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1449
UCHWAŁA RADY POWIATU W MILICZU
NR XI/85/2008
z dnia 12 lutego 2008 r.
w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagradzania za
godziny ponadwygiarowe i godziny dora nyco zastępstw oraz nauczycielskiego dodatku gieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionyco w szkołaco
prowadzonyco przez Powiat Milicki
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.),
art. 30 ust. 6 i 6a, art. 54 ust. 7 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia
1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.)
Rada Powiatu w Miliczu ucRwala, co następuje:
§1
UcRwała określa wysokość stawek dodatku: funkcyjnego, motywacyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowe warunki icR przyznawania, szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat, a także
szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnycR zastępstw oraz nauczycielskiego dodatku
mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionycR w szkołacR prowadzonycR przez powiat milicki.
§2
Ilekroć w ucRwale jest mowa o:
1) nauczycielacR bez bliższego określenia – należy
przez to rozumieć nauczycieli, dyrektorów, wycRowawców i innycR pracowników pedagogicznycR
zatrudnionycR w szkołacR i placówkacR wymienio-

nycR w art. 1 ust. 1 pkt 1 oraz 1a ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela – prowadzonycR przez Powiat Milicki,
2) szkołacR bez bliższego określenia – należy przez to
rozumieć zespoły szkół oraz szkoły i placówki wymienione w art. 1 ust. 1 oraz 1a ustawy z dnia 26
stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela – prowadzone przez Powiat Milicki.
§3
1. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły lub
sprawowanie funkcji wycRowawcy klasy, doradcy
metodycznego, opiekuna stażu, przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości określonej w poniższej
tabeli:
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Miesięcznie w zł

Szkoły (zespoły szkół) wszystkich typów:
a) dyrektor
b) wicedyrektor
c) kierownik szkolenia praktycznego
d) zastępca kierownika

500–900
r00–600
r00–500
250–450

Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, domy dziecka:
a) dyrektor
b) wicedyrektor
c) kierownik internatu

400–700
r00–500
r00–500

Kierownik internatu niewymienionego pod lp. 2

r00–500

Dyrektor (kierownik) schroniska młodzieżowego

250–450

Zastępca kierownika internatu

200–400

4.

Dyrektor Centrum Edukacyjno-Metodycznego

400–600

5.

Dyrektor poradni pedagogiczno-psychologicznej

400–600

6.

Nauczyciel doradca metodyczny

500

7.

Nauczyciel wychowawca klasy

100

8.

Nauczyciel – opiekun stażu nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela:
a) kontraktowego
b) mianowanego

100
50

2.

r.

2. Wysokość dodatku funkcyjnego ustala się,
uwzględniając między innymi wielkość szkoły, jej
strukturę organizacyjną, złożoność zadań wynikającycR z pełnienia funkcji oraz wyniki pracy.
(Skarga Wojewody Dolnośląskiego NK.II.0914-10/74/
/08 z dnia 22 kwietnia 2008 r. do WSA we Wrocławiu
na § 3 ust. 2 we fragmencie noraz wyniki pracyp).
3. Nauczycielowi, o którym mowa w ust. 1, przysługuje jeden dodatek funkcyjny w wysokości
uwzględniającej zajmowanie stanowiska kierowniczego oraz sprawowanie funkcji.
4. Dodatek funkcyjny nie przysługuje od pierwszego
dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia obowiązków
związanycR z powierzonym stanowiskiem kierowniczym lub sprawowaniem funkcji, a jeżeli zaprzestanie pełnienia obowiązków nastąpiło pierwszego
dnia miesiąca – od tego dnia.
(Skarga Wojewody Dolnośląskiego NK.II.0914-10/74/
/08 z dnia 22 kwietnia 2008 r. do WSA we Wrocławiu
na § 3 ust. 4)
5. Dodatek funkcyjny w wysokości ustalonej dla dyrektora szkoły przysługuje wicedyrektorowi od
pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po jednym miesiącu nieobecności dyrektora
szkoły z przyczyn innycR niż urlop wypoczynkowy.
6. W przypadku nauczycieli niepełnozatrudnionycR
kwotę dodatku ustala się proporcjonalnie do wymiaru zatrudnienia.
§4
1. Do warunków przyznawania nauczycielom dodatku
motywacyjnego należą:
1) udokumentowane
osiągnięcia
edukacyjne
uczniów;

2) osiągnięcia uczniów potwierdzone w konkursacR, turniejacR i olimpiadacR oraz w innycR
obszaracR działania związanycR z realizowanym procesem dydaktycznym;
3) skuteczne rozwiązywanie problemów wycRowawczycR uczniów poprzez kształtowanie postaw odpowiedzialności za własną edukację,
planowanie własnej przyszłości, pracy nad sobą oraz właściwycR postaw moralnycR i społecznycR;
4) skuteczne przeciwdziałanie agresji, patologiom
i uzależnieniom;
5) aktywne i efektywne działania na rzecz
uczniów potrzebującycR opieki z uwzględnieniem icR potrzeb, w szczególności w stałej
współpracy z rodzicami, właściwymi instytucjami i osobami świadczącymi pomoc socjalną;
6) inicjowanie i organizowanie imprez i uroczystości szkolnycR;
7) udział w komisjacR egzaminacyjnycR, o którycR mowa w przepisacR w sprawie warunków
i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słucRaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołacR
publicznycR;
8) opieka nad samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi
w szkole;
9) inicjowanie i prowadzenie nadobowiązkowycR
zajęć pozalekcyjnycR lub pozaszkolnycR;
10) skuteczne kierowanie rozwojem ucznia uzdolnionego;
11) adaptacja i praktyczne stosowanie nowoczesnycR metod nauczania i wycRowania we
współpracy z organami sprawującymi nadzór
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pedagogiczny oraz innymi instytucjami wspomagającymi;
12) skuteczne zarządzanie szkołą zapewniające ciągły rozwój i doskonalenie jakości jej pracy;
13) realizacja zadań i podejmowanie inicjatyw
istotnie zwiększającycR udział i rolę szkoły w
środowisku lokalnym;
14) inicjowanie i realizowanie działań zmierzającycR do pozyskiwania środków pozabudżetowycR, w tym m.in. z funduszy europejskicR.
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2. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż 2 miesiące i nie dłuższy niż
rok szkolny w wysokości do 30% otrzymywanego
przez nauczyciela wynagrodzenia zasadniczego.
§5
1. Nauczycielom przysługuje dodatek za warunki pracy
z tytułu pracy w trudnycR lub szkodliwycR dla
zdrowia w wysokości poniższej, z zastrzeżeniem
ust. 3 i 4.

Lp.

Stanowisko

% otrzymywanego przez nauczyciela
wynagrodzenia zasadniczego

1.

nauczyciele praktycznej nauki zawodu szkół rolniczych – prowadzący
zajęcia praktyczne w terenie z zakresu produkcji roślinnej, zwierzęcej,
mechanizacji rolnictwa

4,77

2.

nauczyciele prowadzący zajęcia dydaktyczne w szkołach (oddziałach)
przysposabiających do pracy

14,29

r.

nauczyciele prowadzący zajęcia dydaktyczne i wychowawcze w szkole
specjalnej oraz prowadzący indywidualne nauczanie dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego

14,29

4.

nauczyciele prowadzący zajęcia dydaktyczne w klasach łączonych

5.

nauczyciele prowadzący zajęcia wychowawcze bezpośrednio z wychowankami lub na ich rzecz w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych (w tym w internatach)

2r,82

6.

nauczyciele prowadzący zajęcia wychowawcze bezpośrednio z wychowankami lub na ich rzecz w placówce opiekuńczo-wychowawczej

19,1

7.

nauczyciele prowadzący zajęcia grupowe i indywidualne, wynikające
z realizacji zadań diagnostycznych, terapeutycznych, doradczych i profilaktycznych z młodzieżą i dziećmi niepełnosprawnymi, upośledzonymi w
stopniu głębokim, z zaburzeniami zachowania, zagrożonymi niedostosowaniem społecznym, uzależnieniem oraz z ich rodzicami lub opiekunami
w poradni psychologiczno-pedagogicznej

7,15

4,77

(Skarga Wojewody Dolnośląskiego NK.II.0914-10/74/ /08 z dnia 22 kwietnia 2008 r. do WSA we Wrocławiu na
§ 5 ust. 1 w zawartym w pkt 4 tabeli fragmencie nnauczyciele prowadzący zajęcia dydaktyczne w klasacR łączonycRp oraz w zawartym w pkt 7 tabeli fragmencie nnauczyciele prowadzący zajęcia grupowe i indywidualne, wynikające z realizacji zadań diagnostycznycR, terapeutycznycR, doradczycR i profilaktycznycR z młodzieżą
i dziećmi niepełnosprawnymi, upośledzonymi w stopniu głębokim, z zaburzeniami zacRowania, zagrożonymi
niedostosowaniem społecznym, uzależnieniem oraz z icR rodzicami lub opiekunami w poradni psycRologiczno-pedagogicznejp)
2. Wysokość dodatku, o którym mowa w ust. 1,
zwiększa się o 4,77% stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela, dla nauczycieli pracującycR w
warunkacR uciążliwycR.
3. Dodatek za warunki pracy, o którym mowa w
ust. 1 i 2, wypłaca się w pełnej wysokości, jeżeli
nauczyciel realizuje w warunkacR trudnycR, uciążliwycR lub szkodliwycR cały obowiązujący go wymiar zajęć. Dodatek wypłaca się w wysokości proporcjonalnej, jeżeli nauczyciel realizuje w warunkacR trudnycR, uciążliwycR lub szkodliwycR tylko

część obowiązującego wymiaru zajęć lub jest zatrudniony w niepełnym wymiarze zajęć.
4. Dodatek za warunki pracy, o którym mowa
w ust. 1 i 2, przysługuje za dni wykonywania pracy, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie,
oraz za dni nieobecności w pracy, za które otrzymuje z tego tytułu wynagrodzenie.
(Skarga Wojewody Dolnośląskiego NK.II.0914-10/74/
/08 z dnia 22 kwietnia 2008 r. do WSA we Wrocławiu
na § 5 ust. 4)
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§6
Dodatek za wysługę lat przysługuje za dni, za które
nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie, oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy
wskutek cRoroby lub konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub cRorym członkiem
rodziny, za które nauczyciel otrzymuje z tego tytułu
zasiłek z ubezpieczenia społecznego.
(Skarga Wojewody Dolnośląskiego NK.II.0914-10/74/
/08 z dnia 22 kwietnia 2008 r. do WSA we Wrocławiu
na § 6).
§7
1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową
i godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się, z zastrzeżeniem ust. 2, dzieląc przyznaną nauczycielowi
stawkę wynagrodzenia zasadniczego /łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w tej godzinie została zrealizowana w warunkacR uprawniającycR do dodatku/ przez miesięczną liczbę godzin
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin,
ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznycR, wycRowawczycR lub opiekuńczycR, realizowanycR w
ramacR godzin ponadwymiarowycR lub doraźnego
zastępstwa.
2. Dla nauczycieli realizującycR tygodniowy wymiar
godzin, ustalony na podstawie art. 42 ust. 4a Karty
Nauczyciela, wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się, dzieląc przyznaną
nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego
(łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca
w godzinacR doraźnego zastępstwa odbywa się w
warunkacR uprawniającycR do dodatku) przez miesięczną liczbę godzin realizowanego wymiaru zajęć.
3. Miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego lub realizowanego wymiaru zajęć nauczyciela, o której mowa w ust. 1 i 2, ustala się, mnożąc tygodniowy obowiązkowy lub realizowany
wymiar zajęć przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnycR godzin w ten sposób, że czas zajęć do
0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny
liczy się za pełną godzinę.
4. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniacR, w którycR przypadają dni,
za które nauczyciel zgodnie z odrębnymi przepisami
nie otrzymuje wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe – za podstawę ustalenia liczby godzin
ponadwymiarowycR przyjmuje się obowiązkowy
tygodniowy wymiar zajęć określony w art. 42
ust. 3 lub na podstawie art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub
1/4, gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy) za każdy dzień, za który nie przysługuje wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe.
5. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe w
ramacR zajęć pozalekcyjnycR ujęte w arkuszu orga-
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nizacyjnym szkoły ustala się tak jak za godziny ponadwymiarowe.
§8
1. Nauczycielowi przysługuje nauczycielski dodatek
mieszkaniowy, uzależniony od liczby członków rodziny, wypłacany co miesiąc w wysokości:
1) 42 zł - dla 1 osoby,
2) 60 zł – dla 2 osób,
3) 80 zł – dla 3 osób,
4) 93 zł – dla 4 i więcej osób.
2. Do osób, o którycR mowa w ust. 1, zalicza się nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkującycR:
współmałżonka oraz dzieci, a także rodziców pozostającycR na jego wyłącznym utrzymaniu.
3. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi, będącemu
także nauczycielem, stale z nim zamieszkującemu
przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy.
4. Dodatek przysługuje nauczycielowi niezależnie od
tytułu prawnego do zajmowania przez niego lokalu
mieszkalnego.
5. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje
nauczycielowi w okresie wykonywania pracy, a
także w okresacR:
1) nieświadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie,
2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego,
3) odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej; w przypadku jednak, gdy z nauczycielem powołanym do służby zawarta była umowa
o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się
nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa
ta została zawarta,
4) korzystania z urlopu wycRowawczego przewidzianego w odrębnycR przepisacR.
6. Nauczycielowi przysługuje tylko jeden dodatek
mieszkaniowy.
7. Dodatek przyznaje się na wniosek nauczyciela lub
na wspólny wniosek nauczycieli będącycR współmałżonkami, z uwzględnieniem ust. 3.
8. Dodatek jest wypłacany od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono
wniosek o jego przyznanie.
§9
Wykonanie ucRwały powierza się Zarządowi Powiatu
w Miliczu.
§ 10
UcRwała wcRodzi w życie po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego z mocą od 1 stycznia 2008 r.
PRZEWODNICZĄCY RADY
CEZARY SIERPIŃSKI
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Poz. 1450

1450
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH
NR XVII/159/08
z dnia 29 lutego 2008 r.
w sprawie ustalenia regulaginu targowiska giejskiego
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 11, art. 40 ust. 2 pkt 4 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, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.
558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003
r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr
116, poz. 1203 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z
2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr
138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) Rada Miejska w KątacR WrocławskicR
ucRwala, co następuje:
§1

§3

Ustala się regulamin dla targowiska miejskiego położonego przy ul. Zwycięstwa w KątacR WrocławskicR w
brzmieniu ustalonym w załączniku do niniejszej ucRwały.

UcRwała wcRodzi w życie po upływie 14 dni od daty
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego.

§2

PRZEWODNICZACY
RADY MIEJSKIEJ

Wykonanie ucRwały powierza się Burmistrzowi Miasta
i Gminy Kąty Wrocławskie.

ADAM KLIMCZAK

Załącznik do ucowały Rady Miejskiej
w
Kątaco
Wrocławskico
nr
XVII/159/08 z dnia 29 lutego 2008 r.
(poz. 1450)
REGULAMIN TARGOWISKA
§1
Targowisko miejskie zlokalizowane przy ul. Zwycięstwa w KątacR WrocławskicR prowadzi Gmina Kąty
Wrocławskie.
§2
Targowisko czynne jest w dniacR od poniedziałku do
soboty od godz. 7.00 do 15.00.
§3
Bezpośredni nadzór nad targowiskiem pełni inkasent
będący jednocześnie gospodarzem targowiska, który
czuwa nad przestrzeganiem przepisów regulaminu
i wydaje polecenia w celu usunięcia ucRybień i niedociągnięć.
§4
Od osób prowadzącycR Randel na targowisku pobiera
się opłatę targową dzienną, zgodnie z ucRwałą Rady
Miejskiej w KątacR WrocławskicR.
§5
Opłata targowa pobierana jest przez inkasenta, upoważnionego przez Radę Miejską w KątacR Wrocław-

skicR. Dowodem uiszczenia opłaty jest pokwitowanie
wystawione przez inkasenta, które należy zacRować
do kontroli i posiadać stale przy sobie w miejscu
sprzedaży.
§6
Handel poza wyznaczonym obszarem targowiska jest
zabroniony.
§7
Na placu targowym zabrania się:
a) spożywania alkoRolu;
b) zanieczyszczania terenu placu targowego;
c) organizowania gier RazardowycR;
d) reklamy wyrobów tytoniowycR i alkoRolu.
(Skarga
Wojewody
Dolnośląskiego
NK.II.0914-8/75/08 z dnia 22 kwietnia 2008 r. do WSA we
Wrocławiu na § 7 lit. b, c, d).
§8
Prowadzący sprzedaż na placu targowym obowiązani
są do:
a) przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu,
przepisów przeciwpożarowycR, sanitarnycR i porządkowycR;
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b) wykonywania poleceń obsługi targowiska;
c) okazywania na każde żądanie przedstawicieli właściwycR organów upoważnionycR do kontroli dokumentów stwierdzającycR uiszczenie opłaty targowej;
d) utrzymania czystości w miejscu Randlu i wokół
niego oraz gromadzenia odpadów na swoim stoisku, a po skończonym Randlu usuwaniu icR w
miejsce do tego przeznaczone;
e) usunięcia wszelkicR stoisk po zakończonym Randlu;
f) naprawy szkód wyrządzonycR na targowisku.

Poz. 1450 i 1451

(Skarga
Wojewody
Dolnośląskiego
NK.II.0914-8/75/08 z dnia 22 kwietnia 2008 r. do WSA we
Wrocławiu na § 8 lit. d i f).
§9
Osoby naruszające postanowienia niniejszego regulaminu oraz przepisy prawa powszecRnie obowiązującego ponoszą odpowiedzialność na zasadacR określonycR odrębnymi przepisami.

1451
UCHWAŁA RADY GMINY DOBROMIERZ
NR XVIII/95/08
z dnia 31 stycznia 2008 r.
w sprawie ustalenia na rok 2008 regulaginu okrerlającego wysokora i
szczegółowe warunki przyznawania stawek dodatku za wysługę lat, gotywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwygiarowe i godziny dora nyco zastępstw, a
także dodatku gieszkaniowego, nauczycielog zatrudnionyg w szkołaco
prowadzonyco przez Gginę Dobrogierz
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
oraz art. 30 ust. 6 i art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta
Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) Rada Gminy
Dobromierz ucRwala, co następuje:
§1

Rozdział I

Ustala się na rok 2008 regulamin określający wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania
dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego
i za warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnycR zastępstw, a także dodatku mieszkaniowego.

Dodatek za wysługę lat

§2
Kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli
reguluje ucRwała nr XXIII/136/04 Rady Gminy Dobromierz z dnia 31 maja 2004 r.
§3
Ilekroć w ucRwale jest mowa o:
1) dyrektorze szkoły – należy przez to rozumieć dyrektorów Szkół PodstawowycR w Dobromierzu
i Gniewkowie oraz dyrektora Zespołu Szkół w Roztoce,
2) Wójcie Gminy – należy przez to rozumieć Wójta
Gminy Dobromierz,
3) nauczycielu – należy przez to rozumieć nauczycieli
zatrudnionycR w szkołacR, dla którycR organem
prowadzącym jest gmina Dobromierz,
4) Karcie Nauczyciela – należy przez to rozumieć
ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn.
zm.).

§4
Wysokość dodatku stażowego oraz szczegółowe zasady zaliczania okresów pracy i innycR okresów do
okresu, od którego zależy dodatek za staż pracy, określone są w Karcie Nauczyciela i rozporządzeniu MENiS
z dnia 31 stycznia 2005 r. (Dz. U. Nr 22, poz. 181
z późn. zm.).
§5
Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi w
pełnej wysokości także za okres urlopu dla poratowania zdrowia oraz za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie. Dodatek ten przysługuje również za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy
wskutek cRoroby lub konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub cRorym członkiem
rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie
lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego, cRyba że
przepis szczególny stanowi inaczej.
(Skarga Wojewody Dolnośląskiego NK.II.0914-10/
/77/08 z dnia 23 kwietnia 2008 r. do WSA we Wrocławiu na § 5).
§6
Dodatek za wysługę lat dla nauczyciela przyznaje dyrektor szkoły, a dla dyrektora Wójt Gminy.
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R o z d z i a ł II
Dodatek gotywacyjny
§7
Ustala się środki finansowe na dodatki motywacyjne
w wysokości 3% planowanycR środków na wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli.
§8
W rozliczeniu rocznym wysokość środków wydatkowanycR na dodatki motywacyjne nie może przekroczyć 3% środków przeznaczonycR w planie finansowym szkoły na wynagrodzenia zasadnicze dla nauczycieli.

2)

§9
Dodatek motywacyjny za osiągnięcia dydaktyczne,
wycRowawcze i opiekuńcze, jakość świadczonej pracy, podejmowanie dodatkowycR zadań, wysoką ocenę
pracy, zaangażowanie w realizację czynności i zajęć,
o którycR mowa w art. 42 ust.2 pkt 2 i 3 Karty Nauczyciela, nie powinien być niższy niż 1% i wyższy
niż 20% osobistego wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela.
§ 10

3)

Dodatek przyznaje się na czas określony od 1 stycznia
do 31 sierpnia i od 1 września do 31 grudnia roku
kalendarzowego.
§ 11
Wysokość dodatku motywacyjnego oraz okres jego
przyznania dla nauczycieli, uwzględniając poziom spełnienia warunków, o którycR mowa w § 14, ustala
dyrektor szkoły, a w stosunku dla dyrektora Wójt
Gminy.
§ 12
Decyzję o przyznaniu dodatku motywacyjnego przekazuje się nauczycielowi w formie pisemnej. Kopię decyzji włącza się do akt osobowycR, a drugą kopię przekazuje się do komórki finansowej.

4)

§ 13
Dodatek motywacyjny zostaje nauczycielowi pomniejszony o dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek cRoroby lub osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub cRorym członkiem
rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie
lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego. Przy ustaleniu
wynagrodzenia za czas cRoroby, dodatek motywacyjny jest wliczany do podstawy wynagrodzenia.
(Skarga Wojewody Dolnośląskiego NK.II.0914-10/
/77/08 z dnia 23 kwietnia 2008 r. do WSA we Wrocławiu na § 13).

5)

Poz. 1451

la, dobrycR osiągnięć dydaktyczno-wycRowawczycR potwierdzonycR wynikami klasyfikacji lub
promocji,
efektami
egzaminów
i sprawdzianów albo sukcesami w konkursacR,
zawodacR, olimpiadacR itp.,
b) umiejętne rozwiązywanie problemów wycRowawczycR uczniów we współpracy z icR rodzicami,
c) pełne rozpoznanie środowiska wycRowawczego
uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz
uczniów potrzebującycR szczególnej opieki,
wprowadzanie innowacji pedagogicznycR, skutkującycR efektami w procesie kształcenia i wycRowania, a w szczególności:
a) systematyczne i efektywne przygotowanie się
do przydzielonycR obowiązków,
b) podnoszenie umiejętności zawodowycR,
c) wzbogacanie własnego warsztatu pracy,
d) dbałość o estetykę i sprawność powierzonycR
pomieszczeń, pomocy dydaktycznycR lub innycR
urządzeń,
e) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej,
w tym pedagogicznej,
f) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowycR,
zaangażowanie w realizację czynności i zajęć,
o którycR mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela, a w szczególności:
a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości
szkolnycR,
b) udział w pracacR komisji przedmiotowycR i innycR,
c) opiekowanie się samorządem uczniowskim działającym na terenie szkoły,
d) prowadzenie lekcji koleżeńskicR, przejawianie
innycR form aktywności w ramacR wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,
e) aktywny udział w realizowaniu innycR zadań statutowycR szkoły,
szczególnie efektywne wypełnianie zadań i obowiązków związanycR z powierzonym stanowiskiem, a w szczególności za:
a) wzorowe realizowanie zadań wynikającycR
z planu pracy szkoły,
b) prowadzenie racjonalnej polityki kadrowej, doskonalenia zawodowego nauczycieli i własnego,
c) właściwe realizowanie budżetu placówki,
d) dbanie o właściwy stan tecRniczny i estetykę
budynków i otoczenia,
realizowanie w szkole zadań edukacyjnycR, wynikającycR z przyjętycR przez organ prowadzący priorytetów w realizowanej lokalnej polityce oświatowej.
R o z d z i a ł III
Dodatek funkcyjny

§ 14

§ 15

Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest:
1) uzyskanie osiągnięć w realizowanym procesie dydaktycznym oraz wycRowawczo-opiekuńczym,
a w szczególności:
a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnieniem
icR możliwości oraz warunków pracy nauczycie-

Nauczycielom, którym powierzono w szkołacR stanowisko kierownicze, przysługuje dodatek funkcyjny:
1) dyrektorowi placówki liczącej:
– od 7 do 10 oddziałów w wysokości nie mniejszej niż 10% i nie większej niż 40%
– od 11 do17 oddziałów w wysokości nie mniejszej niż 20% i nie większej niż 50%
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– 17 i więcej oddziałów w wysokości nie mniejszej niż 30% i nie większej niż 60%
2) wicedyrektor placówki liczącej:
– 12 i więcej oddziałów w wysokości nie mniejszej niż 10% i nie większej niż 40%
pobieranego wynagrodzenia zasadniczego.
§ 16
Wysokość dodatku funkcyjnego ustala się, uwzględniając między innymi wielkość szkoły, liczbę uczniów i
oddziałów, złożoność zadań i icR realizację wynikającycR z zajmowanego stanowiska, liczbę stanowisk
kierowniczycR w szkole, wyniki pracy oraz warunki
lokalowe, środowiskowe i społeczne, w jakicR szkoła
funkcjonuje.
(Skarga Wojewody Dolnośląskiego NK.II.0914-10/
/77/08 z dnia 23 kwietnia 2008 r. do WSA we Wrocławiu na § 16 we fragmencie nwyniki pracy oraz
warunki lokalowe, środowiskowe i społeczne, w jakicR
szkoła funkcjonujep).
§ 17
W szkołacR, w którycR nie utworzono stanowiska
wicedyrektora, w przypadku nieobecności dyrektora
dłuższej niż 30 dni, dodatek funkcyjny przysługuje
także nauczycielowi, któremu powierzono obowiązki
dyrektora w zastępstwie.
§ 18
Dodatek funkcyjny przysługuje również nauczycielowi,
któremu powierzono sprawowanie funkcji:
1) wycRowawcy klasy w szkołacR podstawowycR
w wysokości – 60 zł miesięcznie,
2) wycRowawcy klasy w gimnazjum w wysokości –
60 zł miesięcznie,
3) wycRowawcy grupy w przedszkolu w wysokości –
60 zł miesięcznie,
4) opiekuna stażu w wysokości – 35 zł miesięcznie.
§ 19
Dodatek funkcyjny, o którym mowa w § 15 pkt 1
i § 17, przyznaje Wójt Gminy, zaś w przypadkacR
określonycR w § 15 pkt 2 i w § 18, przyznaje dyrektor
szkoły.
§ 20
Prawo do dodatku funkcyjnego przysługuje w okresie
zajmowania stanowiska kierowniczego lub wykonywania dodatkowycR zadań, za które przysługuje dodatek. Jeżeli stanowisko kierownicze lub wykonywanie
dodatkowycR zadań powierzono nauczycielowi na
okres nieobejmujący pełnycR miesięcy, to dodatek
funkcyjny wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do
czasu pełnienia tycR obowiązków.
§ 21

Poz. 1451

w trudnycR i uciążliwycR warunkacR określonycR
w odrębnycR przepisacR w wysokości;
1) za prowadzenie zajęć rewalidacyjno-wycRowawczycR z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim – 12% otrzymywanego
przez nauczyciela wynagrodzenia zasadniczego,
2) za prowadzenie indywidualnego nauczania dzieci
zakwalifikowanycR do kształcenia specjalnego –
10% otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego,
3) za prowadzenie zajęć dydaktycznycR w warunkacR
uciążliwycR – 6% otrzymywanego wynagrodzenia
zasadniczego.
§ 23
Dodatek za warunki pracy nauczycielowi przyznaje
dyrektor szkoły, a dyrektorowi szkoły Wójt Gminy.
§ 24
Dodatek za warunki pracy przysługuje w okresie faktycznego wykonywania pracy, z którą dodatek jest
związany, oraz w okresie niewykonywania pracy, za
który przysługuje wynagrodzenie liczone jak za urlop
wypoczynkowy.
(Skarga Wojewody Dolnośląskiego NK.II.0914-10/
/77/08 z dnia 23 kwietnia 2008 r. do WSA we Wrocławiu na § 24).
§ 25
Dodatek za warunki pracy wypłaca się w całości, jeżeli
nauczyciel realizuje w warunkacR trudnycR, uciążliwycR lub szkodliwycR dla zdrowia cały obowiązujący
go wymiar zajęć. Dodatek wypłaca się w wysokości
proporcjonalnej, jeżeli nauczyciel realizuje w warunkacR trudnycR, uciążliwycR lub szkodliwycR dla zdrowia tylko część obowiązującego wymiaru zajęć lub
jeżeli jest zatrudniony w niepełnym wymiarze godzin.
Rozdział V
Wynagradzania za godziny ponadwygiarowe i godziny
dora nyco zastępstw
§ 26
Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową
i godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się, dzieląc
przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego, obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla
danego rodzaju zajęć dydaktycznycR, wycRowawczycR lub opiekuńczycR realizowanycR w ramacR godzin ponadwymiarowycR lub doraźnego zastępstwa
nauczyciela.
§ 27

Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie
urlopu dla poratowania zdrowia, urlopu bezpłatnego
oraz w okresacR, za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze.

Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru
zajęć nauczyciela, o której mowa w § 26, uzyskuje
się, mnożąc tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin
przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnycR godzin w ten
sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co
najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

R o z d z i a ł IV

§ 28

Dodatek za warunki pracy

W przypadku konieczności łączenia różnycR wymiarów
pensum w ramacR jednego etatu, ustala się pensum
proporcjonalnie w odniesieniu do łącznej liczby realizowanycR przez nauczyciela zajęć dydaktycznycR,
wycRowawczycR i opiekuńczycR. Wszystkie godziny

§ 22
Na poszczególnycR stopniacR awansu zawodowego
przysługuje dodatek za warunki pracy z tytułu pracy

Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 123

– 8652 –

Poz. 1451

realizowane powyżej tak ustalonego pensum stanowią
godziny ponadwymiarowe.
Powyższą zasadę ilustruje przykład:
– nauczyciel realizuje 15 godzin według pensum 18
-godzinnego i 10 godzin według pensum 26-godzinnego
– 15/18+10/26=1,22 etatu
tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin =
(15+10)/1,22=20,49 godzin (etat = 20 godzin).

Do członków rodziny nauczyciela uprawnionego do
dodatku zalicza się wspólnie z nim zamieszkującycR:
1) współmałżonka,
2) dzieci pozostające na utrzymaniu nauczyciela do
ukończenia 18 roku życia, a w przypadku gdy
dziecko pobiera naukę, nie dłużej niż do ukończenia 25 lat.

§ 29

§ 34

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za dni, w
którycR nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw
przewidzianycR przepisami o organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w
pracy.
(Skarga Wojewody Dolnośląskiego NK.II.0914-10/
/77/08 z dnia 23 kwietnia 2008 r. do WSA we Wrocławiu na § 29).

Nauczycielowi i jego współmałżonkowi będącemu także nauczycielem, stale z nim zamieszkującemu, przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy, w wysokości określonej w § 32. Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który będzie im wypłacał ten dodatek.
Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje się na
wniosek nauczyciela, a w przypadku nauczycieli,
o którycR mowa w § 34, na icR wspólny wniosek.

§ 30

§ 36

Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniacR, w którycR przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni
ustawowo wolne od pracy, oraz w tygodniacR, w którycR zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku
tygodnia – za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowycR przyjmuje się obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć określony w art. 42 ust. 3 lub
ustalony na podstawie art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru za każdy dzień
usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień
ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowycR, za które przysługuje wynagrodzenie, w
takim tygodniu nie może być jednak większa niż liczba
godzin ponadwymiarowycR przydzielonycR w planie
organizacyjnym.
(Skarga Wojewody Dolnośląskiego NK.II.0914-10/
/77/08 z dnia 23 kwietnia 2008 r. do WSA we Wrocławiu na § 30).

Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor, a dyrektorowi Wójt Gminy.

R o z d z i a ł VI
Dodatek gieszkaniowy
§ 31
Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze nie niższym
niż połowa tygodniowego obowiązkowego wymiaru
godzin i posiadającemu kwalifikacje wymagane do
zajmowanego stanowiska przysługuje nauczycielski
dodatek mieszkaniowy.

§ 33

§ 35

§ 37
Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje nauczycielowi:
1) niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego
przez niego lokalu mieszkalnego,
– od pierwszego dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym nauczyciel złożył wniosek o
jego przyznanie,
2) za dany miesiąc, jeżeli wniosek został złożony w
pierwszycR 3 dniacR roboczycR miesiąca.
§ 38
Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje w
okresie wykonywania pracy, a także w okresacR:
1) niewykonywania pracy, za które przysługuje wynagrodzenie,
2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego,
3) odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej, w
przypadku jednak gdy z nauczycielem powołanym
do służby zawarta była umowa o pracę na czas
określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do
końca okresu , na który umowa była zawarta,
4) korzystania z urlopu wycRowawczego.
R o z d z i a ł VII
Postanowienia końcowe

§ 32

§ 39

Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego,
w zależności od liczby osób w rodzinie uprawnionego
nauczyciela, wynosi miesięcznie:
1) przy jednej osobie w rodzinie – 4%,
2) przy dwócR osobacR w rodzinie – 5%,
3) przy trzecR osobacR w rodzinie – 6%,
4) przy czterecR i więcej osobacR w rodzinie – 7%
średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty, o którym mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela.

Regulamin obowiązuje od 1 stycznia 2008 r. do
31 grudnia 2008 r.
§ 40
Traci moc ucRwała nr III/25/07 Rady Gminy Dobromierz z dnia 16 stycznia 2007 roku w sprawie ustalenia na rok 2007 regulaminu określającego wysokość
i szczegółowe warunki przyznawania stawek dodatku
za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia
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za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnycR zastępstw, a także dodatku mieszkaniowego, nauczycielom zatrudnionym w szkołacR prowadzonycR przez
Gminę Dobromierz opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 72 z 2007 r.
z późniejszymi zmianami.

Poz. 1451 i 1452
§ 42

UcRwała wcRodzi w życie w terminie 14 dni od dnia
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego z mocą obowiązująca od dnia 1 stycznia 2008 r.

§ 41

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wykonanie ucRwały powierza się Wójtowi Gminy.

MAREK JAWORSKI

1452
UCHWAŁA RADY GMINY LUBAŃ
NR XIV/130/2008
z dnia 29 lutego 2008 r.
w sprawie ucowalenia zgiany giejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejgującego działkę nr ł98/2 położoną w obrębie Korcielnik
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 późniejszymi zmianami) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717
z późniejszymi zmianami), w związku z ucRwałą nr VII/35/2007 Rady Gminy
Lubań z dnia 19 kwietnia 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubań
obejmującej działkę nr 698/2 położoną w obrębie Kościelnik zmienioną
ucRwałą nr IX/80/2007 Rady Gminy Lubań z dnia 28 czerwca 2007 r., po
stwierdzeniu zgodności ustaleń planu z ustaleniami studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubań ucRwalonego
ucRwałą nr XI/76/1999 Rady Gminy Lubań z dnia 30 grudnia 1999 r. i zmienionego ucRwałą nr XIV/129/2008 Rady Gminy Lubań z dnia 29 lutego
2008 r., ucRwala się, co następuje:
Rozdział 1
Przedgiot i zakres ustaleń planu
§1
Ucowala się zgianę giejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gginy Lubań obejgującą działkę
nr ł98/2 położoną w obrębie Korcielnik, zwaną dalej
planem.
§2
1. Integralną częścią niniejszej ucRwały jest rysunek
planu – załącznik graficzny nr 1 w skali 1:1000.
2. Załącznikami do niniejszej ucRwały, niebędącymi
ustaleniami planu, są:
1) załącznik nr 2 – nRozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanycR w planie inwestycji z zakresu
infrastruktury tecRnicznej oraz zasadacR icR finansowaniap;
2) załącznik nr 3 – nRozstrzygnięcie o sposobie
rozpatrzenia uwag zgłoszonycR do projektu planup.
§3
1. W planie określono:
1) w rozdziale 2 i 3 ucRwały i/lub na rysunku planu:

a) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnycR zasadacR zagospodarowania,
b) zasady ocRrony i kształtowania ładu przestrzennego,
c) zasady ocRrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego,
d) zasady ocRrony dziedzictwa kulturowego i
zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,
e) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznycR,
f) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki
intensywności zabudowy,
g) granice i sposoby zagospodarowania terenów
lub obiektów podlegającycR ocRronie, ustalonycR na podstawie odrębnycR przepisów,
R) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w icR użytkowaniu,
i) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury tecRnicznej;
2) w rozdziale 4 ucRwały:
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a) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nierucRomości objętycR planem,
b) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów,
c) stawki procentowe, na podstawie którycR
ustala się opłatę, o której mowa w art. 36
ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
2. Obowiązujące ustalenia w rysunku planu to przebiegi linii rozgraniczającycR, klasa drogi i granica
opracowania.
3. Na rysunku planu i w rozdziale 3 ucRwały dla poszczególnycR terenów wydzielanycR liniami rozgraniczającymi zastosowano oznaczenia liczbowe i literowe (które nie są ustaleniami funkcjonalnymi
planu), służące powiązaniu rysunku planu z ustaleniami tekstowymi, w szczególności zawartymi w
rozdziale 3 ucRwały.
4. Przedstawione na rysunku planu linie rozgraniczające i oznaczenia ustalone w obowiązującym planie
dla terenów sąsiednicR mają cRarakter informacyjny
i nie są ustaleniami planu.

1. Przeznaczenie terenów wydzielonycR liniami rozgraniczającymi określono w ustaleniacR szczegółowycR, w rozdziale 3 niniejszej ucRwały. Ustalono
podstawowe przeznaczenie terenów oraz funkcje
uzupełniające.
2. Obszar objęty planem przeznacza się pod lokalizację
obiektów i urządzeń sportu i rekreacji oraz dróg
i urządzeń infrastruktury tecRnicznej.
3. Ustalone w planie przeznaczenie terenu może być
ograniczane przepisami prawa powszecRnego lub/i
decyzji ustanawiającycR formy ocRrony terenów
lub/i strefy ograniczonego użytkowania.
4. W obrębie terenu 22 US dopuszcza się lokalizowanie niewielkicR, nieuciążliwycR urządzeń i obiektów
infrastruktury tecRnicznej oraz gospodarki komunalnej – w szczególności: stacji transformatorowycR, stacji redukcyjno-pomiarowycR gazu, pompowni wody, przepompowni ścieków – na ewentualnie wydzielonycR działkacR o powierzcRni do
100 m2, o ile nie narusza to innycR ustaleń planu
lub nie stoi w sprzeczności z obowiązującymi przepisami.

§4

§6

1. Dla całego obszaru objętego planem obowiązują
ogólne ustalenia funkcjonalno-przestrzenne, zasady
obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury tecRnicznej, zasady ocRrony środowiska i reguły realizacji zagospodarowania, zawarte w ustaleniacR tekstowycR w rozdziałacR 2 i 4 niniejszej ucRwały.
2. Obszar objęty planem podzielono liniami rozgraniczającymi na tereny o różnycR funkcjacR i różnycR
zasadacR zagospodarowania. Terenom, którym nadano oznaczenia liczbowe i literowe, odpowiadają
ustalenia szczegółowe zawarte w rozdziale 3 niniejszej ucRwały.
3. W planie ustalono przeważające (podstawowe)
funkcje terenów wydzielanycR liniami rozgraniczającymi i oznaczono je symbolami literowymi w rysunku planu. Przeważająca funkcja terenu winna
stać się w trakcie realizacji ustaleń planu dominującą formą wykorzystania terenu. Funkcje uzupełniające określają szczegółowe ustalenia tekstowe.
4. Przebiegi linii rozgraniczającycR określa rysunek
planu. Ustalone linie rozgraniczające są przesądzonymi, obowiązującymi granicami przestrzeni publicznycR lub działek. Orientacyjne linie rozgraniczające mogą być w postępowaniacR lokalizacyjnycR
oraz w projektacR podziału terenu korygowane na
podstawie opracowań o większym stopniu szczegółowości niż rysunek planu, jeżeli wymaga tego w
szczególności program sytuowanej inwestycji, pod
warunkiem zacRowania możliwości realizacji funkcji
i spełnienia zasad zagospodarowania ustalonycR
planem dla wszystkicR terenów.
5. Użyte w ucRwale określenia: nustala sięp, nwymaga
sięp, nwinnyp i nnależyp formułują wymagania, które są ustaleniami planu.

Zasady ocorony i kształtowania ładu przestrzennego

Rozdział 2
Przeznaczenie i warunki zagospodarowania terenów
§5
Przeznaczenie terenów – podstawowe ustalenia
funkcjonalne

1. W rozdziale 3 niniejszej ucRwały w ustaleniacR
szczegółowycR dotyczącycR terenu 22 US ustalono
gabaryty projektowanycR obiektów kubaturowycR
mogącycR towarzyszyć urządzeniom sportowym
oraz określono wymagania dotyczące sposobów
zagospodarowania terenu.
2. Na całym terenie wyklucza się lokalizowanie masztów stacji bazowycR telefonii komórkowej.
3. Wzdłuż dróg publicznycR nie dopuszcza się realizacji nowycR ogrodzeń pełnycR oraz ogrodzeń o przęsłacR z typowycR elementów betonowycR. Dopuszcza się ogradzanie posesji ogrodzeniami metalowymi, ażurowymi, na podmurówce.
§7
Zasady ocorony rrodowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego
1. Dla określenia dopuszczalnego poziomu Rałasu w
środowisku zalicza się tereny sportu i rekreacji do
grupy 3.c – ntereny rekreacyjno-wypoczynkowep.
2. Cały teren opracowania jest obszarem wymagającym ocRrony przed zalaniem wodami powodziowymi Q1%.
3. Dla ocRrony gruntów i wód podziemnycR ustala się
zakaz zrzutu nieoczyszczonycR ścieków do cieków
powierzcRniowycR, wyposażenie pasów drogowycR, parkingów i innycR utwardzonycR nawierzcRni towarzyszącycR projektowanym obiektom sportowym w separatory substancji ropopocRodnycR, w którycR winny być oczyszczane wody
opadowe; w przypadku stosowania powierzcRni
częściowo utwardzonycR należy odpowiednio zabezpieczyć środowisko gruntowo-wodne przed infiltracją zanieczyszczeń.
4. W systemacR grzewczycR ustala się stosowanie
paliw zapewniającycR dotrzymywanie obowiązującycR norm emisji zanieczyszczeń.
5. Wymaga się, aby ewentualne uciążliwości związane
z realizacją i funkcjonowaniem projektowanego za-

Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 123

– 8655 –

inwestowania nie wykraczały poza granice nierucRomości należącycR do inwestorów.
§8
Zasady ocorony dziedzictwa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury współczesnej
Na całym obszarze objętym planem w przypadku odkrycia podczas robót ziemnycR przedmiotu o cecRacR
zabytku należy wstrzymać prace, zabezpieczyć miejsce odkrycia i znaleziony przedmiot oraz zawiadomić
o odkryciu Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
§9
Wygagania wynikające z potrzeb kształtowania
przestrzeni publicznyco
1. Terenami składającymi się na przestrzeń publiczną
w obszarze objętym planem są teren drogi publicznej oraz teren usług sportu i rekreacji.
2. Umieszczanie wolno stojącycR reklam i tablic informacyjnycR nie może powodować utrudnień w
komunikacji pieszej i rowerowej, ograniczania widoczności na skrzyżowaniacR oraz percepcji znaków i sygnałów drogowycR – dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom ciągów komunikacyjnycR.
3. Ustala się zakaz sytuowania reklam w liniacR rozgraniczającycR drogi.
4. Ustalenia dotyczące przestrzeni publicznycR zawarto również w rozdziale 3 ucRwały.
§ 10
Paragetry i wska niki kształtowania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu
Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz
dotyczące sposobu zagospodarowywania terenów
zawarto w rozdziale 3 ucRwały, w ustaleniacR szczegółowycR dotyczącycR poszczególnycR terenów.
§ 11
Granice i sposoby zagospodarowania terenów
lub obiektów podlegającyco ocoronie,
ustalonyco na podstawie odrębnyco przepisów
Cały teren objętym planem wymaga ocRrony przed
zalaniem wodami powodziowymi Q1%.
§ 12
Szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ico użytkowaniu
Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz
ograniczenia w icR użytkowaniu ustalone zostały w
rozdziale 3 ucRwały.
§ 13
Podstawowe zasady godernizacji, rozbudowy
i budowy systegu kogunikacji
1. W obrębie terenu 22 US wymaga się lokalizowania
miejsc postojowycR dla samocRodów osobowycR
w ilości zapewniającej właściwą obsługę użytkowników.
2. Szczegółowe ustalenia dotyczące drogi 23 KD oraz
zasad obsługi komunikacyjnej projektowanego zainwestowania zawiera rozdział 3 ucRwały.

Poz. 1452
§ 14

Zasady godernizacji, rozbudowy i budowy systegów
infrastruktury teconicznej
1. Ustala się zacRowanie istniejącej linii światłowodowej i telefonicznej sieci miejscowej. Nie ogranicza się możliwości dokonywania wymian i remontów odcinków istniejącycR sieci. Dopuszcza się
korekty przebiegu sieci kolidującycR z projektowanym zainwestowaniem w uzgodnieniu z icR zarządcami.
2. Projektowane zainwestowanie będzie obsługiwane
z projektowanycR sieci infrastruktury tecRnicznej.
Ustala się prowadzenie nowycR odcinków sieci
jako sieci podziemnycR, w pasacR drogowycR istniejącycR dróg – w uzgodnieniu z zarządcami dróg
– i wzdłuż granic działek. Dopuszcza się inny sposób prowadzenia sieci za zgodą i na warunkacR
uzgodnionycR z właścicielami lub użytkownikami
działek.
3. Ustala się zaopatrywanie nowego zainwestowania
w wodę z projektowanycR wodociągów włączonycR do istniejącego systemu lub korzystanie
z indywidualnycR systemów zaopatrzenia w wodę.
4. Ustala się odprowadzenie ścieków bytowycR do
projektowanej sieci kanalizacyjnej.
5. Dopuszcza się korzystanie z indywidualnycR systemów w zakresie gospodarki ściekowej, pod warunkiem zapewnienia pełnej ocRrony przed zanieczyszczeniem gleb i wód podziemnycR.
6. Ustala się odprowadzenie wód opadowycR do
projektowanej kanalizacji i/lub cieków powierzcRniowycR na warunkacR określonycR przez icR administratorów. Dopuszcza się stosowanie systemów służącycR zacRowaniu wód opadowycR na
terenie nierucRomości, w szczególności studni
cRłonnycR, systemów rozsączającycR, oczek
wodnycR itp.
7. Wody deszczowe, które mogą być zanieczyszczane substancjami ropopocRodnymi, winny być
przed odprowadzeniem do kanalizacji komunalnej
lub cieków oczyszczone w stosownycR separatoracR.
8. Ustala się ogrzewanie projektowanycR obiektów
kubaturowycR przez indywidualne kotłownie z zastrzeżeniem § 7 ust. 4.
9. Nie ogranicza się możliwości prowadzenia nowycR kablowycR linii elektroenergetycznycR średniego napięcia. W obrębie terenu 22 US dopuszcza się realizowanie nowycR stacji 20/0,4 kV, na
ewentualnie wydzielanycR działkacR o powierzcRni do 100 m2. Dopuszcza się zbliżenia ścian obiektów stacji transformatorowycR na odległość
1,5 m od granic działek.
10. Zasilanie projektowanego zainwestowania –
z istniejącycR i projektowanycR sieci nn i istniejącycR stacji transformatorowycR położonycR poza
obszarem objętym planem oraz ewentualnie projektowanycR stacji transformatorowycR.
11. Rozbudowa systemu sieci nn i SN – wg ustaleń
określonycR w ust. 2, na warunkacR uzgodnionycR z dostawcą energii.
12. Nie ogranicza się możliwości rozbudowy kablowej
sieci teletecRnicznej na obszarze objętym planem.
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13. Odpady należy składować na wysypisku komunalnym w KsięginkacR.
Rozdział 3
Ustalenia szczegółowe dla terenów wydzielonyco
liniagi rozgraniczającygi
§ 15
22 US
1. Podstawowe przeznaczenie terenu – usługi sportu
i rekreacji.
2. Przeznaczenie uzupełniające: obiekty związane
z obsługą terenów sportowycR, w szczególności
szatnie i obiekty gastronomiczne, parkingi, zieleń
urządzona, nieuciążliwe obiekty infrastruktury tecRnicznej – pod warunkiem, że funkcje uzupełniające
nie ograniczą możliwości lokalizowania na przeważającej powierzcRni terenu funkcji sportowycR i rekreacyjnycR.
3. Ustala się maksymalną dopuszczalną wysokość
obiektów kubaturowycR – 1 kondygnacja nadziemna.
4. Ustala się nasadzenia zieleni wysokiej od strony
zacRodniej i wscRodniej.
5. Obsługa komunikacyjna – z istniejącej drogi dojazdowej 23 KD. Ustala się zakaz lokalizowania nowycR włączeń do drogi wojewódzkiej KD G1/2.
§ 16
23 KD D1/2
1. Droga dojazdowa, jednojezdniowa, dwupasowa.
2. Ustala się minimalną szerokość linii rozgraniczającycR – 6 m.

Poz. 1452

2. W granicacR objętycR planem nie wyznaczono obszarów wymagającycR przeprowadzenia scaleń nierucRomości i icR ponownego podziału.
§ 18
Sposób i tergin tygczasowego zagospodarowania,
urządzania i użytkowania terenów
1. Dopuszcza się tymczasowe użytkowanie nierucRomości jak w stanie istniejącym.
2. W obrębie terenu 22 US mogą być lokalizowane –
jako czasowe - nieuciążliwe obiekty gospodarcze,
obiekty i urządzenia gospodarki komunalnej, składy
materiałów budowlanycR, zaplecza budów itp.
§ 19
Stawki procentowe, na podstawie któryco ustala się
opłatę, o której gowa w art. 3ł ust. 4 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennyg
Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości
1%.
Rozdział 5
Ustalenia końcowe
§ 20
Wykonanie ucRwały powierza się Wójtowi Gminy Lubań.
§ 21

Rozdział 4

UcRwała wcRodzi w życie po upływie 30 dni od dnia
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego.

Ustalenia dotyczące zasad realizacji planu

§ 22

§ 17

UcRwała podlega publikacji na stronie internetowej
Urzędu Gminy Lubań.

Szczegółowe zasady i warunki scalania oraz podziału
nierucoogorci objętyco planeg
1. W obrębie terenu 22 US dopuszcza się wydzielanie
działek o powierzcRni do 100 m2 pod obiekty i urządzenia infrastruktury tecRnicznej.

PRZEWODNICZACY
RADY GMINY
JACEK JAWORSKI
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Załącznik graficzny nr 1 do ucowały Rady Gginy Lubań nr XIV/130/2008
z dnia 29 lutego 2008 r. (poz. 1452)
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Poz. 1452 i 1453
Załącznik nr 2 do ucowały Rady Gginy
Lubań nr XIV/130/2008 z dnia 29 lutego
2008 r. (poz. 1452)

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanyco w planie inwestycji
z zakresu infrastruktury teconicznej oraz zasadaco ico finansowania
1. Obszar objęty ustaleniami zmiany planu jest położony w bezpośrednim sąsiedztwie terenów
zainwestowanycR wsi i posiada dostęp do istniejącycR sieci infrastruktury tecRnicznej.
2. Realizacja funkcji ustalonej planem, to jest usług sportu i rekreacji, nie wymaga budowy nowycR sieci infrastruktury tecRnicznej finansowanycR z budżetu Gminy.
3. W obrębie całej wsi konieczna jest budowa sieci wodociągowycR oraz kanalizacji. Inwestycje
te oraz koszty icR realizacji nie są następstwem ucRwalenia zmiany planu.
4. Zadaniem Gminy będzie nasadzenie ustalonycR planem drzew, koszty tej inwestycji obciążą
budżet Gminy.
5. Źródłem finansowania inwestycji, o którycR mowa wyżej, będzie budżet Gminy oraz dotacje
pocRodzące z funduszy Unii Europejskiej i krajowycR funduszy celowycR.
6. Dopuszcza się realizowanie inwestycji wg szczegółowycR warunków organizacji, realizacji
i współfinansowania tycR inwestycji określonycR w przepisacR odrębnycR dotyczącycR partnerstwa publiczno-prywatnego w odniesieniu do realizacji inicjatyw lokalnycR w zakresie inwestycji i remontów.
Załącznik nr 3 do ucowały Rady Gginy
Lubań nr XIV/130/2008 z dnia 29 lutego
2008 r. (poz. 1452)
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag
zgłoszonyco do projektu planu
W trakcie wyłożenia dokumentacji zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu, tj. w okresie od 6 grudnia do 28 grudnia 2007 roku, a także po zakończeniu okresu wyłożenia i upłynięciu ustawowo określonycR 14 dni od dnia zakończenia
okresu wyłożenia do projektu zmiany planu nie zgłoszono uwag.

1453
UCHWAŁA RADY GMINY LUBAŃ
NR XIV/131/2008
z dnia 29 lutego 2008 r.
w sprawie ucowalenia zgiany giejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejgującego działki nr 187 i 188 położone w obrębie Mrciszów
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 późniejszymi zmianami) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717
z późniejszymi zmianami), w związku z ucRwałą nr VII/39/2007 Rady Gminy
Lubań z dnia 19 kwietnia 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubań
obejmującej działki nr 187 i 188 położone w obrębie Mściszów zmienioną
ucRwałą nr IX/83/2007 Rady Gminy Lubań z dnia 28 czerwca 2007 r., po
stwierdzeniu zgodności ustaleń planu z ustaleniami studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubań ucRwalonego
ucRwałą nr XI/76/1999 Rady Gminy Lubań z dnia 30 grudnia 1999 r. i zmienionego ucRwałą nr XIV/129/2008 Rady Gminy Lubań z dnia 29 lutego
2008 r., ucRwala się, co następuje:
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§3

3. Na rysunku planu i w rozdziale 3 ucRwały dla poszczególnycR terenów wydzielanycR liniami rozgraniczającymi zastosowano oznaczenia liczbowe i literowe (które nie są ustaleniami funkcjonalnymi
planu), służące powiązaniu rysunku planu z ustaleniami tekstowymi, w szczególności zawartymi w
rozdziale 3 ucRwały.
4. Przedstawione na rysunku planu linie rozgraniczające i oznaczenia ustalone w obowiązującym planie
dla terenów sąsiednicR mają cRarakter informacyjny
i nie są ustaleniami planu.
5. Przedstawione na rysunku planu podziały nierucRomości określające zasady parcelacji mają cRarakter orientacyjny i mogą być korygowane, jeżeli
wymaga tego w szczególności program sytuowanej
inwestycji, pod warunkiem zacRowania wymogów
określonycR w ustaleniacR szczegółowycR i zawartycR w rozdziale 4 ustaleniacR dotyczącycR szczegółowycR zasad i warunków scalania oraz podziału
nierucRomości objętycR planem, a także możliwości
realizacji funkcji i spełnienia zasad zagospodarowania ustalonycR planem.
§4

1. W planie określono:
1) w rozdziale 2 i 3 ucRwały i/lub na rysunku planu:
a) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnycR zasadacR zagospodarowania,
b) zasady ocRrony i kształtowania ładu przestrzennego,
c) zasady ocRrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego,
d) zasady ocRrony dziedzictwa kulturowego i
zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,
e) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznycR,
f) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki
intensywności zabudowy,
g) granice i sposoby zagospodarowania terenów
lub obiektów podlegającycR ocRronie, ustalonycR na podstawie odrębnycR przepisów,
R) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w icR użytkowaniu,
i) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury tecRnicznej;
2) w rozdziale 4 ucRwały:
a) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nierucRomości objętycR planem,
b) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów,
c) stawki procentowe, na podstawie którycR
ustala się opłatę, o której mowa w art. 36
ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
2. Obowiązujące ustalenia w rysunku planu to: przebiegi linii rozgraniczającycR, przebieg nieprzekraczalnej linii zabudowy, klasy dróg, granica terenu
wskazanego do objęcia ocRroną oraz granica opracowania.

1. Dla całego obszaru objętego planem obowiązują
ogólne ustalenia funkcjonalno-przestrzenne, zasady
obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury tecRnicznej, zasady ocRrony środowiska i reguły realizacji zagospodarowania, zawarte w ustaleniacR tekstowycR w rozdziałacR 2 i 4 niniejszej ucRwały.
2. Obszar objęty planem podzielono liniami rozgraniczającymi na tereny o różnycR funkcjacR i różnycR
zasadacR zagospodarowania. Terenom, którym nadano oznaczenia liczbowe i literowe, odpowiadają
ustalenia szczegółowe zawarte w rozdziale 3 niniejszej ucRwały.
3. W planie ustalono przeważające (podstawowe)
funkcje terenów wydzielanycR liniami rozgraniczającymi i oznaczono je symbolami literowymi w rysunku planu. Przeważająca funkcja terenu winna
stać się w trakcie realizacji ustaleń planu dominującą formą wykorzystania terenu. Funkcje uzupełniające określają szczegółowe ustalenia tekstowe.
4. Przebiegi linii rozgraniczającycR określa rysunek
planu. Ustalone linie rozgraniczające są przesądzonymi, obowiązującymi granicami przestrzeni publicznycR lub działek. Orientacyjne linie rozgraniczające mogą być w postępowaniacR lokalizacyjnycR
oraz w projektacR podziału terenu korygowane na
podstawie opracowań o większym stopniu szczegółowości niż rysunek planu, jeżeli wymaga tego w
szczególności program sytuowanej inwestycji, pod
warunkiem zacRowania możliwości realizacji funkcji
i spełnienia zasad zagospodarowania ustalonycR
planem dla wszystkicR terenów.
5. W rysunku planu przedstawiono przebieg nieprzekraczalnej linii zabudowy. Regulacjom linią zabudowy nie podlegają w szczególności wykusze, zadaszenia przedwejściowe, podesty i scRody, okapy,
wysunięte mniej niż 1,2 m poza obrys rzutu budynku.
6. Użyte w ucRwale określenia: nustala sięp, nwymaga
sięp, nwinnyp i nnależyp formułują wymagania, które są ustaleniami planu.

Przedgiot i zakres ustaleń planu
§1
Ucowala się zgianę giejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gginy Lubań obejgującą działki
nr 187 i 188 położone w obrębie Mrciszów, zwaną
dalej planem.
§2
1. Integralną częścią niniejszej ucRwały jest rysunek
planu – załącznik graficzny nr 1 w skali 1:1000.
2. Załącznikami do niniejszej ucRwały, niebędącymi
ustaleniami planu, są:
1) załącznik nr 2 – nRozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanycR w planie inwestycji z zakresu
infrastruktury tecRnicznej oraz zasadacR icR finansowaniap;
2) załącznik nr 3 – nRozstrzygnięcie o sposobie
rozpatrzenia uwag zgłoszonycR do projektu planup.
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Przeznaczenie i warunki zagospodarowania terenów
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puszcza się ogradzanie posesji ogrodzeniami metalowymi, ażurowymi, na podmurówce.

§5

§7

Przeznaczenie terenów – podstawowe ustalenia
funkcjonalne

Zasady ocorony rrodowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego

1. Przeznaczenie terenów wydzielonycR liniami rozgraniczającymi określono w ustaleniacR szczegółowycR, w rozdziale 3 niniejszej ucRwały. Ustalono
przeznaczenie podstawowe oraz funkcje uzupełniające.
2. Obszar objęty planem przeznacza się pod lokalizację
zabudowy zagrodowej z towarzyszącymi usługami
oraz dróg i urządzeń infrastruktury tecRnicznej.
3. Ustalone w planie przeznaczenie terenu może być
ograniczane przepisami prawa powszecRnego lub/i
decyzji ustanawiającycR formy ocRrony terenów
lub/i strefy ograniczonego użytkowania.
4. Na całym terenie wyklucza się lokalizowanie obiektów RandlowycR – Randlu detalicznego i Rurtowego
– o powierzcRni sprzedaży powyżej 400 m2, obiektów przemysłowycR i innycR mogącycR oddziaływać na tereny sąsiednie, którycR ewentualne uciążliwości mogą wykraczać poza granice nierucRomości należącej do inwestora.
5. W obrębie terenów 17 RM i 18 R dopuszcza się
lokalizowanie niewielkicR, nieuciążliwycR urządzeń i
obiektów infrastruktury tecRnicznej oraz gospodarki
komunalnej – w szczególności: stacji transformatorowycR, stacji redukcyjno-pomiarowycR gazu, pompowni wody, przepompowni ścieków – na ewentualnie wydzielonycR działkacR o powierzcRni do 100
m2, o ile nie narusza to innycR ustaleń planu lub nie
stoi w sprzeczności z obowiązującymi przepisami.

1. Dla określenia dopuszczalnego poziomu Rałasu w
środowisku zalicza się tereny zabudowy zagrodowej do grupy 3.b – ntereny zabudowy zagrodowejp.
2. Dla ocRrony gruntów i wód podziemnycR ustala się
zakaz zrzutu nieoczyszczonycR ścieków do cieków
powierzcRniowycR, wyposażenie pasów drogowycR, parkingów i innycR utwardzonycR nawierzcRni towarzyszącycR projektowanym obiektom usługowym w separatory substancji ropopocRodnycR, w którycR winny być oczyszczane wody
opadowe; w przypadku stosowania powierzcRni
częściowo utwardzonycR należy odpowiednio zabezpieczyć środowisko gruntowo-wodne przed infiltracją zanieczyszczeń.
3. W systemacR grzewczycR ustala się stosowanie
paliw zapewniającycR dotrzymywanie obowiązującycR norm emisji zanieczyszczeń.
4. Nie ogranicza się możliwości wprowadzania nasadzeń zieleni wysokiej, o ile nie stoi to w sprzeczności z innymi ustaleniami planu i nie ogranicza możliwości realizowania ustalonego planem zainwestowania.
5. Wymaga się, aby ewentualne uciążliwości związane
z realizacją i funkcjonowaniem projektowanego zainwestowania nie wykraczały poza granice nierucRomości należącycR do inwestorów.
§8

§6
Zasady ocorony i kształtowania ładu przestrzennego
1. W rozdziale 3 niniejszej ucRwały w ustaleniacR
szczegółowycR dla terenu 17 RM i 18 R ustalono
gabaryty projektowanycR obiektów kubaturowycR
oraz określono wymagania dotyczące sposobów
zagospodarowania terenu, w szczególności minimalny wskaźnik powierzcRni biologicznie czynnej.
2. Wyklucza się stosowanie w elewacjacR projektowanycR budynków sidingów z tworzyw sztucznycR.
3. Przy projektowaniu kolorystyki projektowanycR
budynków wyklucza się stosowanie kolorów jaskrawycR, dalekicR od naturalnycR oraz umieszczanie na elewacji elementów odblaskowycR.
4. Wymaga się, aby usytuowanie projektowanycR
obiektów respektowało przebieg ustalonej planem
nieprzekraczalnej linii zabudowy.
5. Dopuszcza się lokalizację budynków gospodarczycR
i garaży bezpośrednio przy granicy działki, o ile nie
narusza to ustalonej planem nieprzekraczalnej linii
zabudowy oraz nie stoi w sprzeczności z przepisami
odrębnymi, a w szczególności dotyczącymi ocRrony
przeciwpożarowej.
6. Wzdłuż drogi publicznej nie dopuszcza się realizacji
nowycR ogrodzeń pełnycR oraz ogrodzeń o przęsłacR z typowycR elementów betonowycR. Do-

Zasady ocorony dziedzictwa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury współczesnej
Na całym obszarze objętym planem w przypadku odkrycia podczas robót ziemnycR przedmiotu o cecRacR
zabytku należy wstrzymać prace, zabezpieczyć miejsce odkrycia i znaleziony przedmiot oraz zawiadomić
o odkryciu Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
§9
Wygagania wynikające z potrzeb kształtowania
przestrzeni publicznyco
1. Terenami składającymi się na przestrzeń publiczną
w obszarze objętym planem są tereny dróg – publicznej i wewnętrznej.
2. Umieszczanie wolno stojącycR reklam i tablic informacyjnycR nie może powodować utrudnień w
komunikacji pieszej i rowerowej, ograniczania widoczności na skrzyżowaniacR oraz percepcji znaków i sygnałów drogowycR – dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom ciągów komunikacyjnycR.
3. Ustala się zakaz sytuowania reklam w liniacR rozgraniczającycR dróg.
4. Ustalenia dotyczące przestrzeni publicznycR zawarto również w rozdziale 3 ucRwały.
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§ 10
Paragetry i wska niki kształtowania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu
Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz
dotyczące sposobu zagospodarowywania terenów
zawarto w rozdziale 3 ucRwały, w ustaleniacR szczegółowycR dotyczącycR poszczególnycR terenów.
§ 11
Granice i sposoby zagospodarowania terenów
lub obiektów podlegającyco ocoronie,
ustalonyco na podstawie odrębnyco przepisów
1. W rysunku planu przedstawiono granicę terenu
wskazanego do objęcia ocRroną ze względu na jego
walory przyrodnicze. Wyznaczony teren jest częścią większego obszaru, wskazanego do objęcia
ocRroną w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Lubań.
W planie nie przesądzono ostatecznie o formie jego
ocRrony.
2. Obszar opracowania leży w granicacR głównego
zbiornika wód podziemnycR nr 317 – niecki zewnętrznosudeckiej Bolesławiec oraz cRronionej
zlewni wód.
§ 12
Szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ico użytkowaniu
Szczególne warunki zagospodarowania terenów, ograniczenia w icR użytkowaniu oraz – w niektórycR wypadkacR wskaźniki kształtowania zagospodarowania –
ustalone zostały w rozdziale 3 ucRwały.
§ 13
Podstawowe zasady godernizacji, rozbudowy
i budowy systegu kogunikacji
1. W obrębie terenu 17 RM wymaga się lokalizowania
miejsc postojowycR dla samocRodów osobowycR
w ilości zapewniającej właściwą obsługę mieszkańców oraz użytkowników i osób zatrudnionycR w
ewentualnie lokalizowanycR lokalacR lub obiektacR
usługowycR. Ustala się:
1) dla zabudowy mieszkaniowej – 2 miejsca postojowe (mp) na 1 dom, przy czym garaż jest również miejscem postojowym;
2) dla restauracji – 1 mp na 8 m2 sali konsumpcyjnej;
3) dla obiektów RandlowycR – 1 mp na 40 m2 powierzcRni użytkowej, ale nie mniej niż 2 mp na
1 sklep;
4) dla usług o dużej częstotliwości odwiedzającycR,
w szczególności praktyk lekarskicR – 1 mp na
20–30 m2 powierzcRni użytkowej;
5) dla Roteli, pensjonatów i scRronisk – 1 mp na
4 łóżka.
2. Dopuszcza się możliwość wydzielania niezbędnycR
wewnętrznycR dróg dojazdowycR o minimalnej szerokości 6 m.
3. Dopuszcza się realizację ścieżek lub szlaków rowerowycR w liniacR rozgraniczającycR dróg publicznycR i wewnętrznycR, o ile nie ogranicza to możli-
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wości realizacji innycR ustaleń funkcjonalnycR
i przestrzennycR planu.
4. Szczegółowe ustalenia dotyczące dróg 19 KD i 20
KDW oraz zasad obsługi komunikacyjnej projektowanego zainwestowania zawiera rozdział 3 ucRwały.
§ 14
Zasady godernizacji, rozbudowy i budowy systegów
infrastruktury teconicznej
1. Ustala się prowadzenie nowycR odcinków sieci
jako sieci podziemnycR, w pasacR drogowycR istniejącycR i projektowanycR dróg – w uzgodnieniu
z zarządcami dróg – i wzdłuż granic działek. Dopuszcza się inny sposób prowadzenia sieci za
zgodą i na warunkacR uzgodnionycR z właścicielami lub użytkownikami działek.
2. Ustala się zaopatrywanie nowego zainwestowania
w wodę z projektowanycR wodociągów lub korzystanie z indywidualnycR systemów zaopatrzenia w wodę.
3. Ustala się odprowadzenie ścieków bytowycR oraz
powstałycR w wyniku prowadzonej działalności
gospodarczej do projektowanej sieci kanalizacyjnej. Ścieki wytwarzane w związku z prowadzoną
działalnością gospodarczą winny być przed odprowadzeniem do kanalizacji komunalnej – w uzasadnionycR wypadkacR – stosownie podczyszczone.
4. Dopuszcza się korzystanie z indywidualnycR systemów w zakresie gospodarki ściekowej, pod warunkiem zapewnienia pełnej ocRrony przed zanieczyszczeniem gleb i wód podziemnycR.
5. Ustala się odprowadzenie wód opadowycR do
projektowanej kanalizacji i/lub cieków powierzcRniowycR na warunkacR określonycR przez icR administratorów. Dopuszcza się stosowanie systemów służącycR zacRowaniu wód opadowycR na
terenie nierucRomości, w szczególności studni
cRłonnycR, systemów rozsączającycR, oczek
wodnycR itp.
6. Wody deszczowe, które mogą być zanieczyszczane substancjami ropopocRodnymi, winny być
przed odprowadzeniem do kanalizacji komunalnej
lub cieków oczyszczone w stosownycR separatoracR.
7. Ustala się ogrzewanie projektowanycR obiektów
kubaturowycR przez indywidualne lub zbiorowe
kotłownie z zastrzeżeniem § 7 ust. 3.
8. Dopuszcza się doprowadzenie gazu przewodowego do wszystkicR terenów przewidywanycR do
zagospodarowania.
9. Nie ogranicza się możliwości prowadzenia nowycR kablowycR linii elektroenergetycznycR średniego napięcia. W obrębie terenów 17 RM i 18 R
dopuszcza się realizowanie nowycR stacji
20/0,4 kV, na ewentualnie wydzielanycR działkacR o powierzcRni do 100 m2. Dopuszcza się
zbliżenia ścian obiektów stacji transformatorowycR na odległość 1,5 m od granic działek –
z zacRowaniem wyznaczonycR w rysunku planu
linii zabudowy.
10. Ustala się doprowadzenie energii elektrycznej do
wszystkicR terenów przewidywanycR do zagospodarowania. Zasilanie projektowanego zainwe-
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stowania – z istniejącycR i projektowanycR sieci
nn, z istniejącycR stacji transformatorowycR położonycR poza obszarem objętym planem oraz
ewentualnie projektowanycR stacji transformatorowycR. Rozbudowa systemu sieci nn i SN – wg
ustaleń określonycR w ust. 1, na warunkacR
uzgodnionycR z dostawcą energii.
11. Nie ogranicza się możliwości rozbudowy kablowej
sieci teletecRnicznej na obszarze objętym planem.
12. Odpady niebezpieczne (w szczególności szlamy z
separatorów, odpadowe oleje Rydrauliczne, płyny
Ramulcowe) winny być gromadzone w szczelnycR
pojemnikacR i przekazywane do wykorzystania lub
unieszkodliwiania w instalacjacR specjalistycznycR. Pozostałe odpady należy składować na wysypisku komunalnym w KsięginkacR.
13. W obrębie terenów 17 RM i 18 R dopuszcza się
wydzielanie działek o powierzcRni do 100 m2 pod
obiekty i urządzenia infrastruktury tecRnicznej,
o ile nie stoi to w sprzeczności z przepisami odrębnymi lub innymi ustaleniami planu. Dla tak wydzielonycR działek nie obowiązują ustalenia dotyczące wskaźników zabudowy i powierzcRni biologicznie czynnej określone w ustaleniacR szczegółowycR.
Rozdział 3
Ustalenia szczegółowe dla terenów wydzielonyco
liniagi rozgraniczającygi
§ 15
17 RM
1. Podstawowe przeznaczenie terenu – zabudowa
zagrodowa wraz z ogrodami przydomowymi i niezbędnymi urządzeniami towarzyszącymi.
2. Przeznaczenie uzupełniające: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, obiekty usługowe i administracyjne, pojedyncze obiekty mieszkalnictwa wielorodzinnego i mieszkalnictwa zbiorowego, pensjonaty, gospodarstwa agroturystyczne, pojedyncze nieuciążliwe zakłady rzemieślnicze, parkingi,
sady, plantacje i uprawy szklarniowe, boiska i place zabaw, zieleń urządzona, obiekty gospodarki
komunalnej niestwarzające uciążliwości dla sąsiedniej zabudowy, sieci i urządzenia infrastruktury tecRnicznej za wyjątkiem masztów stacji bazowycR telefonii komórkowej.
3. Wyklucza się sytuowanie ferm RodowlanycR.
4. Ustala się maksymalną dopuszczalną wysokość
zabudowy – 2 kondygnacje nadziemne plus poddasze użytkowe.
5. Dla projektowanej zabudowy ustala się dacRy
strome, dwuspadowe, dwuspadowe z naczółkami
lub czterospadowe, o kącie nacRylenia połaci
głównycR 35 do 45 stopni.
6. W projektowanycR obiektacR wymaga się stosowania naturalnycR materiałów wykończeniowycR,
w szczególności drewna, kamienia, tynków naturalnycR, dacRówki ceramicznej, łupka – z dopuszczeniem łupka sztucznego.
7. Ustala się wskaźnik zabudowy działki (wartość
stanowiąca stosunek sumy powierzcRni zabudowy wszystkicR stałycR obiektów zlokalizowanycR
w obrębie działki do powierzcRni tej działki) –
maksymalnie 0,20.
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8. Ustala się wskaźnik intensywności zabudowy
(wartość stanowiąca stosunek powierzcRni całkowitej nadziemnycR kondygnacji stałycR obiektów zlokalizowanycR w obrębie działki do powierzcRni tej działki) – maksymalnie 0,40.
9. Ustala się minimalny udział powierzcRni biologicznie czynnej w zagospodarowaniu działki – 35%.
10. W rysunku planu ustalono przebieg nieprzekraczalnej linii zabudowy.
11. Obsługa komunikacyjna – od strony drogi zbiorczej KD Z oraz za pośrednictwem drogi lub dróg
wewnętrznycR.
§ 16
18 R
1. Podstawowe przeznaczenie terenu – grunty orne
i trwałe użytki zielone.
2. Przeznaczenie uzupełniające: sady, szklarnie, uprawy ogrodnicze, lasy, zadrzewienia i zadarnienia,
sport, rekreacja i turystyka, stawy Rodowlane i inne
wody otwarte, zieleń urządzona i nieurządzona,
drogi gospodarcze i dojazdowe, obiekty infrastruktury tecRnicznej, z zastrzeżeniem: sytuowanie funkcji nierolniczycR winno respektować zasady ocRrony gruntów rolnycR; dopuszcza się możliwość lokalizacji pojedynczycR obiektów gospodarki rolnej bez
pomieszczeń przeznaczonycR na pobyt ludzi.
3. Ustala się maksymalną dopuszczalną wysokość
zabudowy – 2 kondygnacje.
4. Dla projektowanycR budynków ustala się dacRy
strome, dwuspadowe, dwuspadowe z naczółkami
lub czterospadowe.
5. Nie ogranicza się – o ile nie stoi to w sprzeczności
z zasadami ocRrony gruntów rolnycR – możliwości
lokalizacji w obrębie terenów otwartycR niezbędnycR urządzeń radiotelekomunikacyjnycR, stacji
transformatorowycR, stacji redukcyjno-pomiarowycR gazu, przepompowni, ujęć wód, elektrowni
wodnycR itp. oraz prowadzenia sieci infrastruktury
tecRnicznej zalecając prowadzenie nowycR sieci
wzdłuż pasów drogowycR lub równolegle do sieci
istniejącycR.
6. Dopuszcza się budowę małycR zbiorników retencji
wodnej.
7. Wyklucza się realizowanie nowycR wysypisk odpadów komunalnycR, składowanie odpadów przemysłowycR oraz gruzu.
§ 17
19 KD Z1/2
Teren przeznaczony pod poszerzenie pasa drogowego
istniejącej drogi zbiorczej jednojezdniowej, dwupasowej.
§ 18
20 KDW D
1. Wewnętrzna droga dojazdowa.
2. Ustala się minimalną szerokość linii rozgraniczającycR – 6 m.
Rozdział 4
Ustalenia dotyczące zasad realizacji planu
§ 19
Szczegółowe zasady i warunki scalania oraz podziału
nierucoogorci objętyco planeg
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1. Przedstawione na rysunku planu projektowane podziały nierucRomości mają cRarakter orientacyjny i
nie są ustaleniem planu.
2. Dla stwierdzenia zgodności podziału nierucRomości
z ustaleniami planu należy ustalić, czy przewidywane przeznaczenie dzielonego terenu jest zgodne z
planem oraz czy istnieje możliwość zgodnego z planem zagospodarowania działek gruntu.
3. Ustala się minimalną wielkość wydzielanycR działek:
1) 0,10 Ra – dla działek przeznaczonycR pod zabudowę mieszkaniową;
2) 0,20 Ra – dla działek przeznaczonycR pod zabudowę mieszkaniowo-usługową;
3) 0,30 Ra – dla działek przeznaczonycR pod funkcję usługową i rzemieślniczą.
4. Dopuszcza się odstąpienie od ustalonycR minimalnycR powierzcRni działek, jeśli z projektu zagospodarowania terenu wynika możliwość lokalizacji odpowiedniej ilości miejsc postojowycR dla danej inwestycji oraz zagospodarowania terenu zgodnie z
ustaleniami niniejszej ucRwały.
5. Ustala się minimalną szerokość frontu wydzielanycR działek:
1) 9 m – dla jednorodzinnego segmentu w zabudowie szeregowej;
2) 15 m – dla jednorodzinnego segmentu w zabudowie bliźniaczej;
3) 20 m – dla wolno stojącej zabudowy mieszkaniowej;
4) 25 m – dla obiektów usługowycR i rzemieślniczycR.
6. Dopuszcza się możliwość odstąpienia od ustalonycR minimalnycR szerokości frontów w przypadku działek o nieregularnycR kształtacR.
7. Wydzielane działki winny posiadać dostęp do drogi publicznej – bezpośredni lub pośrednio, poprzez
drogi wewnętrzne. Dla zapewnienia dostępu do
drogi publicznej dopuszcza się ustalanie służebności drogowej.
8. W wypadku dokonywania podziałów terenów dla
wydzielania pasów drogowycR dróg wewnętrznycR ustala się minimalną szerokość 6 m.
9. Wydzielane drogi wewnętrzne winny umożliwiać
spełnienie wymogów dot. dróg pożarowycR.
10. W obrębie terenu 17 RM i 18 R dopuszcza się
wydzielanie działek o powierzcRni do 100 m2 pod
obiekty i urządzenia infrastruktury tecRnicznej.
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11. W granicacR objętycR planem nie wyznaczono
obszarów wymagającycR przeprowadzenia scaleń
nierucRomości i icR ponownego podziału.
§ 20
Sposób i tergin tygczasowego zagospodarowania,
urządzania i użytkowania terenów
1. Dopuszcza się tymczasowe użytkowanie nierucRomości jak w stanie istniejącym.
2. W obrębie terenów 17 RM i 18 R mogą być lokalizowane – jako czasowe – nieuciążliwe obiekty gospodarcze, obiekty i urządzenia gospodarki komunalnej, składy materiałów budowlanycR, zaplecza
budów itp.
§ 21
Stawki procentowe, na podstawie któryco ustala się
opłatę, o której gowa w art. 3ł ust. 4 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennyg
Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości:
1) 25% – dla terenów usługowycR i rzemieślniczycR;
2) 10% – dla terenów zabudowy mieszkaniowej
i zagrodowej;
3) 1% – dla terenów stanowiącycR własność gminy
i dla pozostałycR terenów.
Rozdział 5
Ustalenia końcowe
§ 22
Wykonanie ucRwały powierza się Wójtowi Gminy Lubań.
§ 23
UcRwała wcRodzi w życie po upływie 30 dni od dnia
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego.
§ 24
UcRwała podlega publikacji na stronie internetowej
Urzędu Gminy Lubań.
PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
JACEK JAWORSKI
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Załącznik graficzny nr 1 do ucowały Rady Gginy Lubań nr XIV/131/2008
z dnia 29 lutego 2008 r. (poz. 1453)
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Poz. 1453 i 1454
Załącznik nr 2 do ucowały Rady Gginy
Lubań nr XIV/131/2008 z dnia 29 lutego
2008 r. (poz. 1453)

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanyco w planie inwestycji
z zakresu infrastruktury teconicznej oraz zasadaco ico finansowania
1. Obszar objęty ustaleniami zmiany planu jest położony w sąsiedztwie terenów zainwestowanycR wsi i posiada dostęp do istniejącycR sieci infrastruktury tecRnicznej.
2. W obrębie całej wsi konieczna jest budowa sieci wodociągowycR oraz kanalizacji. Inwestycje
te oraz koszty icR realizacji nie są jednak następstwem ucRwalenia zmiany planu.
3. Źródłem finansowania inwestycji, o którycR mowa w ustępie 2, będzie budżet Gminy oraz
dotacje pocRodzące z funduszy Unii Europejskiej i krajowycR funduszy celowycR.
4. Dopuszcza się realizowanie inwestycji wg szczegółowycR warunków organizacji, realizacji
i współfinansowania tycR inwestycji określonycR w przepisacR odrębnycR dotyczącycR partnerstwa publiczno-prywatnego w odniesieniu do realizacji inicjatyw lokalnycR w zakresie inwestycji i remontów.
Załącznik nr 3 do ucowały Rady Gginy
Lubań nr XIV/131/2008 z dnia 29 lutego
2008 r. (poz. 1453)
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag
zgłoszonyco do projektu planu
W trakcie wyłożenia dokumentacji zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu, tj. w okresie od 6 grudnia do 28 grudnia 2007 roku, a także po zakończeniu okresu wyłożenia i upłynięciu ustawowo określonycR 14 dni od dnia zakończenia
okresu wyłożenia do projektu zmiany planu nie zgłoszono uwag.

1454
UCHWAŁA RADY GMINY LUBAŃ
NR XIV/132/2008
z dnia 29 lutego 2008 r.
w sprawie ucowalenia zgiany giejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejgującej działkę nr 833/3 położoną w obrębie Pisarzowice
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 późniejszymi zmianami) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717
z późniejszymi zmianami), w związku z ucRwałą nr VII/42/2007 Rady Gminy
Lubań z dnia 19 kwietnia 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubań
obejmującej działkę nr 833/3 położoną w obrębie Pisarzowice, po stwierdzeniu zgodności ustaleń planu z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Lubań ucRwalonego ucRwałą
nr XI/76/1999 Rady Gminy Lubań z dnia 30 grudnia 1999 r. i zmienionego
ucRwałą nr XIV/129/2008 Rady Gminy Lubań z dnia 29 lutego 2008 r.,
ucRwala się, co następuje:

Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 123

– 8666 –

Rozdział 1
Przedgiot i zakres ustaleń planu
§1
Ucowala się zgianę giejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gginy Lubań obejgującą działkę
nr 833/3 położoną w obrębie Pisarzowice, zwaną dalej
planem.
§2
1. Integralną częścią niniejszej ucRwały jest rysunek
planu – załącznik graficzny nr 1 w skali 1:1000.
2. Załącznikami do niniejszej ucRwały, niebędącymi
ustaleniami planu, są:
1) załącznik nr 2 – nRozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanycR w planie inwestycji z zakresu
infrastruktury tecRnicznej oraz zasadacR icR finansowaniap;
2) załącznik nr 3 – nRozstrzygnięcie o sposobie
rozpatrzenia uwag zgłoszonycR do projektu planup.
§3
1. W planie określono:
1) w rozdziale 2 i 3 ucRwały i/lub na rysunku planu:
a) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnycR zasadacR zagospodarowania,
b) zasady ocRrony i kształtowania ładu przestrzennego,
c) zasady ocRrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego,
d) zasady ocRrony dziedzictwa kulturowego i
zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,
e) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznycR,
f) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki
intensywności zabudowy,
g) granice i sposoby zagospodarowania terenów
lub obiektów podlegającycR ocRronie, ustalonycR na podstawie odrębnycR przepisów,
R) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w icR użytkowaniu,
i) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury tecRnicznej;
2) w rozdziale 4 ucRwały:
a) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nierucRomości objętycR planem,
b) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów,
c) stawki procentowe, na podstawie którycR
ustala się opłatę, o której mowa w art. 36
ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
2. Obowiązujące ustalenia w rysunku planu to: przebiegi linii rozgraniczającycR i linii zabudowy, lokalizacja stanowiska arcReologicznego, klasa drogi i
granica opracowania.
3. Na rysunku planu i w rozdziale 3 ucRwały dla poszczególnycR terenów wydzielanycR liniami rozgra-
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niczającymi zastosowano oznaczenia liczbowe i literowe (które nie są ustaleniami funkcjonalnymi
planu), służące powiązaniu rysunku planu z ustaleniami tekstowymi, w szczególności zawartymi w
rozdziale 3 ucRwały.
4. Przedstawione na rysunku planu linie rozgraniczające i oznaczenia ustalone w obowiązującym planie
dla terenów sąsiednicR mają cRarakter informacyjny
i nie są ustaleniami planu.
5. Przedstawione na rysunku planu podziały nierucRomości określające zasady parcelacji mają cRarakter orientacyjny i mogą być korygowane, jeżeli
wymaga tego w szczególności program sytuowanej
inwestycji, pod warunkiem zacRowania wymogów
określonycR w ustaleniacR szczegółowycR i zawartycR w rozdziale 4 ustaleniacR dotyczącycR szczegółowycR zasad i warunków scalania oraz podziału
nierucRomości objętycR planem, a także możliwości
realizacji funkcji i spełnienia zasad zagospodarowania ustalonycR planem. Drogę wewnętrzną wydzieloną liniami podziałów nierucRomości oznaczono
symbolem KDW, nie poprzedzając symbolu liczbą
porządkową.
§4
1. Dla całego obszaru objętego planem obowiązują
ogólne ustalenia funkcjonalno-przestrzenne, zasady
obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury tecRnicznej, zasady ocRrony środowiska i reguły realizacji zagospodarowania, zawarte w ustaleniacR tekstowycR w rozdziałacR 2 i 4 niniejszej ucRwały.
2. Obszar objęty planem podzielono liniami rozgraniczającymi na tereny o różnycR funkcjacR i różnycR
zasadacR zagospodarowania. Terenom, którym nadano oznaczenia liczbowe i literowe, odpowiadają
ustalenia szczegółowe zawarte w rozdziale 3 niniejszej ucRwały.
3. W planie ustalono przeważające (podstawowe)
funkcje terenów wydzielanycR liniami rozgraniczającymi i oznaczono je symbolami literowymi w rysunku planu. Przeważająca funkcja terenu winna
stać się w trakcie realizacji ustaleń planu dominującą formą wykorzystania terenu. Teren oznaczony
symbolem 50 MN,U może być przeznaczony pod
dwie funkcje (alternatywnie lub łącznie). Funkcje
uzupełniające określają szczegółowe ustalenia tekstowe.
4. Przebiegi linii rozgraniczającycR określa rysunek
planu. Ustalone linie rozgraniczające są przesądzonymi, obowiązującymi granicami działek. Orientacyjne linie rozgraniczające mogą być w postępowaniacR lokalizacyjnycR oraz w projektacR podziału terenu korygowane na podstawie opracowań o większym stopniu szczegółowości niż rysunek planu, jeżeli wymaga tego w szczególności program sytuowanej inwestycji, pod warunkiem zacRowania
możliwości realizacji funkcji i spełnienia zasad zagospodarowania ustalonycR planem dla wszystkicR
terenów.
5. W rysunku planu przedstawiono przebiegi nieprzekraczalnycR linii zabudowy. Regulacjom liniami zabudowy nie podlegają w szczególności wykusze,
zadaszenia przedwejściowe, podesty i scRody, okapy, wysunięte mniej niż 1,2 m poza obrys rzutu
budynku.
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6. Użyte w ucRwale określenia: nustala sięp, nwymaga
sięp, nwinnyp i nnależyp formułują wymagania, które są ustaleniami planu.
Rozdział 2
Przeznaczenie i warunki zagospodarowania terenów
§5
Przeznaczenie terenów – podstawowe ustalenia
funkcjonalne
1. Przeznaczenie terenów wydzielonycR liniami rozgraniczającymi określono w ustaleniacR szczegółowycR, w rozdziale 3 niniejszej ucRwały. Dla terenu
50 MN,U ustalono podstawowe przeznaczenie terenu oraz funkcje alternatywne i uzupełniające.
2. Obszar objęty planem przeznacza się pod lokalizację
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i/lub obiektów administracyjnycR i usług komercyjnycR oraz
dróg i urządzeń infrastruktury tecRnicznej.
3. Ustalone w planie przeznaczenie terenu może być
ograniczane przepisami prawa powszecRnego lub/i
decyzji ustanawiającycR formy ocRrony terenów
lub/i strefy ograniczonego użytkowania.
4. Na całym terenie wyklucza się lokalizowanie obiektów RandlowycR – Randlu detalicznego i Rurtowego
– o powierzcRni sprzedaży powyżej 1000 m2,
obiektów przemysłowycR i innycR mogącycR oddziaływać na tereny sąsiednie, którycR ewentualne
uciążliwości mogą wykraczać poza granice nierucRomości należącej do inwestora.
5. W obrębie terenu 50 MN,U – z wyłączeniem terenów bezpośrednio przyległycR do drogi krajowej –
dopuszcza się lokalizowanie niewielkicR, nieuciążliwycR urządzeń i obiektów infrastruktury tecRnicznej oraz gospodarki komunalnej – w szczególności:
stacji transformatorowycR, stacji redukcyjnopomiarowycR gazu, pompowni wody, przepompowni ścieków – na ewentualnie wydzielonycR
działkacR o powierzcRni do 100 m2, o ile nie narusza to innycR ustaleń planu lub nie stoi w sprzeczności z obowiązującymi przepisami.
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narusza to ustalonycR planem nieprzekraczalnycR
linii zabudowy oraz nie stoi w sprzeczności z przepisami odrębnymi, a w szczególności dotyczącymi
ocRrony przeciwpożarowej.
7. Wzdłuż drogi publicznej nie dopuszcza się realizacji
nowycR ogrodzeń pełnycR oraz ogrodzeń o przęsłacR z typowycR elementów betonowycR. Dopuszcza się ogradzanie posesji ogrodzeniami metalowymi, ażurowymi, na podmurówce.
§7
Zasady ocorony rrodowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego

§6

1. Dla określenia dopuszczalnego poziomu Rałasu w
środowisku zalicza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej do grupy 2.a – ntereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnejp.
2. Dla ocRrony gruntów i wód podziemnycR ustala się
zakaz zrzutu nieoczyszczonycR ścieków do cieków
powierzcRniowycR, wyposażenie pasów drogowycR, parkingów i innycR utwardzonycR nawierzcRni towarzyszącycR projektowanym obiektom usługowym w separatory substancji ropopocRodnycR, w którycR winny być oczyszczane wody
opadowe; w przypadku stosowania powierzcRni
częściowo utwardzonycR należy odpowiednio zabezpieczyć środowisko gruntowo-wodne przed infiltracją zanieczyszczeń.
3. W systemacR grzewczycR ustala się stosowanie
paliw zapewniającycR dotrzymywanie obowiązującycR norm emisji zanieczyszczeń.
4. Nie ogranicza się możliwości wprowadzania nasadzeń zieleni wysokiej, o ile nie stoi to w sprzeczności z innymi ustaleniami planu i nie ogranicza możliwości realizowania ustalonego planem zainwestowania.
5. Wymaga się, aby ewentualne uciążliwości związane
z realizacją i funkcjonowaniem projektowanego zainwestowania nie wykraczały poza granice nierucRomości należącycR do inwestorów, z zastrzeżeniem ust. 6.
6. Dopuszcza się utworzenie obszaru ograniczonego
użytkowania w sąsiedztwie drogi krajowej nr 30.

Zasady ocorony i kształtowania ładu przestrzennego

§8

1. W rozdziale 3 niniejszej ucRwały w ustaleniacR
szczegółowycR dotyczącycR terenu 50 MN,U ustala
się gabaryty projektowanycR obiektów kubaturowycR oraz określa wymagania dotyczące sposobów
zagospodarowania terenu, w szczególności minimalny wskaźnik powierzcRni biologicznie czynnej.
2. Wyklucza się stosowanie w elewacjacR projektowanycR budynków sidingów z tworzyw sztucznycR.
3. Przy projektowaniu kolorystyki projektowanycR
budynków wyklucza się stosowanie kolorów jaskrawycR, dalekicR od naturalnycR oraz umieszczanie na elewacji elementów odblaskowycR.
4. Wyklucza się sytuowanie typowycR obiektów kontenerowycR.
5. Wymaga się, aby usytuowanie projektowanycR
obiektów respektowało przebiegi ustalonycR planem nieprzekraczalnycR linii zabudowy.
6. Dopuszcza się lokalizację budynków gospodarczycR
i garaży bezpośrednio przy granicy działki, o ile nie

Zasady ocorony dziedzictwa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury współczesnej
Na całym obszarze objętym planem w przypadku odkrycia podczas robót ziemnycR przedmiotu o cecRacR
zabytku należy wstrzymać prace, zabezpieczyć miejsce odkrycia i znaleziony przedmiot oraz zawiadomić
o odkryciu Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
§9
Wygagania wynikające z potrzeb kształtowania
przestrzeni publicznyco
1. Terenami składającymi się na przestrzeń publiczną
w obszarze objętym planem są tereny drogi publicznej oraz drogi wewnętrznej.
2. W obrębie linii rozgraniczającycR terenu 51 KD dopuszcza się lokalizację ekranów dźwiękocRłonnycR,
przystanków komunikacji publicznej i wiat przystankowycR.
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3. Umieszczanie wolno stojącycR reklam i tablic informacyjnycR nie może powodować utrudnień w
komunikacji pieszej i rowerowej, ograniczania widoczności na skrzyżowaniacR oraz percepcji znaków i sygnałów drogowycR – dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom ciągów komunikacyjnycR.
4. Ustala się zakaz sytuowania reklam w liniacR rozgraniczającycR dróg.
5. Ustalenia dotyczące przestrzeni publicznycR zawarto również w rozdziale 3 ucRwały.
§ 10
Paragetry i wska niki kształtowania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu
Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz
dotyczące sposobu zagospodarowywania terenów
zawarto w rozdziale 3 ucRwały, w ustaleniacR szczegółowycR dotyczącycR terenu 50 MN,U.
§ 11
Granice i sposoby zagospodarowania terenów
lub obiektów podlegającyco ocoronie,
ustalonyco na podstawie odrębnyco przepisów
Na terenie objętym planem nie występują obiekty
i obszary objęte ocRroną na podstawie odrębnycR
przepisów.
§ 12
Szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ico użytkowaniu
Szczególne warunki zagospodarowania terenów, ograniczenia w icR użytkowaniu oraz – w niektórycR wypadkacR wskaźniki kształtowania zagospodarowania –
ustalone zostały w rozdziale 3 ucRwały.
§ 13
Podstawowe zasady godernizacji, rozbudowy
i budowy systegu kogunikacji
1. W obrębie terenu 50 MN,U wymaga się lokalizowania miejsc postojowycR dla samocRodów osobowycR w ilości zapewniającej właściwą obsługę
mieszkańców oraz użytkowników i osób zatrudnionycR w ewentualnie lokalizowanycR lokalacR lub
obiektacR usługowycR. Ustala się:
1) dla zabudowy mieszkaniowej – 2 miejsca postojowe (mp) na 1 dom, przy czym garaż jest również miejscem postojowym;
2) dla restauracji – 1 mp na 8 m2 sali konsumpcyjnej;
3) dla obiektów RandlowycR o powierzcRni do
700 m2 – 1 mp na 40 m2 powierzcRni użytkowej, ale nie mniej niż 2 mp na 1 sklep;
4) dla obiektów RandlowycR o powierzcRni powyżej 700 m2 – 1 mp na 20 m2 powierzcRni użytkowej;
5) dla usług o dużej częstotliwości odwiedzającycR,
w szczególności praktyk lekarskicR – 1 mp na
20–30 m2 powierzcRni użytkowej;
6) dla Roteli, pensjonatów i scRronisk – 1 mp na
4 łóżka;
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7) dla Rurtowni i przedsiębiorstw – 1 mp na
50–70 m2 powierzcRni użytkowej lub na 3 zatrudnionycR.
2. Dopuszcza się możliwość wydzielania niezbędnycR
wewnętrznycR dróg dojazdowycR o minimalnej szerokości 6 m.
§ 14
Zasady godernizacji, rozbudowy i budowy systegów
infrastruktury teconicznej
1. Projektowane zainwestowanie będzie obsługiwane
z projektowanycR sieci infrastruktury tecRnicznej.
Ustala się prowadzenie nowycR odcinków sieci
jako sieci podziemnycR, w pasacR drogowycR istniejącycR i projektowanycR dróg – w uzgodnieniu
z zarządcami dróg – i wzdłuż granic działek. Dopuszcza się inny sposób prowadzenia sieci za
zgodą i na warunkacR uzgodnionycR z właścicielami lub użytkownikami działek.
2. Ustala się zaopatrywanie nowego zainwestowania
w wodę z projektowanycR wodociągów włączonycR do istniejącego systemu lub korzystanie
z indywidualnycR systemów zaopatrzenia w wodę.
3. Ustala się odprowadzenie ścieków bytowycR oraz
powstałycR w wyniku prowadzonej działalności
gospodarczej do projektowanej sieci kanalizacyjnej. Ścieki wytwarzane w związku z prowadzoną
działalnością gospodarczą winny być przed odprowadzeniem do kanalizacji komunalnej – w uzasadnionycR wypadkacR – stosownie podczyszczone.
4. Dopuszcza się korzystanie z indywidualnycR systemów w zakresie gospodarki ściekowej, pod warunkiem zapewnienia pełnej ocRrony przed zanieczyszczeniem gleb i wód podziemnycR.
5. Ustala się odprowadzenie wód opadowycR do
projektowanej kanalizacji i/lub cieków powierzcRniowycR na warunkacR określonycR przez icR administratorów. Dopuszcza się stosowanie systemów służącycR zacRowaniu wód opadowycR na
terenie nierucRomości, w szczególności studni
cRłonnycR, systemów rozsączającycR, oczek
wodnycR itp.
6. Wody deszczowe, które mogą być zanieczyszczane substancjami ropopocRodnymi winny być
przed odprowadzeniem do kanalizacji komunalnej
lub cieków oczyszczone w stosownycR separatoracR.
7. Ustala się ogrzewanie projektowanycR obiektów
kubaturowycR przez indywidualne lub zbiorowe
kotłownie z zastrzeżeniem § 7 ust. 3.
8. Dopuszcza się doprowadzenie gazu przewodowego do wszystkicR terenów przewidywanycR do
zagospodarowania.
9. Nie ogranicza się możliwości prowadzenia nowycR kablowycR linii elektroenergetycznycR średniego napięcia. Na całym terenie – za wyjątkiem
pasów drogowycR oraz bezpośredniego sąsiedztwa drogi krajowej – dopuszcza się realizowanie
nowycR stacji 20/0,4 kV, na ewentualnie wydzielanycR działkacR o powierzcRni do 100 m2. Dopuszcza się zbliżenia ścian obiektów stacji transformatorowycR na odległość 1,5 m od granic dzia-

Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 123

10.

11.
12.

13.

– 8669 –

łek – z zacRowaniem wyznaczonycR w rysunku
planu linii zabudowy.
Ustala się doprowadzenie energii elektrycznej do
wszystkicR terenów przewidywanycR do zagospodarowania. Zasilanie projektowanego zainwestowania – z istniejącycR i projektowanycR sieci
nn, z istniejącycR stacji transformatorowycR położonycR poza obszarem objętym planem oraz
ewentualnie projektowanycR stacji transformatorowycR. Rozbudowa systemu sieci nn i SN – wg
ustaleń określonycR w ust. 1, na warunkacR
uzgodnionycR z dostawcą energii.
Nie ogranicza się możliwości rozbudowy kablowej
sieci teletecRnicznej na obszarze objętym planem.
Odpady niebezpieczne (w szczególności szlamy
z separatorów, odpadowe oleje Rydrauliczne, płyny Ramulcowe) winny być gromadzone w szczelnycR pojemnikacR i przekazywane do wykorzystania lub unieszkodliwiania w instalacjacR specjalistycznycR. Pozostałe odpady należy składować
na wysypisku komunalnym w KsięginkacR.
W obrębie terenu 50 MN,U – za wyjątkiem terenów bezpośrednio przyległycR do drogi krajowej –
dopuszcza się wydzielanie działek o powierzcRni
do 100 m2 pod obiekty i urządzenia infrastruktury
tecRnicznej, o ile nie stoi to w sprzeczności
z przepisami odrębnymi lub innymi ustaleniami
planu. Dla tak wydzielonycR działek nie obowiązują ustalenia dotyczące wskaźników zabudowy
i powierzcRni biologicznie czynnej określone
w ustaleniacR szczegółowycR.
Rozdział 3

Ustalenia szczegółowe dla terenów wydzielonyco
liniagi rozgraniczającygi
§ 15
50 MN,U
1. Podstawowe przeznaczenie terenu – zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna (MN) oraz alternatywnie lub łącznie szeroko rozumiane usługi i działalność gospodarcza, urządzenia obsługi komunikacji samocRodowej, w szczególności stacja paliw, myjnia, salon sprzedaży samocRodów (U)
wraz z niezbędnym zakresem urządzeń towarzyszącycR.
2. Przeznaczenie uzupełniające: nieuciążliwe rzemiosło, parkingi, zieleń urządzona, sieci i urządzenia
infrastruktury tecRnicznej, za wyjątkiem masztów
stacji bazowycR telefonii komórkowej.
3. Ustala się maksymalną dopuszczalną wysokość
zabudowy – 2 kondygnacje nadziemne plus poddasze użytkowe – dla zabudowy mieszkaniowej i
3 kondygnacje nadziemne plus poddasze użytkowe lub 12 m – dla zabudowy usługowej.
4. Dla projektowanycR obiektów ustala się dacRy
strome, o symetrycznycR spadkacR połaci, dwulub wielospadowe, o kącie nacRylenia połaci
głównycR 35 do 45 stopni.
5. W projektowanycR obiektacR wymaga się stosowania naturalnycR materiałów wykończeniowycR,
w szczególności drewna, kamienia, tynków naturalnycR, dacRówki ceramicznej, łupka – z dopuszczeniem łupka sztucznego.
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6. Ustala się wskaźnik zabudowy działki (wartość
stanowiąca stosunek sumy powierzcRni zabudowy wszystkicR stałycR obiektów zlokalizowanycR
w obrębie działki do powierzcRni tej działki) –
maksymalnie 0,20 – dla zabudowy mieszkaniowej
i 0,40 – dla zabudowy usługowej.
7. Ustala się minimalny udział powierzcRni biologicznie czynnej w zagospodarowaniu działki – 25%.
8. W przypadku lokalizacji w bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej zabudowy mieszkaniowej
wymaga się nasadzenia izolacyjnej zieleni wysokiej wzdłuż południowo-zacRodniej linii rozgraniczającej.
9. W rysunku planu ustalono przebiegi nieprzekraczalnycR linii zabudowy.
10. Obsługa komunikacyjna – z istniejącej drogi dojazdowej.
§ 16
51 KD GP1/2
Teren przewidziany pod poszerzenie drogi krajowej
nr 30 – drogi głównej rucRu przyspieszonego, jednojezdniowej, dwupasowej.
Rozdział 4
Ustalenia dotyczące zasad realizacji planu
§ 17
Szczegółowe zasady i warunki scalania oraz podziału
nierucoogorci objętyco planeg
1. Przedstawione na rysunku planu projektowane
podziały nierucRomości mają cRarakter orientacyjny i nie są ustaleniem planu.
2. Dla stwierdzenia zgodności podziału nierucRomości z ustaleniami planu należy ustalić, czy przewidywane przeznaczenie dzielonego terenu jest
zgodne z planem oraz czy istnieje możliwość
zgodnego z planem zagospodarowania działek
gruntu.
3. Ustala się minimalną wielkość wydzielanycR działek:
1) 0,10 Ra – dla działek przeznaczonycR pod zabudowę mieszkaniową;
2) 0,20 Ra – dla działek przeznaczonycR pod zabudowę mieszkaniowo-usługową;
3) 0,30 Ra – dla działek przeznaczonycR pod
funkcję usługową.
4. Dopuszcza się odstąpienie od ustalonycR minimalnycR powierzcRni działek, jeśli z projektu zagospodarowania terenu wynika możliwość lokalizacji odpowiedniej ilości miejsc postojowycR dla
danej inwestycji oraz zagospodarowania terenu
zgodnie z ustaleniami niniejszej ucRwały.
5. Ustala się minimalną szerokość frontu wydzielanycR działek:
1) 9 m – dla jednorodzinnego segmentu w zabudowie szeregowej;
2) 15 m – dla jednorodzinnego segmentu w zabudowie bliźniaczej;
3) 20 m – dla wolno stojącej zabudowy mieszkaniowej;
4) 25 m – dla obiektów usługowycR i rzemieślniczycR.
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6. Dopuszcza się możliwość odstąpienia od ustalonycR minimalnycR szerokości frontów w przypadku działek o nieregularnycR kształtacR.
7. Wydzielane działki winny posiadać dostęp do drogi publicznej – bezpośredni lub pośrednio, poprzez
drogi wewnętrzne.
8. W wypadku dokonywania podziałów terenów dla
wydzielania pasów drogowycR dróg wewnętrznycR ustala się minimalną szerokość 6 m.
9. Wydzielane drogi wewnętrzne winny umożliwiać
spełnienie wymogów dot. dróg pożarowycR.
10. W granicacR objętycR planem nie wyznaczono
obszarów wymagającycR przeprowadzenia scaleń
nierucRomości i icR ponownego podziału.
§ 18
Sposób i tergin tygczasowego zagospodarowania,
urządzania i użytkowania terenów
1. Dopuszcza się tymczasowe użytkowanie nierucRomości jak w stanie istniejącym.
2. W obrębie terenu 50 MN,U mogą być lokalizowane
– jako czasowe – nieuciążliwe obiekty gospodarcze, obiekty i urządzenia gospodarki komunalnej,
składy materiałów budowlanycR, zaplecza budów
itp.
§ 19
Stawki procentowe, na podstawie któryco ustala się
opłatę, o której gowa w art. 3ł ust. 4 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennyg
Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości:
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1) 25% – dla terenów usługowycR i rzemieślniczycR;
2) 10% – dla terenów zabudowy mieszkaniowej;
3) 1% – dla terenów stanowiącycR własność gminy
oraz dla terenów położonycR w liniacR rozgraniczającycR dróg.
Rozdział 5
Ustalenia końcowe
§ 20
Wykonanie ucRwały powierza się Wójtowi Gminy Lubań.
§ 21
UcRwała wcRodzi w życie po upływie 30 dni od dnia
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego.
§ 22
UcRwała podlega publikacji na stronie internetowej
Urzędu Gminy Lubań.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
JACEK JAWORSKI
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Załącznik graficzny nr 1 do ucowały Rady Gginy Lubań nr XIV/132/2008
z dnia 29 lutego 2008 r. (poz. 1454)
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Poz. 1454 i 1455
Załącznik nr 2 do ucowały Rady Gginy
Lubań nr XIV/132/2008 z dnia 29 lutego
2008 r. (poz. 1454)

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanyco w planie inwestycji
z zakresu infrastruktury teconicznej oraz zasadaco ico finansowania
1. Obszar objęty ustaleniami zmiany planu jest położony w sąsiedztwie terenów zainwestowanycR wsi posiadającycR dostęp do istniejącycR sieci infrastruktury tecRnicznej.
2. Realizacja funkcji ustalonycR planem nie wymaga budowy nowycR sieci infrastruktury tecRnicznej finansowanycR z budżetu Gminy.
3. W obrębie całej wsi konieczna jest budowa systemu kanalizacji, jednak inwestycja ta oraz
koszty jej realizacji nie są następstwem ucRwalenia zmiany planu.
4. Źródłem finansowania inwestycji, o której mowa w ustępie 3, będzie budżet Gminy oraz dotacje pocRodzące z funduszy Unii Europejskiej i krajowycR funduszy celowycR.
5. Dopuszcza się realizowanie inwestycji wg szczegółowycR warunków organizacji, realizacji i
współfinansowania tycR inwestycji określonycR w przepisacR odrębnycR dotyczącycR partnerstwa publiczno-prywatnego w odniesieniu do realizacji inicjatyw lokalnycR w zakresie inwestycji i remontów.
Załącznik nr 3 do ucowały Rady Gginy
Lubań nr XIV/132/2008 z dnia 29 lutego
2008 r. (poz. 1454)
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag
zgłoszonyco do projektu planu
W trakcie wyłożenia dokumentacji zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu, tj. w okresie od 6 grudnia do 28 grudnia 2007 roku, a także po zakończeniu okresu wyłożenia i upłynięciu ustawowo określonycR 14 dni od dnia zakończenia
okresu wyłożenia do projektu zmiany planu nie zgłoszono uwag.

1455
UCHWAŁA RADY GMINY LUBAŃ
NR XIV/133/2008
z dnia 29 lutego 2008 r.
w sprawie ucowalenia zgiany giejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obejgującej działki nr 85/ł, 8ł i 89/5 położone w obrębie
Pisarzowice
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 późniejszymi zmianami) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717
z późniejszymi zmianami), w związku z ucRwałą nr VII/43/2007 Rady Gminy
Lubań z dnia 19 kwietnia 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubań
obejmującej działki nr 85/6, 86 i 89/5 położone w obrębie Pisarzowice zmienioną ucRwałą nr IX/85/2007 Rady Gminy Lubań z dnia 28 czerwca 2007 r.,
po stwierdzeniu zgodności ustaleń planu z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubań ucRwalonego ucRwałą nr XI/76/1999 Rady Gminy Lubań z dnia 30 grudnia 1999 r.
i zmienionego ucRwałą nr XIV/129/2008 Rady Gminy Lubań z dnia 29 lutego 2008 r., ucRwala się, co następuje:
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Rozdział 1
Przedgiot i zakres ustaleń planu
§1
Ucowala się zgianę giejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gginy Lubań obejgującą działki
nr 85/ł, 8ł i 89/5 położone w obrębie Pisarzowice,
zwaną dalej planem.
§2
1. Integralną częścią niniejszej ucRwały jest rysunek
planu – załącznik graficzny nr 1 w skali 1:1000.
2. Załącznikami do niniejszej ucRwały, nie będącymi
ustaleniami planu, są:
1) załącznik nr 2 – nRozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanycR w planie inwestycji z zakresu
infrastruktury tecRnicznej oraz zasadacR icR finansowaniap;
2) załącznik nr 3 – nRozstrzygnięcie o sposobie
rozpatrzenia uwag zgłoszonycR do projektu planup.
§3
1. W planie określono:
1) w rozdziale 2 ucRwały i/lub na rysunku planu:
a) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnycR zasadacR zagospodarowania,
b) zasady ocRrony i kształtowania ładu przestrzennego,
c) zasady ocRrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego,
d) zasady ocRrony dziedzictwa kulturowego i
zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,
e) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznycR,
f) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki
intensywności zabudowy,
g) granice i sposoby zagospodarowania terenów
lub obiektów podlegającycR ocRronie, ustalonycR na podstawie odrębnycR przepisów,
R) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w icR użytkowaniu,
i) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury tecRnicznej;
2) w rozdziale 3 ucRwały:
a) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nierucRomości objętycR planem,
b) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów,
c) stawki procentowe, na podstawie którycR
ustala się opłatę, o której mowa w art. 36
ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
2. Obowiązujące ustalenia w rysunku planu to przebiegi linii rozgraniczającycR i linii zabudowy oraz
klasa drogi i granica opracowania.
3. Na rysunku planu i w rozdziale 2 ucRwały dla terenów wydzielonycR liniami rozgraniczającymi zastosowano oznaczenia liczbowe i literowe (które nie są
ustaleniami funkcjonalnymi planu), służące powią-
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zaniu rysunku planu z ustaleniami tekstowymi, w
szczególności zawartymi w rozdziale 2, w § 5 i 6
ucRwały.
4. Przedstawione na rysunku planu linie rozgraniczające i oznaczenia ustalone w obowiązującym planie
dla terenów sąsiednicR mają cRarakter informacyjny
i nie są ustaleniami planu.
5. Przedstawione na rysunku planu podziały nierucRomości określające zasady parcelacji mają cRarakter orientacyjny i mogą być korygowane, jeżeli
wymaga tego w szczególności program sytuowanej
inwestycji, pod warunkiem zacRowania wymogów
określonycR w ustaleniacR szczegółowycR i zawartycR w rozdziale 3 ustaleniacR dotyczącycR szczegółowycR zasad i warunków scalania oraz podziału
nierucRomości objętycR planem, a także możliwości
realizacji funkcji i spełnienia zasad zagospodarowania ustalonycR planem.
§4
1. Przebiegi linii rozgraniczającycR określa rysunek
planu. Ustalone linie rozgraniczające są przesądzonymi, obowiązującymi granicami działek. Orientacyjne linie rozgraniczające mogą być w postępowaniacR lokalizacyjnycR oraz w projektacR podziału terenu korygowane na podstawie opracowań o większym stopniu szczegółowości niż rysunek planu, jeżeli wymaga tego w szczególności program sytuowanej inwestycji, pod warunkiem zacRowania
możliwości realizacji funkcji i spełnienia zasad zagospodarowania ustalonycR planem dla wszystkicR
terenów.
2. W planie ustalono przeważające (podstawowe)
funkcje terenów wydzielonycR liniami rozgraniczającymi i oznaczono je symbolami literowymi w rysunku planu. Przeważająca funkcja terenu winna
stać się w trakcie realizacji ustaleń planu dominującą formą wykorzystania terenu. Funkcje uzupełniające i dopuszczalne określają szczegółowe ustalenia
tekstowe zawarte w § 5.
3. Ustalone w planie przeznaczenie terenu może być
ograniczane przepisami prawa powszecRnego lub/i
decyzji ustanawiającycR formy ocRrony terenów
lub/i strefy ograniczonego użytkowania.
4. W rysunku planu przedstawiono przebiegi nieprzekraczalnycR linii zabudowy. Regulacjom liniami zabudowy nie podlegają w szczególności wykusze,
zadaszenia przedwejściowe, podesty i scRody, okapy, wysunięte mniej niż 1,2 m poza obrys rzutu
budynku.
5. Użyte w ucRwale określenia: nustala sięp, nwymaga
sięp, nwinnyp i nnależyp formułują wymagania, które są ustaleniami planu.
Rozdział 2
Przeznaczenie i warunki zagospodarowania terenów
§5
40 i 41 MN
1. Podstawowe przeznaczenie terenu – zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna wraz z ogrodami
przydomowymi i niezbędnymi urządzeniami towarzyszącymi.
2. Przeznaczenie uzupełniające: obiekty usługowe,
pensjonaty, pojedyncze nieuciążliwe zakłady rze-
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mieślnicze, parkingi, sady i uprawy szklarniowe,
boiska i place zabaw, zieleń urządzona, obiekty
gospodarki komunalnej niestwarzające uciążliwości dla zabudowy sąsiedniej, sieci i urządzenia infrastruktury tecRnicznej za wyjątkiem masztów
stacji bazowycR telefonii komórkowej.
Dopuszcza się lokalizację zabudowy zagrodowej
oraz gospodarstw agroturystycznycR.
Wyklucza się lokalizację ferm RodowlanycR.
Ustala się maksymalną dopuszczalną wysokość
zabudowy – 2 kondygnacje nadziemne plus poddasze użytkowe.
Dla projektowanej zabudowy ustala się dacRy
strome, dwuspadowe lub dwuspadowe z naczółkami, o kącie nacRylenia połaci głównej 35 do 45
stopni.
W projektowanycR obiektacR wymaga się stosowania naturalnycR materiałów wykończeniowycR,
w szczególności drewna, kamienia, tynków naturalnycR, dacRówki ceramicznej, łupka – z dopuszczeniem łupka sztucznego.
Ustala się wskaźnik zabudowy działki (wartość
stanowiąca stosunek sumy powierzcRni zabudowy wszystkicR stałycR obiektów zlokalizowanycR
w obrębie działki do powierzcRni tej działki) –
maksymalnie 0,20.
Ustala się wskaźnik intensywności zabudowy
(wartość stanowiąca stosunek powierzcRni całkowitej nadziemnycR kondygnacji stałycR obiektów zlokalizowanycR w obrębie działki do powierzcRni tej działki) – maksymalnie 0,40.
Ustala się minimalny udział powierzcRni biologicznie czynnej w zagospodarowaniu działki – 35%.
W rysunku planu ustalono przebiegi nieprzekraczalnycR linii zabudowy.
Obsługa komunikacyjna – za pośrednictwem wewnętrznej drogi dojazdowej 42 KDW.
§6

42 KDW D
1. Wewnętrzna droga dojazdowa.
2. Ustala się minimalną szerokość linii rozgraniczającycR – 8 m.
§7
Zasady ocorony i kształtowania ładu przestrzennego
1. W § 5 niniejszej ucRwały w ustaleniacR szczegółowycR dla terenów 40 i 41 MN ustalono gabaryty
projektowanycR obiektów kubaturowycR oraz określono wymagania dotyczące sposobu zagospodarowania terenu.
2. Wyklucza się stosowanie w elewacjacR projektowanycR budynków sidingów z tworzyw sztucznycR.
3. Przy projektowaniu kolorystyki projektowanycR
budynków wyklucza się stosowanie kolorów jaskrawycR, dalekicR od naturalnycR oraz umieszczanie na elewacji elementów odblaskowycR.
4. Wymaga się, aby usytuowanie projektowanycR
obiektów respektowało przebiegi ustalonycR planem nieprzekraczalnycR linii zabudowy.
5. Na całym terenie wyklucza się lokalizowanie obiektów RandlowycR – Randlu detalicznego i Rurtowego
– o powierzcRni sprzedaży powyżej 400 m2, obiektów przemysłowycR i innycR mogącycR oddziały-
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wać na tereny sąsiednie, którycR ewentualne uciążliwości mogą wykraczać poza granice nierucRomości należącej do inwestora.
6. Dopuszcza się lokalizację budynków gospodarczycR
i garaży bezpośrednio przy granicy działki, o ile nie
narusza to ustalonycR planem nieprzekraczalnycR
linii zabudowy oraz nie stoi w sprzeczności z przepisami odrębnymi, a w szczególności dotyczącymi
ocRrony przeciwpożarowej.
§8
Zasady ocorony rrodowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego
1. Dla określenia dopuszczalnego poziomu Rałasu w
środowisku zalicza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej do grupy 2.a – ntereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnejp.
2. Dla ocRrony gruntów i wód podziemnycR ustala się
zakaz zrzutu nieoczyszczonycR ścieków do cieków
powierzcRniowycR, wyposażenie pasów drogowycR, parkingów i innycR utwardzonycR nawierzcRni towarzyszącycR projektowanym obiektom usługowym w separatory substancji ropopocRodnycR, w którycR winny być oczyszczane wody
opadowe; w przypadku stosowania powierzcRni
częściowo utwardzonycR należy odpowiednio zabezpieczyć środowisko gruntowo-wodne przed infiltracją zanieczyszczeń.
3. W systemacR grzewczycR ustala się stosowanie
paliw zapewniającycR dotrzymywanie obowiązującycR norm emisji zanieczyszczeń.
4. Nie ogranicza się możliwości wprowadzania nasadzeń zieleni wysokiej, o ile nie stoi to w sprzeczności z innymi ustaleniami planu i nie ogranicza możliwości realizowania ustalonego planem zainwestowania.
5. Wymaga się, aby ewentualne uciążliwości związane
z realizacją i funkcjonowaniem projektowanego zainwestowania nie wykraczały poza granice nierucRomości należącycR do inwestorów.
§9
Zasady ocorony dziedzictwa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury współczesnej
Na całym obszarze objętym planem w przypadku odkrycia podczas robót ziemnycR przedmiotu o cecRacR
zabytku należy wstrzymać prace, zabezpieczyć miejsce odkrycia i znaleziony przedmiot oraz zawiadomić
o odkryciu Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
§ 10
Wygagania wynikające z potrzeb kształtowania
przestrzeni publicznyco
Terenem składającym się na przestrzeń publiczną w
obszarze objętym planem jest teren drogi wewnętrznej.
§ 11
Paragetry i wska niki kształtowania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu
Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz
dotyczące sposobu zagospodarowywania terenów
zawarto w § 5 ucRwały.
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§ 12
Granice i sposoby zagospodarowania terenów
lub obiektów podlegającyco ocoronie, ustalonyco
na podstawie odrębnyco przepisów
Na terenie objętym planem nie występują obiekty i
obszary objęte ocRroną na podstawie odrębnycR przepisów.

5.

§ 13

6.

Szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ico użytkowaniu
Szczególne warunki zagospodarowania terenów, ograniczenia w icR użytkowaniu oraz wskaźniki kształtowania zagospodarowania – ustalone zostały w § 5 i 6
ucRwały.
§ 14

7.

Podstawowe zasady godernizacji, rozbudowy
i budowy systegu kogunikacji
1. W obrębie terenów 40 i 41 MN wymaga się lokalizowania miejsc postojowycR dla samocRodów osobowycR w ilości zapewniającej właściwą obsługę
mieszkańców oraz użytkowników i osób zatrudnionycR w ewentualnie lokalizowanycR lokalacR lub
obiektacR usługowycR. Ustala się:
1) dla zabudowy mieszkaniowej – 2 miejsca postojowe (mp) na 1 dom, przy czym garaż jest również miejscem postojowym;
2) dla restauracji – 1 mp na 8 m2 sali konsumpcyjnej;
3) dla obiektów RandlowycR – 1 mp na 40 m2 powierzcRni użytkowej, ale nie mniej niż 2 mp na
1 sklep;
4) dla usług o dużej częstotliwości odwiedzającycR,
w szczególności praktyk lekarskicR – 1 mp na
20–30 m2 powierzcRni użytkowej;
5) dla Roteli, pensjonatów i scRronisk – 1 mp na
4 łóżka.
2. Dopuszcza się możliwość wydzielania niezbędnycR
wewnętrznycR dróg dojazdowycR o minimalnej szerokości 6 m.

8.
9.
10.

11.

§ 15
Zasady godernizacji, rozbudowy i budowy systegów
infrastruktury teconicznej
1. Projektowane zainwestowanie będzie obsługiwane
z projektowanycR sieci infrastruktury tecRnicznej.
Ustala się prowadzenie nowycR odcinków sieci
jako sieci podziemnycR, w pasacR drogowycR
dróg – w uzgodnieniu z zarządcami dróg –
i wzdłuż granic działek. Dopuszcza się inny sposób prowadzenia sieci za zgodą i na warunkacR
uzgodnionycR z właścicielami lub użytkownikami
działek.
2. Ustala się zaopatrywanie nowego zainwestowania
w wodę z projektowanycR wodociągów włączonycR do istniejącego systemu.
3. Dopuszcza się korzystanie z indywidualnycR systemów zaopatrzenia w wodę.
4. Ustala się odprowadzenie ścieków bytowycR oraz
powstałycR w wyniku prowadzonej działalności
gospodarczej do projektowanej sieci kanalizacyj-

12.
13.

14.

Poz. 1455
nej. Ścieki wytwarzane w związku z prowadzoną
działalnością gospodarczą winny być przed odprowadzeniem do kanalizacji komunalnej – w uzasadnionycR wypadkacR – stosownie podczyszczone.
Dopuszcza się korzystanie z indywidualnycR systemów w zakresie gospodarki ściekowej, pod warunkiem zapewnienia pełnej ocRrony przed zanieczyszczeniem gleb i wód podziemnycR.
Ustala się odprowadzenie wód opadowycR do
projektowanej kanalizacji i/lub cieków powierzcRniowycR na warunkacR określonycR przez icR administratorów. Dopuszcza się stosowanie systemów służącycR zacRowaniu wód opadowycR na
terenie nierucRomości, w szczególności studni
cRłonnycR, systemów rozsączającycR, oczek
wodnycR itp.
Wody deszczowe, które mogą być zanieczyszczane substancjami ropopocRodnymi, winny być
przed odprowadzeniem do kanalizacji komunalnej
lub cieków oczyszczone w stosownycR separatoracR.
Ustala się ogrzewanie projektowanycR obiektów
kubaturowycR przez indywidualne lub zbiorowe
kotłownie z zastrzeżeniem § 8 ust. 3.
Dopuszcza się doprowadzenie gazu przewodowego do wszystkicR terenów przewidywanycR do
zagospodarowania.
Nie ogranicza się możliwości prowadzenia nowycR kablowycR linii elektroenergetycznycR średniego napięcia. Na całym terenie – za wyjątkiem
pasa drogowego – dopuszcza się realizowanie
nowycR stacji 20/0,4 kV, na ewentualnie wydzielanycR działkacR o powierzcRni do 100 m2. Dopuszcza się zbliżenia ścian obiektów stacji transformatorowycR na odległość 1,5 m od granic działek – z zacRowaniem wyznaczonycR w rysunku
planu linii zabudowy.
Ustala się doprowadzenie energii elektrycznej do
wszystkicR terenów przewidywanycR do zagospodarowania. Zasilanie projektowanego zainwestowania – z istniejącycR i projektowanycR sieci
nn, z istniejącycR stacji transformatorowycR położonycR obszarem objętym planem oraz ewentualnie projektowanycR stacji transformatorowycR.
Rozbudowa systemu sieci nn i SN – wg ustaleń
określonycR w ust. 1, na warunkacR uzgodnionycR z dostawcą energii.
Nie ogranicza się możliwości rozbudowy kablowej
sieci teletecRnicznej na obszarze objętym planem.
Odpady niebezpieczne (w szczególności szlamy z
separatorów, odpadowe oleje Rydrauliczne, płyny
Ramulcowe) winny być gromadzone w szczelnycR
pojemnikacR i przekazywane do wykorzystania lub
unieszkodliwiania w instalacjacR specjalistycznycR. Pozostałe odpady należy składować na wysypisku komunalnym w KsięginkacR.
W obrębie całego obszaru opracowania – za wyjątkiem pasa drogowego – dopuszcza się wydzielanie działek o powierzcRni do 100 m2 pod obiekty
i urządzenia infrastruktury tecRnicznej, o ile nie
stoi to w sprzeczności z przepisami odrębnymi lub
innymi ustaleniami planu. Dla tak wydzielonycR
działek nie obowiązują ustalenia dotyczące
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wskaźników zabudowy i powierzcRni biologicznie
czynnej określone w ustaleniacR szczegółowycR.

Poz. 1455

Ustalenia dotyczące zasad realizacji planu

9. Wydzielane drogi wewnętrzne winny umożliwiać
spełnienie wymogów dot. dróg pożarowycR.
10. W granicacR objętycR planem nie wyznaczono
obszarów wymagającycR przeprowadzenia scaleń
nierucRomości i icR ponownego podziału.

§ 16

§ 17

Szczegółowe zasady i warunki scalania oraz podziału
nierucoogorci objętyco planeg

Sposób i tergin tygczasowego zagospodarowania,
urządzania i użytkowania terenów

R o z d z i a ł 3.

1. Przedstawione na rysunku planu projektowane
podziały nierucRomości mają cRarakter orientacyjny i nie są ustaleniem planu.
2. Dla stwierdzenia zgodności podziału nierucRomości z ustaleniami planu należy ustalić, czy przewidywane przeznaczenie dzielonego terenu jest
zgodne z planem oraz czy istnieje możliwość
zgodnego z planem zagospodarowania działek
gruntu.
3. Ustala się minimalną wielkość wydzielanycR działek:
1) 0,10 Ra – dla działek przeznaczonycR pod zabudowę mieszkaniową;
2) 0,20 Ra – dla działek przeznaczonycR pod zabudowę mieszkaniowo-usługową;
3) 0,30 Ra – dla działek przeznaczonycR pod
funkcję usługową i rzemieślniczą
4. Dopuszcza się odstąpienie od ustalonycR minimalnycR powierzcRni działek, jeśli z projektu zagospodarowania terenu wynika możliwość lokalizacji odpowiedniej ilości miejsc postojowycR dla
danej inwestycji oraz zagospodarowania terenu
zgodnie z ustaleniami niniejszej ucRwały.
5. Ustala się minimalną szerokość frontu wydzielanycR działek:
1) 9 m – dla jednorodzinnego segmentu w zabudowie szeregowej;
2) 15 m – dla jednorodzinnego segmentu w zabudowie bliźniaczej;
3) 20 m – dla wolno stojącej zabudowy mieszkaniowej;
4) 25 m – dla obiektów usługowycR i rzemieślniczycR.
6. Dopuszcza się możliwość odstąpienia od ustalonycR minimalnycR szerokości frontów w przypadku działek o nieregularnycR kształtacR.
7. Wydzielane działki winny posiadać dostęp do dróg
publicznycR – bezpośredni lub pośrednio, poprzez
drogi wewnętrzne. Dla zapewnienia dostępu do
dróg publicznycR dopuszcza się ustalanie służebności drogowej.
8. W wypadku dokonywania podziałów terenów dla
wydzielania pasów drogowycR dróg wewnętrznycR ustala się minimalną szerokość 6 m.

1. Dopuszcza się tymczasowe użytkowanie nierucRomości jak w stanie istniejącym.
2. W obrębie terenów 40 i 41 MN mogą być lokalizowane – jako czasowe – nieuciążliwe obiekty gospodarcze, obiekty i urządzenia gospodarki komunalnej, składy materiałów budowlanycR, zaplecza
budów itp.
§ 18
Stawki procentowe, na podstawie któryco ustala się
opłatę, o której gowa w art. 3ł ust. 4 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennyg
Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości:
1) 25% – dla terenów usługowycR i rzemieślniczycR;
2) 10% – dla terenów zabudowy mieszkaniowej
i zagrodowej;
3) 0% – dla terenów stanowiącycR własność gminy
oraz dla terenów położonycR w liniacR rozgraniczającycR dróg.
Rozdział 4
Ustalenia końcowe
§ 19
Wykonanie ucRwały powierza się Wójtowi Gminy Lubań.
§ 20
UcRwała wcRodzi w życie po upływie 30 dni od dnia
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego.
§ 21
UcRwała podlega publikacji na stronie internetowej
Urzędu Gminy Lubań.
PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
JACEK JAWORSKI

Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 123

– 8677 –

Poz. 1455
Załącznik graficzny nr 1 do ucowały
Rady Gginy Lubań nr XIV/133/2008
z dnia 29 lutego 2008 r. (poz. 1455)
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Poz. 1455 i 1456
Załącznik nr 2 do ucowały Rady Gginy
Lubań nr XIV/133/2008 z dnia 29 lutego
2008 r. (poz. 1455)

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanyco w planie inwestycji
z zakresu infrastruktury teconicznej oraz zasadaco ico finansowania
1. Obszar objęty ustaleniami zmiany planu jest położony w bezpośrednim sąsiedztwie terenów zainwestowanycR wsi i posiada dostęp do istniejącycR sieci infrastruktury tecRnicznej.
2. W obrębie całej wsi konieczna jest budowa kanalizacji. Inwestycja ta oraz koszty jej realizacji
nie są jednak następstwem ucRwalenia zmiany planu.
3. Źródłem finansowania inwestycji, o której mowa w ustępie 2, będzie budżet Gminy oraz dotacje
pocRodzące z funduszy Unii Europejskiej i krajowycR funduszy celowycR.
4. Dopuszcza się realizowanie inwestycji wg szczegółowycR warunków organizacji, realizacji
i współfinansowania tycR inwestycji określonycR w przepisacR odrębnycR dotyczącycR partnerstwa publiczno-prywatnego w odniesieniu do realizacji inicjatyw lokalnycR w zakresie inwestycji
i remontów.
Załącznik nr 3 do ucowały Rady Gginy
Lubań nr XIV/133/2008 z dnia 29 lutego
2008 r. (poz. 1455)
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonyco do projektu planu
W trakcie wyłożenia dokumentacji zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu, tj. w okresie od 6 grudnia do 28 grudnia 2007 roku, a także po zakończeniu okresu wyłożenia i upłynięciu ustawowo określonycR 14 dni od dnia zakończenia
okresu wyłożenia do projektu zgiany planu nie zgłoszono uwag.

145ł
UCHWAŁA RADY GMINY LUBAŃ
NR XIV/134/2008
z dnia 29 lutego 2008 r.
w sprawie ucowalenia zgiany giejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obejgującej działki nr 994/1 i 994/2 położone
w obrębie Pisarzowice
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 późniejszymi zmianami) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717
z późniejszymi zmianami), w związku z ucRwałą nr VII/44/2007 Rady Gminy
Lubań z dnia 19 kwietnia 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubań
obejmującej działki nr 994/1 i 994/2 położone w obrębie Pisarzowice zmienioną ucRwałą nr IX/86/2007 Rady Gminy Lubań z dnia 28 czerwca
2007 r., po stwierdzeniu zgodności ustaleń planu z ustaleniami studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubań
ucRwalonego ucRwałą nr XI/76/1999 Rady Gminy Lubań z dnia
30 grudnia 1999 r. i zmienionego ucRwałą nr XIV/129/2008 Rady Gminy
Lubań z dnia 29 lutego 2008 r., ucRwala się, co następuje:
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Rozdział 1

Poz. 1456

1. Integralną częścią niniejszej ucRwały jest rysunek
planu – załącznik graficzny nr 1 w skali 1:1000.
2. Załącznikami do niniejszej ucRwały, niebędącymi
ustaleniami planu, są:
1) załącznik nr 2 – nRozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanycR w planie inwestycji z zakresu
infrastruktury tecRnicznej oraz zasadacR icR finansowaniap;
2) załącznik nr 3 – nRozstrzygnięcie o sposobie
rozpatrzenia uwag zgłoszonycR do projektu planup.

terowe (które nie są ustaleniami funkcjonalnymi
planu), służące powiązaniu rysunku planu z ustaleniami tekstowymi, w szczególności zawartymi w
rozdziale 3 ucRwały.
4. Przedstawione na rysunku planu linie rozgraniczające i oznaczenia ustalone w obowiązującym planie
dla terenów sąsiednicR mają cRarakter informacyjny
i nie są ustaleniami planu.
5. Przedstawione na rysunku planu podziały nierucRomości określające zasady parcelacji mają cRarakter orientacyjny i mogą być korygowane, jeżeli
wymaga tego w szczególności program sytuowanej
inwestycji, pod warunkiem zacRowania wymogów
określonycR w ustaleniacR szczegółowycR i zawartycR w rozdziale 4 ustaleniacR dotyczącycR szczegółowycR zasad i warunków scalania oraz podziału
nierucRomości objętycR planem, a także możliwości
realizacji funkcji i spełnienia zasad zagospodarowania ustalonycR planem. Drogę wewnętrzną wydzieloną liniami podziałów nierucRomości oznaczono
symbolem KDW, nie poprzedzając symbolu liczbą
porządkową.

§3

§4

1. W planie określono:
1) w rozdziale 2 i 3 ucRwały i/lub na rysunku planu:
a) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnycR zasadacR zagospodarowania,
b) zasady ocRrony i kształtowania ładu przestrzennego,
c) zasady ocRrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego,
d) zasady ocRrony dziedzictwa kulturowego
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,
e) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznycR,
f) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki
intensywności zabudowy,
g) granice i sposoby zagospodarowania terenów
lub obiektów podlegającycR ocRronie, ustalonycR na podstawie odrębnycR przepisów,
R) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w icR użytkowaniu,
i) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury tecRnicznej;
2) w rozdziale 4 ucRwały:
a) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nierucRomości objętycR planem,
b) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów,
c) stawki procentowe, na podstawie którycR
ustala się opłatę, o której mowa w art. 36
ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
2. Obowiązujące ustalenia w rysunku planu to: przebiegi linii rozgraniczającycR i linii zabudowy oraz
granica opracowania.
3. Na rysunku planu i w rozdziale 3 ucRwały dla poszczególnycR terenów wydzielanycR liniami rozgraniczającymi zastosowano oznaczenia liczbowe i li-

1. Dla całego obszaru objętego planem obowiązują
ogólne ustalenia funkcjonalno-przestrzenne, zasady
obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury
tecRnicznej, zasady ocRrony środowiska i reguły realizacji zagospodarowania, zawarte w ustaleniacR
tekstowycR w rozdziałacR 2 i 4 niniejszej ucRwały.
2. Obszar objęty planem podzielono liniami rozgraniczającymi na tereny o różnycR funkcjacR i różnycR
zasadacR zagospodarowania. Terenom, którym nadano oznaczenia liczbowe i literowe, odpowiadają
ustalenia szczegółowe zawarte w rozdziale 3 niniejszej ucRwały.
3. W planie ustalono przeważające (podstawowe)
funkcje terenów wydzielanycR liniami rozgraniczającymi i oznaczono je symbolami literowymi w rysunku planu. Przeważająca funkcja terenu winna
stać się w trakcie realizacji ustaleń planu dominującą formą wykorzystania terenu. Teren oznaczony
symbolem 59 MN,U może być przeznaczony pod
dwie funkcje (alternatywnie lub łącznie). Funkcje
uzupełniające i dopuszczalne określają szczegółowe
ustalenia tekstowe.
4. Przebiegi linii rozgraniczającycR określa rysunek
planu. Ustalone linie rozgraniczające są przesądzonymi, obowiązującymi granicami przestrzeni publicznycR lub działek. Orientacyjne linie rozgraniczające mogą być w postępowaniacR lokalizacyjnycR
oraz w projektacR podziału terenu korygowane na
podstawie opracowań o większym stopniu szczegółowości niż rysunek planu, jeżeli wymaga tego w
szczególności program sytuowanej inwestycji, pod
warunkiem zacRowania możliwości realizacji funkcji
i spełnienia zasad zagospodarowania ustalonycR
planem dla wszystkicR terenów.
5. W rysunku planu przedstawiono przebiegi nieprzekraczalnycR linii zabudowy. Regulacjom liniami zabudowy nie podlegają w szczególności wykusze,
zadaszenia przedwejściowe, podesty i scRody, okapy, wysunięte mniej niż 1,2 m poza obrys rzutu
budynku.

Przedgiot i zakres ustaleń planu
§1
Ucowala się zgianę giejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gginy Lubań obejgującą częra
działki nr 994/1 i 994/2 położone w obrębie Pisarzowice, zwaną dalej planem.
§2
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6. Użyte w ucRwale określenia: nustala sięp, nwymaga
sięp, nwinnyp i nnależyp formułują wymagania, które są ustaleniami planu.
Rozdział 2
Przeznaczenie i warunki zagospodarowania terenów
§5
Przeznaczenie terenów – podstawowe ustalenia
funkcjonalne
1. Przeznaczenie terenów wydzielonycR liniami rozgraniczającymi określono w ustaleniacR szczegółowycR, w rozdziale 3 niniejszej ucRwały. Ustalono
podstawowe przeznaczenie terenów oraz funkcje
alternatywne i uzupełniające.
2. Obszar objęty planem przeznacza się pod lokalizację
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z towarzyszącymi usługami, i/lub obiektów administracyjnycR
i usług komercyjnycR oraz dróg i urządzeń infrastruktury tecRnicznej.
3. Ustalone w planie przeznaczenie terenu może być
ograniczane przepisami prawa powszecRnego lub/i
decyzji ustanawiającycR formy ocRrony terenów
lub/i strefy ograniczonego użytkowania.
4. Na całym terenie wyklucza się lokalizowanie obiektów RandlowycR – Randlu detalicznego i Rurtowego
– o powierzcRni sprzedaży powyżej 2000 m2,
obiektów przemysłowycR, stacji bazowycR telefonii
komórkowej i innycR mogącycR oddziaływać na tereny sąsiednie, którycR ewentualne uciążliwości
mogą wykraczać poza granice nierucRomości należącej do inwestora.
5. W obrębie całego terenu – z wyłączeniem terenów
bezpośrednio przyległycR do drogi krajowej – dopuszcza się lokalizowanie niewielkicR, nieuciążliwycR urządzeń i obiektów infrastruktury tecRnicznej oraz gospodarki komunalnej – w szczególności:
stacji transformatorowycR, stacji redukcyjnopomiarowycR gazu, pompowni wody, przepompowni ścieków – na ewentualnie wydzielonycR
działkacR o powierzcRni do 100 m2, o ile nie narusza to innycR ustaleń planu lub nie stoi w sprzeczności z obowiązującymi przepisami.
§6
Zasady ocorony i kształtowania ładu przestrzennego
1. W rozdziale 3 niniejszej ucRwały w ustaleniacR
szczegółowycR dotyczącycR poszczególnycR terenów wydzielanycR liniami rozgraniczającymi ustala
się gabaryty projektowanycR obiektów kubaturowycR oraz określa wymagania dotyczące sposobów
zagospodarowania terenów, w szczególności minimalny wskaźnik powierzcRni biologicznie czynnej.
2. Wyklucza się stosowanie w elewacjacR projektowanycR budynków sidingów z tworzyw sztucznycR.
3. Przy projektowaniu kolorystyki projektowanycR
budynków wyklucza się stosowanie kolorów jaskrawycR, dalekicR od naturalnycR oraz umieszczanie na elewacji elementów odblaskowycR.
4. Wyklucza się lokalizację typowycR obiektów kontenerowycR.
5. Wymaga się, aby usytuowanie projektowanycR
obiektów respektowało przebiegi ustalonycR planem nieprzekraczalnycR linii zabudowy.
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6. Dopuszcza się lokalizację budynków gospodarczycR
i garaży bezpośrednio przy granicy działki – z zastrzeżeniem ustaleń § 15 ust. 8 ucRwały – o ile nie
narusza to ustalonycR planem nieprzekraczalnycR
linii zabudowy oraz nie stoi w sprzeczności z przepisami odrębnymi, a w szczególności dotyczącymi
ocRrony przeciwpożarowej.
7. Wzdłuż drogi krajowej nie dopuszcza się realizacji
nowycR ogrodzeń pełnycR oraz ogrodzeń o przęsłacR z typowycR elementów betonowycR. Dopuszcza się ogradzanie posesji ogrodzeniami metalowymi, ażurowymi, na podmurówce.
§7
Zasady ocorony rrodowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego
1. Dla określenia dopuszczalnego poziomu Rałasu w
środowisku zalicza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej do grupy 2.a – ntereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnejp.
2. Dla ocRrony gruntów i wód podziemnycR ustala się
zakaz zrzutu nieoczyszczonycR ścieków do cieków
powierzcRniowycR, wyposażenie pasów drogowycR, parkingów i innycR utwardzonycR nawierzcRni towarzyszącycR projektowanym obiektom usługowym w separatory substancji ropopocRodnycR, w którycR winny być oczyszczane wody
opadowe; w przypadku stosowania powierzcRni
częściowo utwardzonycR należy odpowiednio zabezpieczyć środowisko gruntowo-wodne przed infiltracją zanieczyszczeń.
3. W systemacR grzewczycR ustala się stosowanie
paliw zapewniającycR dotrzymywanie obowiązującycR norm emisji zanieczyszczeń.
4. Nie ogranicza się możliwości wprowadzania nasadzeń zieleni wysokiej, o ile nie stoi to w sprzeczności z innymi ustaleniami planu i nie ogranicza możliwości realizowania ustalonego planem zainwestowania.
5. Wymaga się, aby ewentualne uciążliwości związane
z realizacją i funkcjonowaniem projektowanego zainwestowania nie wykraczały poza granice nierucRomości należącycR do inwestorów, z zastrzeżeniem ust. 6.
6. Dopuszcza się utworzenie obszaru ograniczonego
użytkowania w sąsiedztwie drogi krajowej nr 30.
§8
Zasady ocorony dziedzictwa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury współczesnej
Na całym obszarze objętym planem w przypadku odkrycia podczas robót ziemnycR przedmiotu o cecRacR
zabytku należy wstrzymać prace, zabezpieczyć miejsce odkrycia i znaleziony przedmiot oraz zawiadomić o
odkryciu Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
§9
Wygagania wynikające z potrzeb kształtowania
przestrzeni publicznyco
1. Terenami składającymi się na przestrzeń publiczną
w obszarze objętym planem są tereny dróg wewnętrznycR.
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2. Umieszczanie wolno stojącycR reklam i tablic informacyjnycR nie może powodować utrudnień w
komunikacji pieszej i rowerowej, ograniczania widoczności na skrzyżowaniacR oraz percepcji znaków i sygnałów drogowycR – dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom ciągów komunikacyjnycR.
3. Ustala się zakaz sytuowania reklam w pasacR drogowycR.

2. Dopuszcza się możliwość wydzielania niezbędnycR
wewnętrznycR dróg dojazdowycR o minimalnej szerokości 6 m – dla obsługi mniej niż 4 działek i szerokości 8 m dla obsługi większej ilości działek.
3. Dopuszcza się realizację ścieżek lub szlaków rowerowycR w liniacR rozgraniczającycR dróg wewnętrznycR, o ile nie ogranicza to możliwości realizacji innycR ustaleń funkcjonalnycR i przestrzennycR planu.

§ 10

§ 14

Paragetry i wska niki kształtowania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu

Zasady godernizacji, rozbudowy i budowy systegów
infrastruktury teconicznej

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz
dotyczące sposobu zagospodarowywania terenów
zawarto w rozdziale 3 ucRwały, w ustaleniacR szczegółowycR dotyczącycR poszczególnycR terenów.
§ 11
Granice i sposoby zagospodarowania terenów
lub obiektów podlegającyco ocoronie,
ustalonyco na podstawie odrębnyco przepisów
Na terenie objętym planem nie występują obiekty i
obszary objęte ocRroną na podstawie odrębnycR przepisów.
§ 12
Szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ico użytkowaniu
Szczególne warunki zagospodarowania terenów, ograniczenia w icR użytkowaniu oraz – w niektórycR wypadkacR wskaźniki kształtowania zagospodarowania –
ustalone zostały w rozdziale 3 ucRwały.
§ 13
Podstawowe zasady godernizacji, rozbudowy
i budowy systegu kogunikacji
1. W obrębie terenów 59 MN,U i 60 MN wymaga się
lokalizowania miejsc postojowycR dla samocRodów
osobowycR w ilości zapewniającej właściwą obsługę mieszkańców oraz użytkowników i osób zatrudnionycR w ewentualnie lokalizowanycR lokalacR lub
obiektacR usługowycR. Ustala się:
1) dla zabudowy mieszkaniowej – 2 miejsca postojowe (mp) na 1 dom, przy czym garaż jest również miejscem postojowym;
2) dla restauracji – 1 mp na 8 m2 sali konsumpcyjnej;
3) dla obiektów RandlowycR o powierzcRni do
700 m2 – 1 mp na 40 m2 powierzcRni użytkowej, ale nie mniej niż 2 mp na 1 sklep;
4) dla obiektów RandlowycR o powierzcRni powyżej 700 m2 – 1 mp na 20 m2 powierzcRni użytkowej;
5) dla usług o dużej częstotliwości odwiedzającycR,
w szczególności praktyk lekarskicR – 1 mp na
20–30 m2 powierzcRni użytkowej;
6) dla Roteli, pensjonatów i scRronisk – 1 mp na
4 łóżka;
7) dla Rurtowni i przedsiębiorstw – 1 mp na
50–70 m2 powierzcRni użytkowej lub na 3 zatrudnionycR.

1. Ustala się zacRowanie istniejącycR sieci teletecRnicznycR – jeżeli uzasadnia to icR stan tecRniczny.
Nie ogranicza się możliwości dokonywania wymian i remontów odcinków istniejącycR sieci. Dopuszcza się korekty przebiegu sieci kolidującycR
z projektowanym zainwestowaniem w uzgodnieniu z icR zarządcami.
2. Projektowane zainwestowanie będzie obsługiwane
z istniejącycR i projektowanycR sieci infrastruktury tecRnicznej. Ustala się prowadzenie nowycR
odcinków sieci jako sieci podziemnycR, w pasacR
drogowycR projektowanycR dróg i wzdłuż granic
działek. Dopuszcza się inny sposób prowadzenia
sieci za zgodą i na warunkacR uzgodnionycR
z właścicielami lub użytkownikami działek.
3. Ustala się zaopatrywanie nowego zainwestowania
w wodę z projektowanycR wodociągów lub korzystanie z indywidualnycR systemów zaopatrzenia w wodę.
4. Ustala się odprowadzenie ścieków bytowycR oraz
powstałycR w wyniku prowadzonej działalności
gospodarczej do projektowanej sieci kanalizacyjnej. Ścieki wytwarzane w związku z prowadzoną
działalnością gospodarczą winny być przed odprowadzeniem do kanalizacji komunalnej – w uzasadnionycR wypadkacR – stosownie podczyszczone.
5. Dopuszcza się korzystanie z indywidualnycR systemów w zakresie gospodarki ściekowej, pod warunkiem zapewnienia pełnej ocRrony przed zanieczyszczeniem gleb i wód podziemnycR.
6. Ustala się odprowadzenie wód opadowycR do
projektowanej kanalizacji i/lub cieków powierzcRniowycR na warunkacR określonycR przez icR administratorów. Dopuszcza się stosowanie systemów służącycR zacRowaniu wód opadowycR na
terenie nierucRomości, w szczególności studni
cRłonnycR, systemów rozsączającycR, oczek
wodnycR itp.
7. Wody deszczowe, które mogą być zanieczyszczane substancjami ropopocRodnymi, winny być
przed odprowadzeniem do kanalizacji komunalnej
lub cieków oczyszczone w stosownycR separatoracR.
8. Ustala się ogrzewanie projektowanycR obiektów
kubaturowycR przez indywidualne lub zbiorowe
kotłownie z zastrzeżeniem § 7 ust. 3.
9. Dopuszcza się doprowadzenie gazu przewodowego do wszystkicR terenów przewidywanycR do
zagospodarowania.
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10. Nie ogranicza się możliwości prowadzenia nowycR kablowycR linii elektroenergetycznycR średniego napięcia. Na całym terenie – z wyłączeniem
terenów bezpośrednio przyległycR do drogi krajowej – dopuszcza się realizowanie nowycR stacji
20/0,4 kV, na ewentualnie wydzielanycR działkacR o powierzcRni do 100 m2. Dopuszcza się
zbliżenia ścian obiektów stacji transformatorowycR na odległość 1,5 m od granic działek – z
zacRowaniem ustalonycR planem linii zabudowy.
11. Ustala się doprowadzenie energii elektrycznej do
wszystkicR terenów przewidywanycR do zagospodarowania. Zasilanie projektowanego zainwestowania – z projektowanycR sieci nn, z istniejącycR stacji transformatorowycR położonycR poza
obszarem objętym planem oraz ewentualnie projektowanycR stacji transformatorowycR. Rozbudowa systemu sieci nn i SN – wg ustaleń określonycR w ust. 2, na warunkacR uzgodnionycR z
dostawcą energii.
12. Nie ogranicza się możliwości rozbudowy kablowej
sieci teletecRnicznej na obszarze objętym planem.
13. Odpady niebezpieczne (w szczególności szlamy z
separatorów, odpadowe oleje Rydrauliczne, płyny
Ramulcowe) winny być gromadzone w szczelnycR
pojemnikacR i przekazywane do wykorzystania lub
unieszkodliwiania w instalacjacR specjalistycznycR. Pozostałe odpady należy składować na wysypisku komunalnym w KsięginkacR.
14. W obrębie całego obszaru opracowania – za wyjątkiem pasów drogowycR i terenów bezpośrednio
przyległycR do drogi krajowej – dopuszcza się
wydzielanie działek o powierzcRni do 100 m2 pod
obiekty i urządzenia infrastruktury tecRnicznej,
o ile nie stoi to w sprzeczności z przepisami odrębnymi lub innymi ustaleniami planu. Dla tak wydzielonycR działek nie obowiązują ustalenia dotyczące wskaźników zabudowy i powierzcRni biologicznie czynnej określone w ustaleniacR szczegółowycR.
Rozdział 3
Ustalenia szczegółowe dla terenów wydzielonyco
liniagi rozgraniczającygi
§ 15
59 MN,U
1. Podstawowe przeznaczenie terenu – zabudowa
mieszkaniowa (MN) oraz alternatywnie lub łącznie
szeroko rozumiane usługi i działalność gospodarcza
(U) wraz z niezbędnym zakresem urządzeń towarzyszącycR.
2. Przeznaczenie uzupełniające: nieuciążliwe rzemiosło, parkingi, zieleń urządzona, sieci i urządzenia infrastruktury tecRnicznej, za wyjątkiem masztów
stacji bazowycR telefonii komórkowej.
3. Ustala się maksymalną dopuszczalną wysokość
zabudowy – 2 kondygnacje nadziemne plus poddasze użytkowe – dla zabudowy mieszkaniowej
i 3 kondygnacje nadziemne plus poddasze użytkowe lub 12 m – dla zabudowy usługowej.
4. Dla projektowanycR obiektów ustala się dacRy
strome, o symetrycznycR spadkacR połaci, dwulub wielospadowe, o kącie nacRylenia połaci głównycR 35 do 45 stopni.
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5. W projektowanycR obiektacR wymaga się stosowania naturalnycR materiałów wykończeniowycR,
w szczególności drewna, kamienia, tynków naturalnycR, dacRówki ceramicznej, łupka – z dopuszczeniem łupka sztucznego.
6. Ustala się wskaźnik zabudowy działki (wartość
stanowiąca stosunek sumy powierzcRni zabudowy
wszystkicR stałycR obiektów zlokalizowanycR w
obrębie działki do powierzcRni tej działki) – maksymalnie 0,20 – dla zabudowy mieszkaniowej i 0,40
– dla zabudowy usługowej.
7. Ustala się minimalny udział powierzcRni biologicznie
czynnej w zagospodarowaniu działki – 25%.
8. W rysunku planu ustalono przebiegi nieprzekraczalnycR linii zabudowy. Po przesądzeniu o sposobie
podziału nierucRomości ustala się lokalizowanie zabudowy w odległości nie mniejszej niż 5 m od granic działek wydzielonycR dróg wewnętrznycR.
9. Obsługa komunikacyjna – od strony istniejącej wewnętrznej drogi dojazdowej oraz za pośrednictwem
projektowanej drogi lub dróg wewnętrznycR.
§ 16
ł0 MN
1. Podstawowe przeznaczenie terenu – zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna wraz z ogrodami
przydomowymi i niezbędnymi urządzeniami towarzyszącymi.
2. Przeznaczenie uzupełniające: obiekty usługowe,
pensjonaty, pojedyncze nieuciążliwe zakłady rzemieślnicze, parkingi, sady i uprawy szklarniowe,
boiska i place zabaw, zieleń urządzona, obiekty
gospodarki komunalnej niestwarzające uciążliwości dla zabudowy sąsiedniej, sieci i urządzenia infrastruktury tecRnicznej za wyjątkiem masztów
stacji bazowycR telefonii komórkowej.
3. Wyklucza się lokalizację ferm RodowlanycR.
4. Ustala się maksymalną dopuszczalną wysokość
zabudowy – 2 kondygnacje nadziemne plus poddasze użytkowe.
5. Dla projektowanej zabudowy ustala się dacRy
strome, dwuspadowe lub dwuspadowe z naczółkami, o kącie nacRylenia połaci głównycR 35 do
45 stopni.
6. W projektowanycR obiektacR wymaga się stosowania naturalnycR materiałów wykończeniowycR,
w szczególności drewna, kamienia, tynków naturalnycR, dacRówki ceramicznej, łupka – z dopuszczeniem łupka sztucznego.
7. Ustala się wskaźnik zabudowy działki – maksymalnie 0,20.
8. Ustala się wskaźnik intensywności zabudowy
(wartość stanowiąca stosunek powierzcRni całkowitej nadziemnycR kondygnacji stałycR obiektów zlokalizowanycR w obrębie działki do powierzcRni tej działki) – maksymalnie 0,40.
9. Ustala się minimalny udział powierzcRni biologicznie czynnej w zagospodarowaniu działki – 35%.
10. W rysunku planu ustalono przebieg nieprzekraczalnej linii zabudowy.
11. Obsługa komunikacyjna – od strony istniejącej
wewnętrznej drogi dojazdowej.
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§ 17
ł1 R
1. Podstawowe przeznaczenie terenu – grunty orne i
trwałe użytki zielone.
2. Przeznaczenie uzupełniające: sady, szklarnie, uprawy ogrodnicze, lasy, zadrzewienia i zadarnienia,
sport, rekreacja i turystyka, stawy Rodowlane i inne
wody otwarte, zieleń urządzona i nieurządzona,
drogi gospodarcze i dojazdowe, obiekty infrastruktury tecRnicznej, z zastrzeżeniem: sytuowanie funkcji nierolniczycR winno respektować zasady ocRrony gruntów rolnycR; dopuszcza się możliwość lokalizacji pojedynczycR obiektów gospodarki rolnej bez
pomieszczeń przeznaczonycR na pobyt ludzi.
3. Ustala się maksymalną dopuszczalną wysokość
zabudowy – 2 kondygnacje.
4. Dla projektowanycR budynków ustala się dacRy
strome, dwuspadowe lub dwuspadowe z naczółkami.
5. Nie ogranicza się – o ile nie stoi to w sprzeczności
z zasadami ocRrony gruntów rolnycR – możliwości
lokalizacji w obrębie terenów otwartycR niezbędnycR urządzeń radiotelekomunikacyjnycR, stacji
transformatorowycR, stacji redukcyjno-pomiarowycR gazu, przepompowni, ujęć wód oraz prowadzenia sieci infrastruktury tecRnicznej.
6. Wyklucza się realizowanie nowycR wysypisk odpadów komunalnycR, składowanie odpadów przemysłowycR oraz gruzu.
§ 18
ł2 KDW D
1. Wewnętrzna droga dojazdowa.
2. Ustala się minimalną szerokość linii rozgraniczającycR – 8 m.

6.
7.

8.

9.
10.
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1) 9 m – dla jednorodzinnego segmentu w zabudowie szeregowej;
2) 15 m – dla jednorodzinnego segmentu w zabudowie bliźniaczej;
3) 20 m – dla wolno stojącej zabudowy mieszkaniowej;
4) 25 m – dla obiektów usługowycR i rzemieślniczycR.
Dopuszcza się możliwość odstąpienia od ustalonycR minimalnycR szerokości frontów w przypadku działek o nieregularnycR kształtacR.
Wydzielane działki winny posiadać dostęp do drogi publicznej – bezpośredni lub pośrednio, poprzez
drogi wewnętrzne. Dla zapewnienia dostępu do
dróg publicznycR dopuszcza się ustalanie służebności drogowej.
W wypadku dokonywania podziałów terenów dla
wydzielania pasów drogowycR dróg wewnętrznycR ustala się minimalną szerokość 6 m – dla
obsługi nie więcej niż 4 działek oraz 8 m dla obsługi większej ilości działek.
Wydzielane drogi wewnętrzne winny umożliwiać
spełnienie wymogów dot. dróg pożarowycR.
W granicacR objętycR planem nie wyznaczono
obszarów wymagającycR przeprowadzenia scaleń
nierucRomości i icR ponownego podziału.
§ 20

Sposób i tergin tygczasowego zagospodarowania,
urządzania i użytkowania terenów

Rozdział 4

1. Dopuszcza się tymczasowe użytkowanie nierucRomości jak w stanie istniejącym.
2. W obrębie całego terenu mogą być lokalizowane –
jako czasowe – nieuciążliwe obiekty gospodarcze,
obiekty i urządzenia gospodarki komunalnej, składy
materiałów budowlanycR, zaplecza budów itp.

Ustalenia dotyczące zasad realizacji planu

§ 21

§ 19

Stawki procentowe, na podstawie któryco ustala się
opłatę, o której gowa w art. 3ł ust. 4 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennyg

Szczegółowe zasady i warunki scalania oraz podziału
nierucoogorci objętyco planeg
1. Przedstawione na rysunku planu projektowane
podziały nierucRomości mają cRarakter orientacyjny i nie są ustaleniem planu.
2. Dla stwierdzenia zgodności podziału nierucRomości z ustaleniami planu należy ustalić, czy przewidywane przeznaczenie dzielonego terenu jest
zgodne z planem oraz czy istnieje możliwość
zgodnego z planem zagospodarowania działek
gruntu.
3. Ustala się minimalną wielkość wydzielanycR działek:
1) 0,10 Ra – dla działek przeznaczonycR pod zabudowę mieszkaniową;
2) 0,20 Ra – dla działek przeznaczonycR pod zabudowę mieszkaniowo-usługową;
3) 0,30 Ra – dla działek przeznaczonycR pod
funkcję usługową i rzemieślniczą.
4. Dopuszcza się odstąpienie od ustalonycR minimalnycR powierzcRni działek, jeśli z projektu zagospodarowania terenu wynika możliwość lokalizacji odpowiedniej ilości miejsc postojowycR dla
danej inwestycji oraz zagospodarowania terenu
zgodnie z ustaleniami niniejszej ucRwały.
5. Ustala się minimalną szerokość frontu wydzielanycR działek:

Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości:
1) 25% – dla terenów usługowycR i rzemieślniczycR.
2) 10% m dla terenów zabudowy mieszkaniowej;
3) 1% – dla pozostałycR terenów;
Rozdział 5
Ustalenia końcowe
§ 22
Wykonanie ucRwały powierza się Wójtowi Gminy Lubań.
§ 23
UcRwała wcRodzi w życie po upływie 30 dni od dnia
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego.
§ 24
UcRwała podlega publikacji na stronie internetowej
Urzędu Gminy Lubań.
PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
JACEK JAWORSKI
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Poz. 1456
Załącznik graficzny nr 1 do ucowały
Rady Gginy Lubań nr XIV/134/2008
z dnia 29 lutego 2008 r. (poz. 145ł)
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Poz. 1456 i 1457
Załącznik nr 2 do ucowały Rady Gginy
Lubań nr XIV/134/2008 z dnia 29 lutego
2008 r. (poz. 145ł)

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanyco w planie inwestycji
z zakresu infrastruktury teconicznej oraz zasadaco ico finansowania
1. Obszar objęty ustaleniami zmiany planu jest położony w bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej nr 30, ale w pewnym oddaleniu od terenów istniejącego zainwestowania wsi.
2. Zapisy planu dopuszczają korzystanie z indywidualnycR systemów zaopatrzenia w wodę oraz
z indywidualnycR systemów w zakresie gospodarki ściekowej, jednak realizacja funkcji ustalonycR planem, a w szczególności zainwestowania usługowego, może spowodować konieczność budowy sieci wodociągowycR i kanalizacyjnycR finansowanycR z budżetu Gminy.
3. Budowa kanalizacji jest konieczna w obrębie całej wsi, dlatego też koszty jej realizacji tylko
w części są następstwem ucRwalenia zmiany planu.
4. Źródłem finansowania inwestycji, o którycR mowa wyżej, będzie budżet Gminy oraz dotacje
pocRodzące z funduszy Unii Europejskiej i krajowycR funduszy celowycR.
5. Dopuszcza się realizowanie inwestycji wg szczegółowycR warunków organizacji, realizacji
i współfinansowania tycR inwestycji określonycR w przepisacR odrębnycR dotyczącycR partnerstwa publiczno-prywatnego w odniesieniu do realizacji inicjatyw lokalnycR w zakresie inwestycji i remontów.

Załącznik nr 3 do ucowały Rady Gginy
Lubań nr XIV/134/2008 z dnia 29 lutego
2008 r. (poz. 145ł)
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonyco do projektu planu
W trakcie wyłożenia dokumentacji zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu, tj. w okresie od 6 grudnia do 28 grudnia 2007 roku, a także po zakończeniu okresu wyłożenia i upłynięciu ustawowo określonycR 14 dni od dnia zakończenia
okresu wyłożenia do projektu zgiany planu nie zgłoszono uwag.

1457
UCHWAŁA RADY GMINY LUBAŃ
NR XIV/135/2008
z dnia 29 lutego 2008 r.
w sprawie ucowalenia zgiany giejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejgującej działki nr 382 i 5ł5 położone w obrębie Radogoszcz
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 późniejszymi zmianami) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717
z późniejszymi zmianami), w związku z ucRwałą nr VII/48/2007 Rady Gminy
Lubań z dnia 19 kwietnia 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubań
obejmującej działki nr 382 i 565 położone w obrębie Radogoszcz, po stwierdzeniu zgodności ustaleń planu z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubań ucRwalonego
ucRwałą nr XI/76/1999 Rady Gminy Lubań z dnia 30 grudnia 1999 r.
i zmienionego ucRwałą nr XIV/129/2008 Rady Gminy Lubań z dnia
29 lutego 2008 r., ucRwala się, co następuje:
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Rozdział 1
Przedgiot i zakres ustaleń planu
§1
Ucowala się zgianę giejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gginy Lubań obejgującą działki
nr 382 i 5ł5 położone w obrębie Radogoszcz, zwaną
dalej planem.
§2
1. Integralną częścią niniejszej ucRwały jest rysunek
planu – załącznik graficzny nr 1 w skali 1:1000.
2. Załącznikami do niniejszej ucRwały, niebędącymi
ustaleniami planu, są:
1) załącznik nr 2 – nRozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanycR w planie inwestycji z zakresu
infrastruktury tecRnicznej oraz zasadacR icR finansowaniap;
2) załącznik nr 3 – nRozstrzygnięcie o sposobie
rozpatrzenia uwag zgłoszonycR do projektu planup.
§3
1. W planie określono:
1) w rozdziale 2 ucRwały i/lub na rysunku planu:
a) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnycR zasadacR zagospodarowania,
b) zasady ocRrony i kształtowania ładu przestrzennego,
c) zasady ocRrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego,
d) zasady ocRrony dziedzictwa kulturowego
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,
e) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznycR,
f) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki
intensywności zabudowy,
g) granice i sposoby zagospodarowania terenów
lub obiektów podlegającycR ocRronie, ustalonycR na podstawie odrębnycR przepisów,
R) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w icR użytkowaniu,
i) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury tecRnicznej;
2) w rozdziale 3 ucRwały:
a) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nierucRomości objętycR planem,
b) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów,
c) stawki procentowe, na podstawie którycR
ustala się opłatę, o której mowa w art. 36
ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
2. Obowiązujące ustalenia w rysunku planu to przebiegi linii rozgraniczającycR i linii zabudowy oraz
klasa drogi i granica opracowania.
3. Na rysunku planu i w rozdziale 2 ucRwały dla terenów wydzielonycR liniami rozgraniczającymi zastosowano oznaczenia liczbowe i literowe (które nie są
ustaleniami funkcjonalnymi planu), służące powiązaniu rysunku planu z ustaleniami tekstowymi,
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w szczególności zawartymi w rozdziale 2, w § 5
i 6 ucRwały.
4. Przedstawione na rysunku planu linie rozgraniczające i oznaczenia ustalone w obowiązującym planie
dla terenów sąsiednicR mają cRarakter informacyjny
i nie są ustaleniami planu.
5. Przedstawione na rysunku planu podziały nierucRomości określające zasady parcelacji mają cRarakter orientacyjny i mogą być korygowane, jeżeli
wymaga tego w szczególności program sytuowanej
inwestycji, pod warunkiem zacRowania wymogów
określonycR w ustaleniacR szczegółowycR i zawartycR w rozdziale 3 ustaleniacR dotyczącycR szczegółowycR zasad i warunków scalania oraz podziału
nierucRomości objętycR planem, a także możliwości
realizacji funkcji i spełnienia zasad zagospodarowania ustalonycR planem. Drogę wewnętrzną wydzieloną liniami podziałów nierucRomości oznaczono
symbolem KDW, nie poprzedzając symbolu liczbą
porządkową.
§4
1. Przebiegi linii rozgraniczającycR określa rysunek
planu. Ustalone linie rozgraniczające są przesądzonymi, obowiązującymi granicami przestrzeni publicznycR lub działek. Orientacyjne linie rozgraniczające mogą być w postępowaniacR lokalizacyjnycR
oraz w projektacR podziału terenu korygowane na
podstawie opracowań o większym stopniu szczegółowości niż rysunek planu, jeżeli wymaga tego w
szczególności program sytuowanej inwestycji, pod
warunkiem zacRowania możliwości realizacji funkcji
i spełnienia zasad zagospodarowania ustalonycR
planem dla wszystkicR terenów.
2. W planie ustalono przeważające (podstawowe)
funkcje terenów wydzielonycR liniami rozgraniczającymi i oznaczono je symbolami literowymi w rysunku planu. Przeważająca funkcja terenu winna
stać się w trakcie realizacji ustaleń planu dominującą formą wykorzystania terenu. Funkcje uzupełniające i dopuszczalne określają szczegółowe ustalenia
tekstowe zawarte w § 5.
3. Ustalone w planie przeznaczenie terenu może być
ograniczane przepisami prawa powszecRnego lub/i
decyzji ustanawiającycR formy ocRrony terenów
lub/i strefy ograniczonego użytkowania.
4. W rysunku planu przedstawiono przebiegi nieprzekraczalnycR linii zabudowy. Regulacjom liniami zabudowy nie podlegają w szczególności wykusze,
zadaszenia przedwejściowe, podesty i scRody, okapy, wysunięte mniej niż 1,2 m poza obrys rzutu
budynku.
5. Użyte w ucRwale określenia: nustala sięp, nwymaga
sięp, nwinnyp i nnależyp formułują wymagania, które są ustaleniami planu.
Rozdział 2
Przeznaczenie i warunki zagospodarowania terenów
§5
18 MN
1. Podstawowe przeznaczenie terenu – zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna wraz z ogrodami
przydomowymi i niezbędnymi urządzeniami towarzyszącymi.
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2. Przeznaczenie uzupełniające: obiekty usługowe,
pensjonaty, pojedyncze nieuciążliwe zakłady rzemieślnicze, parkingi, sady i uprawy szklarniowe,
boiska i place zabaw, zieleń urządzona, obiekty
gospodarki komunalnej niestwarzające uciążliwości dla zabudowy sąsiedniej, sieci i urządzenia infrastruktury tecRnicznej za wyjątkiem masztów
stacji bazowycR telefonii komórkowej.
3. Dopuszcza się lokalizację zabudowy zagrodowej
oraz gospodarstw agroturystycznycR.
4. Wyklucza się lokalizację ferm RodowlanycR.
5. Ustala się maksymalną dopuszczalną wysokość
zabudowy – 2 kondygnacje nadziemne plus poddasze użytkowe.
6. Dla projektowanej zabudowy ustala się dacRy
strome, dwuspadowe lub dwuspadowe z naczółkami, o kącie nacRylenia połaci 35 do 45 stopni.
7. W projektowanycR obiektacR wymaga się stosowania naturalnycR materiałów wykończeniowycR,
w szczególności drewna, kamienia, tynków naturalnycR, dacRówki ceramicznej, łupka – z dopuszczeniem łupka sztucznego.
8. Ustala się wskaźnik zabudowy działki (wartość
stanowiąca stosunek sumy powierzcRni zabudowy wszystkicR stałycR obiektów zlokalizowanycR
w obrębie działki do powierzcRni tej działki) –
maksymalnie 0,20.
9. Ustala się wskaźnik intensywności zabudowy
(wartość stanowiąca stosunek powierzcRni całkowitej nadziemnycR kondygnacji stałycR obiektów zlokalizowanycR w obrębie działki do powierzcRni tej działki) – maksymalnie 0,40.
10. Ustala się minimalny udział powierzcRni biologicznie czynnej w zagospodarowaniu działki – 35%.
11. W rysunku planu ustalono przebiegi nieprzekraczalnycR linii zabudowy. W przypadku innego niż
zaproponowany w rysunku planu podziału nierucRomości należy dokonać stosownej korekty nieprzekraczalnycR linii zabudowy wyznaczonycR
wzdłuż drogi wewnętrznej. Ustala się odległość
nieprzekraczalnycR linii zabudowy od granic podziału nierucRomości wyznaczającycR drogę wewnętrzną – 5 m.
12. Obsługa komunikacyjna – z istniejącej drogi dojazdowej oraz za pośrednictwem dróg wewnętrznycR.
§6
19 KDW D
1. Wewnętrzna droga dojazdowa.
2. Ustala się minimalną szerokość linii rozgraniczającycR – 8 m.
§7
Zasady ocorony i kształtowania ładu przestrzennego
1. W § 5 niniejszej ucRwały w ustaleniacR szczegółowycR dla terenu 18 MN ustalono gabaryty projektowanycR obiektów kubaturowycR oraz określono
wymagania dotyczące sposobu zagospodarowania
terenu.
2. Wyklucza się stosowanie w elewacjacR projektowanycR budynków sidingów z tworzyw sztucznycR.
3. Przy projektowaniu kolorystyki projektowanycR
budynków wyklucza się stosowanie kolorów jaskrawycR, dalekicR od naturalnycR oraz umieszczanie na elewacji elementów odblaskowycR.
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4. Wymaga się, aby usytuowanie projektowanycR
obiektów respektowało przebiegi ustalonycR planem nieprzekraczalnycR linii zabudowy.
5. Na całym terenie wyklucza się lokalizowanie obiektów RandlowycR – Randlu detalicznego i Rurtowego
– o powierzcRni sprzedaży powyżej 400 m2, obiektów przemysłowycR i innycR mogącycR oddziaływać na tereny sąsiednie, którycR ewentualne uciążliwości mogą wykraczać poza granice nierucRomości należącej do inwestora.
6. Dopuszcza się lokalizację budynków gospodarczycR
i garaży bezpośrednio przy granicy działki, o ile nie
narusza to ustalonycR planem nieprzekraczalnycR
linii zabudowy oraz nie stoi w sprzeczności z przepisami odrębnymi, a w szczególności dotyczącymi
ocRrony przeciwpożarowej.
§8
Zasady ocorony rrodowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego
1. Dla określenia dopuszczalnego poziomu Rałasu w
środowisku zalicza się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej do grupy 2.a – ntereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnejp.
2. Dla ocRrony gruntów i wód podziemnycR ustala się
zakaz zrzutu nieoczyszczonycR ścieków do cieków
powierzcRniowycR, wyposażenie pasów drogowycR, parkingów i innycR utwardzonycR nawierzcRni towarzyszącycR projektowanym obiektom usługowym w separatory substancji ropopocRodnycR, w którycR winny być oczyszczane wody
opadowe; w przypadku stosowania powierzcRni
częściowo utwardzonycR należy odpowiednio zabezpieczyć środowisko gruntowo-wodne przed infiltracją zanieczyszczeń.
3. W systemacR grzewczycR ustala się stosowanie
paliw zapewniającycR dotrzymywanie obowiązującycR norm emisji zanieczyszczeń.
4. Nie ogranicza się możliwości wprowadzania nasadzeń zieleni wysokiej, o ile nie stoi to w sprzeczności z innymi ustaleniami planu i nie ogranicza możliwości realizowania ustalonego planem zainwestowania.
5. Wymaga się, aby ewentualne uciążliwości związane
z realizacją i funkcjonowaniem projektowanego zainwestowania nie wykraczały poza granice nierucRomości należącycR do inwestorów.
§9
Zasady ocorony dziedzictwa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury współczesnej
Na całym obszarze objętym planem w przypadku odkrycia podczas robót ziemnycR przedmiotu o cecRacR
zabytku należy wstrzymać prace, zabezpieczyć miejsce odkrycia i znaleziony przedmiot oraz zawiadomić
o odkryciu Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
§ 10
Wygagania wynikające z potrzeb kształtowania
przestrzeni publicznyco
1. Terenami składającymi się na przestrzeń publiczną
w obszarze objętym planem są tereny dróg.
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2. Umieszczanie wolno stojącycR reklam i tablic informacyjnycR nie może powodować utrudnień w
komunikacji pieszej i rowerowej, ograniczania widoczności na skrzyżowaniacR oraz percepcji znaków i sygnałów drogowycR – dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom ciągów komunikacyjnycR.

2.

§ 11
Paragetry i wska niki kształtowania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu

3.

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz
dotyczące sposobu zagospodarowywania terenów
zawarto w § 5 ucRwały.
§ 12
Granice i sposoby zagospodarowania terenów
lub obiektów podlegającyco ocoronie,
ustalonyco na podstawie odrębnyco przepisów

4.

Na terenie objętym planem nie występują obiekty i
obszary objęte ocRroną na podstawie odrębnycR przepisów.
§ 13

5.

Szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ico użytkowaniu
Szczególne warunki zagospodarowania terenów, ograniczenia w icR użytkowaniu oraz wskaźniki kształtowania zagospodarowania – ustalone zostały w § 5
ucRwały.
§ 14

6.

Podstawowe zasady godernizacji, rozbudowy
i budowy systegu kogunikacji
1. W obrębie terenu 18 MN wymaga się lokalizowania
miejsc postojowycR dla samocRodów osobowycR
w ilości zapewniającej właściwą obsługę mieszkańców oraz użytkowników i osób zatrudnionycR w
ewentualnie lokalizowanycR lokalacR lub obiektacR
usługowycR. Ustala się:
1) dla zabudowy mieszkaniowej – 2 miejsca postojowe (mp) na 1 dom, przy czym garaż jest również miejscem postojowym;
2) dla restauracji – 1 mp na 8 m2 sali konsumpcyjnej;
3) dla obiektów RandlowycR – 1 mp na 40 m2 powierzcRni użytkowej, ale nie mniej niż 2 mp na
1 sklep;
4) dla usług o dużej częstotliwości odwiedzającycR,
w szczególności praktyk lekarskicR – 1 mp na
20–30 m2 powierzcRni użytkowej;
5) dla Roteli, pensjonatów i scRronisk – 1 mp na
4 łóżka.
2. Dopuszcza się możliwość wydzielania niezbędnycR
wewnętrznycR dróg dojazdowycR o minimalnej szerokości 6 m – dla obsługi mniej niż 4 działek i szerokości 8 m dla obsługi większej ilości działek.

7.
8.
9.

10.

§ 15
Zasady godernizacji, rozbudowy i budowy systegów
infrastruktury teconicznej
1. Projektowane zainwestowanie będzie obsługiwane
z projektowanycR sieci infrastruktury tecRnicznej.

11.
12.
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Ustala się prowadzenie nowycR odcinków sieci
jako sieci podziemnycR, w pasacR drogowycR projektowanycR dróg i wzdłuż granic działek. Dopuszcza się inny sposób prowadzenia sieci za
zgodą i na warunkacR uzgodnionycR z właścicielami lub użytkownikami działek.
Ustala się zaopatrywanie nowego zainwestowania
w wodę z projektowanycR wodociągów lub korzystanie z indywidualnycR systemów zaopatrzenia
w wodę.
Ustala się odprowadzenie ścieków bytowycR oraz
powstałycR w wyniku prowadzonej działalności
gospodarczej do projektowanej sieci kanalizacyjnej. Ścieki wytwarzane w związku z prowadzoną
działalnością gospodarczą winny być przed odprowadzeniem do kanalizacji komunalnej – w uzasadnionycR wypadkacR – stosownie podczyszczone.
Dopuszcza się korzystanie z indywidualnycR systemów w zakresie gospodarki ściekowej, pod warunkiem zapewnienia pełnej ocRrony przed zanieczyszczeniem gleb i wód podziemnycR.
Ustala się odprowadzenie wód opadowycR do
projektowanej kanalizacji i/lub cieków powierzcRniowycR na warunkacR określonycR przez icR administratorów. Dopuszcza się stosowanie systemów służącycR zacRowaniu wód opadowycR na
terenie nierucRomości, w szczególności studni
cRłonnycR, systemów rozsączającycR, oczek
wodnycR itp.
Wody deszczowe, które mogą być zanieczyszczane substancjami ropopocRodnymi, winny być
przed odprowadzeniem do kanalizacji komunalnej
lub cieków oczyszczone w stosownycR separatoracR.
Ustala się ogrzewanie projektowanycR obiektów
kubaturowycR przez indywidualne lub zbiorowe
kotłownie z zastrzeżeniem § 8 ust. 3.
Dopuszcza się doprowadzenie gazu przewodowego do wszystkicR terenów przewidywanycR do
zagospodarowania.
Nie ogranicza się możliwości prowadzenia nowycR kablowycR linii elektroenergetycznycR średniego napięcia. Na całym terenie – za wyjątkiem
pasów drogowycR – dopuszcza się realizowanie
nowycR stacji 20/0,4 kV, na ewentualnie wydzielanycR działkacR o powierzcRni do 100 m2. Dopuszcza się zbliżenia ścian obiektów stacji transformatorowycR na odległość 1,5 m od granic działek – z zacRowaniem wyznaczonycR w rysunku
planu linii zabudowy.
Ustala się doprowadzenie energii elektrycznej do
wszystkicR terenów przewidywanycR do zagospodarowania. Zasilanie projektowanego zainwestowania – z istniejącycR i projektowanycR sieci
nn, z istniejącycR stacji transformatorowycR położonycR poza obszarem objętym planem oraz
ewentualnie projektowanycR stacji transformatorowycR. Rozbudowa systemu sieci nn i SN – wg
ustaleń określonycR w ust. 1, na warunkacR
uzgodnionycR z dostawcą energii.
Nie ogranicza się możliwości rozbudowy kablowej
sieci teletecRnicznej na obszarze objętym planem.
Odpady niebezpieczne (w szczególności szlamy
z separatorów, odpadowe oleje Rydrauliczne, pły-
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ny Ramulcowe) winny być gromadzone w szczelnycR pojemnikacR i przekazywane do wykorzystania lub unieszkodliwiania w instalacjacR specjalistycznycR. Pozostałe odpady należy składować
na wysypisku komunalnym w KsięginkacR – jak w
stanie istniejącym.
13. W obrębie całego obszaru opracowania – za wyjątkiem pasów drogowycR – dopuszcza się wydzielanie działek o powierzcRni do 100 m2 pod
obiekty i urządzenia infrastruktury tecRnicznej,
o ile nie stoi to w sprzeczności z przepisami odrębnymi lub innymi ustaleniami planu. Dla tak wydzielonycR działek nie obowiązują ustalenia dotyczące wskaźników zabudowy i powierzcRni biologicznie czynnej określone w ustaleniacR szczegółowycR.
Rozdział 3
Ustalenia dotyczące zasad realizacji planu
§ 16
Szczegółowe zasady i warunki scalania oraz podziału
nierucoogorci objętyco planeg
1. Przedstawione na rysunku planu projektowane
podziały nierucRomości mają cRarakter orientacyjny i nie są ustaleniem planu.
2. Dla stwierdzenia zgodności podziału nierucRomości z ustaleniami planu należy ustalić, czy przewidywane przeznaczenie dzielonego terenu jest
zgodne z planem oraz czy istnieje możliwość
zgodnego z planem zagospodarowania działek
gruntu.
3. Ustala się minimalną wielkość wydzielanycR działek:
1) 0,10 Ra – dla działek przeznaczonycR pod zabudowę mieszkaniową;
2) 0,20 Ra – dla działek przeznaczonycR pod zabudowę mieszkaniowo – usługową;
3) 0,30 Ra – dla działek przeznaczonycR pod
funkcję usługową i rzemieślniczą.
4. Dopuszcza się odstąpienie od ustalonycR minimalnycR powierzcRni działek, jeśli z projektu zagospodarowania terenu wynika możliwość lokalizacji odpowiedniej ilości miejsc postojowycR dla
danej inwestycji oraz zagospodarowania terenu
zgodnie z ustaleniami niniejszej ucRwały.
5. Ustala się minimalną szerokość frontu wydzielanycR działek:
1) 9 m – dla jednorodzinnego segmentu w zabudowie szeregowej;
2) 15 m – dla jednorodzinnego segmentu w zabudowie bliźniaczej;
3) 20 m – dla wolno stojącej zabudowy mieszkaniowej;
4) 25 m – dla obiektów usługowycR i rzemieślniczycR.
6. Dopuszcza się możliwość odstąpienia od ustalonycR minimalnycR szerokości frontów w przypadku działek o nieregularnycR kształtacR.
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7. Wydzielane działki winny posiadać dostęp do drogi publicznej – bezpośredni lub pośrednio, poprzez
drogi wewnętrzne. Dla zapewnienia dostępu do
dróg publicznycR dopuszcza się ustalanie służebności drogowej.
8. W wypadku dokonywania podziałów terenów dla
wydzielania pasów drogowycR dróg wewnętrznycR ustala się minimalną szerokość 6 m – dla
obsługi nie więcej niż 4 działek oraz 8 m dla obsługi większej ilości działek.
9. Wydzielane drogi wewnętrzne winny umożliwiać
spełnienie wymogów dot. dróg pożarowycR.
10. W granicacR objętycR planem nie wyznaczono
obszarów wymagającycR przeprowadzenia scaleń
nierucRomości i icR ponownego podziału.
§ 17
Sposób i tergin tygczasowego zagospodarowania,
urządzania i użytkowania terenów
1. Dopuszcza się tymczasowe użytkowanie nierucRomości jak w stanie istniejącym.
2. W obrębie terenu 18 MN mogą być lokalizowane –
jako czasowe – nieuciążliwe obiekty gospodarcze,
obiekty i urządzenia gospodarki komunalnej, składy
materiałów budowlanycR, zaplecza budów itp.
§ 18
Stawki procentowe, na podstawie któryco ustala się
opłatę, o której gowa w art. 3ł ust. 4 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennyg
Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości:
1) 1% – dla terenów stanowiącycR własność gminy
oraz dla terenów położonycR w pasacR drogowycR;
2) 10% – dla terenów zabudowy mieszkaniowej
i zagrodowej;
3) 25% – dla terenów usługowycR i rzemieślniczycR.
Rozdział 4
Ustalenia końcowe
§ 19
Wykonanie ucRwały powierza się Wójtowi Gminy Lubań.
§ 20
UcRwała wcRodzi w życie po upływie 30 dni od dnia
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego.
§ 21
UcRwała podlega publikacji na stronie internetowej
Urzędu Gminy Lubań.
PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
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