresie wiosennym i jesiennym 
każdego roku, na podstawie Zarządzenia Wójta 
Gminy wydanego w porozumieniu z Państwowym 
Powiatowym Knspektorem Ąanitarnym w Orodzie 
Oląskiej 

2. Koszty przeprowadzenia deratyzacji o”ciążają wła-
ściciela nieruchomości. 

R o z d z i a ł  VKKK 

Postanowienia końcowe 

§ 24 

Zasady wykorzystywania i unieszkodliwiania odpadów 
nie”ezpiecznych regulują odrę”ne przepisy. 

§ 25 

Gmina zawrze umowę z uprawnionym przedsię”iorcą 
w zakresie transportu i unieszkodliwiania zwłok ”ez-
domnych zwierząt lu” ich części. 

§ 26 

W przypadku ogłoszenia w przypisanym try”ie z tere-
nu zagrożenia choro”ą zakaźną zwierząt, gmina znaku-
je o”szary dotknięte lu” zagrożone choro”ą przez usta-
wienie ta”lic o określonej treści. 

§ 27 

Dostosowanie umów na wywóz odpadów komunal-
nych do zasad wynikających z regulaminu przez wła-
ścicieli i przedsię”iorstwo nastąpi w terminach trzech 
miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały. 

§ 28 

Podmiot świadczący usługi w zakresie od”ioru odpa-
dów komunalnych i nieczystości ciekłych jest zo”o-
wiązany do udzielenia Wójtowi i oso”om przez niego 
upoważnionym udzielenia informacji, o których mowa 
w art. 9a ustawy. 

§ 29 

W przypadku niewykonania przez właściciela nieru-
chomości o”owiązku zawarcia umów na od”iór odpa-
dów komunalnych lu” na od”iór nieczystości płynnych 
gromadzonych w z”iornikach ”ezodpływowych, gmina 
przejmie o”owiązek od”ioru tych odpadów po uprzed-
nim wezwaniu do zawarcia umowy z uprawnionym 
przedsię”iorcą w terminie nie krótszym niż 1 miesiąc 
od dnia doręczenia wezwania. 

§ 30 

Wykonanie uchwały w sprawie regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie gminy powierza się 
Wójtowi Gminy.  

§ 31 

1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 

2. Uchwała podlega ogłoszeniu na ta”licy ogłoszeń  
urzędu gminy. 

 
 
 
 PRZJWWDNKCZLCC 
 RDDC GzKNC 

 JAN WINIARZ 
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UCHWAŁA RADY GMINY ŚWIDNICA 

z dnia 30 marca 2006 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego  dla  obszaru  przeznaczonego  pod  realizację  drogowego  obejścia 

miasta Świdnicy 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
z późn. zm.), art. 20 ust. 1 ustawy o z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z dnia 10 maja 2003 r. Nr 80, 
poz. 717 z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą nr LXK/621/2002 Rady 
Gminy Owidnica z dnia 26 września 2002 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego prze-
znaczonego pod realizację drogowego o”ejścia miasta Owidnicy uchwala 
się, co następuje: 

 
 

D z i a ł  K 

Przepisy ogólne 

§ 1 

Przedmiotem miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego jest o”szar przeznaczony pod realiza-
cję drogowego o”ejścia miasta Owidnicy, położony 
we wsiach: Boleścin, Bystrzyca Dolna, Oagodnik, Ko-
morów, ziłochów, Ąłotwina, Witoszów Dolny i Pszen-
no w Gminie Owidnica, o powierzchni 1195,5 ha, 
w granicach określonych na rysunku planu. 

§ 2 

Załącznikami do niniejszej uchwały są:  
1) rysunek planu w skali 1:2000, arkusze nr 1 i nr 2, 

równoprawnym zapisem rysunku planu jest zapis 
elektroniczny. 

2) rozstrzygnięcie o sposo”ie rozpatrzenia uwag do 
projektu planu, 

3) rozstrzygnięcie o sposo”ie realizacji, zapisanych 
w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz 
zasadach ich finansowania. 

§ 3 

Klekroć w uchwale jest mowa o: 
1) planie – należy przez to rozumieć niniejszy miej-

scowy plan zagospodarowania przestrzennego; 
2) działce – należy przez to rozumieć za”udowaną lu” 

nieza”udowaną działkę gruntu, której wielkość, ce-
chy geometryczne, dostęp do drogi pu”licznej oraz 
wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicz-
nej spełniają wymogi realizacji o”iektów ”udowla-
nych wynikające z odrę”nych przepisów i nie jest 
o”jęta w niniejszym planie zakazem za”udowy, 

3) wskaźniku za”udowy – należy przez to rozumieć 
stosunek powierzchni za”udowy o”iektów ku”aturo-
wych do powierzchni działki, 

4) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to ro-
zumieć, że powinno ”yć ono realizowane na po-
wierzchni większej niż 50% powierzchni działki, 

5) przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to ro-
zumieć, że funkcje wymienione w ta”eli nr 1 jako 
dopuszczalne mogą ”yć realizowane na powierzchni 
mniejszej niż 50% powierzchni działki, funkcje istnie-
jące ”ilansuje się łącznie z projektowanymi, 

6) za”udowie jednorodzinnej – należy przez to rozumieć 
za”udowę jednorodzinną, jak również małe domy 
mieszkalne do 5 lokali mieszkalnych, 

7) terenie – należy przez to rozumieć kontur wydzielo-
ny na rysunku planu linią rozgraniczającą i opisany 
odrę”nym oznaczeniem literowo-cyfrowym, posia-
dający jednakowe ustalenia funkcjonalno-prze-
strzenne, tereny opisano wewnątrz o”rę”ów. 

D z i a ł  KK 

Ustalenia dla całego obszaru planu 

R o z d z i a ł  1 

Przeznaczenie terenów oraz zasady ochrony 
i kształtowania ładu przestrzennegoo w tym parametry 
i wskaźniki  kształtowania  zabudowy oraz zagospoda- 

rowania terenu 

§ 4 

Ustalenia DZKDŁU KK. o”owiązują o ile ustalenia zawar-
te w DZKDLJ KKK. nie stanowią inaczej. 

§ 5 

1. Ustala się podstawowe przeznaczenie terenów 
wyznaczonych na rysunku planu liniami rozgrani-
czającymi, oznaczonych w kolumnie 2 ta”eli nr 1 
sym”olem literowym. Zasady przeznaczenia terenu 
pod określoną funkcję podstawową i dopuszczalną 
określają odpowiednio 3 i 4 kolumna ta”eli: 
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tabela nr 1 – przeznaczenie terenów 

przeznaczenie terenu 
Lp. 

oznaczenie 
sunkcji terenu podstawowe 

(do 100% terenu działkic 
dopuszczalne 

(do 50% terenu działkic 
  1. M tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, zabudo-
wa usługowa, zabudowa zagrodowa 

tereny sportu i rekreacji, 
drogi wewnętrzne 

  2. MN tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej tereny sportu i rekreacji; 
usługi realizowane jako wbudowane – do 30% 
powierzchni użytkowej obiektu o sunkcji pod-
stawowej, 
drogi wewnętrzne 

  3. MNU tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej tereny sportu i rekreacji,  
drogi wewnętrzne 

  4. MW tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej tereny sportu i rekreacji, usługi, zabudowa 
jednorodzinna, 
drogi wewnętrzne 

  5. U tereny zabudowy usługowej tereny sportu i rekreacji; rzemiosło produkcyjne 
z warsztatami wytwórczymi, magazyny;  
sunkcja mieszkaniowa wbudowana w kubaturę 
obiektu usługowego – do 50% powierzchni 
użytkowej obiektu sunkcji podstawowej 

  6. US tereny sportu i rekreacji (obiekty sportowe, hote-
le, domy letniskowe, pensjonaty, tereny pól na-
miotowych itp.c 

 

  7. R tereny rolnicze, zakaz zabudowy kubaturowej 
z dopuszczeniem obiektów i urządzeń insrastruktury 
technicznej i budowli rolniczych 

drogi realizowane jako dojazd do terenów rol-
nych 

  8. RM tereny zabudowy zagrodowej tereny obsługi produkcji rolniczej  

  9. RU tereny obsługi produkcji rolniczej  intensywne uprawy pod osłonami, tereny za-
budowy zagrodowej 

10. UP tereny produkcyjno-usługowe (składy, magazyny, 
bazy przedsiębiorstw produkcyjnych, komunal-
nych, rolnych, komunikacyjnych, teren usług, 
stacje paliwc 

przemysłowe oczyszczalnie ścieków, inten-
sywne uprawy rolne pod osłonami, drogi we-
wnętrzne 

11. P tereny obiektów produkcyjnych, składów i maga-
zynów w tym również: bazy przedsiębiorstw 
produkcyjnych, komunalnych, rolnych, komuni-
kacyjnych; stacje paliw 

przemysłowe oczyszczalnie ścieków, handel, 
gastronomia, rzemiosło, usługi, drogi we-
wnętrzne, bocznice kolejowe 

12. ZL lasy, zakaz zabudowy kubaturowej  

13. ZP tereny zieleni urządzonej terenowe obiekty rekreacyjno-sportowe, obiek-
ty małej architektury, inne - niewymagające 
uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę 

14. ZD tereny ogrodów działkowych administracja, parkingi, place zabaw 

15. ZC cmentarze usługi związane z sunkcją cmentarza 

16. WS tereny wód powierzchniowych (teren powierzch-
niowych wód płynących i stojących, tereny rolne, 
wały przeciwpowodziowec 

urządzenia wodne, budowle hydrotechniczne 

17. KD tereny dróg i ulic publicznych urządzenia i obiekty związane z obsługą komu-
nikacji 

18. KDW tereny dróg wewnętrznych, parkingi istniejąca zabudowa garażowo-gospodarcza 

19.  
U 
K 
 
E 

tereny insrastruktury technicznej: 
– gazownictwa (stacje redukcyjne itp.c 
– kanalizacji (oczyszczalnie ścieków pompownie  
   itp.c 
– elektroenergetyki (stacje transsormatorowe itp.c 

 

20. TK tereny kolejowe 
Tereny zamknięte na mocy decyzji nr 42 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 
28.12.2000 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów 
zamkniętych (Dz. Urzędowy MTiGM nr 7 z 2001 r., poz. 49c. 
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2. Ustala się, że lokalizacja za”udowy garażowo-
gospodarczej, zieleni urządzonej, miejsc postojo-
wych w granicach terenów wyznaczonych liniami 
rozgraniczającymi, a przeznaczonych pod za”udo-
wę ku”aturową, jest zgodna z planem. 

3. Ustala się, że poza funkcjami określonymi w usta-
leniach szczegółowych na całym o”szarze opraco-
wania możliwa jest lokalizacja o”iektów i urządzeń 
infrastruktury technicznej na ewentualnie wydzielo-
nych działkach o powierzchni do 500 m2.  

4. Dopuszcza się za”udowę zagrodową na terenach 
rolniczych oznaczonych literą R i wskazanych na 
rysunku planu. Warunki dopuszczenia: 

1) teren ma dostęp do drogi pu”licznej; 
2) infrastruktura techniczna jest wystarczająca dla 

zamierzenia ”udowlanego. 

§ 6 

Wskaźniki zagospodarowania działki i parametry za”u-
dowy odnoszą się do jej przeznaczenia niezależnie 
od kwalifikacji czy jest ono podstawowe, czy dopusz-
czalne. 

§ 7 

1. Ustala się wskaźniki zagospodarowania działki 
zgodnie z ta”elą nr 2: 

 
tabela nr 2 – wskaźniki zagospodarowania działki 

Lp. przeznaczenie terenu maksymalny wskaźnik zabudowy 
działki [%] 

minimalna powierzchnia biologicznie 
czynna [%] 

  1. M 60 35 
  2. MN 35 60 
  3. MNU 55 40 
  4. MW 55 40 
  5. U 65 30 
  6. US 30 nie określa się 
  7. RU, RM, R 70 25 
  8. UP, P 80 15 
  9. ZP, ZD, ZC 15 nie określa się 
10. KDW 50 nie określa się 
11. U, K, E nie określa się nie określa się 

 
 
2. Dopuszcza się inne wskaźniki (przekraczające war-

tości zawarte w ta”eli) zagospodarowania działek 
za”udowanych, oznacza to, że dopuszcza się re-
monty, modernizację i prze”udowę istniejącej za”u-
dowy jak również odtworzenie za”udowy przezna-
czonej do roz”iórki (powierzchnia poziomego o”ry-
su za”udowy nowych o”iektów nie może ”yć 
większa od powierzchni o”rysu o”iektów przezna-
czonych do roz”iórki). Uzyskanie decyzji o pozwo-
leniu na ”udowę nowego o”iektu dopuszczone jest 
wyłącznie w terminie 12 miesięcy od daty uzyska-
nia zezwolenia na roz”iórkę lu” jej zgłoszenia.  

3. Ustala się, że minimalna powierzchnia za”udowy 
projektowanego o”iektu mieszkalnego: 80 m². 

4. Ustala się następujące warunki roz”udowy: 
1) geometria dachu powinna nawiązywać do geo-

metrii dachu ”udynku istniejącego z tolerancją 
spadku połaci do 10%, 

2) dopuszcza się zachowanie wysokości istniejące-
go ”udynku,  

3) elewacje winny nawiązywać do tektoniki istnie-
jącego o”iektu. 

§ 8 

1. Ustala się parametry kształtowania za”udowy 
zgodnie z ta”elą nr 3: 

 

 
 
tabela nr 3 – parametry kształtowania zabudowy 

Lp. 
przeznaczenie 

zabudowy 
max wysokość zabudowy [m] geometria dachów 

spadek głównych 
połaci dachu [º] 

1 2 3  4 
  1. M 12 kalenica prostopadła lub równo-

legła do ulicy 
20240 

  2. MN 10 kalenica prostopadła lub równo-
legła do ulicy 

30245 

  3. MNU 11 kalenica prostopadła lub równo-
legła do ulicy 

30245 

  4. MW 15 kalenica prostopadła lub równo-
legła do ulicy 

30245; dopuszcza 
się dachy płaskie 

  5. U 12 min. 20% obiektu kryte dachem 
stromym; 

układu kalenicy nie określa się 

15240 

  6. US 15 nie określa się – 
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cd. ta”eli 
1 2 3 4 5 

  7. RU, RM, R 11 - zabudowa mieszkaniowa; 
zabudowa gospodarcza 

i garażowa - nie określa się 

kalenica prostopadła lub równo-
legła do ulicy; 

zabudowa mieszkaniowa: 
zab. gospodarcza i garażowa: 

 
 

30240 
15240 

  8. UP, P 12 - w stresie 25 m od dróg 
publicznych 

nie określa się - 

  9. ZP, ZD, ZC 10 nie określa się - 
10. KDW 5 nie określa się - 
11. U, K, E 8 nie określa się - 
12. obiekty obibkoye 

i oospodbicze nb 
teienbch zbbu-
doyy mieszkb-

nioyej 

nie wyższe niż dopuszczona 
wysokość zabudowy o sunkcji 

podstawowej 

kierunek kalenicy – prostopadły 
lub równoległy do budynku 

głównego 

spadki jak 
w budynku o sunkcji 

podstawowej lub 
dopuszczalnej 
z tolerancją 
do 10%, 

 
 
2. Zaleca się dostosowanie parametru nowej za”udo-

wy do za”udowy istniejącej w sąsiedztwie i do-
stępnej z tej samej drogi; sąsiedztwem jest naj”liż-
szy ”udynek (o tej samej funkcji), jeśli odległość do 
niego jest większa niż 50 m należy stosować para-
metr ustalony w ta”eli nr 3. 

3. Zakazuje się realizacji dachów o przesuniętej 
w pionie kalenicy lu” o niesymetrycznych spadkach 
połaci, również wtedy, gdy takie występują w są-
siedztwie. 

4. Geometria dachu powinna nawiązywać do ”udynku 
sąsiedniego z zastrzeżeniem punktu 3. Dopuszcza się 
wprowadzenie naczółków, lukarn, okien połaciowych 
”ez limitowania nachylenia połaci daszków. 

5. Dopuszcza się odstąpienie od ustalonych parame-
trów, jeśli ”udynki gospodarcze są lokowane w 
głę”i działki, minimum 30 m za ”udynkiem fronto-
wym oraz 50 m od terenów pu”licznych. 

6. Dopuszcza się odstąpienie od o”owiązku ustawie-
nia kalenicy prostopadle lu” równolegle do ulicy 
wtedy, gdy kształt działki to uniemożliwia. 

7. Dopuszcza się za”udowę gospodarczą i garażową 
w odległości mniejszej niż 3 m od granic działki 
oraz przy granicy wyłącznie w przypadku gdy są-
siednia działka ma takie same przeznaczenie 
w planie. 

8. Zakazuje się stosowania ogrodzeń pełnych o wyso-
kości powyżej 150 cm od dróg i ulic. 

9. Dopuszcza się tymczasowe lokalizacje o”iektów 
handlowych o powierzchni użytkowej do 20 m2 
i wysokości do 3,5 m ”ez prawa wydzielenia od-
rę”nej działki na ten cel. 

R o z d z i a ł  2 

Zasady ochrony środowiskao przyrody 

§ 9 

Ustala się: 
1) na terenach oznaczonych sym”olami zNU, z, zW 

i UP (położonych w ”ezpośrednim sąsiedztwie z te-
renami mieszkaniowymi) o”owiązują dopuszczalne 
poziomy hałasu jak dla terenów za”udowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej z usługami, 

2) na terenie O.3.P ustala się 50 m strefę wzdłuż tere-
nów przeznaczonych pod za”udowę mieszkaniową 

o dopuszczalnym poziomie hałasu jak dla terenów 
za”udowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługa-
mi, 

3) na terenach oznaczonych sym”olami zN o”owiązu-
ją dopuszczalne poziomy hałasu jak dla terenów za-
”udowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

4) działalność gospodarcza prowadzona w o”rę”ie 
terenów mieszkaniowych nie może powodować do-
jazdu samochodów ciężarowych o nośności powy-
żej 3,5 t. 

§ 10 

Do celów grzewczych planować stosowanie paliw 
ekologicznych. 

§ 11 

1. Gospodarkę odpadami nie”ezpiecznymi, czasowo 
składowanymi  na  terenach  oznaczonych sym”o-
lem P, należy prowadzić zgodnie z przepisami 
ustawy o odpadach. 

2. Gospodarowanie odpadami innymi niż nie”ezpiecz-
ne należy prowadzić zgodnie z gminnym planem 
gospodarki odpadami. 

§ 12 

Działalność gospodarcza nie może powodować uciąż-
liwości wykraczających poza granice terenu, do które-
go inwestor posiada tytuł prawny. 

§ 13 

Ątarodrzew położony w o”rę”ie terenów chronionych 
na podstawie ustaleń Rozdziału 3 podlega ochronie. 
Usunięcie wymaga uzyskania zgody Wojewódzkiego 
Konserwatora Za”ytków. 

§ 14 

1. Na terenie ochrony środowiska przyrodniczego rzeki 
Bystrzycy za”rania się: 
1) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształ-

cających rzeź”ę terenu, z wyjątkiem prac zwią-
zanych z za”ezpieczeniem przeciwpowodzio-
wym al”o ”udową, od”udową, utrzymywaniem, 
remontem lu” naprawą urządzeń wodnych;  

2) uszkadzania i zanieczyszczania gle”y;  
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3) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli 
zmiany te nie służą ochronie przyrody al”o ra-
cjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej;  

4) likwidowania, zasypywania i przekształcania na-
turalnych z”iorników wodnych, starorzeczy oraz 
o”szarów wodno-”łotnych;  

5) wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia 
użytkowanych gruntów rolnych;  

6) zmiany sposo”u użytkowania ziemi;  
7) umieszczania ta”lic reklamowych.  

2. Zakazy, o których mowa w ust. 1, nie dotyczą:  
1) realizacji inwestycji celu pu”licznego, 
2) likwidowania nagłych zagrożeń ”ezpieczeństwa 

powszechnego i prowadzenia akcji ratowni-
czych. 

 
 

R o z d z i a ł  3 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

§ 15 

1. Ustala się ochronę o”iektów za”ytkowych wskazanych w ta”eli nr 4: 
 
tabela nr 4 – obiekty zabytkowe 

Lp. 
miejscowość 
rodzaj obiektu 

obiekt – adres ulica nr 

1 2 3 4 5 

 Jboodnik    
  1. dom mieszkalny dom mieszkalny  1 
  2. dom mieszkalny dom mieszkalny w zespole solwarku  17 
  3. inne obora w zespole solwarku  17 
  4. dom mieszkalny dom mieszkalny  26 

 Jbkubóy (obięb Jboodnik)   
  1. dom mieszkalny dom mieszkalny w zespole pałacowym    1a 
  2. osicyna dom mieszkalny w zespole pałacowym    1b 
  3. osicyna osicyna gospodarcza w zespole pałacowym  1c 

 Miłochóy    
  1. cmentarz cmentarz poewangelicki   

 Pszenno    
  1. ogrodzenie ogrodzenie kościoła parasialnego   
  2. cmentarz cmentarz przykościelny   
  3. cmentarz cmentarz przykościelny   
  4. inne dom pogrzebowy - cmentarz komunalny oba cmentarze 

potraktowane jako jeden – stara część 
  

  5. ogrodzenie ogrodzenie cmentarza komunalnego   
  6. publiczne szkoła, ob. podstawowa Szkolna 2 
  7. dom mieszkalny dom mieszkalny Akacjowa 1, 3 
  8. dom mieszkalny dom mieszkalny Pogodna 4 
  9. inne dzwonnica p-poż. Pogodna 4 
10. dom mieszkalny dom mieszkalny Pogodna 10 
11. dom mieszkalny dom mieszkalny Pogodna 14 
12. dom mieszkalny dom mieszkalny Zacisze 1 
13. dom mieszkalny dom mieszkalny Zacisze 10 
14. pałac pałacyk Świdnicka 13 

 Słotyinb    
1. publiczne budynek użyteczności publicznej  80 
2. publiczne szkoła  31 
3. dom mieszkalny dom mieszkalny  1 
4. dom mieszkalny dom mieszkalno-gospodarczy  4 
5. dom mieszkalny dom mieszkalno-gospodarczy  15 
6. inne stodoła w zespole  15 
7. inne obora w zespole  15 
8. dom mieszkalny dom mieszkalny  17 
9. dom mieszkalny dom mieszkalny  18 
10. dom mieszkalny dom mieszkalny  20 
11. inne obora z bramą w zespole  20 
12. dom mieszkalny dom mieszkalny  36 
13. dom mieszkalny dom mieszkalny  37 
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cd. ta”eli 
1 2 3 4 5 

14. dom mieszkalny dom mieszkalny  39 
15. dom mieszkalny dom mieszkalny  45 
16. dom mieszkalny dom mieszkalny  46 
17. dom mieszkalny dom mieszkalny  48 
18. dom mieszkalny dom mieszkalny  51 
19. dom mieszkalny dom mieszkalny  52 
20. dom mieszkalny dom mieszkalny  58 
21. dom mieszkalny dom mieszkalny  68 
22. dom mieszkalny dom mieszkalno-gospodarczy  69 
23. dom mieszkalny dom mieszkalny  70 
24. ogrodzenie ogrodzenie z bramą w zespole  70 
25. dom mieszkalny dom mieszkalny  77 
26. dom mieszkalny dom mieszkalny  79 
27. dom mieszkalny dom mieszkalny  79 
28. inne budynek inwentarski w zespole  79 
29. dom mieszkalny dom mieszkalno-usługowy  81 
30. inne obora z bramą w zespole  81 
31. inne budynek inwentarski w zespole  81 
32. inne stodoła w zespole  81 
33. dom mieszkalny dom mieszkalno-gospodarczy  89 
34. dom mieszkalny dom mieszkalny  90 
35. dom mieszkalny dom mieszkalno-gospodarczy  91 
36. inne obora w zespole  91 
37. dom mieszkalny dom mieszkalny  93 
38. dom mieszkalny dom mieszkalny  96 

 
 
2. Działania inwestycyjne w zakresie: prze”udowy, 

roz”udowy i remontów powodujące zmiany ”ryły, 
elewacji (zmiana kolorystyki, wymiana stolarki 
okiennej i drzwiowej) lu” geometrii dachu o”iektów 
za”ytkowych wymaga uzyskania zgody Wojewódz-
kiego Konserwatora Za”ytków. 

3. Ustala się zasadę zachowania wielkości, tradycyj-
nych podziałów skrzydeł otworów okiennych 
i drzwiowych oraz utrzymania istniejących dekoracji 
powiązanych z tymi otworami (np. o”ramienia, na-
dokienniki, parapety, podokienniki). Wdstąpienie od 
tych zasad dopuszcza się wyłącznie za zgodą Wo-
jewódzkiego Konserwatora Za”ytków. 

§ 16 

Na o”szarze planu wyznacza się strefy ochrony kon-
serwatorskiej: 
1) strefę „B” ochrony konserwatorskiej, w o”rę”ie 

której ustala się następujące zasady prowadzenia 
działalności inwestycyjnej: 
a) zachowanie zasadniczych elementów historycz-

nego rozplanowania, w tym przede wszystkim 
układu dróg, linii za”udowy, podziału działek 
i sposo”u zagospodarowania działek siedlisko-
wych, 

”) restauracja i modernizacja techniczna o”iektów 
o wartościach kulturowych z dostosowaniem 
współczesnej funkcji do wartości o”iektów, 

c) dostosowanie nowej za”udowy do historycznej 
kompozycji przestrzennej w zakresie skali 
i ukształtowania ”rył ”udynków, przy założeniu 
harmonijnego współistnienia elementów kompo-
zycji historycznej i współczesnej, 

d) pokrycie dachu: dachówka ceramiczna w kolo-
rze naturalnym, 

e) prowadzenie prac ziemnych wymaga uprzednie-
go powiadomienia Wojewódzkiego Konserwato-
ra Za”ytków, 
– w przypadku odkrycia za”ytków archeolo-

gicznych, przeprowadzenie na koszt inwesto-
ra archeologicznych ”adań ratowniczych; 

2) strefę „W” ochrony archeologicznej wokół stano-
wisk archeologicznych, w o”rę”ie której ustala się 
następujące zasady prowadzenia działalności inwe-
stycyjnej: 
a) uzgodnienie z Wojewódzkim Konserwatorem 

Za”ytków ro”ót ”udowlanych w zakresie pro-
wadzenia prac ziemnych, 

”) udostępnienie terenu do inspekcji przez organy 
ochrony za”ytków, 

c) w przypadku odkrycia za”ytków archeologicz-
nych, przeprowadzenie na koszt inwestora ar-
cheologicznych ”adań ratowniczych. 

§ 17 

Ustala się ochronę za”ytkowych układów zieleni 
kształtowanej (parki, cmentarze, aleje) przez: 
1) zachowanie terenu za”ytkowych założeń w grani-

cach historycznych, 
2) zakaz prowadzenia jakichkolwiek inwestycji ”ez 

uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Za-
”ytków, 

3) wszelkie prace porządkowe i renowacyjne należy 
prowadzić w porozumieniu z Wojewódzkim Kon-
serwatorem Za”ytków, 
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4) istniejący starodrzew podlega ochronie; dopuszcza 
się wycinkę drzew za zgodą Wojewódzkiego Kon-
serwatora Za”ytków, 

5) układy zieleni kształtowanej należy konserwować, 
odtwarzając i uzupełniając tymi samymi gatunkami 
drzew. 

§ 18 

Wojewódzki Konserwator Za”ytków ma prawo ustalić 
szczególne wymagania dotyczące inwestycji w o”rę”ie 
strefy „B” ochrony konserwatorskiej niezależnie od 
ustaleń Rozdziału 1 niniejszego DZKDŁU. Knwestor ma 
prawo wystąpić do Wojewódzkiego Konserwatora 
Za”ytków o zalecenia konserwatorskie odnoszące się 
do planowanej inwestycji. 

R o z d z i a ł  4 

Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych 

§ 19 

Ustala się następujące wymagania dotyczące kształ-
towania przestrzeni pu”licznych: 
1) zakaz stosowania ”arier architektonicznych powo-

dujących ograniczenie dostępności przez oso”y 
niepełnosprawne, 

2) zaleca się nie stosowanie nawierzchni asfaltowych 
w strefach ruchu pieszego, 

3) w strefach pieszych należy przewidzieć strefy wy-
poczynku z zielenią towarzyszącą, 

4) powierzchnię ”iologicznie czynną realizować jako 
zieleń urządzoną, 

5) umieszczanie reklam w strefie „B” ochrony kon-
serwatorskiej wymaga zgody Wojewódzkiego Kon-
serwatora Za”ytków, 

6) zakazuje się umieszczania reklam na o”iektach za-
”ytkowych wpisanych do rejestru za”ytków, 

7) lokalizacja reklam nie może naruszać widoczności 
dróg pu”licznych, ani przesłaniać lu” stanowić ”ez-
pośredniego tła dla znaków drogowych, 

8) szyldy, reklamy i ta”lice informacyjne umieszczane 
na ”udynkach nie mogą deformować ”ryły ani za-
kłócać ich fasad; powinny nawiązywać do podzia-
łów i tektoniki fasad. 

R o z d z i a ł  5 

Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów   podlegających   ochronieo   ustalonych   na 

podstawie odrębnych przepisów 

§ 20 

W planie uwzględniono ustalenia przepisów szczegól-
nych dla następujących o”szarów i o”iektów prawnie 
chronionych: 
1) złoża kopalin pospolitych – na podstawie map geo-

logicznych PKG i studium uikzp gminy, 

2) o”szary i o”iekty chronione na podstawie decyzji 
o wpisie do rejestru za”ytków: 
a) pałac w Oaku”owicach (o”rę” Oagodnik) – wpis 

nr 944/Wł z dnia 21.09.1983 r., 
”) park w Oaku”owicach (o”rę” Oagodnik) – wpis 

nr 967/Wł z dnia 27.12.1983 r., 
c) kościół parafialny p.w. św. zikołaja w Pszennie 

– wpis nr 1195 z dnia 14.12.1964 r. 

R o z d z i a ł  6 

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości 

§ 21 

Nie ustala się granic o”szarów wymagających scaleń 
i podziałów nieruchomości. 

§ 22 

Ustala się: 
1) podział nieruchomości w o”rę”ie strefy „B” ochro-

ny konserwatorskiej winien uwzględniać jej ustale-
nia i uzyskać zgodę Wojewódzkiego Konserwatora 
Za”ytków, 

2) warunki podziału nieruchomości: 
a) podział nieruchomości winien uwzględniać pa-

rametry i wskaźniki istniejącej i projektowanej 
za”udowy; nie dopuszcza się wydzielenia nowej 
działki z istniejącą za”udową niespełniającą 
przedmiotowych warunków, 

”) dopuszcza się ustanowienie służe”ności drogowej 
do jednej działki (minimalna szerokość przejazdu – 
3,5 m), 

c) w terenach rolnych z dopuszczoną za”udową za-
grodową dopuszcza się podział nieruchomości na 
działki o powierzchni mniejszej niż 0,30 ha; 

3) szczególne warunki podziału zawarto w DZKDLJ KKK 
„Ustalenia dla terenów wyznaczonych planem”. 

R o z d z i a ł  7 

Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich użytkowaniu 

§ 23 

Dopuszcza się za”udowę terenów o nachyleniu stoku 
powyżej 15º o ile, na podstawie ”adań geologicznych, 
wykluczy się osuwanie mas ziemnych. 

§ 24 

1. Tereny położone między wałem przeciwpowodzio-
wym a linią ”rzegu są o”szarami ”ezpośredniego 
zagrożenia powodzią i podlegają ograniczeniom 
wynikającym z Prawa wodnego. 

2. Dopuszczenie zainwestowania w 50 m pasie 
wzdłuż wałów przeciwpowodziowych w try”ie 
przepisów Prawa wodnego. 
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R o z d z i a ł  8 

Zasady modernizacjio rozbudowy i budowy systemów komunikacji 

§ 25 

1. Ustala się minimalne ilości miejsc parkingowych na działce zgodnie z ta”elą nr 5: 
 
tabela nr 5 – miejsca parkingowe 

Lp. sunkcja obiektu ilość miejsc parkingowych jednostka odniesienia 
  1. budynki mieszkalne (mieszkaniac 122 1 mieszkanie lub dom jednoro-

dzinny 
  2. mieszkania lub domy weekendowe 1 1 mieszkanie lub dom 
  3. biura i budynki administracji 1 30 2 40 m² pow. użytkowej 
  4. pomieszczenia o dużej częstotliwości odwie-

dzających (praktyki lekarskie, poczta, biura 
wysyłkowec 

1 20 2 30 m² pow. użytkowej 

  5. sklepy do 700 m2 pow. użytkowej  1 (ale nie mniej niż 2 miejsca 
na 1 sklepc 

30 2 50 m² pow. sprzedaży 

  6. sklepy powyżej 700 m2 pow. użytkowej 1 10 2 30 m² pow. sprzedaży 
  7. kościoły 1 10 2 40 miejsc siedzących 
  8. boiska sportowe 1 

+ 1 
50 m² pow. sportowej 
+ 10 2 15 odwiedzających 

  9. hale gier i zabaw 
hale sportowe 

1 
+ 1 

50 m² powierzchni 
+ 10 2 15 odwiedzających 

10. baseny kąpielowe otwarte 1 2002300 m² pow. działki bu-
dowlanej 

11. baseny kąpielowe zamknięte 1 
+ 1 

5 2 10 szasek na odzież 
+ 10 2 15 odwiedzających 

12. korty tenisowe 3 2 4 
+ 1 

1 kort 
+ 10 2 15 odwiedzających 

13. restauracje 1 4 2 8 m² pow. dla gości 
14. salony gry 1 

(minimum 3 miejscac 
10 2 20 m² pow. użytkowej zabu-
dowanej aparatami do gry 

15. hotele, pensjonaty, schroniska 1 2 2 6 łóżek 
16. schroniska młodzieżowe 1 10 łóżek 
17. przedszkola, żłobki 1 (minimum 2 miejscac 20 2 30 dzieci 
18. domy kultury 1 15 osób odwiedzających 
19. zakłady handlowe, przedsiębiorstwa 1 50 2 70 m² pow. użytkowej 

lub na 3 osoby zatrudnione 
20. magazyny, place magazynowe (składowec 1 120 m² pow. użytkowej 

lub na 3 osoby zatrudnione 
21. place wystawowe i place handlowe 1 80 2 100 m² pow. użytkowej 

lub na 1 osobę zatrudnioną 
22. warsztaty samochodowe,  

stacje paliw z warsztatami napraw 
6 1 stanowisko napraw 

23. myjnie samochodowe 3 1 stanowisko do mycia 
24. ogródki działkowe 1 3 ogródki 
25. cmentarze 1 (minimum 10 miejscc 2000 m² pow. działki 

 
 
2. Nie dopuszcza się ”ilansowania miejsc postojowych 

wzdłuż ulic (nie dotyczy o”iektów celu pu”liczne-
go). 

§ 26 

1. Dla dróg pu”licznych i wewnętrznych ustala się: 
1) KD-GP2/2 (droga krajowa – projektowana o”-

wodnica miasta Owidnicy): 
a) klasa drogi: główna ruchu przyspieszonego, 
”) przekrój poprzeczny: jezdnia 2x7,0 m + opa-

ski 2x0,5 m + po”ocza gruntowe 2x1,5 m, 
pas dzielący 4,0 m (dopuszcza się etapowa-
nie przekroju poprzecznego), 

c) linie rozgraniczające drogi są orientacyjne 
i mogą ”yć korygowane zgodnie z koniecz-
nymi rozwiązaniami technicznymi; 

2) KD-G1/2 (o”rę” Pszenno – istniejąca droga kra-
jowa – do czasu realizacji KD-GP2/2): 
a) klasa drogi: główna (istniejący prze”ieg); 

3) KD-G1/2 (o”rę” Ąłotwina – projektowana droga 
wojewódzka: od węzła z KD-GP2/2 do istnieją-
cego prze”iegu drogi wojewódzkiej): 
a) klasa drogi: główna, 
”) przekrój poprzeczny: 2x3,50 m + opaski 

2x0,5 m + po”ocza gruntowe 2x1,5 m; 
4) KD-Z1/2 (drogi powiatowe i gminne): 
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a) klasa drogi : z”iorcza 
”) przekrój poprzeczny: 2x3,00÷3,50 m, mini-

mum jednostronny chodnik; 
5) KD-L1/2 (drogi powiatowe i gminne): 

a) klasa drogi: lokalna, 
”) przekrój poprzeczny: 2x3,00 m, minimum 

jednostronny chodnik; 
6) KD-D1/2 (drogi gminne): 

a) klasa drogi: dojazdowa, 
”) przekrój poprzeczny: 2xmin 2,50 m, w tere-

nie za”udowanym o”ustronny chodnik; 
7) KDW (drogi wewnętrzne):  

a) klasa drogi: ulice pieszo-jezdne, 
”) minimalna szerokość: 5 m. 

2. Dopuszczenie włączeń indywidualnych do dróg 
pu”licznych ustala zarządca drogi. 

3. Ustala się, że wydzielenie drogi wewnętrznej reali-
zowanej w o”rę”ie terenów przeznaczonych pod 
zainwestowanie ku”aturowe powinno spełniać na-
stępujące wymagania:  
1) minimalna szerokość drogi dla terenów o funk-

cjach mieszkaniowych i mieszkaniowo-usługo-
wych: 8 m; dla terenów o funkcjach produkcyj-
nych i produkcyjno-usługowych: 12 m,  

2) zarząd drogi należy do właścicieli nieruchomości, 
które o”sługuje, 

3) miejsce i warunki włączenia do pu”licznego 
układu komunikacyjnego określa zarządca drogi 
pu”licznej, 

4) wyznaczenie drogi wewnętrznej niemającej 
dwustronnego połączenia z układem dróg pu-
”licznych (drogi dojazdowe do gruntów rolnych 
nie są drogami pu”licznymi w rozumieniu usta-
wy o drogach pu”licznych) wymaga wyznacze-
nia placu do zawracania pojazdów; w przypadku 
uznania drogi wewnętrznej jako drogi pożarowej 
plac do zawracania winien mieć wymiary 
20x20 m. 

R o z d z i a ł  9 

Zasady modernizacjio rozbudowy i budowy systemów 
infrastruktury technicznej 

§ 27 

1. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w wo-
dę: 
1) zachowuje się istniejące sieci wodociągowe, do-

puszczając prze”udowę odcinków sieci ze 
względów technicznych i eksploatacyjnych oraz, 
dla poszczególnych o”szarów za”udowanych 
lu” przeznaczonych pod za”udowę: 
a) w Ąłotwinie: 

– adaptuje się dotychczasowy system za-
opatrzenia w wodę, 

– ustala się ”udowę sieci wodociągowej dla 
terenu osiedla mieszkaniowego położone-
go w północnej części wsi, 

”) w Witoszowie Dolnym: 
– adaptuje się dotychczasowy system za-

opatrzenia w wodę, 
– ustala się realizację nowych sieci dla za-

opatrzenia w wodę terenów o”jętych ni-
niejszym planem, 

c) w Bystrzycy Dolnej adaptuje się dotychcza-
sowy system zaopatrzenia w wodę, 

d) w Oaku”owie ustala się ”udowę sieci wodo-
ciągowej zasilanej z projektowanego wodo-
ciągu we wsi zakowice, 

e) w Oagodniku adaptuje się dotychczasowy 
system zaopatrzenia w wodę z ujęcia 
w ziłochowie, 

f) w Pszennie: 
– adaptuje się dotychczasowy system za-

opatrzenia w wodę, 
– ustala się realizację nowych odcinków sie-

ci w terenach mieszkaniowych oraz w te-
renach przemysłowo – usługowych, 

2) dopuszcza się możliwość korzystania z indywi-
dualnych studni lu” inny system zaopatrzenia 
w wodę terenów, 

3) dopuszcza się możliwość wymiany i remontów 
istniejących sieci, a także zmiany ich prze”iegów 
w przypadku kolizji z projektowanym zainwe-
stowaniem, 

4) dopuszcza się wariantowe wykorzystanie źródeł 
oraz reorganizację systemu zaopatrzenia w wo-
dę w zakresie niez”ędnym dla prawidłowego 
funkcjonowania Gminy. 

2. Ustala się następujące zasady odprowadzenia 
i oczyszczania ścieków: 
1) przyjmuje się zasadę wyposażenia wszystkich 

o”szarów zainwestowania w systemy kanalizacji 
oraz, dla poszczególnych o”szarów za”udowa-
nych lu” przeznaczonych pod za”udowę: 
a) w Ąłotwinie: 

– adaptuje się dotychczasowy system od-
prowadzenia ścieków kanałem sanitarnym 
oraz kanałem tłocznym do sieci kanaliza-
cyjnej m. Owidnicy, 

– ustala się ”udowę sieci kanalizacyjnej dla 
terenu osiedla mieszkaniowego w północ-
nej części wsi, ścieki kanałem grawitacyj-
nym i tłocznym odprowadzane do kanali-
zacji m. Owidnicy, 

”) w Witoszowie Dolnym adaptuje się istniejący 
system kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, 
ścieki ze wsi poprzez przepompownię i kanał 
tłoczny odprowadzane do kanalizacji 
m. Owidnicy, 

c) w Bystrzycy Dolnej ustala się ”udowę kanali-
zacji grawitacyjno-tłocznej, ścieki odprowa-
dzane do kanalizacji m. Owidnicy, 

d) w Oaku”owicach ustala się ”udowę sieci ka-
nalizacji sanitarnej, która odprowadzi ścieki 
do projektowanej sieci we wsi Oagodnik, 

e) w Oagodniku ustala się ”udowę kanalizacji 
sanitarnej grawitacyjno-tłocznej, 

f) w Pszennie: 
– adaptuje się dotychczasowy system od-

prowadzenia ścieków kanalizacją grawita-
cyjno-tłoczną do sieci kanalizacyjnej 
m. Owidnicy, 

– ustala się ”udowę nowego kanału tłocz-
nego i modernizację pompowni (poza o”-
szarem opracowania) celem ominięcia 
strefy ochronnej ujęcia wody Pszenno, 
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– ustala się ”udowę kanalizacji grawitacyj-
no-tłocznej w celu odprowadzenia ścieków 
z terenów przemysłowo-usługowych 
w Pszennie, 

2) dopuszcza się: 
– prowadzenie projektowanych sieci pod wa-

runkiem, że nie ograniczą one możliwości 
wykorzystania terenu w sposó” określony 
w planie, 

– inne systemy odprowadzania i oczyszczania 
ścieków z terenów nowego zainwestowania 
o”jętych niniejszym planem, 

– tymczasowe użytkowanie szczelnego szam”a 
lu” realizację przydomowej oczyszczalni ście-
ków, jeśli nie można podłączyć o”iektu do sie-
ci kanalizacji sanitarnej, 

3) ustala się konieczność podczyszczania ścieków 
sanitarnych wytworzonych w związku z prowa-
dzoną działalnością gospodarczą, przed odpro-
wadzeniem ich do kanalizacji, jeżeli nie ”ędą od-
powiadały normom jakościowym. 

3. Ustala się następujące zasady w zakresie odprowa-
dzenia ścieków opadowych: 
1) odprowadzenie ścieków opadowych należy 

przewidzieć do istniejących od”iorników, 
2) dla nawierzchni utwardzonych, nieprzepuszczal-

nych o powierzchni powyżej 1000 m² wymaga 
się zastosowania separatorów koalescencyjnych 
dla ścieków opadowych, o”owiązek zastosowa-
nia separatorów dla nawierzchni o powierzchni 
powyżej 1000 m² nie dotyczy dróg i ulic, jeśli ze-
zwalają na to przepisy szczególne, 

3) powyższe ustalenie nie zwalnia inwestorów 
z o”owiązku wykonania separatorów (lu” innych, 
wymaganych urządzeń), jeśli skład odprowadza-
nych ścieków opadowych tego wymaga. 

4. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w gaz: 
1) zasilanie w gaz przewidziano z istniejących sieci 

z możliwością ich roz”udowy; 
2) przewiduje się realizację nowych stacji redukcyjno-

pomiarowych oraz ”udowę sieci średniego ciśnie-
nia; 

3) dopuszcza się wprowadzenie niskociśnieniowej 
sieci zaopatrzenia w gaz. 

5. Ustala się następujące zasady w zakresie elektro-
energetyki: 
1) zasilanie w energię elektryczną przewidziano z ist-

niejących linii z możliwością ich roz”udowy, 
2) na o”szarze przeznaczonym w niniejszym planie 

pod zainwestowanie ku”aturowe wymaga się 
prowadzenia nowych linii średniego i niskiego na-
pięcia pod powierzchnią terenu, 

3) na pozostałych terenach linie elektroenergetyczne 
sn i nn należy prowadzić pod powierzchnią tere-
nu, dopuszcza się ”udowę linii napowietrznych 
w przypadku gdy nie ma możliwości przeprowa-
dzenia ich pod ziemią. 

6. Ustala się następujące zasady w zakresie sieci tele-
technicznych: 
1) sieci teletechniczne należy prowadzić pod po-

wierzchnią terenu, 
2) dopuszcza się ”udowę linii napowietrznych tylko 

w przypadku gdy nie ma możliwości przeprowa-
dzenia ich pod ziemią. 

7. Ustala się następujące zasady w zakresie gospodarki 
cieplnej: 
1) gospodarka cieplna powinna zostać oparta na 

indywidualnych kotłowniach pracujących na pa-
liwie gazowym lu” na paliwach ropopochod-
nych, 

2) dopuszcza się stosowanie kotłów ekologicznych 
na paliwo stałe (np.: spalające drewno, słomę 
lu” węgiel z paleniskiem ekologicznym, np.: re-
tortowym). 

3) zakazuje się lokalizowania z”iorników na gaz 
w pasie terenu działki położonym między liniami 
rozgraniczającymi ulic a ścianą ”udynku. 

§ 28 

1. Prowadzenie sieci infrastruktury technicznej lu” 
realizacja urządzeń (np.: kolektory kanalizacji sani-
tarnej, pompownie ścieków, odstojniki wód opa-
dowych, kolektory kanalizacji deszczowej, pom-
pownie wody, z”iorniki wody, wodociągi, studnie, 
urządzenia i linie elektroenergetyczne średniego 
i niskiego napięcia, urządzenia – maszty i linie tele-
techniczne, urządzenia – np.: stacje redukcyjno-po-
miarowe i sieci gazowe itp.) jest możliwa na każ-
dym terenie wskazanym w planie. Wielkość terenu 
przeznaczonego pod urządzenia infrastruktury tech-
nicznej nie może przekroczyć 500 m². Dopuszcza 
się wydzielenie na ten cel działki gruntu, do której 
dojazd powinien spełniać wymagania przejazdu po-
żarowego. 

2. Dopuszcza się zmiany prze”iegu istniejących sieci 
infrastruktury technicznej. 

D z i a ł  KKK 

Ustalenia dla terenów wyznaczonych planem 

§ 29 

1. Ustalenia dotyczące wskaźników zagospodarowa-
nia (intensywność za”udowy i powierzchnia ”iolo-
gicznie czynna) oraz parametrów za”udowy okre-
ślają warunki zagospodarowania i za”udowy działki 
w o”rę”ie terenu wyznaczonego liniami rozgrani-
czającymi. 

2. Ustalenia dla terenów przeznaczonych pod drogi 
pu”liczne i wewnętrzne zawarte są w Rozdziale 8 
DZKDŁU KK. 

§ 30 

Ustalenia dla terenów we wsi Aoleścin [A]: 
1) A.1÷5.R: zgodnie z odpowiednimi ustaleniami 

DZKDŁU KK; 
2) A.1.ZN: zgodnie z odpowiednimi ustaleniami 

DZKDŁU KK; 
3) A.1÷3.ZL: zgodnie z odpowiednimi ustaleniami 

DZKDŁU KK; 
4) A.1.K: zgodnie z odpowiednimi ustaleniami  DZKD-

ŁU KK; 
5) A.1÷2.WS: zgodnie z odpowiednimi ustaleniami 

DZKDŁU KK. 

§ 31 

Ustalenia dla terenów we wsi Aystrzyca Dolna [AD]: 
1) AD.1.MN (0,12 ha): zgodnie z odpowiednimi usta-

leniami DZKDŁU KK; 
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2) AD.2.MN (1,01 ha): zgodnie z odpowiednimi usta-
leniami DZKDŁU KK; 

3) AD.1÷4.R: zgodnie z odpowiednimi ustaleniami 
DZKDŁU KK; 

4) AD.1.ZC (6,01 ha): zgodnie z odpowiednimi ustale-
niami DZKDŁU KK; 

5) AD.1÷2.WS: zgodnie z odpowiednimi ustaleniami 
DZKDŁU KK. 

§ 32 

Ustalenia dla terenów we wsi Jagodnik [J]: 
  1) J.1.MN (2,68 ha): 

a) spadek głównych połaci nº] – 30÷40; 
”) układ głównej kalenicy – nie określa się; 
pozostałe ustalenia zgodnie z odpowiednimi usta-
leniami DZKDŁU KK; 

  2) J.2.MN (0,59 ha): 
a) spadek głównych połaci nº] – 30÷40; 
”) układ głównej kalenicy – nie określa się; 
pozostałe ustalenia zgodnie z odpowiednimi usta-
leniami DZKDŁU KK; 

  3) J.1.MNU (1,36 ha): 
a) układ głównej kalenicy – równolegle do ”ocznej 

granicy działki; 
pozostałe ustalenia zgodnie z odpowiednimi usta-
leniami DZKDŁU KK; 

  4) J.2.MNU (1,12 ha): 
a) układ głównej kalenicy – równolegle do ”ocznej 

granicy działki; 
pozostałe ustalenia zgodnie z odpowiednimi usta-
leniami DZKDŁU KK; 

  5) J.3.MNU (0,38 ha): zgodnie z odpowiednimi usta-
leniami DZKDŁU KK; 

  6) J.1.M (0,23 ha): zgodnie z odpowiednimi ustale-
niami DZKDŁU KK; 

  7) J.2.M (0,47 ha): zgodnie z odpowiednimi ustale-
niami DZKDŁU KK; 

  8) J.3.M (3,72 ha): 
a) układ głównej kalenicy – równolegle do ulicy; 
pozostałe ustalenia zgodnie z odpowiednimi usta-
leniami DZKDŁU KK; 

  9) J.4.M (3,81 ha): 
a) układ głównej kalenicy – równolegle do ulicy; 
pozostałe ustalenia zgodnie z odpowiednimi usta-
leniami DZKDŁU KK; 

10) J.5.M (3,92 ha): 
a) układ głównej kalenicy – równolegle do ulicy; 
pozostałe ustalenia zgodnie z odpowiednimi usta-
leniami DZKDŁU KK; 

11) J.i.M (1,22 ha): 
a) układ głównej kalenicy – równolegle do ulicy; 
pozostałe ustalenia zgodnie z odpowiednimi usta-
leniami DZKDŁU KK; 

12) J.7.M (2,01 ha): zgodnie z odpowiednimi ustale-
niami DZKDŁU KK; 
a) układ głównej kalenicy – równolegle do ulicy; 
pozostałe ustalenia zgodnie z odpowiednimi usta-
leniami DZKDŁU KK; 

13) J.8.M (0,24 ha): zgodnie z odpowiednimi ustale-
niami DZKDŁU KK; 

14) J.9.M (1,60 ha): 
a) układ głównej kalenicy – równolegle do ulicy; 
pozostałe ustalenia zgodnie z odpowiednimi usta-
leniami DZKDŁU KK; 

15) J.10.M (0,36 ha): zgodnie z odpowiednimi ustale-
niami DZKDŁU KK; 

16) J.11.M (0,83 ha): 
a) układ głównej kalenicy – równolegle do ulicy; 
pozostałe ustalenia zgodnie z odpowiednimi usta-
leniami DZKDŁU KK; 

17) J.12.M (0,14 ha): zgodnie z odpowiednimi ustale-
niami DZKDŁU KK; 

18) J.13.M (0,22 ha): zgodnie z odpowiednimi ustale-
niami DZKDŁU KK; 

19) J.14.M (0,11 ha): zgodnie z odpowiednimi ustale-
niami DZKDŁU KK; 

20) J.1.U (3,01 ha): zgodnie z odpowiednimi ustale-
niami DZKDŁU KK; 

21) J.2.U (0,36 ha): zgodnie z odpowiednimi ustale-
niami DZKDŁU KK; 

22) J.1÷29.R: zgodnie z odpowiednimi ustaleniami 
DZKDŁU KK; 

23) J.1.RM (1,83 ha): zgodnie z odpowiednimi ustale-
niami DZKDŁU KK; 

24) J.2.RM (1,05 ha): zgodnie z odpowiednimi ustale-
niami DZKDŁU KK; 

25) J.3.RM (4,69 ha): zgodnie z odpowiednimi ustale-
niami DZKDŁU KK; 

26) J.1.UP (0,92 ha): 
a) dopuszcza się funkcję mieszkaniową do 50% 

powierzchni terenu, 
pozostałe ustalenia zgodnie z odpowiednimi usta-
leniami DZKDŁU KK; 

27) J.2.UP (0,15 ha): 
a) dopuszcza się funkcję mieszkaniową do 50% 

powierzchni terenu, 
pozostałe ustalenia zgodnie z odpowiednimi usta-
leniami DZKDŁU KK; 

28) J.1.P (1,71 ha): zgodnie z odpowiednimi ustale-
niami DZKDŁU KK; 

29) J.2.P (4,31 ha): zgodnie z odpowiednimi ustale-
niami DZKDŁU KK; 

30) J.3.P (18,66 ha): zgodnie z odpowiednimi ustale-
niami DZKDŁU KK; 

31) J.4.P (31,61 ha): zgodnie z odpowiednimi ustale-
niami DZKDŁU KK; 

32) J.1÷9.ZL: zgodnie z odpowiednimi ustaleniami 
DZKDŁU KK; 

33) J.1.ZP: zakaz za”udowy ku”aturowej; 
34) J.2.ZP (2,15 ha) – park wiejski (teren zieleni urzą-

dzonej, o”iekty sportu i rekreacji): 
a) wskaźnik za”udowy n%]: do 10, 
”) dach symetryczny o spadku połaci 25º÷40º, 
pozostałe ustalenia zgodnie z odpowiednimi usta-
leniami DZKDŁU KK; 

35) J.1÷i.WS: zgodnie z odpowiednimi ustaleniami 
DZKDŁU KK. 

§ 33 

Ustalenia dla terenów we wsi Komorów [K]: 
1) K.1.R: zgodnie z odpowiednimi ustaleniami DZKD-

ŁU KK; 
2) K.1.UP (1,17 ha): zgodnie z odpowiednimi ustale-

niami DZKDŁU KK. 

§ 34 

Ustalenia dla terenów we wsi Miłochów [M]: 
1) M.1÷9.R: zgodnie z odpowiednimi ustaleniami 

DZKDŁU KK; 
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2) M.1÷7.ZL: zgodnie z odpowiednimi ustaleniami 
DZKDŁU KK; 

3) M.1.ZC (0,22 ha): zgodnie z odpowiednimi ustale-
niami DZKDŁU KK; 

4) M.1÷3.WS: zgodnie z odpowiednimi ustaleniami 
DZKDŁU KK. 

§ 35 

Ustalenia dla terenów we wsi Słotwina [S]: 
1) S.1.MN (2,37 ha): 

a) spadek głównych połaci nº] – 30÷40; 
”) układ głównej kalenicy – prostopadle do ”ocznej 

granicy działki; 
c) min. szerokość frontu działki nm] – 25; 

pozostałe ustalenia zgodnie z odpowiednimi 
ustaleniami DZKDŁU KK; 

2) S.2.MN (1,23 ha): 
a) spadek głównych połaci nº] – 30÷40; 
”) układ głównej kalenicy – prostopadle do ”ocznej 

granicy działki; 
c) min. szerokość frontu działki nm] – 23; 
pozostałe ustalenia zgodnie z odpowiednimi ustale-
niami DZKDŁU KK; 

3) S.3.MN (1,87 ha): 
a) spadek głównych połaci nº]- 30÷40; 
”) układ głównej kalenicy – prostopadle do ”ocznej 

granicy działki; 
c) min. szerokość frontu działki nm] – 23; 
pozostałe ustalenia zgodnie z odpowiednimi ustale-
niami DZKDŁU KK; 

4) S.4.MN (1,42 ha): 
a) spadek głównych połaci nº]- 30÷45; 
”) układ głównej kalenicy – prostopadle do ”ocznej 

granicy działki; 
c) min. szerokość frontu działki nm] – 23; 
pozostałe ustalenia zgodnie z odpowiednimi ustale-
niami DZKDŁU KK; 

5) S.5.MN (1,82 ha): 
a) spadek głównych połaci nº] – 30÷40; 
”) układ głównej kalenicy – prostopadle do ”ocznej 

granicy działki; 
c) min. szerokość frontu działki nm] – 25; 
pozostałe ustalenia zgodnie z odpowiednimi ustale-
niami DZKDŁU KK; 

6) S.i.MN (1,70 ha): 
a) spadek głównych połaci nº] – 30÷40; 
”) układ głównej kalenicy – prostopadle do ”ocznej 

granicy działki; 
c) min. szerokość frontu działki nm] – 25; 
pozostałe ustalenia zgodnie z odpowiednimi ustale-
niami DZKDŁU KK; 

7) S.7.MN (1,93 ha): 
a) spadek głównych połaci nº] – 30÷40; 
”) układ głównej kalenicy – prostopadle do ”ocznej 

granicy działki; 
c) min. szerokość frontu działki nm] – 25; 
pozostałe ustalenia zgodnie z odpowiednimi ustale-
niami DZKDŁU KK; 

8) S.8.MN (0,08 ha): zgodnie z odpowiednimi ustale-
niami DZKDŁU KK; 

9) S.9.MN (0,46 ha): zgodnie z odpowiednimi ustale-
niami DZKDŁU KK; 

10) S.10.MN (0,38 ha): zgodnie z odpowiednimi usta-
leniami DZKDŁU KK; 

11) S.11.MN (0,14 ha): 
a) spadek głównych połaci nº] – 30÷40; 
”) układ głównej kalenicy – równolegle do ulicy; 
c) min. szerokość frontu działki nm] - 25; 
pozostałe ustalenia zgodnie z odpowiednimi usta-
leniami DZKDŁU KK; 

12) S.12.MN (0,25 ha): 
a) spadek głównych połaci nº] – 30÷40; 
”) układ głównej kalenicy – równolegle do ulicy; 
c) min. szerokość frontu działki nm] – 25; 
pozostałe ustalenia zgodnie z odpowiednimi usta-
leniami DZKDŁU KK; 

13) S.13.MN (0,28 ha): zgodnie z odpowiednimi usta-
leniami DZKDŁU KK; 

14) S.14.MN (3,58 ha): 
a) spadek głównych połaci nº] – 30÷45; 
”) układ głównej kalenicy – równolegle do ulicy; 
c) min. szerokość frontu działki nm] – 25; 
pozostałe ustalenia zgodnie z odpowiednimi usta-
leniami DZKDŁU KK; 

15) S.15.MN (1,94 ha): 
a) spadek głównych połaci nº] – 30÷45; 
”) układ głównej kalenicy – równolegle do ulicy; 
c) min. szerokość frontu działki nm] – 25; 
pozostałe ustalenia zgodnie z odpowiednimi usta-
leniami DZKDŁU KK; 

16) S.1i.MN (0,61 ha): 
a) spadek głównych połaci nº] – 30÷45; 
”) układ głównej kalenicy – równolegle do ulicy; 
c) min. szerokość frontu działki nm] – 25; 
pozostałe ustalenia zgodnie z odpowiednimi usta-
leniami DZKDŁU KK; 

17) S.17.MN (3,34 ha): 
a) spadek głównych połaci nº] – 30÷45; 
”) układ głównej kalenicy – równolegle do ulicy; 
c) min. szerokość frontu działki nm] – 25; 
pozostałe ustalenia zgodnie z odpowiednimi usta-
leniami DZKDŁU KK; 

18) S.1.MNU (1,86 ha): 
a) spadek głównych połaci nº] – 30÷45; 
”) układ głównej kalenicy – prostopadle do ”ocz-

nej granicy działki; 
pozostałe ustalenia zgodnie z odpowiednimi usta-
leniami DZKDŁU KK; 

19) S.2.MNU (1,21 ha): 
a) spadek głównych połaci nº] – 30÷45; 
”) układ głównej kalenicy – prostopadle do ”ocz-

nej granicy działki; 
pozostałe ustalenia zgodnie z odpowiednimi usta-
leniami DZKDŁU KK; 

20) S.3.MNU (1,53 ha): 
a) spadek głównych połaci nº] – 30÷45; 
”) układ głównej kalenicy – prostopadle do ”ocz-

nej granicy działki; 
pozostałe ustalenia zgodnie z odpowiednimi usta-
leniami DZKDŁU KK; 

21) S.4.MNU (3,32 ha): 
a) spadek głównych połaci nº] – 30÷45; 
”) układ głównej kalenicy – prostopadle do ”ocz-

nej granicy działki; 
pozostałe ustalenia zgodnie z odpowiednimi usta-
leniami DZKDŁU KK; 
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22) S.5.MNU (1,40 ha): 
a) spadek głównych połaci nº] – 30÷45; 
”) układ głównej kalenicy – równolegle do ”ocznej 

granicy działki; 
c) min. szerokość frontu działki nm] – 25; 
pozostałe ustalenia zgodnie z odpowiednimi usta-
leniami DZKDŁU KK; 

23) S.i.MNU (0,68 ha): zgodnie z odpowiednimi usta-
leniami DZKDŁU KK; 

24) S.7.MNU (0,68 ha): zgodnie z odpowiednimi usta-
leniami DZKDŁU KK; 

25) S.8.MNU (0,68 ha): zgodnie z odpowiednimi usta-
leniami DZKDŁU KK; 

26) S.9.MNU (0,46 ha): 
a) spadek głównych połaci nº] – 30÷45; 
”) układ głównej kalenicy – równolegle do ”ocznej 

granicy działki; 
pozostałe ustalenia zgodnie z odpowiednimi usta-
leniami DZKDŁU KK; 

27) S.10.MNU (1,31 ha): 
a) spadek głównych połaci nº] – 30÷45; 
”) układ głównej kalenicy – równolegle ulicy; 
c) min. szerokość frontu działki nm] – 20; 
pozostałe ustalenia zgodnie z odpowiednimi usta-
leniami DZKDŁU KK; 

28) S.1.MNU(KD-G1/2) (0,52 ha): 
a) zagospodarowanie terenu uwarunkowane uru-

chomieniem projektowanego układu komunika-
cyjnego – do tego czasu teren użytkowany ja-
ko KD-G1/2 (droga krajowa); 

”) warunki za”udowy zgodnie z odpowiednimi 
ustaleniami DZKDŁU KK; 

29) S.1.M (1,43 ha): 
a) układ głównej kalenicy – prostopadle do ulicy; 
”) min. szerokość frontu działki nm] – 25; 
pozostałe ustalenia zgodnie z odpowiednimi usta-
leniami DZKDŁU KK; 

30) S.2.M (0,13 ha): zgodnie z odpowiednimi ustale-
niami DZKDŁU KK; 

31) S.3.M (4,88 ha): 
a) spadek głównych połaci nº] – 30÷45; 
”) układ głównej kalenicy – nie określa się; 
c) min. szerokość frontu działki nm] – 25; 
pozostałe ustalenia zgodnie z odpowiednimi usta-
leniami DZKDŁU KK; 

32) S.4.M (0,40 ha): zgodnie z odpowiednimi ustale-
niami DZKDŁU KK; 

33) S.5.M (0,11 ha): zgodnie z odpowiednimi ustale-
niami DZKDŁU KK; 

34) S.i.M (0,96 ha): 
a) spadek głównych połaci nº] – 30÷45; 
”) układ głównej kalenicy – równolegle do ulicy; 
c) min. szerokość frontu działki nm] – 25; 
pozostałe ustalenia zgodnie z odpowiednimi usta-
leniami DZKDŁU KK; 

35) S.7.M (0,84 ha): zgodnie z odpowiednimi ustale-
niami DZKDŁU KK; 

36) S.8.M (0,56 ha): zgodnie z odpowiednimi ustale-
niami DZKDŁU KK; 

37) S.9.M (0,58 ha): zgodnie z odpowiednimi ustale-
niami DZKDŁU KK; 

38) S.10.M (0,35 ha): zgodnie z odpowiednimi ustale-
niami DZKDŁU KK; 

39) S.11.M (9,55 ha): zgodnie z odpowiednimi ustale-
niami DZKDŁU KK; 

40) S.12.M (0,35 ha): zgodnie z odpowiednimi ustale-
niami DZKDŁU KK; 

41) S.13.M (5,84 ha): 
a) spadek głównych połaci nº] – 30÷45; 
”) układ głównej kalenicy – równolegle do ulicy; 
c) min. szerokość frontu działki nm] – 25; 
pozostałe ustalenia zgodnie z odpowiednimi usta-
leniami DZKDŁU KK; 

42) S.14.M (1,38 ha): 
a) spadek głównych połaci nº] – 30÷45; 
”) układ głównej kalenicy – równolegle do ulicy; 
c) min. szerokość frontu działki nm] – 25; 
pozostałe ustalenia zgodnie z odpowiednimi usta-
leniami DZKDŁU KK; 

43) S.15.M (0,47 ha): 
a) spadek głównych połaci nº] – 30÷45; 
”) układ głównej kalenicy – dla działek położonych 

przy KD-D1/2: równolegle ulicy; 
c) min. szerokość frontu działki nm] – 25; 
pozostałe ustalenia zgodnie z odpowiednimi usta-
leniami DZKDŁU KK; 

44) S.1i.M (0,26 ha): zgodnie z odpowiednimi ustale-
niami DZKDŁU KK; 

45) S.17.M (0,16 ha): zgodnie z odpowiednimi ustale-
niami DZKDŁU KK; 

46) S.18.M (0,09 ha): zgodnie z odpowiednimi ustale-
niami DZKDŁU KK; 

47) S.19.M (1,40 ha): zgodnie z odpowiednimi ustale-
niami DZKDŁU KK; 

48) S.20.M (0,76 ha): zgodnie z odpowiednimi ustale-
niami DZKDŁU KK; 

49) S.1.U (1,69 ha): zgodnie z odpowiednimi ustale-
niami DZKDŁU KK; 

50) S.2.U (2,20 ha): zgodnie z odpowiednimi ustale-
niami DZKDŁU KK; 

51) S.3.U (0,24 ha): zgodnie z odpowiednimi ustale-
niami DZKDŁU KK; 

52) S.4.U (0,09 ha): zgodnie z odpowiednimi ustale-
niami DZKDŁU KK; 

53) S.5.U (0,30 ha): zgodnie z odpowiednimi ustale-
niami DZKDŁU KK; 

54) S.i.U (0,05 ha): zgodnie z odpowiednimi ustale-
niami DZKDŁU KK; 

55) S.7.U (0,60 ha): 
a) spadek głównych połaci nº] – 30÷45; 
”) układ głównej kalenicy – równolegle do ulicy; 
c) min. szerokość frontu działki nm] – 25; 
pozostałe ustalenia zgodnie z odpowiednimi usta-
leniami DZKDŁU KK; 

56) S.8.U (0,11 ha): zgodnie z odpowiednimi ustale-
niami DZKDŁU KK; 

57) S.9.U (0,17 ha): zgodnie z odpowiednimi ustale-
niami DZKDŁU KK; 

58) S.10.U (0,10 ha): zgodnie z odpowiednimi ustale-
niami DZKDŁU KK; 

59) S.11.U (0,31 ha): zgodnie z odpowiednimi ustale-
niami DZKDŁU KK; 

60) S.12.U (1,01 ha): zgodnie z odpowiednimi ustale-
niami DZKDŁU KK; 

61) S.13.U (0,52 ha): zgodnie z odpowiednimi ustale-
niami DZKDŁU KK; 

62) S.14.U (0,36 ha): zgodnie z odpowiednimi ustale-
niami DZKDŁU KK; 

63) S.15.U (0,65 ha): zgodnie z odpowiednimi ustale-
niami DZKDŁU KK; 
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64) S.1i.U (0,21 ha): zgodnie z odpowiednimi ustale-
niami DZKDŁU KK; 

65) S.1.US (2,94 ha): zgodnie z odpowiednimi ustale-
niami DZKDŁU KK; 

66) S.1÷9.R: zgodnie z odpowiednimi ustaleniami 
DZKDŁU KK; 

67) S.10.R: 
a) w o”rę”ie terenu wyznaczono teren zwolniony 

z zakazu za”udowy (6,58 ha); 
”) warunki dopuszczenia za”udowy zgodnie z od-

powiednimi ustaleniami DZKDŁU KK; 
pozostałe ustalenia zgodnie z odpowiednimi usta-
leniami DZKDŁU KK; 

68) S.11÷17.R: zgodnie z odpowiednimi ustaleniami 
DZKDŁU KK; 

69) S.1.RM (0,52 ha): zgodnie z odpowiednimi ustale-
niami DZKDŁU KK; 

70) S.1.UP (2,83 ha): 
a) spadek głównych połaci nº] – 30÷45; 
”) układ głównej kalenicy – równolegle do ulicy; 
c) min. szerokość frontu działki nm] – 25; 
pozostałe ustalenia zgodnie z odpowiednimi usta-
leniami DZKDŁU KK; 

71) S.2.UP (3,38 ha): 
a) spadek głównych połaci nº] – 25÷45; 
”) układ głównej kalenicy – równolegle do ulicy; 
c) min. szerokość frontu działki nm] – 25; 
pozostałe ustalenia zgodnie z odpowiednimi usta-
leniami DZKDŁU KK; 

72) S.3.UP (4,47 ha): 
a) spadek głównych połaci nº] – 25÷40; 
”) układ głównej kalenicy – równolegle do ulicy; 
c) min. szerokość frontu działki nm] – 25; 
pozostałe ustalenia zgodnie z odpowiednimi usta-
leniami DZKDŁU KK; 

73) S.1.ZD (2,50 ha): zgodnie z odpowiednimi ustale-
niami DZKDŁU KK; 

74) S.1.ZP: zakaz za”udowy; 
75) S.1÷14.WS: zgodnie z odpowiednimi ustaleniami 

DZKDŁU KK; 
76) S.1.KDW (0,02 ha): strefa ruchu pieszego; 

pozostałe ustalenia zgodnie z odpowiednimi usta-
leniami DZKDŁU KK; 

77) S.2.KDW (0,04 ha): 
a) zakaz roz”udowy istniejących o”iektów, 
pozostałe ustalenia zgodnie z odpowiednimi usta-
leniami DZKDŁU KK. 

§ 36 

Ustalenia dla terenów we wsi Pszenno [P]: 
1) P.1.MN (0,26 ha): zgodnie z odpowiednimi ustale-

niami DZKDŁU KK; 
2) P.2.MN (3,07 ha): 

a) spadek głównych połaci nº] – 30÷40; 
”) układ głównej kalenicy – prostopadle do ”ocznej 

granicy działki; 
c) min. szerokość frontu działki nm] – 23; 
pozostałe ustalenia zgodnie z odpowiednimi ustale-
niami DZKDŁU KK; 

3) P.3.MN (4,60 ha): 
a) spadek głównych połaci nº] – 30÷40; 
”) układ głównej kalenicy – prostopadle do ”ocznej 

granicy działki; 

c) min. szerokość frontu działki nm] – 23; 
pozostałe ustalenia zgodnie z odpowiednimi usta-
leniami DZKDŁU KK; 

  4) P.4.MN (0,45 ha): 
a) spadek głównych połaci nº] – 30÷40; 
”) układ głównej kalenicy – prostopadle do ”ocz-

nej granicy działki; 
c) min. szerokość frontu działki nm] – 23; 
pozostałe ustalenia zgodnie z odpowiednimi usta-
leniami DZKDŁU KK; 

  5) P.5.MN (0,74 ha): 
a) spadek głównych połaci nº] – 30÷40; 
”) układ głównej kalenicy – prostopadle do ”ocz-

nej granicy działki; 
c) min. szerokość frontu działki nm] – 21; 
pozostałe ustalenia zgodnie z odpowiednimi usta-
leniami DZKDŁU KK; 

  6) P.i.MN (1,85 ha): 
a) spadek głównych połaci nº] – 30÷40; 
”) układ głównej kalenicy – prostopadle do ”ocz-

nej granicy działki; 
c) min. szerokość frontu działki nm] – 21; 
pozostałe ustalenia zgodnie z odpowiednimi usta-
leniami DZKDŁU KK; 

  7) P.7.MN (0,21 ha): zgodnie z odpowiednimi usta-
leniami DZKDŁU KK; 

  8) P.8.MN (0,60 ha): zgodnie z odpowiednimi usta-
leniami DZKDŁU KK; 

  9) P.9.MN (0,70 ha): zgodnie z odpowiednimi usta-
leniami DZKDŁU KK; 

10) P.1.MNU (2,07 ha): 
a) spadek głównych połaci nº] – 30÷40; 
”) układ głównej kalenicy – prostopadle do ”ocz-

nej granicy działki; 
c) min. szerokość frontu działki nm] – 25; 
pozostałe ustalenia zgodnie z odpowiednimi usta-
leniami DZKDŁU KK; 

11) P.2.MNU (1,12 ha): 
a) spadek głównych połaci nº] – 30÷40; 
”) układ głównej kalenicy – prostopadle do ”ocz-

nej granicy działki; 
c) min. szerokość frontu działki nm] – 21; 
pozostałe ustalenia zgodnie z odpowiednimi usta-
leniami DZKDŁU KK; 

12) P.3.MNU (1,67 ha): 
a) spadek głównych połaci nº] – 30÷40; 
”) układ głównej kalenicy – prostopadle do ”ocz-

nej granicy działki; 
c) min. szerokość frontu działki nm] – 21; 
pozostałe ustalenia zgodnie z odpowiednimi usta-
leniami DZKDŁU KK; 

13) P.4.MNU (2,08 ha): 
a) spadek głównych połaci nº] – 30÷40; 
”) układ głównej kalenicy – prostopadle do ”ocz-

nej granicy działki; 
c) min. szerokość frontu działki nm] – 25; 
pozostałe ustalenia zgodnie z odpowiednimi usta-
leniami DZKDŁU KK; 

14) P.5.MNU (1,87 ha): 
a) spadek głównych połaci nº] – 30÷40; 
”) układ głównej kalenicy – prostopadle do ”ocz-

nej granicy działki; 
c) min. szerokość frontu działki nm] – 25; 
pozostałe ustalenia zgodnie z odpowiednimi usta-
leniami DZKDŁU KK; 
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15) P.1.MW (0,48 ha): zgodnie z odpowiednimi usta-
leniami DZKDŁU KK; 

16) P.1.M (1,59 ha): zgodnie z odpowiednimi ustale-
niami DZKDŁU KK; 

17) P.2.M (0,15 ha): zgodnie z odpowiednimi ustale-
niami DZKDŁU KK; 

18) P.3.M (0,47 ha): zgodnie z odpowiednimi ustale-
niami DZKDŁU KK; 

19) P.4.M (0,17 ha): zgodnie z odpowiednimi ustale-
niami DZKDŁU KK; 

20) P.5.M (1,05 ha): zgodnie z odpowiednimi ustale-
niami DZKDŁU KK; 

21) P.i.M (3,33 ha): zgodnie z odpowiednimi ustale-
niami DZKDŁU KK; 

22) P.7.M (0,16 ha): zgodnie z odpowiednimi ustale-
niami DZKDŁU KK; 

23) P.8.M (0,70 ha): zgodnie z odpowiednimi ustale-
niami DZKDŁU KK; 

24) P.1.U (0,31 ha): zgodnie z odpowiednimi ustale-
niami DZKDŁU KK; 

25) P.2.U (0,13 ha): 
a) dodaje się do zakresu przeznaczenia podsta-

wowego: stacje paliw dla o”sługi rolnictwa, 
pozostałe ustalenia zgodnie z odpowiednimi usta-
leniami DZKDŁU KK; 

26) P.3.U (0,24 ha): zgodnie z odpowiednimi ustale-
niami DZKDŁU KK; 

27) P.4.U (1,07 ha): zgodnie z odpowiednimi ustale-
niami DZKDŁU KK; 

28) P.5.U (1,11 ha): zgodnie z odpowiednimi ustale-
niami DZKDŁU KK; 

29) P.1.US (1,08 ha): 
a) spadek głównych połaci nº] – 30÷40; 
”) układ głównej kalenicy – prostopadle do ”ocz-

nej granicy działki; 
c) min. szerokość frontu działki nm] – 30; 
pozostałe ustalenia zgodnie z odpowiednimi usta-
leniami DZKDŁU KK; 

30) P.2.US (0,62 ha): 
a) spadek głównych połaci nº] – 30÷40; 
”) układ głównej kalenicy – prostopadle do ”ocz-

nej granicy działki; 
c) min. szerokość frontu działki nm] – 30; 
pozostałe ustalenia zgodnie z odpowiednimi usta-
leniami DZKDŁU KK; 

31) P.1.R: zgodnie z odpowiednimi ustaleniami 
DZKDŁU KK; 
a) w o”rę”ie terenu wyznaczono teren zwolniony 

z zakazu za”udowy (0,52 ha); 
”) warunki dopuszczenia za”udowy zgodnie z od-

powiednimi ustaleniami DZKDŁU KK; 
32) P.2.R: zgodnie z odpowiednimi ustaleniami 

DZKDŁU KK; 
a) w o”rę”ie terenu wyznaczono teren zwolniony 

z zakazu za”udowy (0,20 ha); 
”) warunki dopuszczenia za”udowy zgodnie z od-

powiednimi ustaleniami DZKDŁU KK; 
33) P.3÷11.R: zgodnie z odpowiednimi ustaleniami 

DZKDŁU KK; 
34) P.12.R: zgodnie z odpowiednimi ustaleniami 

DZKDŁU KK; 
a) w o”rę”ie terenu wyznaczono teren zwolniony 

z zakazu za”udowy (0,62 ha); 
”) warunki dopuszczenia za”udowy zgodnie z od-

powiednimi ustaleniami DZKDŁU KK; 

35) P.13÷14.R: zgodnie z odpowiednimi ustaleniami 
DZKDŁU KK; 

36) P.1.RM (0,52 ha): zgodnie z odpowiednimi ustale-
niami DZKDŁU KK; 

37) P.1.RU (3,95 ha): zgodnie z odpowiednimi ustale-
niami DZKDŁU KK; 

38) P.2.RU (1,58 ha): zgodnie z odpowiednimi ustale-
niami DZKDŁU KK; 

39) P.1.UP (1,93 ha): 
a) dopuszcza się za”udowę mieszkaniową, 
”) spadek głównych połaci nº] – 25÷40; 
c) układ głównej kalenicy – prostopadle do ”ocz-

nej granicy działki; 
d) min. szerokość frontu działki nm] – 25; 
pozostałe ustalenia zgodnie z odpowiednimi usta-
leniami DZKDŁU KK; 

40) P.2.UP (6,89 ha): zgodnie z odpowiednimi ustale-
niami DZKDŁU KK; 

41) P.1.P (5,20 ha): zgodnie z odpowiednimi ustale-
niami DZKDŁU KK; 

42) P.2.P (11,50 ha): zgodnie z odpowiednimi ustale-
niami DZKDŁU KK; 

43) P.3.P (5,06 ha): zgodnie z odpowiednimi ustale-
niami DZKDŁU KK; 

44) P.4.P (6,42 ha): zgodnie z odpowiednimi ustale-
niami DZKDŁU KK; 

45) P.1.P/RU (1,54 ha): zgodnie z odpowiednimi usta-
leniami DZKDŁU KK – wskaźniki i parametry za”u-
dowy należy przyjąć jak dla „P”; 

46) P.1÷13.ZL: zgodnie z odpowiednimi ustaleniami 
DZKDŁU KK; 

47) P.1.ZP: zgodnie z odpowiednimi ustaleniami 
DZKDŁU KK; 

48) P.1.ZC (1,84 ha): zgodnie z odpowiednimi ustale-
niami DZKDŁU KK; 

49) P.1÷7.WS: zgodnie z odpowiednimi ustaleniami 
DZKDŁU KK; 

50) P.1.W: zgodnie z odpowiednimi ustaleniami 
DZKDŁU KK. 

§ 37 

Ustalenia dla terenów we wsi Witoszów Dolny [WD]: 
1) WD.1.MN (0,05 ha): zgodnie z odpowiednimi usta-

leniami DZKDŁU KK; 
2) WD.1.MNU (0,62 ha): zgodnie z odpowiednimi 

ustaleniami DZKDŁU KK; 
3) WD.1.M (0,88 ha): zgodnie z odpowiednimi ustale-

niami DZKDŁU KK; 
4) WD.2.M (0,25 ha): zgodnie z odpowiednimi ustale-

niami DZKDŁU KK; 
5) WD.1÷11.R: zgodnie z odpowiednimi ustaleniami 

DZKDŁU KK; 
6) WD.1.ZC (8,49 ha): zgodnie z odpowiednimi usta-

leniami DZKDŁU KK; 
7) WD.1÷2.WS: zgodnie z odpowiednimi ustaleniami 

DZKDŁU KK; 
8) WD.1.K (0,04 ha): zgodnie z odpowiednimi ustale-

niami DZKDŁU KK; 

§ 38 

1. Tereny zamknięte oznaczono na rysunku planu 
sym”olem TK (tereny kolejowe) – wyznaczone zo-
stały na postawie decyzji nr 42 zinistra Transportu 
i Gospodarki zorskiej z dnia 28.12.2000 r. (Dz. U. 
zTiGz nr 7 z 2001 r., poz. 49). 
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2. W o”rę”ie terenów oznaczonych TK nie o”owiązują 
ustalenia planu. 

D z i a ł  KV 

Przepisy końcowe 

§ 39 

Dopuszcza się dotychczasowe użytkowanie i remonty 
istniejących o”iektów ”udowlanych do czasu realizacji 
ustaleń planu. 

§ 40 

Ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę 
do określania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 10 maja 
2003 r., poz. 717 z późniejszymi zmianami) równą 

30%. Nie po”iera się opłaty, jeśli właścicielem nieru-
chomości jest gmina i nieruchomość ta nie jest przed-
miotem dzierżawy wieczystej. 

§ 41 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Owidnica. 

§ 42 

Uchwała wchodzi w życie w terminie 30 dni od daty 
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 
 PRZJWWDNKCZLCC 
 RDDC GzKNC 

 WIESŁAW MALISZ 
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Załącznik nr 1 do uchwały Rady 
Gminy Świdnica z dnia 30 marca 
200i r. (poz. 1487) 
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Załącznik nr 1 do uchwały Rady 
Gminy Świdnica z dnia 30 marca 
200i r. (poz. 1487) 
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Załącznik nr 2 do uchwały Rady 
Gminy Świdnica z dnia 30 marca 
200i r. (poz. 1487) 
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Załącznik nr 3 do uchwały Rady 
Gminy Świdnica z dnia 30 marca 
200i r. (poz. 1487) 

 
 

rozstrzygnięcie o sposobie realizacjio zapisanych w planieo inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznejo które należą do zadań własnych gminy 

oraz zasadach ich finansowania 
 
dotyczy planu miejscowego Gminy Owidnica dla o”szaru przeznaczonego pod realizację drogowego 
o”ejścia miasta Owidnicy wraz z terenami przyległymi o”ejmującego części o”rę”ów Boleścin, By-
strzyca Dolna, Oagodnik, Komorów, zakowice, ziłochów, Ąłotwina, Witoszów Dolny i Pszenno 
w granicach określonych na rysunku planu, o powierzchni 1195,5 ha 
 
1. Knwestorem zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do 

zadań własnych gminy, ”ędzie Gmina Owidnica oraz administratorzy lu” właściciele sieci i urzą-
dzeń infrastruktury technicznej oraz dróg i ulic.  

 
2. Źródłem finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań 

własnych gminy ”ędą: 
– ”udżet Gminy Owidnica, 
– środki i fundusze zewnętrzne, 
– fundusze prywatne. 

 
 
 

1488 

UCHWAŁA RADY GMINY ŚWIDNICA 

z dnia 30 marca 2006 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego obszaru  położonego  w obrębie  wsi Wilków  oraz części wsi Pszennoo 

gmina Świdnica 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
z późn. zm.), art. 20 ust. 1 ustawy o z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z dnia 10 maja 2003 r. Nr 80, 
poz. 717 z późn. zm.) oraz w związku z uchwałami: nr XXV/323 
i nr XXV/324 Rady Gminy Owidnica z dnia 5 sierpnia 2004 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania prze-
strzennego wsi Wilków i Pszenno uchwala się, co następuje: 

 
 

D z i a ł  K 

Przepisy ogólne 

§ 1 

1. Przedmiotem miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego jest o”szar położony we wsiach: 
Wilków i Pszenno w Gminie Owidnica, o po-
wierzchni 1342,9 ha, w granicach określonych na 
rysunku planu. 

2. Ustalenia planu zostają wyrażone: 
1) niniejszym tekstem uchwały, 
2) rysunkiem planu w skali 1:2000 zawierającym 

graficzny zapis ustaleń planu. Równoprawnym 
zapisem rysunku planu jest zapis elektroniczny. 

§ 2 

Załącznikami do niniejszej uchwały są:  
1) rysunek planu w skali 1:2000 stanowiący ustalenia 

planu, 

2) rozstrzygnięcie o sposo”ie rozpatrzenia uwag do 
projektu planu, 

3) rozstrzygnięcie o sposo”ie realizacji, zapisanych 
w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz 
zasadach ich finansowania. 

§ 3 

Klekroć w uchwale jest mowa o: 
1) planie – należy przez to rozumieć niniejszy miej-

scowy plan zagospodarowania przestrzennego; 
2) działce – należy przez to rozumieć za”udowaną 

lu” nieza”udowaną działkę gruntu, której wielkość, 
cechy geometryczne, dostęp do drogi pu”licznej 
oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury 
technicznej spełniają wymogi realizacji o”iektów 
”udowlanych wynikające z odrę”nych przepisów 
i nie jest o”jęta w niniejszym planie zakazem za”u-
dowy, 
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3) wskaźnik za”udowy – należy przez to rozumieć sto-
sunek powierzchni za”udowy o”iektów ku”aturo-
wych do powierzchni działki, 

4) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to ro-
zumieć, że powinno ”yć ono realizowane na po-
wierzchni większej niż 50% powierzchni działki, 

5) przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to ro-
zumieć, że funkcje wymienione w ta”eli nr 1 jako 
dopuszczalne mogą ”yć realizowane na powierzchni 
mniejszej niż 50% powierzchni działki, funkcje istnie-
jące ”ilansuje się łącznie z projektowanymi, 

6) za”udowie jednorodzinnej – należy przez to rozumieć 
za”udowę jednorodzinną, jak również małe domy 
mieszkalne do 5 lokali mieszkalnych, 

7) terenie – należy przez to rozumieć kontur wydzielo-
ny na rysunku planu linią rozgraniczającą i opisany 
odrę”nym oznaczeniem literowo-cyfrowym, posia-
dający jednakowe ustalenia funkcjonalno-prze-
strzenne, tereny opisano wewnątrz o”rę”ów. 

 

D z i a ł  KK 

Ustalenia dla całego obszaru planu 

R o z d z i a ł  1 

Przeznaczenie  terenów  oraz  zasady  ochrony 
i kształtowania ładu przestrzennegoo w tym parametry 
i wskaźniki  kształtowania  zabudowy oraz zagospoda- 

rowania terenu 

§ 4 

Ustalenia DZKDŁU KK o”owiązują o ile ustalenia zawarte 
w DZKDLJ KKK nie stanowią inaczej. 

§ 5 

1. Ustala się podstawowe przeznaczenie terenów 
wyznaczonych na rysunku planu liniami rozgrani-
czającymi, oznaczonych w kolumnie 2 ta”eli nr 1 
sym”olem literowym. Zasady przeznaczenia terenu 
pod określoną funkcję podstawową i dopuszczalną 
określają odpowiednio 3 i 4 kolumna ta”eli: 

 
tabela nr 1 – przeznaczenie terenów 

przeznaczenie terenu 
Lp. 

oznaczenie 
sunkcji terenu podstawowe 

(do 100% terenuc 
dopuszczalne 

(do 50% terenuc 
1 2 3 4 

  1. M tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, zabudowa 
usługowa, zabudowa zagrodowa 

tereny sportu i rekreacji, 
drogi wewnętrzne 

  2. MN tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej tereny sportu i rekreacji; 
usługi realizowane jako wbudowane – do 30% 
powierzchni użytkowej obiektu o sunkcji pod-
stawowej, 
drogi wewnętrzne 

  3. MNU tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej tereny sportu i rekreacji, 
drogi wewnętrzne 

  4. MW tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej tereny sportu i rekreacji, usługi, zabudowa jed-
norodzinna, drogi wewnętrzne 

  5. U tereny zabudowy usługowej tereny sportu i rekreacji; rzemiosło produkcyjne 
z warsztatami wytwórczymi, magazyny; 
sunkcja mieszkaniowa wbudowana w kubaturę 
obiektu usługowego – do 50% powierzchni 
użytkowej obiektu sunkcji podstawowej 

  6. UC tereny rozmieszczenia obiektów handlowych 
o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m² 

tereny sportu i rekreacji; rzemiosło produkcyjne 
z warsztatami wytwórczymi, magazyny; 
drogi wewnętrzne 

  7. US tereny sportu i rekreacji (obiekty sportowe, hotele, 
domy letniskowe, pensjonaty, tereny pól namioto-
wych itp.c 

 

  8. R tereny rolnicze, zakaz zabudowy kubaturowej 
z dopuszczeniem obiektów i urządzeń insrastruktu-
ry technicznej oraz budowli rolniczych 

drogi realizowane jako dojazd do terenów rol-
nych 

  9. RM tereny zabudowy zagrodowej tereny obsługi produkcji rolniczej  
10. RU tereny obsługi produkcji rolniczej  intensywne uprawy rolne pod osłonami, tereny 

zabudowy zagrodowej 
11. UP tereny produkcyjno-usługowe (składy, magazyny, 

bazy przedsiębiorstw produkcyjnych, komunalnych, 
komunikacyjnych, tereny usług, stacje paliwc 

drogi wewnętrzne, mieszkalnictwo - zgodnie 
z ustaleniami szczegółowymi DZIAlU III 

12. P tereny obiektów produkcyjnych, składów i maga-
zynów w tym również: bazy przedsiębiorstw pro-
dukcyjnych, komunalnych, komunikacyjnych; sta-
cje paliw 

przemysłowe oczyszczalnie ścieków, handel, 
gastronomia, rzemiosło, usługi, drogi we-
wnętrzne, bocznice kolejowe 
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cd. ta”eli 
1 2 3 4 

15. ZL lasy, zakaz zabudowy kubaturowej  
16. ZP tereny zieleni urządzonej terenowe obiekty rekreacyjno-sportowe, obiekty 

małej architektury, inne obiekty niewymagające 
uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę 

17. ZD tereny ogrodów działkowych administracja, parkingi, place zabaw 
18. ZC cmentarze usługi związane z sunkcją cmentarza 
19. WS tereny wód powierzchniowych (teren powierzch-

niowych wód płynących i stojących, tereny rolne, 
wały przeciwpowodziowec 

urządzenia wodne, budowle hydrotechniczne 

20. KD tereny dróg i ulic publicznych urządzenia i obiekty związane z obsługą komu-
nikacji 

21. KDW tereny dróg wewnętrznych, parkingi istniejące obiekty garażowe – zakaz rozbudowy 
22. KK tereny bocznicy kolejowej tereny rolne – dopuszcza się 95% 
23. W tereny insrastruktury technicznej: 

– wodociągi, ujęcia wody, stacje uzdatniania wody  
   itp. 

 

24. K tereny insrastruktury technicznej: 
– kanalizacja (oczyszczalnie, pompownie ścieków  
   itp.c 

 

25. TK tereny kolejowe 
Tereny zamknięte na mocy decyzji nr 42 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 
28.12.2000 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów 
zamkniętych (Dz. Urzędowy MTiGM nr 7 z 2001 r., poz. 49c. 

 
 
2. Ustala się, że lokalizacja za”udowy garażowej, go-

spodarczej, zieleni urządzonej, miejsc postojowych 
w granicach terenów wyznaczonych liniami rozgra-
niczającymi, a przeznaczonych pod za”udowę ku-
”aturową, jest zgodna z planem. 

3. Ustala się, że poza funkcjami określonymi w usta-
leniach szczegółowych na całym o”szarze opraco-
wania możliwa jest lokalizacja o”iektów i urządzeń 
infrastruktury technicznej na ewentualnie wydzielo-
nych działkach o powierzchni do 500 m2.  

4. Dopuszcza się za”udowę zagrodową na terenach 
rolniczych oznaczonych literą R i wskazanych na 
rysunku planu. Warunki dopuszczenia: 

1) teren ma dostęp do drogi pu”licznej; 
2) infrastruktura techniczna jest wystarczająca dla 

zamierzenia ”udowlanego. 

§ 6 

Wskaźniki zagospodarowania działki i parametry za”u-
dowy odnoszą się do jej przeznaczenia niezależnie 
od kwalifikacji czy jest ono podstawowe, czy dopusz-
czalne. 

§ 7 

1. Ustala się wskaźniki zagospodarowania działki 
zgodnie z ta”elą nr 2: 

 
tabela nr 2 – wskaźniki zagospodarowania działki 

Lp. przeznaczenie terenu 
maksymalny wskaźnik zabudowy 

działki [%] 
minimalna powierzchnia biologicznie 

czynna [%] 
  1. M 60 35 
  2. MN 35 60 
  3. MNU 55 40 
  4. MW 55 40 
  5. U, UC 65 30 
  6. US 30 nie określa się 
  7. RU, RM, R 70 25 
  8. UP, P 80 15 
  9. ZP, ZD, ZC 15 nie określa się 
10. KK nie określa się nie określa się 
11. W, K nie określa się nie określa się 

 
 
2. Dopuszcza się inne parametry (przekraczające 

wskaźniki zawarte w ta”eli) zagospodarowania 
działek za”udowanych, co oznacza, że dopuszcza 
się remonty, modernizację i prze”udowę istniejącej 
za”udowy jak również odtworzenie za”udowy prze-
znaczonej do roz”iórki (o”rys poziomy powierzchni 

za”udowy nowych o”iektów nie może ”yć większy 
od o”rysu o”iektów przeznaczonych do roz”iórki). 
Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na ”udowę nowego 
o”iektu dopuszczone jest wyłącznie w terminie 
12 miesięcy od uzyskania zezwolenia na roz”iórkę 
lu” jej zgłoszenia. 
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3. Ustala się, że minimalna powierzchnia za”udowy 
projektowanego o”iektu mieszkalnego: 80 m². 

4. Ustala się następujące warunki roz”udowy: 
1) geometria dachu powinna nawiązywać do geo-

metrii dachu ”udynku istniejącego z tolerancją 
spadku połaci do 10%, 

2) dopuszcza się zachowanie wysokości istniejące-
go ”udynku, 

3) elewacje winny nawiązywać do tektoniki istnie-
jącego o”iektu. 

§ 8 

1. Ustala się parametry kształtowania za”udowy 
zgodnie z ta”elą nr 3: 

 
tabela nr 3 – parametry kształtowania zabudowy 

Lp. 
przeznaczenie 

zabudowy 
max wysokość zabudowy [m] geometria dachów 

spadek głównych 
połaci dachu [º] 

  1. M 12 kalenica prostopadła lub równole-
gła do ulicy 

20240 

  2. MN 10 kalenica prostopadła lub równole-
gła do ulicy 

30245 

  3. MNU 11 kalenica prostopadła lub równole-
gła do ulicy 

30245 

  4. MW 15 kalenica prostopadła lub równole-
gła do ulicy 

30245; dopuszcza 
się dachy płaskie 

  5. U 12 min. 20% obiektu kryte dachem 
stromym; układu kalenicy nie 

określa się 

15240 
 

 6. US 15 nie określa się - 
  7. RU, RM, R 11 - zabudowa mieszkaniowa; 

zabudowa gospodarcza 
i garażowa - nie określa się 

kalenica prostopadła lub równole-
gła do ulicy; 

zabudowa mieszkaniowa: 
zab. gospodarcza i garażowa: 

 
 

30240 
15240 

  8. UP, P 12 - w stresie 25 m od dróg 
publicznych 

nie określa się – 

  9. ZP, ZD, ZC 10 nie określa się – 
10. K, W, KK 8 nie określa się – 
11. obiekty obibkoye 

i oospodbicze nb 
teienbch zbbu-
doyy mieszkb-

nioyej 

nie wyższe niż dopuszczona 
wysokość zabudowy o sunkcji 

podstawowej 

kierunek kalenicy – prostopadły 
lub równoległy do budynku głów-

nego 

spadki jak w budynku 
o sunkcji podstawo-

wej lub dopuszczalnej 
z tolerancją do 10% 

 
 
2. Zaleca się dostosowanie parametru nowej za”udo-

wy do za”udowy istniejącej w sąsiedztwie i do-
stępnej z tej samej drogi; sąsiedztwem jest naj”liż-
szy ”udynek (o tej samej funkcji), jeśli odległość do 
naj”liższego ”udynku jest większa niż 50 m należy 
stosować parametr ustalony w ta”eli nr 3. 

3. Zakazuje się realizacji dachów o przesuniętej 
w pionie kalenicy lu” o niesymetrycznych spadkach 
połaci, również wtedy, gdy takie występują w są-
siedztwie. 

4. Geometria dachu powinna nawiązywać do ”udynku 
sąsiedniego z zastrzeżeniem punktu 3. Dopuszcza 
się wprowadzenie naczółków, lukarn, okien poła-
ciowych ”ez limitowania nachylenia połaci dasz-
ków.  

5. Dopuszcza się odstąpienie od ustalonych parame-
trów, jeśli ”udynki gospodarcze są lokowane w 
głę”i działki, minimum 30 m za ”udynkiem fronto-
wym oraz 50 m od terenów pu”licznych. 

6. Dopuszcza się odstąpienie od o”owiązku ustawie-
nia kalenicy prostopadle lu” równolegle do ulicy 
wtedy, gdy kształt działki to uniemożliwia. 

7. Dopuszcza się za”udowę gospodarczą i garażową 
w odległości mniejszej niż 3 m od granic działki 

oraz przy granicy wyłącznie w przypadku gdy są-
siednia działka ma takie same przeznaczenie 
w planie. 

8. Zakazuje się stosowania ogrodzeń pełnych o wyso-
kości powyżej 150 cm od dróg i ulic. 

9. Dopuszcza się tymczasowe lokalizacje o”iektów 
handlowych o powierzchni użytkowej do 20 m2 
i wysokości do 3,5 m ”ez prawa wydzielenia od-
rę”nej działki na ten cel. 

R o z d z i a ł  2 

Zasady ochrony środowiskao przyrody 

§ 9 

Ustala się: 
1) na terenach oznaczonych sym”olami zNU, z, zW 

i UP (położonych w ”ezpośrednim sąsiedztwie z te-
renami mieszkaniowymi) o”owiązują dopuszczalne 
poziomy hałasu jak dla terenów za”udowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej z usługami, 

2) na terenach oznaczonych sym”olami zN o”owiązu-
ją dopuszczalne poziomy hałasu jak dla terenów za-
”udowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
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3) działalność gospodarcza prowadzona w o”rę”ie 
terenów mieszkaniowych nie może powodować do-
jazdu samochodów ciężarowych o nośności powy-
żej 3,5 t. 

§ 10 

Do celów grzewczych planować stosowanie paliw 
ekologicznych. 

§ 11 

1. Gospodarkę odpadami nie”ezpiecznymi, czasowo 
składowanymi  na  terenach oznaczonych sym”o-
lem P, należy prowadzić zgodnie z przepisami 
ustawy o odpadach. 

2. Gospodarowanie odpadami innymi niż nie”ezpiecz-
ne należy prowadzić zgodnie z gminnym planem 
gospodarki odpadami. 

§ 12 

Działalność gospodarcza nie może powodować uciąż-
liwości wykraczających poza granice terenu, do które-
go inwestor posiada tytuł prawny. 

§ 13 

Ątarodrzew położony w o”rę”ie terenów chronionych 
na podstawie ustaleń Rozdziału 3 podlega ochronie. 
Usunięcie wymaga uzyskania zgody Wojewódzkiego 
Konserwatora Za”ytków. 

§ 14 

1. Na terenie ochrony środowiska przyrodniczego rzeki 
Bystrzycy za”rania się: 

1) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształ-
cających rzeź”ę terenu, z wyjątkiem prac zwią-
zanych z za”ezpieczeniem przeciwpowodzio-
wym al”o ”udową, od”udową, utrzymywaniem, 
remontem lu” naprawą urządzeń wodnych;  

2) uszkadzania i zanieczyszczania gle”y;  
3) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli 

zmiany te nie służą ochronie przyrody al”o ra-
cjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej;  

4) likwidowania, zasypywania i przekształcania na-
turalnych z”iorników wodnych, starorzeczy oraz 
o”szarów wodno-”łotnych;  

5) wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia 
użytkowanych gruntów rolnych;  

6) zmiany sposo”u użytkowania ziemi;  
7) umieszczania ta”lic reklamowych.  

2. Zakazy, o których mowa w ust. 1, nie dotyczą:   
1) realizacji inwestycji celu pu”licznego, 
2) likwidowania nagłych zagrożeń ”ezpieczeństwa 

powszechnego i prowadzenia akcji ratowni-
czych. 

R o z d z i a ł  3 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej 

§ 15 

1. Ustala się ochronę o”iektów za”ytkowych wskaza-
nych w ta”eli nr 4: 

 
tabela nr 4 – obiekty zabytkowe 

Lp. 
miejscowość 
rodzaj obiektu 

obiekt – adres ulica nr 

1 2 3 4 5 
 Pszenno    
  1. publiczne szkoła, ob. podstawowa Wrocławska 15 
  2. dom mieszkalny dom mieszkalny Długa 2 
  3. dom mieszkalny dom mieszkalny Długa 5 
  4. dom mieszkalny dom mieszkalny Nadbrzeżna 6 
  5. dom mieszkalny dom mieszkalny, ob. poczta Nadbrzeżna 12 
  6. dom mieszkalny dom mieszkalny Nadbrzeżna 32 
  7. dom mieszkalny dom mieszkalny Rolnicza 1 
  8. inne budynek gospodarczy w zespole Rolnicza 1 
  9. dom mieszkalny dom mieszkalny Rolnicza 11 
10. inne budynek gospodarczy Rolnicza 9 
11. dom mieszkalny dom mieszkalny Rolnicza 13 
12. dom mieszkalny dom mieszkalno-gospodarczy Rolnicza 13 
13. dom mieszkalny dom mieszkalny Rolnicza 15 
14. dom mieszkalny dom mieszkalny Rolnicza 21 
15. dom mieszkalny dom mieszkalny Rolnicza 23 
16. dom mieszkalny dom mieszkalny Rolnicza 25 
17. dom mieszkalny dom mieszkalny Rolnicza 27 
18. dom mieszkalny dom mieszkalno-gospodarczy Rolnicza 29 
19. dom mieszkalny dom mieszkalny Rolnicza 31 
20. dom mieszkalny dom mieszkalny Rolnicza 39 
21. dom mieszkalny dom mieszkalny Rolnicza 43 
22. przemysłowe budynek I w zespole Cukrowni Świdnicka  6 
23. przemysłowe budynek II w zespole Cukrowni Świdnicka 8 
24. przemysłowe budynek administracyjny – Dyrekcja Cukrowni Fabryczna 1 
25. przemysłowe budynek administracyjny Cukrowni Fabryczna 3,5 
26. dom mieszkalny dom mieszkalny Fabryczna 7,9 
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cd. ta”eli 
1 2 3 4 5 

 Wilkóy    
1. cmentarz cmentarz ewangelicki nieczynny   
2. osicyna mieszkalna osicyna mieszkalna w zespole pałacowym  11c 
3. osicyna mieszkalna osicyna mieszkalna w zespole pałacowym  11d 
4. osicyna mieszkalna osicyna mieszkalna w zespole pałacowym  28 
5. inne magazyn zbożowy w zespole pałacowym  11g 
6. dom mieszkalny dom mieszkalny  9 
7. dom mieszkalny dom mieszkalny  44 
8. dom mieszkalny dom mieszkalny  45 
9. ogrodzenie ogrodzenie z bramą w zespole  45 

 
 
2. Działania inwestycyjne w zakresie: prze”udowy, 

roz”udowy i remontów powodujące zmiany ”ryły, 
elewacji (zmiana kolorystyki, wymiana stolarki 
okiennej i drzwiowej) lu” geometrii dachu o”iektów 
za”ytkowych wymaga uzyskania zgody wojewódz-
kiego konserwatora za”ytków. 

3. Ustala się zasadę zachowania wielkości, tradycyj-
nych podziałów skrzydeł otworów okiennych 
i drzwiowych oraz utrzymania istniejących dekoracji 
powiązanych z tymi otworami (o”ramienia, nado-
kienniki, parapety, podokienniki). Wdstąpienie od 
tych zasad dopuszcza się wyłącznie za zgodą wo-
jewódzkiego konserwatora za”ytków. 

§ 16 

Na o”szarze planu wyznacza się strefy ochrony kon-
serwatorskiej: 
1) strefę „B” ochrony konserwatorskiej, w o”rę”ie 

której ustala się następujące zasady prowadzenia 
działalności inwestycyjnej: 
a) zachowanie zasadniczych elementów historycz-

nego rozplanowania, w tym przede wszystkim 
układu dróg, linii za”udowy, podziału działek 
i sposo”u zagospodarowania działek siedlisko-
wych, 

”) restauracja i modernizacja techniczna o”iektów 
o wartościach kulturowych z dostosowaniem 
współczesnej funkcji do wartości o”iektów, 

c) dostosowanie nowej za”udowy do historycznej 
kompozycji przestrzennej w zakresie skali 
i ukształtowania ”rył ”udynków, przy założeniu 
harmonijnego współistnienia elementów kompo-
zycji historycznej i współczesnej, 

d) pokrycie dachu: dachówka ceramiczna w kolo-
rze naturalnym, 

e) prowadzenie prac ziemnych wymaga uprzednie-
go powiadomienia Wojewódzkiego Konserwato-
ra Za”ytków, 
– w przypadku odkrycia za”ytków archeolo-

gicznych, przeprowadzenie na koszt inwesto-
ra archeologicznych ”adań ratowniczych; 

2) strefę „W” ochrony archeologicznej wokół stano-
wisk archeologicznych, w o”rę”ie której ustala się 
następujące zasady prowadzenia działalności inwe-
stycyjnej: 
a) uzgodnienie z Wojewódzkim Konserwatorem 

Za”ytków ro”ót ”udowlanych w zakresie pro-
wadzenia prac ziemnych, 

”) udostępnienie terenu do inspekcji przez organy 
ochrony za”ytków, 

c) w przypadku odkrycia za”ytków archeologicz-
nych, przeprowadzenie na koszt inwestora ar-
cheologicznych ”adań ratowniczych. 

§ 17 

Ustala się ochronę za”ytkowych układów zieleni 
kształtowanej (parki, cmentarze, aleje) przez: 
1) zachowanie terenu za”ytkowych założeń w grani-

cach historycznych, 
2) zakaz prowadzenia jakichkolwiek inwestycji ”ez 

uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Za-
”ytków, 

3) wszelkie prace porządkowe i renowacyjne należy 
prowadzić w porozumieniu z Wojewódzkim Kon-
serwatorem Za”ytków, 

4) istniejący starodrzew podlega ochronie; dopuszcza 
się wycinkę drzew za zgodą Wojewódzkiego Kon-
serwatora Za”ytków, 

5) układy zieleni kształtowanej należy konserwować, 
odtwarzając i uzupełniając tymi samymi gatunkami 
drzew. 

§ 18 

Wojewódzki Konserwator Za”ytków ma prawo ustalić 
szczególne wymagania dotyczące inwestycji w o”rę”ie 
strefy „B” ochrony konserwatorskiej niezależnie od 
ustaleń Rozdziału 1 niniejszego DZKDŁU KK. Knwestor 
ma prawo wystąpić do Wojewódzkiego Konserwatora 
Za”ytków o zalecenia konserwatorskie odnoszące się 
do planowanej inwestycji. 

R o z d z i a ł  4 

Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych 

§ 19 

Ustala się następujące wymagania dotyczące kształ-
towania przestrzeni pu”licznych: 
1) zakaz stosowania ”arier architektonicznych powo-

dujących ograniczenie dostępności przez oso”y 
niepełnosprawne, 

2) zaleca się nie stosowanie nawierzchni asfaltowych 
w strefach ruchu pieszego, 

3) w strefach pieszych należy przewidzieć strefy wy-
poczynku z zielenią towarzyszącą, 

4) powierzchnię ”iologicznie czynną realizować jako 
zieleń urządzoną, 
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5) umieszczanie reklam w strefie „B” ochrony kon-
serwatorskiej wymaga zgody Wojewódzkiego Kon-
serwatora Za”ytków, 

6) zakazuje się umieszczania reklam na o”iektach za-
”ytkowych wpisanych do rejestru za”ytków, 

7) lokalizacja reklam nie może naruszać widoczności 
dróg pu”licznych, ani przesłaniać lu” stanowić ”ez-
pośredniego tła dla znaków drogowych, 

8) szyldy, reklamy i ta”lice informacyjne umieszczane 
na ”udynkach nie mogą deformować ”ryły ani za-
kłócać ich fasad; powinny nawiązywać do tektoniki 
fasad. 

R o z d z i a ł  5 

Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów   podlegających   ochronieo   ustalonych   na 

podstawie odrębnych przepisów 

§ 20 

W planie uwzględniono ustalenia przepisów szczegól-
nych dla następujących o”szarów i o”iektów prawnie 
chronionych: 
1) złoża kopalin pospolitych – na podstawie map geo-

logicznych PKG i studium uikzp gminy, 
2) decyzję nr WO.KV-6210/52/98/97 z dnia 

24.03.1998 r. w sprawie ustanowienia strefy 
ochronnej ujęcia wody pitnej we wsi Pszenno; 

3) o”szary i o”iekty chronione na podstawie decyzji 
o wpisie do rejestru za”ytków: 
a) pałac w Wilkowie – wpis nr 945/Wł z dnia 

20.09.1983 r., 
”) park w Wilkowie – wpis nr 965/Wł z dnia 

27.12.1983 r. 

R o z d z i a ł  6 

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości 

§ 21 

Nie ustala się granic o”szarów wymagających scaleń 
i podziałów nieruchomości. 

§ 22 

Ustala się: 
1) podział nieruchomości w o”rę”ie strefy „B” ochro-

ny konserwatorskiej winien uwzględniać jej ustale-
nia i uzyskać zgodę Wojewódzkiego Konserwatora 
Za”ytków, 

2) warunki podziału nieruchomości: 
a) podział nieruchomości winien uwzględniać pa-

rametry i wskaźniki istniejącej i projektowanej 
za”udowy; nie dopuszcza się wydzielenia nowej 
działki z istniejącą za”udową niespełniającą 
przedmiotowych warunków, 

”) w terenach rolnych z dopuszczoną za”udową za-
grodową dopuszcza się podział nieruchomości na 
działki o powierzchni mniejszej niż 0,30 ha; 

c) dopuszcza się ustanowienie służe”ności drogowej 
do jednej działki (minimalna szerokość przejazdu – 
3,5 m). 

3) szczególne warunki podziału zawarto w DZKDLJ KKK. 
„Ustalenia dla terenów wyznaczonych planem”. 

R o z d z i a ł  7 

Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich użytkowaniu 

§ 23 

Dopuszcza się za”udowę terenów o nachyleniu stoku 
powyżej 15º o ile, na podstawie ”adań geologicznych, 
wykluczy się osuwanie mas ziemnych. 

§ 24 

1. Tereny położone między wałem przeciwpowodzio-
wym a linią ”rzegu są o”szarami ”ezpośredniego 
zagrożenia powodzią i podlegają ograniczeniom 
wynikającym z Prawa wodnego. 

2. Dopuszczenie zainwestowania w 50 m pasie 
wzdłuż wałów przeciwpowodziowych w try”ie 
przepisów Prawa wodnego. 

§ 25 

Na terenie ochrony pośredniej, wewnętrznej ujęcia 
wody w Pszennie za”rania się: 
  1) wprowadzania ścieków do ziemi i wód powierzch-

niowych, 
  2) rolniczego wykorzystania ścieków, 
  3) składowania odpadów promieniotwórczych, 
  4) stosowania nawozów sztucznych i chemicznych 

środków ochrony roślin, 
  5) ”udowy osiedli mieszkaniowych, 
  6) ”udowy dróg pu”licznych, 
  7) wydo”ywania kopalin, 
  8) wykonywania ro”ót melioracyjnych i wykopów 

ziemnych, 
  9) wykonywania odwodnień ”udowlanych i górni-

czych, 
10) lokalizowania zakładów przemysłowych i ferm 

hodowlanych, 
11) lokalizowania wysypisk i wylewisk ścieków, 
12) lokalizowania magazynów ropopochodnych i in-

nych su”stancji chemicznych oraz rurociągów do 
ich transportu, 

13) mycia pojazdów mechanicznych, 
14) urządzania parkingów, 
15) lokalizowania nowych ujęć wody, 
16) lokalizowania cmentarzy i grze”alni zwierząt. 

R o z d z i a ł  8 

Zasady modernizacjio rozbudowy i budowy systemów 
komunikacji 

§ 26 

1. Ustala się minimalne ilości miejsc parkingowych na 
działce zgodnie z ta”elą nr 5: 
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tabela nr 5 – miejsca parkingowe 

lp. sunkcja obiektu ilość miejsc parkingowych jednostka odniesienia 
  1. budynki mieszkalne (mieszkaniac 122 1 mieszkanie lub dom jednoro-

dzinny 
  2. mieszkania lub domy weekendowe 1 1 mieszkanie lub dom 
  3. biura i budynki administracji 1 30 2 40 m² pow. użytkowej 
  4. pomieszczenia o dużej częstotliwości odwie-

dzających (praktyki lekarskie, poczta, biura 
wysyłkowec 

1 20 2 30 m² pow. użytkowej 

  5. sklepy do 700 m2 pow. użytkowej  1 (ale nie mniej niż 2 miej-
sca na 1 sklepc 

30 2 50 m² pow. sprzedaży 

  6. sklepy powyżej 700 m2 pow. użytkowej 1 10 2 30 m² pow. sprzedaży 
  7. kościoły 1 10 2 40 miejsc siedzących 
  8. boiska sportowe 1 

+ 1 
50 m² pow. sportowej 
+ 10 2 15 odwiedzających 

  9. hale gier i zabaw 
hale sportowe 

1 
+ 1 

50 m² powierzchni 
+ 10 2 15 odwiedzających 

10. baseny kąpielowe otwarte 1 2002300 m² pow. działki bu-
dowlanej 

11. baseny kąpielowe zamknięte 1 
+ 1 

5 2 10 szasek na odzież 
+ 10 2 15 odwiedzających 

12. korty tenisowe 3 2 4 
+ 1 

1 kort 
+ 10 2 15 odwiedzających 

13. restauracje 1 4 2 8 m² pow. dla gości 
14. salony gry 1 

(minimum 3 miejscac 
10 2 20 m² pow. użytkowej zabu-
dowanej aparatami do gry 

15. hotele, pensjonaty, schroniska 1 2 2 6 łóżek 
16. schroniska młodzieżowe 1 10 łóżek 
17. przedszkola, żłobki 1 (minimum 2 miejscac 20 2 30 dzieci 
18. domy kultury 1 15 osób odwiedzających 
19. zakłady handlowe, przedsiębiorstwa 1 50 2 70 m² pow. użytkowej 

lub na 3 osoby zatrudnione 
20. magazyny, place magazynowe (składowec 1 120 m² pow. użytkowej 

lub na 3 osoby zatrudnione 
21. place wystawowe i place handlowe 1 80 2 100 m² pow. użytkowej 

lub na 1 osobę zatrudnioną 
22. warsztaty samochodowe,  

stacje paliw z warsztatami napraw 
6 1 stanowisko napraw 

23. myjnie samochodowe 3 1 stanowisko do mycia 
24. ogródki działkowe 1 3 ogródki 
25. cmentarze 1 (minimum 10 miejscc 2000 m² pow. działki 

 
 
2. Nie dopuszcza się ”ilansowania miejsc postojowych 

wzdłuż ulic (nie dotyczy o”iektów celu pu”liczne-
go). 

§ 27 

1. Dla dróg pu”licznych i wewnętrznych ustala się: 
1) KD-GP2/2 (droga krajowa – projektowana o”-

wodnica miasta Owidnicy): 
a) klasa drogi: główna ruchu przyspieszonego, 
”) przekrój poprzeczny: jezdnia 2x7,0 m + opa-

ski 2x0,5 m + po”ocza gruntowe 2x1,5 m, 
pas dzielący 4,0 m (dopuszcza się etapowa-
nie przekroju poprzecznego), 

c) linie rozgraniczające drogi są orientacyjne 
i mogą ”yć korygowane zgodnie z koniecz-
nymi rozwiązaniami technicznymi, 

2) KD-G1/2 (istniejąca droga krajowa do czasu re-
alizacji KD-GP2/2): 
a) klasa drogi: główna (istniejący prze”ieg), 

3) KD-Z1/2 (drogi powiatowe i gminne): 
a) klasa drogi: z”iorcza, 
”) przekrój poprzeczny: 2x3,00÷3,50 m, mini-

mum jednostronny chodnik, 
4) KD-L1/2 (drogi powiatowe i gminne): 

a) klasa drogi: lokalna, 
”) przekrój poprzeczny: 2x3,00 m, minimum 

jednostronny chodnik, 
5) KD-D1/2 (drogi gminne): 

a) klasa drogi: dojazdowa, 
”) przekrój poprzeczny: 2x min 2,50 m, w tere-

nie za”udowanym o”ustronny chodnik, 
6) KDW (drogi wewnętrzne):  

a) klasa drogi: ulice pieszo-jezdne, 
”) minimalna szerokość: 5 m. 

2. Dopuszczenie włączeń indywidualnych do dróg 
pu”licznych ustala zarządca drogi. 

3. Ustala się, że wydzielenie drogi wewnętrznej reali-
zowanej w o”rę”ie terenów przeznaczonych pod 
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zainwestowanie ku”aturowe powinno spełniać na-
stępujące wymagania:  
1) minimalna szerokość drogi dla terenów o funk-

cjach mieszkaniowych i mieszkaniowo-usługo-
wych: 8 m; dla terenów o funkcjach produkcyj-
nych i produkcyjno-usługowych: 12 m,  

2) zarząd drogi należy do właścicieli nieruchomości, 
które o”sługuje, 

3) miejsce i warunki włączenia do pu”licznego 
układu komunikacyjnego określa zarządca drogi 
pu”licznej, 

4) wyznaczenie drogi wewnętrznej niemającej 
dwustronnego połączenia z układem dróg pu-
”licznych (drogi dojazdowe do gruntów rolnych 
nie są drogami pu”licznymi w rozumieniu usta-
wy o drogach pu”licznych) wymaga wyznacze-
nia placu do zawracania pojazdów; w przypadku 
uznania drogi wewnętrznej jako drogi pożarowej 
plac do zawracania winien mieć wymiary 
20x20 m. 

R o z d z i a ł  9 

Zasady modernizacjio rozbudowy i budowy systemów 
infrastruktury technicznej 

§ 28 

1. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w wo-
dę: 
1) zachowuje się istniejące sieci wodociągowe, do-

puszczając prze”udowę odcinków sieci ze 
względów technicznych i eksploatacyjnych oraz, 
dla poszczególnych o”szarów za”udowanych 
lu” przeznaczonych pod za”udowę: 
a) w Pszennie: 

– adaptuje się dotychczasowy system za-
opatrzenia w wodę, 

– ustala się ”udowę nowego wodociągu 
w celu zaopatrzenia terenów przemysło-
wych i usług dla rolnictwa, 

”) w Wilkowie adaptuje się dotychczasowy sys-
tem zaopatrzenia w wodę, 

2) dopuszcza się możliwość korzystania z indywi-
dualnych studni lu” inny system zaopatrzenia 
w wodę terenów, 

3) dopuszcza się możliwość wymiany i remontów 
istniejących sieci, a także zmiany ich prze”iegów 
w przypadku kolizji z projektowanym zainwe-
stowaniem, 

4) dopuszcza się wariantowe wykorzystanie źródeł 
oraz reorganizację systemu zaopatrzenia 
w wodę w zakresie niez”ędnym dla prawidło-
wego funkcjonowania Gminy. 

2. Ustala się następujące zasady odprowadzenia 
i oczyszczania ścieków: 
1) przyjmuje się zasadę wyposażenia wszystkich 

o”szarów zainwestowania w systemy kanalizacji 
oraz, dla poszczególnych o”szarów za”udowa-
nych lu” przeznaczonych pod za”udowę: 
a) w Pszennie: 

– adaptuje się dotychczasowy system od-
prowadzenia ścieków kanalizacją grawita-
cyjno-tłoczną do sieci kanalizacyjnej 
m. Owidnicy, 

– ustala się ”udowę nowego kanału tłocz-
nego i modernizację pompowni celem 
ominięcia strefy ochronnej ujęcia wody 
Pszenno, 

– ustala się ”udowę kanalizacji grawitacyj-
no-tłocznej w celu odprowadzenia ścieków 
z terenów przemysłowo-usługowych poło-
żonych we wschodniej części Pszenna, 

”) w Wilkowie ustala się ”udowę kanalizacji sa-
nitarnej grawitacyjno-tłocznej z przepompow-
niami sieciowymi, ścieki z o”rę”u wsi odpro-
wadzane kanałem do istniejącej kanalizacji 
we wsi Pszenno, 

2) dopuszcza się: 
– prowadzenie projektowanych sieci pod wa-

runkiem, że nie ograniczą one możliwości 
wykorzystania terenu w sposó” określony 
w planie, 

– inne systemy odprowadzania i oczyszczania 
ścieków z terenów nowego zainwestowania 
o”jętych niniejszym planem, 

– tymczasowe użytkowanie szczelnego szam”a 
lu” realizację przydomowej oczyszczalni ście-
ków, jeśli nie można podłączyć o”iektu do sie-
ci kanalizacji sanitarnej; 

3) ustala się konieczność podczyszczania ścieków 
wytworzonych w związku z prowadzoną działal-
nością gospodarczą, przed odprowadzeniem ich 
do kanalizacji, jeżeli nie ”ędą odpowiadały nor-
mom jakościowym. 

3. Ustala się następujące zasady w zakresie odprowa-
dzenia ścieków opadowych: 
1) odprowadzenie ścieków opadowych należy 

przewidzieć do istniejących od”iorników, 
2) dla nawierzchni utwardzonych, nieprzepuszczal-

nych o powierzchni powyżej 1000 m² wymaga 
się zastosowania separatorów koalescencyjnych 
dla ścieków opadowych, o”owiązek zastosowa-
nia separatorów dla nawierzchni o pow. powyżej 
1000 m² nie dotyczy dróg i ulic jeśli zezwalają na 
to przepisy odrę”ne, 

3) powyższe ustalenie nie zwalnia inwestorów 
z o”owiązku wykonania separatorów (lu” innych, 
wymaganych urządzeń), jeśli skład odprowadza-
nych ścieków opadowych tego wymaga. 

4. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w gaz: 
1) zasilanie w gaz przewidziano z projektowanych 

sieci z możliwością ich roz”udowy; 
2) przewiduje się realizację stacji redukcyjno-po-

miarowych oraz ”udowę sieci średniego ciśnienia 
zgodnie z zasadami ustalonymi w § 29.; 

3) dopuszcza się wprowadzenie niskociśnieniowej 
sieci zaopatrzenia w gaz. 

5. Ustala się następujące zasady w zakresie elektro-
energetyki: 
1) zasilanie w energię elektryczną przewidziano z ist-

niejących linii z możliwością ich roz”udowy, 
2) na o”szarze przeznaczonym w niniejszym planie 

pod zainwestowanie ku”aturowe wymaga się 
prowadzenia nowych linii średniego i niskiego na-
pięcia pod powierzchnią terenu, 

3) na pozostałych terenach linie elektroenergetyczne 
sn i nn należy prowadzić pod powierzchnią tere-
nu, dopuszcza się ”udowę linii napowietrznych 
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w przypadku gdy nie ma możliwości przeprowa-
dzenia ich pod ziemią. 

6. Ustala się następujące zasady w zakresie sieci tele-
technicznych: 
1) sieci teletechniczne należy prowadzić pod po-

wierzchnią terenu, 
2) dopuszcza się ”udowę linii napowietrznych tylko 

w przypadku gdy nie ma możliwości przeprowa-
dzenia ich pod ziemią. 

7. Ustala się następujące zasady w zakresie gospodarki 
cieplnej: 
1) gospodarka cieplna powinna zostać oparta na 

indywidualnych kotłowniach pracujących na pa-
liwie gazowym lu” na paliwach ropopochod-
nych, 

2) dopuszcza się stosowanie kotłów ekologicznych 
na paliwo stałe (np.: spalające drewno, słomę 
lu” węgiel z paleniskiem ekologicznym, np.: re-
tortowym). 

3) zakazuje się lokalizowania z”iorników na gaz 
w pasie terenu działki położonym między liniami 
rozgraniczającymi ulic a ścianą ”udynku. 

§ 29 

1. Prowadzenie sieci infrastruktury technicznej lu” 
realizacja urządzeń (np.: kolektory kanalizacji sani-
tarnej, pompownie ścieków, odstojniki wód opa-
dowych, kolektory kanalizacji deszczowej, pom-
pownie wody, z”iorniki wody, wodociągi, studnie, 
urządzenia i linie elektroenergetyczne średniego 
i niskiego napięcia, urządzenia – maszty i linie tele-
techniczne, urządzenia – np.: stacje redukcyjno-po-
miarowe i sieci gazowe itp.) jest możliwa na każ-
dym terenie wskazanym w planie. Wielkość terenu 
przeznaczonego pod urządzenia infrastruktury tech-
nicznej nie może przekroczyć 500 m². Dopuszcza 
się wydzielenie na ten cel działki gruntu, do której 
dojazd powinien spełniać wymagania przejazdu po-
żarowego. 

2. Dopuszcza się zmiany prze”iegu istniejących sieci 
infrastruktury technicznej. 

D z i a ł  KKK 

Ustalenia dla terenów wyznaczonych planem 

§ 30 

1. Ustalenia dotyczące wskaźników zagospodarowa-
nia (za”udowy i powierzchni ”iologicznie czynnej) 
oraz parametrów za”udowy określają warunki za-
gospodarowania i za”udowy działki w o”rę”ie tere-
nu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi. 

2. Ustalenia dla terenów przeznaczonych pod drogi 
pu”liczne i wewnętrzne zawarte są w Rozdziale 8 
DZKDŁU KK. 

§ 31 

Ustalenia dla terenów we wsi Pszenno [PS]: 
1) PS.1.MN (0,37 ha): 

a) spadek głównych połaci nº] – 30÷40; 
”) układ głównej kalenicy – równolegle do ulicy; 
c) min. szerokość frontu działki nm] – 20; 
pozostałe ustalenia zgodnie z odpowiednimi ustale-
niami DZKDŁU KK; 

  2) PS.2.MN (2,89 ha): 
a) spadek głównych połaci nº] – 30÷40; 
”) układ głównej kalenicy – równolegle do ”ocznej 

granicy działki; 
c) min. szerokość frontu działki nm] – 20; 
pozostałe ustalenia zgodnie z odpowiednimi usta-
leniami DZKDŁU KK; 

  3) PS.3.MN (0,79 ha): 
a) spadek głównych połaci nº] – 30÷40; 
”) układ głównej kalenicy –prostopadle do ”ocznej 

granicy działki; 
c) min. szerokość frontu działki nm] – 20; 
pozostałe ustalenia zgodnie z odpowiednimi usta-
leniami DZKDŁU KK; 

  4) PS.4.MN (0,81 ha): 
a) spadek głównych połaci nº] – 30÷40; 
”) układ głównej kalenicy – prostopadle do ”ocz-

nej granicy działki; 
c) min. szerokość frontu działki nm] – 20; 
pozostałe ustalenia zgodnie z odpowiednimi usta-
leniami DZKDŁU KK; 

  5) PS.1.MW (0,37 ha): zgodnie z odpowiednimi usta-
leniami DZKDŁU KK; 

  6) PS.2.MW (0,61 ha): zgodnie z odpowiednimi usta-
leniami DZKDŁU KK; 

  7) PS.3.MW (0,20 ha): zgodnie z odpowiednimi usta-
leniami DZKDŁU KK; 

  8) PS.4.MW (0,86 ha): zgodnie z odpowiednimi usta-
leniami DZKDŁU KK; 

  9) PS.5.MW (0,65 ha): zgodnie z odpowiednimi usta-
leniami DZKDŁU KK; 

10) PS.i.MW (5,64 ha): 
a) wskazana zmiana geometrii dachów istnieją-

cych ”udynków wielorodzinnych na dachy 
strome, 

”) dopuszcza się realizację za”udowy mieszka-
niowej jednorodzinnej do 50% zajęcia terenu; 
warunki za”udowy jak dla zN, przy czym: 

pozostałe ustalenia zgodnie z odpowiednimi usta-
leniami DZKDŁU KK; 

11) PS.1.M (7,37 ha): zgodnie z odpowiednimi ustale-
niami DZKDŁU KK; 

12) PS.2.M (0,71 ha): zgodnie z odpowiednimi ustale-
niami DZKDŁU KK; 

13) PS.3.M (3,27 ha): 
a) spadek głównych połaci nº] – 30÷45; 
”) układ głównej kalenicy – prostopadle do ulicy; 
c) min. szerokość frontu działki nm] – 20; 
pozostałe ustalenia zgodnie z odpowiednimi usta-
leniami DZKDŁU KK; 

14) PS.4.M (0,34 ha): zgodnie z odpowiednimi ustale-
niami DZKDŁU KK; 

15) PS.5.M (3,74 ha): 
a) spadek głównych połaci nº] – 30÷45; 
”) układ głównej kalenicy – dla działek dostęp-

nych od ulicy KDW: prostopadle do ulicy; 
c) min. szerokość frontu działki nm] – 20; 
pozostałe ustalenia zgodnie z odpowiednimi usta-
leniami DZKDŁU KK; 

16) PS.i.M (0,09 ha): zgodnie z odpowiednimi ustale-
niami DZKDŁU KK; 

17) PS.1.U (1,11 ha): zgodnie z odpowiednimi ustale-
niami DZKDŁU KK; 

18) PS.2.U (2,29 ha): zgodnie z odpowiednimi ustale-
niami DZKDŁU KK; 
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19) PS.3.U (0,86 ha): zgodnie z odpowiednimi ustale-
niami DZKDŁU KK; 

20) PS.4.U (1,38 ha): zgodnie z odpowiednimi ustale-
niami DZKDŁU KK; 

21) PS.5.U (1,83 ha): zgodnie z odpowiednimi ustale-
niami DZKDŁU KK; 

22) PS.i.U (0,31 ha): zgodnie z odpowiednimi ustale-
niami DZKDŁU KK; 

23) PS.1.UC (11,56 ha): zgodnie z odpowiednimi 
ustaleniami DZKDŁU KK; 

24) PS.1.US (2,20 ha): zgodnie z odpowiednimi usta-
leniami DZKDŁU KK; 

25) PS.1÷7.R: zgodnie z odpowiednimi ustaleniami 
DZKDŁU KK; 

26) PS.1.RM (1,78 ha): zgodnie z odpowiednimi usta-
leniami DZKDŁU KK; 

27) PS.2.RM (0,38 ha): zgodnie z odpowiednimi usta-
leniami DZKDŁU KK; 

28) PS.1.RU: (8,28 ha) zgodnie z odpowiednimi usta-
leniami DZKDŁU KK; 

29) PS.1.UP (1,17 ha): 
a) dopuszcza się realizację za”udowy mieszka-

niowej jednorodzinnej do 30% zajęcia terenu; 
warunki za”udowy jak dla zN; 

pozostałe ustalenia zgodnie z odpowiednimi usta-
leniami DZKDŁU KK; 

30) PS.2.UP (1,52 ha): zgodnie z odpowiednimi usta-
leniami DZKDŁU KK; 

31) PS.3.UP (18,45 ha): zgodnie z odpowiednimi usta-
leniami DZKDŁU KK; 

32) PS.1.P (16,38 ha): zgodnie z odpowiednimi usta-
leniami DZKDŁU KK; 

33) PS.2.P (27,05 ha): zgodnie z odpowiednimi usta-
leniami DZKDŁU KK; 

34) PS.3.P (11,02 ha): zgodnie z odpowiednimi usta-
leniami DZKDŁU KK; 

35) PS.4.P (32,47 ha): zgodnie z odpowiednimi usta-
leniami DZKDŁU KK; 

36) PS.5.P (48,02 ha): zgodnie z odpowiednimi usta-
leniami DZKDŁU KK; 

37) PS.i.P (111,71 ha): zgodnie z odpowiednimi usta-
leniami DZKDŁU KK; 

38) PS.1.P/RU (8,91 ha): zgodnie z odpowiednimi 
ustaleniami DZKDŁU KK, wskaźniki i parametry za-
”udowy należy przyjąć jak dla „P”; 

39) PS.1÷3.ZL: zgodnie z odpowiednimi ustaleniami 
DZKDŁU KK; 

40) PS.1.ZD (3,85 ha): zgodnie z odpowiednimi usta-
leniami DZKDŁU KK; 

41) PS.1.ZP (0,46 ha): zgodnie z odpowiednimi usta-
leniami DZKDŁU KK; 

42) PS.2.ZP (0,13 ha): zgodnie z odpowiednimi usta-
leniami DZKDŁU KK; 

43) PS.1÷2.WS: zgodnie z odpowiednimi ustaleniami 
DZKDŁU KK; 

44) PS.1÷i.W (teren ujęcia wody – strefa ochrony 
”ezpośredniej):  
zgodnie z odpowiednimi ustaleniami DZKDŁU KK; 

45) PS.7.W (2,46 ha): zgodnie z odpowiednimi usta-
leniami DZKDŁU KK; 

46) PS.1.K (0,04 ha): zgodnie z odpowiednimi ustale-
niami DZKDŁU KK. 

§ 32 

Ustalenia dla terenów we wsi Wilków [W]: 
  1) WI.1.MN (1,44 ha): 

a) spadek głównych połaci nº] – 30÷40; 
”) układ głównej kalenicy – prostopadle do ”ocz-

nej granicy działki; 
c) min. szerokość frontu działki nm] – 25; 
pozostałe ustalenia zgodnie z odpowiednimi usta-
leniami DZKDŁU KK; 

  2) WI.2.MN (0,21 ha): 
a) spadek głównych połaci nº] – 30÷40; 
”) układ głównej kalenicy – prostopadle do ”ocz-

nej granicy działki; 
c) min. szerokość frontu działki nm] – 20; 
pozostałe ustalenia zgodnie z odpowiednimi usta-
leniami DZKDŁU KK; 

  3) WI.1.M (4,22 ha): 
a) spadek głównych połaci nº] – 30÷40; 
”) układ głównej kalenicy – prostopadle do ulicy; 
c) min. szerokość frontu działki nm] – 20; 
pozostałe ustalenia zgodnie z odpowiednimi usta-
leniami DZKDŁU KK; 

  4) WI.2.M (0,70 ha): 
a) spadek głównych połaci nº] – 30÷40; 
”) układ głównej kalenicy – równolegle do ulicy; 
pozostałe ustalenia zgodnie z odpowiednimi usta-
leniami DZKDŁU KK; 

  5) WI.3.M (5,63 ha): 
a) spadek głównych połaci nº] – 30÷40; 
”) układ głównej kalenicy – równolegle do ulicy; 
pozostałe ustalenia zgodnie z odpowiednimi usta-
leniami DZKDŁU KK; 

  6) WI.4.M (1,82 ha): 
a) spadek głównych połaci nº] – 30÷45; 
”) układ głównej kalenicy – dla działek położonych 

przy KD-D1/2: równolegle do ulicy; 
pozostałe ustalenia zgodnie z odpowiednimi usta-
leniami DZKDŁU KK; 

  7) WI.5.M (0,56 ha): zgodnie z odpowiednimi ustale-
niami DZKDŁU KK; 

  8) WI.i.M (0,17 ha): zgodnie z odpowiednimi ustale-
niami DZKDŁU KK; 

  9) WI.7.M (0,11 ha): zgodnie z odpowiednimi ustale-
niami DZKDŁU KK; 

10) WI.8.M (1,57 ha): zgodnie z odpowiednimi ustale-
niami DZKDŁU KK; 

11) WI.9.M (2,49 ha): 
a) spadek głównych połaci nº] – 35÷45; 
”) układ głównej kalenicy – nie określa się; 
pozostałe ustalenia zgodnie z odpowiednimi usta-
leniami DZKDŁU KK; 

12) WI.10.M (2,34 ha): 
a) spadek głównych połaci nº] – 30÷45; 
”) układ głównej kalenicy – równolegle do ulicy; 
c) min. szerokość frontu działki nm] – 25; 
pozostałe ustalenia zgodnie z odpowiednimi usta-
leniami DZKDŁU KK; 

13) WI.11.M (4,15 ha): 
a) spadek głównych połaci nº] – 30÷45; 
”) układ głównej kalenicy – równolegle do ulicy; 
c) min. szerokość frontu działki nm] – 20; 
pozostałe ustalenia zgodnie z odpowiednimi usta-
leniami DZKDŁU KK; 
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14) WI.1.U (0,17 ha): zgodnie z odpowiednimi ustale-
niami DZKDŁU KK; 

15) WI.1.US (1,27 ha): zgodnie z odpowiednimi usta-
leniami DZKDŁU KK; 

16) WI.1÷14.R: zgodnie z odpowiednimi ustaleniami 
DZKDŁU KK; 

17) WI.1.RU (2,89 ha): zgodnie z odpowiednimi usta-
leniami DZKDŁU KK; 

18) WI.1÷4.ZL: zgodnie z odpowiednimi ustaleniami 
DZKDŁU KK; 

19) WI.1.ZC (0,23 ha): zgodnie z odpowiednimi usta-
leniami DZKDŁU KK; 

20) WI.1.ZP (0,69 ha): zgodnie z odpowiednimi usta-
leniami DZKDŁU KK; 

21) WI.1÷3.WS: zgodnie z odpowiednimi ustaleniami 
DZKDŁU KK; 

22) WI.1.KK: zgodnie z odpowiednimi ustaleniami 
DZKDŁU KK. 

§ 33 

Tereny zamknięte oznaczono na rysunku planu sym”o-
lem TK (tereny kolejowe) – wyznaczone zostały na 
postawie decyzji nr 42 zinistra Transportu i Gospo-
darki zorskiej z dnia 28.12.2000 r. (Dz. U. zTiGz 
nr 7 z 2001 r., poz. 49). W o”rę”ie terenów oznaczo-
nych TK nie o”owiązują ustalenia planu. 
 
 
 
 
 

D z i a ł  KV 

Przepisy końcowe 

§ 34 

Dopuszcza się dotychczasowe użytkowanie i remonty 
istniejących o”iektów ”udowlanych do czasu realizacji 
ustaleń planu. 

§ 35 

Ustala się stawkę procentową stanowiącą podstawę 
do określania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 10 maja 
2003 r., poz. 717 z późniejszymi zmianami) równą 
30%. Nie po”iera się opłaty, jeśli właścicielem nieru-
chomości jest gmina i nieruchomość ta nie jest przed-
miotem dzierżawy wieczystej. 

§ 36 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Owidnica. 

§ 37 

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

 PRZJWWDNKCZLCC 
 RDDC GzKNC 

 WIESŁAW MALISZ 
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Załącznik nr 1 do uchwały Rady 
Gminy Świdnica z dnia 30 marca 
200i r. (poz. 1488) 
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Załącznik nr 2 do uchwały Rady 
Gminy Świdnica z dnia 30 marca 
200i r. (poz. 1488) 

 

 
 

Załącznik nr 3 do uchwały Rady 
Gminy Świdnica z dnia 30 marca 
200i r. (poz. 1488) 

 
rozstrzygnięcie o sposobie realizacjio zapisanych w planieo inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznejo które należą do zadań własnych gminy 
oraz zasadach ich finansowania 

 
dotyczy planu miejscowego Gminy Owidnica dla o”szaru o”rę”u Wilków oraz części o”rę”u Pszenno 
z wyłączeniem terenów o”jętych uchwałą nr LXK/621/2002 z dnia 26 września 2002 r. w sprawie 
przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla o”szaru prze-
znaczonego pod realizację drogowego o”ejścia miasta Owidnicy wraz z terenami przyległymi w grani-
cach określonych na rysunku planu, o powierzchni 1342,9 ha 

1. Knwestorem zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do 
zadań własnych gminy, ”ędzie Gmina Owidnica oraz administratorzy lu” właściciele sieci i urzą-
dzeń infrastruktury technicznej oraz dróg i ulic.  

2. Źródłem finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań 
własnych gminy ”ędą: 
– ”udżet Gminy Owidnica, 
– środki i fundusze zewnętrzne, 
– fundusze prywatne. 
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1489 

UCHWAŁA RADY GMINY W WIŃSKU 

z dnia 5 kwietnia 2006 r. 

w sprawie zasad przekazywania jednostkom pomocniczym gminy środków 
budżetowych na realizację funduszu wspierania inicjatyw lokalnych 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
z późn. zm.) Rada Gminy w Wińsku uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Ustalić następujące zasady przekazywania środków 
finansowych przeznaczonych na wspieranie inicjatyw 
lokalnych: 
1. Orodki finansowe przewidziane corocznie w ”udże-

cie gminy na wspieranie inicjatyw lokalnych dzieli 
się między jednostki pomocnicze gminy, w stosun-
ku do licz”y mieszkańców. 

2. Ustala się stawkę ”azową środków przyznawanych 
jednostce pomocniczej gminy na wspieranie inicja-
tyw lokalnych na kwotę 7 zł (siedem złotych) na 
jednego mieszkańca. 

 Ątawka ”azowa podlega corocznej waloryzacji 
o przyjętą do opracowania projektu ustawy ”udże-
towej prognozę średniorocznego wskaźnika cen 
towarów i usług konsumpcyjnych, ogłoszoną przez 
Prezesa Głównego Urzędu Ątatystycznego. 

3. Wysokość środków przeznaczonych na wspieranie 
inicjatyw lokalnych przyznawanych jednostkom 
pomocniczym gminy na dany rok ustala się przez 
pomnożenie licz”y mieszkańców zameldowanych 
na po”yt stały na terenie sołectwa w dniu 
30 września roku poprzedzającego rok, na który 
ustalany jest ”udżet, przez wysokość stawki ”azo-
wej, z tym że kwota rocznie przyznawanych środ-
ków nie może ”yć niższa niż 1.000 złotych. 

§ 2 

Ustala się dwa etapy wykorzystania tych środków: 
a) podstawowy – o”ejmujący wszystkie sołectwa 

według zasad opisanych w § 1 ust. 3 uchwały 
z terminem wykorzystania środków do dnia 
30 września, 

”) środki niewykorzystane w ustalonym terminie nale-
ży ponownie rozdzielić w terminie do dnia 15 paź-
dziernika danego roku na sołectwa, które wykorzy-
stały nie mniej niż 80% środków w pierwszym eta-
pie i złożyły pisemne zapotrze”owanie na KK etap. 

 Zasady rozdziału środków taki jak w pierwszym 
etapie, tj. środki, które pozostały po dniu 30 wrze-
śnia dzieli się przez ilość mieszkańców występują-
cych w zapotrze”owaniu drugiego etapu. 

§ 3 

Orodki przyznawane do dyspozycji jednostek pomocni-
czych gminy w try”ie niniejszej uchwały mogą ”yć 
przeznaczone wyłącznie na wspieranie inicjatyw lokal-
nych przy udziale pracy własnej społeczności, miesz-
czących się w ramach zadań własnych gminy określo-
nych w art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym. 

§ 4 

1. Orodki finansowe przeznaczone jednostce pomocni-
czej gminy na dany rok muszą ”yć wykorzystane 
do dnia 30 listopada tego roku. 

2. Wrgan wykonawczy jednostki pomocniczej gminy, 
w terminie do dnia 15 grudnia każdego roku, składa 
Radzie Gminy i Wójtowi sprawozdanie z wykorzy-
stania środków przeznaczonych na wspieranie ini-
cjatyw lokalnych. 

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego i podlega wywieszeniu na ta”licy ogło-
szeń Urzędu Gminy Wińsko. 
 
 
 
 PRZJWWDNKCZLCC 
 RDDC GzKNC 

 JÓZEF LIS 
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1490 

UCHWAŁA RADY GMINY  ÓRAWINA 

z dnia 7 kwietnia 2006 r. 

w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Mnichowiceo gm.  órawina 

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

 
 

§ 1 

Nadaje się nazwy ulicom we wsi znichowice: 
1. droga – oznaczona w ewidencji gruntów jako dział-

ka nr 222 ul. Jesionowa 
2. droga – oznaczona w ewidencji gruntów jako dział-

ka nr 144/2 ul. Jaśminowa 
Położenie ulic przedstawiono na kopii mapy ewiden-
cyjnej, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwa-
ły. 

§ 2 

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Wójtowi  Gminy 
sórawina. 

§ 3 

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

 PRZJWWDNKCZLCC 
 RDDC GzKNC 

 MAREK STANISŁAW OSIŃSKI 
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Załącznik do uchwały Rady 
Gminy  órawina z dnia 7 kwiet-
nia 200i r. (poz. 1490) 
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1491 

ZARZĄDZENIE STAROSTY AOLESŁAWIECKIEGO 

z dnia 27 marca 2006 r. 

w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka 
w placówce  opiekuńczo-wychowawczej  funkcjonującej na terenie Powiatu 

Aolesławieckiego w 200i roku 

 Na podstawie art. 86 ust. 7 oraz art. 6 pkt 15 ustawy z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 ze zm.) zarządzam, co 
następuje: 

 
§ 1 

Ustalam średni miesięczny koszt utrzymania dziecka 
w Domu Dziecka Ąióstr Jlż”ietanek w Bolesławcu – 
w 2006 roku – w wysokości 1644, 56 zł (słownie zł: 
jeden tysiąc sześćset czterdzieści cztery 56/100). 

§ 2 

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi 
Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie  w  Bole-
sławcu. 
 
 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą 
od 1 stycznia 2006 r. 

§ 4 

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Dolnośląskiego. 
 
 
 ĄTDRWĄTD BWLJĄŁDWKJCKK 

 KRZYSZTOF KONOPKA 

 
 

1492 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI AEZPIECZEŃSTWA 
I PORZĄDKU W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ ZA ROK 2005 

 
Na podstawie art. 38a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1592 ze zmianami)) w celu realizacji zadań Ątarosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi 
służ”ami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku i ”ezpieczeństwa 
o”ywateli, utworzono Komisję Bezpieczeństwa i Porządku, zwaną dalej Komisją. Przewodniczącym Komisji jest 
Ątarosta Powiatu Ątanisław Wicha. 
W skład Komisji weszli, zgodnie z Zarządzeniem nr 19/2001 Ątarosty Powiatu Oredzkiego z dnia 4 grudnia 
2001 r., następujący przedstawiciele: 
1. Oanina Gawlik     – przedstawiciel Ątarosty Oredzkiego 
2. Władysław Czarkowski – przedstawiciel Ątarosty Oredzkiego  
3. Leszek Gawliński    – przedstawiciel Ątarosty Oredzkiego  
4. Bogusław Lis     – przedstawiciel Rady Powiatu w Orodzie Oląskiej  
5. zikołaj zaciejowski   – przedstawiciel Rady Powiatu w Orodzie Oląskiej  
6. Dndrzej Ąłowik          – przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Orodzie Oląskiej  
7. Oanusz zarkiewicz   – przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Orodzie Oląskiej  
8. zarek Kucharski    – przedstawiciel Prokuratury Rejonowej w Orodzie Oląskiej  

Komisja w roku 2005 od”yła jedno posiedzenie: 
– 19 października 2005 r. – posiedzenie, którego tematem ”yła kwestia możliwego wystąpienia epidemii pta-

siej grypy. Referującym ww. zagadnienia ”ył Powiatowy Lekarz Weterynarii pan Dndrzej Waczyński. Konty-
nuacją tematu posiedzenia ”yła konferencja zorganizowana w Ątarostwie Powiatowym przez Powiatowego 
Lekarza Weterynarii, dotycząca zagrożenia wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków. W spotkaniu udział 
wzięło większość Powiatowych Lekarzy Weterynarii Województwa Dolnośląskiego, Wojewódzki Lekarz We-
terynarii, przedstawiciele Dolnośląskiej Wojewódzkiej Komendy Policji, Komendy Wojewódzkiej Państwowej 
Ątraży Pożarnej, pozostałe służ”y powiatowe oraz przedstawiciele wszystkich gmin Powiatu Oredzkiego.  

W posiedzeniu Komisji uczestniczyli ponadto Komendant PPĄP w Orodzie Oląskiej, Powiatowy Lekarz Weteryna-
rii oraz Dyrektor Ątacji Ąanitarno-Jpidemiologicznej w Orodzie Oląskiej. W 2006 roku wystąpiono do Prokuratury 
Rejonowej w Orodzie Oląskiej o oddelegowanie nowego przedstawiciela w miejsce Prokuratora Rejonowego 
Pana zarka Kucharskiego.  
 
 ĄTDRWĄTD 
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INFORMACJA PREZESA URZYDU REGULACJI ENERGETYKI 

dotycząca wygaśnięcia decyzji koncesyjnych Kotłowni „KOWARY” 
Spółka z o. o. w likwidacji z siedzibą w Kowarach 

 
W dniu 13 kwietnia 2006 r. Prezes URJ decyzją nr WCC/1119D/5983/W/WWR/ 
/2006/OK  stwierdził  wygaśnięcie  decyzji  koncesyjnej  na prowadzenie działalności 
gospodarczej w zakresie wytwarzania ciepła z dnia 3 sierpnia 2004 r. 
nr WCC/1119/5983/W/WWR/2004/nC oraz decyzją nr PCC/1094D/5983/ 
/W/WWR/2006/OK stwierdził wygaśnięcie decyzji koncesyjnej na prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej w zakresie przesyłania i dystry”ucji ciepła z dnia 3 sierpnia 
2004 r. nr PCC/1094/5983/W/WWR/2004/nC.  
 

Uzasadnienie 

Pismem z dnia 21 marca 2006 r. likwidator Przedsię”iorstwa wystąpił z wnioskiem 
o stwierdzenie wygaśnięcia tej decyzji – uzasadniając to faktem zaprzestania zaopa-
trywania od”iorców w ciepło, w wyniku rozwiązania Ąpółki i postawienia jej w stan 
likwidacji. 

W świetle art. 162 § 1 pkt 1 Kodeksu postępowania administracyjnego organ admi-
nistracji pu”licznej, który wydał decyzję w pierwszej instancji, stwierdza jej wyga-
śnięcie, jeżeli decyzja stała się ”ezprzedmiotowa, a stwierdzenie wygaśnięcia takiej 
decyzji nakazuje przepis prawa al”o gdy leży to w interesie społecznym lu” w intere-
sie strony. 

zając na uwadze powyższe okoliczności należy stwierdzić, że wygaśnięcie decyzji 
o udzieleniu koncesji leży w interesie strony.  

 
 Z upoważnienia Prezesa Urzędu Regulacji Jnergetyki 

 ZASTYPCA DYREKTORA 
 PWŁUDNKWWW-ZDCnWDNKJGW 
  WDDZKDŁU TJRJNWWJGW 
 URZĘDU RJGULDCOK JNJRGJTCKK 
 z siedzi”ą we Wrocławiu 

 JJawwiJ GoioolwwkJ 
 
 
 
 
 

Jgzemplarze ”ieżące i z lat u”iegłych oraz załączniki można na”ywać: 

1) w punktach sprzedaży: 

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

 – Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Oeleniej Górze, 58-560 Oelenia Góra, ul. nirszfelda 15D, tel. 0-75/764-72-99, 

 – Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Ąkar”ka 3, tel. 0-76/856-08-00 w. 401, 

 – Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Wał”rzychu, 58-300 Wał”rzych, ul. Ąłowackiego 23a-24, tel. 0-74/849-40-70. 

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

50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-02, 

Z”iory  Dziennika  Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bi”liotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 

pl. Powstańców Warszawy 1,  50-951 Wrocław,  tel. 0-71/340-62-54.  Treść wydawanych dzienników dostępna jest w Knternecie na stronie: 

http://www.duw.pl//dzienn.htm 
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