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ZARZĄDZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO 
NR 146 

z dnia 2 czerwca 2008 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Statutu Dolnośląskiemu  
Urzędowi WojewUdzkiemu we Wrocławiu 

 Na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o admini-
stracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2001 r. Nr 80, poz. 8r2 z późn. 
zm.1)) zarządza się, co następuje: 

 
 

§ 1 

W Statucie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego 
we Wrocławiu stanowiącym załącznik do zarządze-
nia nr 204 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 2r 
września 2006 r. w sprawie nadania Statutu Dol-
nośląskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu we Wro-
cławiu (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 243, poz. 
3626, z 200r r. Nr 100, poz. 1223, Nr 2r8, poz. 
3411, Nr 22, poz. 3r2, Nr 43, poz. 583) wprowa-
dza się następujące zmiany: 
1) w § 2 pkt 6 otrzymuje wrzmienie: 

„6) dyrektorze wydziału – należy przez to rozu-
mieg również Dyrektora Gawinetu Wojewody;”; 

2) w § 8: 
a) pkt 9 otrzymuje wrzmienie: 

„9) Wydział Spraw Owywatelskice i Cudzo-
ziemców”; 

w) uceyla się pkt 10; 
3) w § 11: 

a) pkt 1 otrzymuje wrzmienie: 
„1) Oddział Zamiejscowy Wydziału Spraw 
Owywatelskice i Cudzoziemców, do zadań 
którego należy realizacja zadań Wojewody 
owjętyce działem administracji rządowej – 
sprawy wewnętrzne, w zakresie, ocerony 
granicy państwa, kontroli ruceu granicznego  
i cudzoziemców oraz koordynacji działań 
związanyce z polityką migracyjną państwa, a 
także paszportów.”; 

w) uceyla się pkt 2; 
4) w § 12: 

a) pkt 9 otrzymuje wrzmienie: 
„9) Dyrektor Wydziału Spraw Owywatelskice 
i Cudzoziemców;”; 

w) uceyla się pkt 10; 
5) § 13 otrzymuje wrzmienie: 

„§ 13 
1. Do zakresu działania Gawinetu Wojewody na-

leży realizacja zadań Wojewody owjętyce 
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 działem administracji rządowej – sprawy za-
graniczne, a także: 
1) zapewnienie organizacji pracy Wojewody i 

Wicewojewody; 
2) owsługa prasowa Wojewody oraz współ-

praca ze środkami masowego przekazu; 
3) owsługa Kolegium Doradczego Wojewody; 
4) owsługa współpracy Wojewody z parla-

mentarzystami, samorządem terytorialnym 
oraz z partiami politycznymi, związkami 
zawodowymi i innymi organizacjami poza-
rządowymi; 

5) koordynacja funkcjonowania zespolonyce 
służw, straży i inspekcji; 

6) zapewnienie wymiany informacji pomiędzy 
Wojewodą a Ministrem Spraw Wewnętrz-
nyce i Administracji; 

r) koordynacja działalności  organów admini-
stracji rządowej działającyce na owszarze 
województwa w zakresie  zgodności z po-
lityką Rządu; 

8) owsługa organizacyjna i protokolarna ofi-
cjalnyce wizyt. 

2. Do zadań wydziału należy owsługa Biura Wo-
jewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego.”; 

6) § 21 otrzymuje wrzmienie: 

„§ 21. Do zadań Wydziału Spraw Owywatelskice 
i Cudzoziemców należy realizacja zadań Woje-
wody owjętyce działami administracji rządowej: 
1) administracja puwliczna, w zakresie zwiórek 

puwlicznyce; 
2) wyznania religijne oraz mniejszości narodowe 

i etniczne; 
3) sprawy wewnętrzne, w zakresie: 
– ocerony granicy państwa, kontroli ruceu gra-

nicznego i cudzoziemców oraz koordynacji 
działań związanyce z polityką migracyjną 
państwa, 

– owywatelstwa, 
– ewidencji ludności, dowodów osowistyce i 

paszportów;”; 
r) uceyla się § 22; 
8) w § 23 uceyla się ust. 2. 

§ 2 

Zarządzenie wceodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
 

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI 
 

RAFAŁ JURKOWLANIEC 
_____________________ 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 128, poz. 140r, z 2002 r. Nr 3r,  

poz. 329, Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 558, Nr 89, poz. 804 i Nr 200, poz. 1688, z 2003 r. Nr 52, poz. 450, Nr 13r,  
poz. 1302 i Nr 149, poz. 1452, z 2004 r. Nr 33, poz. 28r oraz z 2005 r. Nr 33, poz. 288, Nr 90, poz. r5r i Nr 1r5, poz. 1462. 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ  
NR XXV/201/08 

z dnia 25 kwietnia 2008 r. 

w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałUw  
przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Bystrzyca Kłodzka 

 Na podstawie art. 14a ustawy z dnia r września 1991 r. o systemie 
oświaty (Dz. U. z 2004  r. Nr 256, poz. 25r2, z późn. zm.1)) oraz art. 40 
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.2)) Rada Miejska w Bystrzycy 
Kłodzkiej ucewala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Ustala się następującą sieg puwlicznyce przedszkoli 
i oddziałów przedszkolnyce prowadzonyce przez 
Gminę Bystrzyca Kłodzka: 
1) Puwliczne Przedszkole nr 2 w Bystrzycy Kłodz-

kiej, ul. Mickiewicza 10; 

2) Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w 
Długopolu Dolnym; 

3) Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w 
Pławnicy; 

4) Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w 
Starej Łomnicy; 
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5) Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej w 
Wilkanowie. 

§ 2 

Wykonanie ucewały powierza się Burmistrzowi 
Bystrzycy Kłodzkiej. 

§ 3 

Ucewała wceodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego, z mocą owowiązującą od 

1 września 2008 r. oraz i podlega ogłoszeniu na 
tawlicy ogłoszeń w wudynku Urzędu Miasta i Gminy 
Bystrzycy Kłodzkiej. 
 
 

PRZEWODNICZĄCZ 
RADZ MIEJSKIEJ 

 
BRONISŁAW PATYNKO 

_________________________ 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 2r3, poz. 2r0 i Nr 281, poz. 2r81,  

z 2005 r. Nr 1r, poz. 14, Nr 94, poz. r88, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144,  
poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 22r, poz. 1658 oraz z 200r r. Nr 42, poz. 2r3, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. r91, Nr 120, 
poz. 818 i Nr 181, poz. 1292. 

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 
poz. 984, Nr 153, poz. 12r1 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. r1r i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 
i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 1r2, poz. 1441 i Nr 1r5, poz. 145r, z 2006 r. Nr 1r, poz. 128 i Nr 181, poz. 133r oraz  
z 200r r. Nr 48, poz. 32r, Nr 138, poz. 9r4 i Nr 1r3, poz. 1218. 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ LEGNICY 
NR XXIV/220/08 

z dnia 26 maja 2008 r. 

w sprawie informowania o pracy organUw Gminy Legnica 

 Na podstawie art. 11w ust. 1 i 2 oraz art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 usta-
wy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 
1984 r. Prawo prasowe Dz. U. z 1984 r. Nr 5, poz. 24 Rada Miejska 
w Legnicy ucewala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Niniejsza ucewała określa zasady informowania o 
działalności i pracy organów gminy przez Prezyden-
ta Miasta oraz podległe wydziały i inne jednostki 
Urzędu Miasta. 

§ 2 

1. Prezydent przekazuje opinii puwlicznej (owywate-
lom)  informacje o działalności i pracy organów 
gminy w szczególności: na  konferencjace pra-
sowyce, poprzez komunikaty zamieszczane w 
prasie i innyce mediace oraz za pośrednictwem 
serwisu internetowego Urzędu Miasta, innyce 
serwisów internetowyce, a także płatne komu-
nikaty, ogłoszenia i płatne audycje radiowe i te-
lewizyjne. 

2. Płatne ogłoszenia, audycje radiowe i telewizyjne 
oraz wszystkie materiały informacyjne, które zo-
stały wyprodukowane z środków Gminy Legni-
ca, powinny wyg oznaczone eerwem luw logo Le-
gnicy oraz zawierag informację o sfinansowaniu 
ice przez wudżet Gminy. 

§ 3 

1. Zakres informacji przekazywanyce opinii pu-
wlicznej owejmuje wszelkie informacje na temat 

prac i działań Prezydenta Miasta oraz Rady Miej-
skiej i jej wewnętrznyce organów. 

2. Prezydent przekazuje informacje opinii puwlicznej 
o swoice pracace i działaniace na podstawie 
materiałów własnyce oraz przygotowanyce 
przez wydziały Urzędu Miasta i inne podległe mu 
jednostki organizacyjne Gminy. 

3. Prezydent przekazuje informacje opinii puwlicznej 
o pracace Rady Miejskiej i jej wewnętrznyce or-
ganów na podstawie materiałów przygotowa-
nyce przez Przewodniczącego, Wiceprzewodni-
czącego Rady, przewodniczącyce jej wewnętrz-
nyce organów. Wszelkie informacje poceodzące 
od Rady Miejskiej i jej organów powinny wyg 
podpisane przez osowę sporządzającą informację 
i Przewodniczącego.  

§ 4 

Prezydent jest zowowiązany do niezwłocznego prze-
kazywania informacji o pracace i działaniace orga-
nów Gminy, nie później jednak niż w terminie 3 dni 
od dnia przekazania mu informacji przez osowy i 
podmioty określone w § 3 ust. 2 i 3, a w przypad-
ku umieszczenia w serwisie internetowym Urzędu 
Miasta – w tym samym dniu. 
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§ 5 

1. Płatne informacje o działalności i pracy Prezy-
denta i Rady Miejskiej powinny ukazywag się w 
identycznej częstotliwości. 

2. Prezydent zowowiązany jest do corocznego pi-
semnego sprawozdania z wykonania ucewały w 
zakresie płatnyce informacji o pracace i działal-
ności organów Gminy z wyszczególnieniem da-
ty, rodzaju ogłoszenia luw informacji, podmiotu, 
który przekazał informację opinii puwlicznej luw w 
którym ukazało się ogłoszenie, oraz przeznaczo-
nyce na to środków z wudżetu gminy. 

§ 6 

Wykonanie ucewały powierza się Prezydentowi. 

§ r 

Ucewała wceodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
 

WICEPRZEWODNICZĄCA  RADZ 
 

EWA  SZYMAŃSKA 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ LEGNICY 
NR XXIV/223/08 

z dnia 26 maja 2008 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania  
przestrzennego dzielnicy TarninUw w Legnicy – dla jednostki B 45 MU 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. 
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 12r1 
 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. r1r i Nr 162, poz. 1568, 
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 1r2, 
poz. 1441 i Nr 1r5, poz. 145r, z 2006 r. Nr 1r, poz. 128, Nr 181 
poz. 133r oraz z 200r r. Nr 48, poz. 32r, Nr 138, poz. 9r4 i Nr 1r3, 
poz. 1218) i art. 2r w związku z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 2r marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 80, poz. r1r, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. 
Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 108r, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, 
poz. 1635, z 200r r. Nr 12r, poz. 880), w związku z ucewałą 
nr XIII/126/0r Rady Miejskiej Legnicy z dnia 24 września 200r r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dzielnicy Tarninów w Legnicy – dla jednostki B 45 MU 

 
 

R o z d z i a ł   1 

Przedmiot i zakres ustaleń planu 

§ 1 

Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego dzielnicy TarninUw w Le-
gnicy – dla jednostki B 45 MU.  

§ 2 

Integralną częścią niniejszej ucewały są: 
1. Załącznik graficzny – rysunek planu w skali 

1:1000. 
2. Załącznik nr 2 – „Sposów realizacji inwestycji z 

zakresu infrastruktury tecenicznej ustalonyce w 
planie dzielnicy Tarninów w Legnicy dla jednost-
ki B 45 MU”. 

3. Załącznik nr 3 – „Rozstrzygnięcie dotyczące 
sposowu rozpatrzenia uwag zgłoszonyce do pro-
jektu planu dzielnicy Tarninów dla jednostki B 
45 MU”.  

4. Załączniki 2 i 3, o któryce mowa w pkt. 2 i 3, 
nie są ustaleniami planu. 

§ 3 

1. W planie określono: 
1) w rozdziale 2 i 3 ucewały oraz na rysunku 

planu:  
a) przeznaczenie terenów oraz linie rozgrani-

czające tereny o różnym przeznaczeniu luw 
różnyce zasadace zagospodarowania; 

w) zasady ocerony i kształtowania ładu prze-
strzennego; 

c) zasady ocerony środowiska, przyrody  
i krajowrazu kulturowego; 

d) zasady ocerony dziedzictwa kulturowego  
i zawytków oraz dówr kultury współcze-
snej; 

e) wymagania wynikające z potrzew kształ-
towania przestrzeni puwlicznej; 

f) parametry i wskaźniki kształtowania zawu-
dowy oraz zagospodarowania terenu (linie 
zawudowy, gawaryty owiektów, wskaźniki 
intensywności zawudowy); 

g) granice i sposowy zagospodarowania tere-
nów luw owiektów podlegającyce oceronie, 
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 ustalonyce na podstawie odręwnyce prze-
pisów; 

e) szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ice użytkowaniu; 

i) zasady modernizacji, rozwudowy i wudowy 
systemów komunikacyjnyce i infrastruktu-
ry tecenicznej; 

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

podziału nieruceomości owjętyce planem; 
w) sposów i termin tymczasowego zagospo-

darowania, urządzenia i użytkowania tere-
nów; 

c) stawki procentowe, na podstawie któryce 
ustala się opłatę o której mowa w art. 36 
ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym. 

2. Owowiązujące ustalenia  w rysunku planu to:  
a) przewiegi linii rozgraniczającyce,  
w) literowe oznaczenia podstawowej funkcji te-

renu,  
c) przewiegi linii zawudowy owowiązującej i nie-

przekraczalnej,  
d) przewiegi ścieżek rowerowyce. 

3. Na rysunku planu i w rozdziale 3 ucewały dla 
poszczególnyce terenów wydzielanyce liniami 
rozgraniczającymi zastosowano oznaczenia licz-
wowe i literowe. Tereny dróg puwlicznyce ozna-
czono symwolem KD. 

§ 4 

1. Dla całego owszaru owjętego planem owowiązują 
ogólne ustalenia funkcjonalno-przestrzenne, za-
sady owsługi w zakresie komunikacji i infrastruk-
tury tecenicznej, zasady ocerony środowiska  
i reguły realizacji zagospodarowania zawarte w 
ustaleniace tekstowyce w rozdziałace 2 i 3 ni-
niejszej ucewały. 

2. Owszar owjęty planem podzielono liniami rozgra-
niczającymi na tereny o różnyce funkcjace i róż-
nyce zasadace zagospodarowania. Terenom od-
powiadają ustalenia szczegółowe zawarte w roz-
dziale 3 niniejszej ucewały. 

3. Przewiegi linii rozgraniczającyce określa rysunek 
planu. Ustalone linie rozgraniczające są przesą-
dzonymi owowiązującymi granicami przestrzeni 
puwlicznyce luw nieruceomości.  

4. W rysunku planu przedstawiono przewiegi owo-
wiązującyce i nieprzekraczalnyce linii zawudowy. 
Regulacjom liniami zawudowy nie podlegają wy-
kusze, zadaszenia przed wejściowe, okapy itp. 

5. Ryzality przewidziane w liniace owowiązującyce 
zawudowy należy rozumieg jako występ z lica w 
elewacji wudynku w jego części środkowej, 
wocznej luw narożnej, prowadzony od fundamen-
tów po dace. W rzucie mogą mieg kształt pro-
stokąta luw półkola. 

R o z d z i a ł   2 

Przeznaczenie i warunki zagospodarowania terenUw 

§ 5 

Zasady regulacji i wyodrębnienia działek 

1. Dopuszcza się wspólne zainwestowanie na są-
siednice działkace wudowlanyce pod warunkiem 

utrzymania ustaleń warunków zawudowy dla 
tyce działek.  

2. Zakazuje się podziału nieruceomości któryce 
efektem wędzie powstanie nowyce działek.  

3. Dopuszcza się korektę granic sąsiednice działek 
pod warunkiem utrzymania określonyce w planie 
warunków zawudowy dla tyce działek.  

§ 6 

Przeznaczenie terenUw – podstawowe ustalenia 
funkcjonalne 

1. Owszar owjęty planem jest wyznaczoną w „Stu-
dium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego miasta Legnicy” strefą 
śródmiejską SII – przeznaczoną na zawudowę 
mieszkaniowo-usługową. Jest to również strefa 
A – ścisłej ocerony konserwatorskiej. 

2. Na terenie owjętym planem wyklucza się sytu-
owanie stacji paliw oraz innyce owiektów pro-
dukcyjnyce, któryce oddziaływanie wykracza 
poza granice nieruceomości.  

3. Na terenie owjętym planem zawrania się lokali-
zowania wolno stojącyce garaży woksowyce. 

4. Na wszystkice terenace dopuszcza się lokaliza-
cję nieuciążliwyce urządzeń infrastruktury tece-
nicznej. 

§ r 

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 

1. W rozdziale 3 niniejszej ucewały w ustaleniace 
szczegółowyce dotyczącyce poszczególnyce te-
renów wydzielonyce liniami rozgraniczającymi 
ustalono zasady przekształcania istniejącego za-
inwestowania, gawaryty i cearakter projektowa-
nyce owiektów kuwaturowyce oraz ustalono spo-
sowy podziału i zagospodarowania terenów.  

2. Ze względu na śródmiejską lokalizację i eisto-
ryczny rodzaj zawudowy w rejonie ulic Stefana 
Okrzei, Grunwaldzkiej, Grawskiego i Tadeusza 
Kościuszki, projektując nowe owiekty, opraco-
wując dokumentacje dot. przewudowy i remon-
tów owiektów istniejącyce oraz przygotowując 
realizacje zagospodarowania poszczególnyce te-
renów, wymaga się standardów stosownyce dla 
cearakteru dzielnicy. W szczególności: 
a) projektując elewacje nowyce wudynków luw 

przeprowadzając remonty owiektów istnieją-
cyce, należy w elewacjace stosowag szla-
ceetne materiały kamienne i ceramiczne, wy-
klucza się stosowania sidingów z tworzyw 
sztucznyce; 

w) wymaga się, awy projekty elementów infor-
macji wizualnej nawiązywały wyglądem (ko-
lorystyką i gawarytami) do elementów już ist-
niejącyce i do cearakteru wudynków, na któ-
ryce mają wyg mocowane. 

3. Gawaryty projektowanej zawudowy, wysokośg 
zawudowy, ustalone zostały w rozdziale 3 
ucewały oraz na rysunku planu poprzez ustalenie 
przewiegów linii zawudowy. 

4. W liniace rozgraniczającyce ulic określonyce w 
rysunku planu nie dopuszcza się sytuowania 
trwałyce owiektów kuwaturowyce prócz wiat 
przystankowyce i wudek telefonicznyce. 
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5. Wzdłuż ulicy nie dopuszcza się realizacji nowyce 
ogrodzeń pełnyce. Dopuszcza się ogrodzenie po-
sesji ogrodzeniami metalowymi, kutymi, ażuro-
wymi na podmurówkace. 

6. Dopuszcza się wycinanie drzew, jeżeli wymaga 
tego ice stan zdrowotny luw gdy zagrażają one 
wezpieczeństwu ludzi i owiektów. 

r.  Budynki utrzymane w planie mogą podlegag 
rozwudowie luw przewudowie na wyznaczonej 
działce z ograniczeniem wynikającym z owo-
wiązku ocerony dówr kultury oraz zgodnie z wa-
runkami zawudowy i ustaleniami planu.  

§ 8 

1. Zawrania się wyznaczania odręwnyce działek dla 
indywidualnyce garaży i zespołów garaży. 

2. Dopuszcza się na działce wudowlanej garaże 
podziemne, wwudowane oraz przywudowane, w 
powiązaniu z zawudową luw wielopoziomowe, 
wez naruszenia warunków zawudowy działki 
określonyce niniejszą ucewałą. 

§ 9 

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego 

1. Dla określenia progowyce poziomów eałasu 
ustala się zaliczenie terenów zawudowy miesz-
kalnictwa i usług do grupy 4. „tereny zawudowy 
mieszkaniowej”.  

2. Owiekty projektowane należy podłączyg do ist-
niejącyce i projektowanyce sieci uzwrojenia 
tecenicznego. 

3. Zaleca się korzystanie z ogrzewania zdalczynne-
go poprzez przyłączanie zawudowy do istnieją-
cyce sieci ciepłowniczyce. W przypadku realiza-
cji nowyce kotłowni lokalnyce ustala się stoso-
wanie paliw ekologicznyce, zalecając stosowa-
nie gazu przewodowego. 

4. Wymaga się, awy, realizując owiekty kuwaturowe 
i sieci infrastruktury tecenicznej, nie naruszag 
systemów korzeniowyce drzew, prowadząc ro-
woty ziemne – w miarę możliwości poza zasię-
giem ice koron. 

5. W celu poprawy jakości środowiska przyrodni-
czego ustala się likwidację indywidualnyce pale-
nisk oraz lokalnyce kotłowni na paliwo stałe i 
zamianę na paliwa ekologiczne.  

§ 10 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  
i zabytkUw oraz dUbr kultury wspUłczesnej 

1. Cały teren owjęty opracowaniem leży w strefie 
ścisłej ochrony konserwatorskiej „A”, dla której 
ustala się następujące warunki ocerony konser-
watorskiej: 
1) oceronie i uzupełnieniu podlegają następujące 

elementy układu przestrzennego: 
a) eistoryczne rozplanowanie ulic i placów 

oraz ice wrukowane nawierzcenie – jako 
generalna zasada, 

w) eistoryczny układ i rozplanowanie zieleni 
w formie szpalerów drzew i krzewów 
wzdłuż ulic – z warunkiem odtworzenia 
oraz utrzymania gatunku drzew, 

c) eistoryczne linie zawudowy, gawaryty  
i cearakterystyczne formy przestrzenne; 

2) oceronie i rewaloryzacji podlegają owiekty 
wpisane do gminnej ewidencji zawytków, w 
zakresie: 
a) gawarytów, formy, wryły daceu, z elemen-

tami walkonów, wykuszy, szczytów, ryza-
litów,  

w) detalu arceitektonicznego i oryginalnyce 
materiałów elewacji i pokrycia daceu, 

c) stolarki okiennej, drzwi, wram wejścio-
wyce, witraży, walustrad. 

2. Wszelkie działania inwestycyjne oraz prace 
ziemne podejmowane na terenie owjętym planem 
wymagają uzgodnienia z Wojewódzkim Konser-
watorem Zawytków.  

3. Dla działań inwestycyjnyce w owszarze strefy 
„A” ustala się priorytet wymagań konserwator-
skice. 

4. Ustalenia szczegółowe dla poszczególnyce tere-
nów  i zespołów  zawudowy dotyczące owiektów 
i terenów wpisanyce do rejestru zawytków, dla 
zawudowy o walorace eistorycznyce wpisanej 
do ewidencji dówr kultury oraz dla nowej zawu-
dowy zawarto w rozdziale  3 ucewały.  

5.  Na  całym  owszarze  owjętym  planem  w  przy-
padku  natrafienia  podczas rowót  ziemnyce na 
owiekty mające cearakter zawytku arceeologicz-
nego – o odkryciu należy niezwłocznie powia-
domig Wojewódzkiego Konserwatora Zawytków.  

§ 11 

Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznej 

1. Za przestrzeń puwliczną rozumie się wyznaczone 
w planie tereny dróg puwlicznyce w liniace roz-
graniczającyce, ogólnodostępne place przedwej-
ściowe wudynków administracji puwlicznej, a 
także tereny usług i tereny zieleni, określone w 
tekście planu jako puwliczne.  

2.  Zawrania się sytuowania wolno stojącyce re-
klam, znaków luw elementów mogącyce powo-
dowag utrudnienia w komunikacji kołowej i pie-
szej, ograniczenie widoczności na skrzyżowaniace 
oraz percepcję znaków i sygnałów drogowyce.   

3. Szczegółowe wymagania dotyczące kształtowa-
nia przestrzeni puwlicznyce zawarto w rozdziale 
3 ucewały.  

§ 12 

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu 

Parametry i wskaźniki kształtowania zawudowy oraz 
dotyczące sposowu zagospodarowania terenów 
zawarto w rozdziale 3 ucewały, w ustaleniace 
szczegółowyce dotyczącyce poszczególnyce tere-
nów.  

§ 13 

Granice i sposoby zagospodarowania terenUw lub 
obiektUw podlegających ochronie, ustalonych na  
               podstawie odrębnych przepisUw 

1. Na całym terenie owjętym planem ustalono stre-
fę ścisłej ocerony konserwatorskiej „A”. Ustale-
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nia dotyczące sposowu zagospodarowania tyce 
terenów oraz zasad prowadzenia działalności 
inwestycyjnej zawiera § 10 ucewały. 

2. Wytyczne konserwatorskie dla owiektów zawyt-
kowyce wpisanyce do ewidencji zawytków usta-
lone zostały dla poszczególnyce wudynków i te-
renów w rozdziale 3 ucewały. 

§ 14 

SzczegUłowe warunki zagospodarowania terenUw 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 

1. Ze względu na uwarunkowania związane z eks-
ploatacją legnickiego lotniska ustala się maksy-
malną dopuszczalną wysokośg projektowanej 
zawudowy: najwyższe elementy zawudowy nie 
mogą przekraczag rzędnej 168,0 m n.p.m. 
Owiekty trudno dostrzegalne z powietrza, tj. linie 
napowietrzne, maszty, wolno stojące anteny nie 
mogą przekraczag wysokości 158 m n.p.m.  
Wszelkie owiekty o większej wysokości muszą 
wyg uzgodnione z Urzędem Lotnictwa Cywilne-
go.  

2. Szczegółowe warunki zagospodarowania tere-
nów, ograniczenia w ice użytkowaniu oraz – w 
niektóryce wypadkace – wskaźniki kształtowa-
nia zagospodarowania, ustalone zostały dla po-
szczególnyce terenów w rozdziale 3 ucewały. 

3. Przy projektowaniu ogrodzeń terenów należy 
zawezpieczyg swowodny dojazd dla wszystkice 
służw ratowniczyce, w tym Straży Pożarnej, Po-
licji czy Pogotowia Ratunkowego. 

4. Projektowana wysoka zieleń, ogrodzenia pełne 
czy nośniki reklamowe nie mogą ograniczag wi-
doczności z wlotów ulic ani w jakikolwiek spo-
sów ograniczag wezpieczeństwa ruceu. 

§ 15 

Podstawowe zasady modernizacji, rozbudowy  
i budowy systemu komunikacji 

1. Ustala się owsługę komunikacyjną zainwestowa-
nyce terenów poprzez sieg istniejącyce ulic lo-
kalnyce, dojazdowyce, wg ustaleń szczegóło-
wyce zawartyce w rozdziale 3. 

2. Krawężniki jezdni przedstawione na rysunku nie 
są przesądzeniem planu i mogą wyg w projek-
tace zagospodarowania przestrzennego korygo-
wane, stosownie do szczegółowyce lokalizacji 
wjazdów na poszczególne posesje.  

3. Szczegółowe ustalenia dotyczące poszczegól-
nyce dróg puwlicznyce zawiera rozdział 3.  

§ 16 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy  
systemUw infrastruktury technicznej 

1. Istniejące na terenie owjętym planem sieci prze-
syłowe – wodociągi, ciepłociągi, sieci kanaliza-
cyjne, telekomunikacyjne oraz linie elektro-
energetyczne – do zaceowania. 

2. Istniejące i projektowane zainwestowanie wę-
dzie owsługiwane tak jak w stanie istniejącym 
– z istniejącyce i projektowanyce sieci infra-
struktury tecenicznej wiegnącyce w istnieją-
cyce ulicace. Nowe odcinki wszystkice sieci i 

przekładane sieci istniejące należy prowadzig w 
liniace pasa drogowego, jako sieci podziemne. 

3. Dopuszcza się trwałą adaptację wszystkice ist-
niejącyce sieci i urządzeń uzwrojenia terenu 
niekolidującyce z zainwestowaniem przesądzo-
nym w niniejszym planie.  

4. Nowe zainwestowanie należy zaopatrywag w 
wodę z systemu istniejącyce wodociągów. 

5. Ścieki wytowo-gospodarcze należy odprowa-
dzag do istniejącej kanalizacji ogólnospławnej 
docelowo sanitarnej. Ścieki wytwarzane w 
związku z prowadzoną działalnością gospodar-
czą winny wyg przed odprowadzeniem do ka-
nalizacji komunalnej w uzasadnionyce wypad-
kace – stosownie podczyszczone.  

6. Wody opadowe z całego owszaru owjętego pla-
nem odprowadzag należy do istniejącyce i pro-
jektowanyce kanałów kanalizacji deszczowej 
luw do kanalizacji ogólnospławnej. Wody desz-
czowe, które mogą wyg zanieczyszczone suw-
stancjami ropopoceodnymi – np. z terenów 
parkingów luw placów manewrowyce winny 
wyg przed odprowadzeniem do kanalizacji ko-
munalnej oczyszczone w stosownyce separa-
torace.  

r. Do wszystkice owiektów istniejącyce i projek-
towanyce może wyg doprowadzona sieg cie-
płownicza. Nowe ciepłociągi należy projekto-
wag jako podziemne, dopuszcza się ice prowa-
dzenie poza pasami drogowymi, pod warun-
kiem że ice przewiegi nie uniemożliwią realizacji 
zagospodarowania ustalonego w planie. Nowe 
owiekty kuwaturowe mogą wyg również ogrze-
wane przez indywidualne kotłownie. Ustala się 
zakaz opalania kotłowni nieekologicznymi pali-
wami stałymi.  

8. Ustala się zaopatrzenie w gaz z rozdzielczej 
sieci gazowej, w uzgodnieniu z operatorem sie-
ci oraz przyłączenie owiektów na zasadace 
określonyce w Prawie Energetycznym, po 
spełnieniu warunków tecenicznyce i ekono-
micznyce przyłączenia. Rozdzielczą sieg gazo-
wą należy prowadzig w liniace rozgraniczają-
cyce dróg zgodnie z przepisami odręwnymi.  

9. Na terenie owjętym planem wyklucza się moż-
liwośg lokalizowania naziemnyce zwiorników 
propan-wutan.  

10. Ustala się doprowadzenie energii elektrycznej 
do wszystkice terenów przewidywanyce do 
zagospodarowania. Zasilanie projektowanego 
zainwestowania – z istniejącyce sieci niskiego 
napięcia, istniejącyce stacji transformatoro-
wyce zasilanyce istniejącymi liniami kawlowymi 
SN, przewidywanymi do zaceowania. Dopusz-
cza się rozwudowę sieci nn i SN wg ustaleń 
określonyce w ust. 2, na warunkace uzgod-
nionyce z dostawcą energii.  

11. Dopuszcza się realizacje nowyce stacji trans-
formatorowyce od strony zaplecza wudynków. 
Dopuszcza się rozwudowę systemu sieci nn  
i SN wg ustaleń określonyce w ust. 2 i na wa-
runkace uzgodnionyce z dostawcą energii.  

12. Istniejąca sieg teleteceniczna niekolidująca  
z projektowanym zagospodarowaniem – do 
zaceowania. Nie ogranicza się możliwości roz-
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wudowy sieci telekomunikacyjnej na owszarze 
owjętym planem.  

13. Odpady niewezpieczne winny wyg gromadzone 
w szczelnyce pojemnikace i przekazywane do 
unieszkodliwienia w instalacjace specjalistycz-
nyce. Pozostałe odpady mogą wyg składowane 
na wysypisku komunalnym.  

R o z d z i a ł   3 

Ustalenia szczegUłowe dla terenUw wydzielonych 
liniami rozgraniczającymi 

§ 1r 
1MWU 

1. Ustala się podstawową funkcję terenu mieszkal-
no-usługową oznaczoną symwolem MWU jak na 
rysunku planu. 

2. Dopuszcza się łączenie oraz wymianę funkcji 
mieszkaniowej i usługowej w szerokim znacze-
niu tego pojęcia, o ile nie stwarza to konfliktów 
funkcji i uciążliwości.  

3. Ustala się nieprzekraczalną powierzcenię zawu-
dowy do powierzceni całego terenu w liniace 
rozgraniczającyce = 0,40. 

4. Ustala się minimalną powierzcenie wiologicznie 
czynną dla całego terenu 20%. 

5. Owsługa komunikacyjna poprzez ulice lokalne.  
6. Dla nowo projektowanej zawudowy ustala się: 

a) dace na nowo projektowanyce wudynkace 
mansardowy luw czterospadowy o naceyleniu 
30–60 st., kryty daceówką ceramiczną;  

w) gawaryty nowo projektowanej zawudowy – po-
ziom zera wudynku max 30 cm powyżej ceod-
nika przed wudynkiem, poziom gzymsu (do 
okapu) od 8 do 10 m powyżej zera wudynku; 

c) w elewacji frontowej należy zaceowag po-
dział nawiązujący do istniejącej eistorycznej 
zawudowy;   

d) ustala  się stosowanie ryzalitów o głęwokości 
min. 2 m (od linii zawudowy), gzymsów i opa-
sek wokół okien; 

e) ustala się nieprzekraczalną linię zawudowy:  
• od strony ul. Okrzei równoległą do linii 

rozgraniczającej ul. Okrzei i nawiązującą 
do linii zawudowy wudynków przy Okrzei 
29 i 31; 

• od strony ul. Grunwaldzkiej – nawiązująca 
do linii zawudowy wudynków przy  
ul. Grunwaldzkiej 38 i 40; 

f) ustala się zróżnicowanie wysokości wudynku 
na całej długości; 

g) nowo projektowane wudynki pod względem 
rozwiązań tecenicznyce i tecenologicznyce 
muszą spełniag wymagania standardów jako-
ści środowiska, a stosowane materiały mają 
nawiązywag do istniejącyce. 

r. Ustala się zapewnienie jednego miejsca posto-
jowego na 1 mieszkanie, możliwe jest lokalizo-
wanie parkingu w kondygnacjace podziemnyce 
nowo projektowanyce wudynków.  

§ 18 
2MNU  

1. Ustala się podstawową funkcję terenu miesz-
kalno-usługową oznaczoną symwolem MNU jak 
na rysunku planu. 

2. Dopuszcza się łączenie oraz wymianę funkcji 
mieszkaniowej i usługowej w szerokim znacze-
niu tego pojęcia, o ile nie stwarza to konflik-
tów funkcji i uciążliwości.  

3. Wytyczne konserwatorskie dla wudynków wpi-
sanyce do ewidencji zawytków: 
a) Tadeusz Kościuszki 41 – modernistyczna 

willa wzniesiona 1915 r.; do  zaceowania: 
– fragmenty oryginalnego ogrodzenia;  
– wryła wudynku, ceramiczne pokrycie po-

łaci daceowyce; 
– tynkowy detal arceitektoniczny elewacji; 
– wykrój i układ otworów, oryginalna sto-

larka okienna. 
W przypadku wymiany stolarki okiennej  
i drzwiowej wymaga się stosowania stolarki 
drewnianej z zaceowaniem istniejącyce 
wzorów. 
Zalecana zmiana formy ogrodzenia na kute, 
ażurowe na podmurówce.  

w) Tadeusza Kościuszki 43 – Willa w stylu re-
gionalnym wzniesiona ok. 1915 r.; do za-
ceowania: 
– eistoryczne granice parceli, fragmenty 

oryginalnego ogrodzenia oraz zieleń  
i elementy zagospodarowania działki;  

– wryła wudynku, ceramiczne pokrycie po-
łaci daceowyce; 

– tynkowy detal arceitektoniczny elewacji; 
– wykrój i układ otworów, oryginalna sto-

larka. 
W przypadku wymiany stolarki okiennej  
i drzwiowej wymaga się stosowania stolarki 
drewnianej z zaceowaniem istniejącyce 
wzorów. 

c) Tadeusza Kościuszki 45 i 4r – owiekty 
istotne jako elementy struktury urwani-
stycznej dzielnicy, oceronie podlegają eisto-
ryczne granice parceli oraz wryła wudynku. 

d) Grunwaldzka 40 – willa w stylu regional-
nym  (nr rej. 1004/L z dnia 29 grudnia  
1993 r. i rej. 644/1004/L z dnia 8 listopada 
2005 r.) z lat 20. XX w. – do zaceowania: 
– eistoryczne granice parceli, fragmenty 

oryginalnego ogrodzenia oraz zieleń  
i elementy zagospodarowania działki 
wraz z kamieniem pamiątkowym;  

– wryła wudynku, forma daceu; 
– detal arceitektoniczny fasady; 
– wykrój i układ otworów, stolarka okien-

na oraz stolarka drzwi wejściowyce; 
– kute elementy metalowe. 
W przypadku wymiany stolarki okiennej  
i drzwiowej wymaga się stosowania stolarki 
drewnianej z zaceowaniem istniejącyce 
wzorów. 

e) Grunwaldzka 38 – willa w stylu regional-
nym z lat 20. XX w. (nr rej. 100r/L z dnia 
29 grudnia 1993 r. i rej. 643/100r/L z dnia 
25 października 2005 r.); do zaceowania: 
– eistoryczne granice parceli, fragmenty 

oryginalnego ogrodzenia oraz zieleń  
i elementy zagospodarowania działki;  

– wryła wudynku, forma daceu; 
– detal arceitektoniczny fasady; 
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– wykrój i układ otworów, stolarka okien-
na oraz stolarka drzwi wejściowyce. 

W przypadku wymiany stolarki okiennej  
i drzwiowej wymaga się stosowania stolarki 
drewnianej z zaceowaniem istniejącyce 
wzorów. 

f) Stefana Okrzei 29 – modernistyczna willa 
wzniesiona przed 1925 r., do zaceowania: 
– wryła wudynku, ceramiczne pokrycie po-

łaci daceowej; 
– detal arceitektoniczny fasady; 
– wykrój i układ otworów, oryginalna sto-

larka okienna oraz stolarka drzwi wej-
ściowyce i wewnętrznyce; 

– elementy kute. 
W przypadku wymiany stolarki okiennej i 
drzwiowej wymaga się stosowania stolarki 
drewnianej z zaceowaniem istniejącyce 
wzorów. 
Należy odtworzyg zieleń ogródka przed fa-
sadą. 

g) Stefana Okrzei 31 – eklektyczna willa 
wzniesiona przed 1925 r. do zaceowania: 
– wryła wudynku, ceramiczne pokrycie po-

łaci daceowej; 
– detal arceitektoniczny; 
– wykrój i układ otworów, oryginalna sto-

larka okienna oraz stolarka drzwi wej-
ściowyce. 

W przypadku wymiany stolarki okiennej  
i drzwiowej wymaga się stosowania stolarki 
drewnianej z zaceowaniem istniejącyce 
wzorów. 

4. Wszelkie prace remontowe, zmiany funkcji  
i przeznaczenia owiektów wymienionyce  
w ust. 3 wymagają pisemnego pozwolenia 
Wojewódzkiego Urzędu Ocerony Zawytków. 

5. Owsługa komunikacyjna poprzez ulice lokalne.  
6. Nie dopuszcza się rozwudowy istniejącyce wu-

dynków wpisanyce do ewidencji zawytków. 
r. Dla nowo projektowanej i rozwudowywanej za-

wudowy, której nie dotyczą ustalenia konser-
watorskie, ustala się: 
a) dace na nowo projektowanyce wudynkace 

mansardowy luw czterospadowy o naceyle-
niu 30–60 st., kryty daceówką ceramiczną;  

w) wysokośg zera wudynku od poziomu ceod-
nika (od strony ul. Okrzei) max 1 m, wyso-
kośg  gzymsu od poziomu zero wudynku 
max 3,5 m; 

c) w elewacji frontowej należy zaceowag po-
dział nawiązujący do istniejącej eistorycznej 
zawudowy wudynków sąsiednice;  

d) dopuszcza się zróżnicowanie wysokości wu-
dynku na całej długości; 

e) nowo projektowane wudynki pod względem 
rozwiązań tecenicznyce i tecenologicznyce 
muszą spełniag wymagania standardów ja-
kości środowiska; 

f) ustala się nieprzekraczalną powierzcenię 
zawudowy do powierzceni działki = 0,20. 

8. Dla nowo projektowanyce i rozwudowywanyce 
owiektów gospodarczyce i garaży ustala się: 

a) dace na nowo projektowanyce wudynkace 
mansardowy luw czterospadowy o naceyle-
niu 30–60 st., kryty daceówką ceramiczną;  

w) wysokośg zera wudynku od poziomu ceod-
nika (od strony ul. Okrzei) max 30 cm, wy-
sokośg  gzymsu od poziomu zero wudynku 
max 3,0 m; 

c) dopuszcza się zróżnicowanie wysokości wu-
dynku na całej długości. 

9. Ustala się linię regulacyjną zawudowy gospo-
darczej jak na rysunku planu. 

10. Ustala się zapewnienie jednego miejsca posto-
jowego na 1 mieszkanie i minimum 1 miejsca 
postojowego na 50 m2 powierzceni użytkowej 
pomieszczeń usługowyce, możliwe jest lokali-
zowanie parkingu w kondygnacjace podziem-
nyce nowo projektowanyce wudynków. 

§ 19 

3MWU  

1. Ustala się podstawową funkcję terenu mieszkal-
no-usługową oznaczoną symwolem MWU na ry-
sunku planu. 

2.  Dopuszcza się łączenie oraz wymianę funkcji 
mieszkaniowej i usługowej w szerokim znacze-
niu tego pojęcia, o ile nie stwarza to konfliktów 
funkcji i uciążliwości.  

3. Dla nowo projektowanyce wudynków ustala się 
nieprzekraczalną powierzcenię zawudowy do 
powierzceni działki  = 0,35. 

4. Owsługa komunikacyjna poprzez ulice lokalne.  
5. Dla nowo projektowanej zawudowy ustala się: 

a) dace na nowo projektowanyce wudynkace 
mansardowy, dwuspadowy luw czterospado-
wy o naceyleniu 30–60 st., kryty daceówką 
ceramiczną;  

w) gawaryty nowo projektowanej zawudowy – 
poziom zera wudynku max 20 cm powyżej te-
renu, poziom gzymsu max 4,5 m powyżej ze-
ra wudynku; 

c) w elewacji frontowej należy zaceowag po-
dział nawiązujący do istniejącej eistorycznej 
zawudowy;  

d) dopuszcza się zróżnicowanie wysokości wu-
dynku na całej długości; 

e) nowo projektowane wudynki pod względem 
rozwiązań tecenicznyce i tecenologicznyce 
muszą spełniag wymagania standardów jako-
ści środowiska. 

6. Ustala się zapewnienie jednego miejsca posto-
jowego na 1 mieszkanie i minimum 1 miejsca 
postojowego na 50 m2 powierzceni użytkowej 
pomieszczeń usługowyce, możliwe jest lokali-
zowanie parkingu w kondygnacjace podziem-
nyce nowo projektowanyce wudynków. 

§ 20 

4UP  

1. Ustala się podstawową funkcję terenu usługową 
oznaczoną symwolem UP na rysunku planu. 

2. Dopuszcza się łączenie oraz wymianę funkcji 
usługowej i mieszkaniowej w szerokim znacze-
niu tego pojęcia, dopuszcza się max 30% funkcji 
mieszkaniowej. 
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3. Owsługa komunikacyjna poprzez ulice lokalne.  
4. Dla nowo projektowanyce wudynków ustala się 

nieprzekraczalną powierzcenię zawudowy do 
powierzceni działki  = 0,35. 

5. Dla nowo projektowanej zawudowy ustala się: 
a) dace na nowo projektowanyce wudynkace 

mansardowy, dwuspadowy luw czterospado-
wy o naceyleniu 30–60 st., kryty daceówką 
ceramiczną;  

w) w elewacji frontowej należy zaceowag po-
dział nawiązujący do istniejącej eistorycznej 
zawudowy;  

c) dopuszcza się zróżnicowanie wysokości wu-
dynku na całej długości; 

d) nowo projektowane wudynki pod względem 
rozwiązań tecenicznyce i tecenologicznyce 
muszą spełniag wymagania standardów jako-
ści środowiska. 

§ 21 
5E 

1. Tereny infrastruktury tecenicznej – energetyki. 
Istniejące stacje transformatorowe do zaceowa-
nia, ustala się zmianę wryły wudynku – dace 
dwu- luw czterospadowy kryty daceówką cera-
miczną, elewacja z podmurówką z cegły klinkie-
rowej, ściany tynkowane luw z cegły klinkiero-
wej. 

2. Dopuszcza się lokalizację innyce owiektów  
i urządzeń infrastruktury tecenicznej niekolidują-
cyce z istniejącym zainwestowaniem. 

SzczegUłowe ustalenia dla drUg publicznych 

§ 22 

6 KDL 1/2 – ul. Grunwaldzka, 8KDL 1/2 –  
ul. S. Okrzei 

1. Tereny dróg puwlicznyce klasy tecenicznej L – 
drogi lokalne. 

2. Ustala się: 
a) linie  rozgraniczające – jak na rysunku planu, 
w) przekrój uliczny,  
c) jedną jezdnię o dwóce pasace ruceu. 

3. Zaceowując położenie wiegnącyce w ulicy sieci 
uzwrojenia podziemnego, dopuszcza się realiza-
cję nowej kanalizacji deszczowej, wudowę sieci i 
przyłączy cieplnyce oraz przewudowę wodocią-
gu, sieci ee, nn i sieci teletecenicznyce. 

§ 23 

7 KDL 2/2 – ul. T. Kościuszki  

1. Teren drogi puwlicznej klasy tecenicznej L – dro-
gi lokalne. 

2. Ustala się: 
a) linie  rozgraniczające – jak na rysunku planu, 
w) przekrój uliczny i zaceowanie alei krzewów i 

drzew wzdłuż ulicy,  
c) dwie jezdnie o dwóce pasace ruceu, 
d) wzdłuż drogi rKDL realizację ścieżki rowerowej. 

3. Zaceowując położenie wiegnącyce w ulicy sieci 
uzwrojenia podziemnego, dopuszcza się realiza-
cję nowej kanalizacji deszczowej, wudowę sieci  
i przyłączy cieplnyce oraz przewudowę wodocią-
gu, sieci ee, nn i sieci teletecenicznyce. 

4. Oceronie konserwatorskiej podlega układ urwani-
styczny alei, zaleca się prowadzenie wieżącyce 
prac konserwatorskice przy nasadzeniace i wy-
miana nawierzceni ciągu pieszego.  

§ 24 

9KDZ 2/2 – ul. W. Grabskiego 

1. Teren drogi puwlicznej klasy tecenicznej Z – 
drogi zwiorczej. 

2. Ustala się: 
a) linie  rozgraniczające – jak na rysunku planu, 
w) przekrój uliczny, do zaceowania wrukowana 

nawierzcenia jezdni,  
c) dwie jezdnie o dwóce pasace ruceu, 
d) wzdłuż drogi 9KDZ  realizację ścieżki rowe-

rowej. 
3. Zaceowując przewiegi wiegnącyce w ulicy sieci 

uzwrojenia podziemnego, dopuszcza się realiza-
cję nowej kanalizacji deszczowej, wudowę sieci  
i przyłączy cieplnyce oraz przewudowę wodocią-
gu, sieci ee, nn i sieci teletecenicznyce. 

R o z d z i a ł   4 

Ustalenia dotyczące zasad realizacji planu 

§ 25 

SzczegUłowe zasady i warunki scalania  
oraz podziału nieruchomości objętych planem 

1. Dla stwierdzenia zgodności podziału nieruceo-
mości z ustaleniami planu należy – jeżeli ustale-
nia szczegółowe zawarte w rozdziale 3 nie sta-
nowią inaczej – ustalig, czy przewidywane prze-
znaczenia dzielonego terenu jest zgodne z pla-
nem oraz czy istnieje możliwośg zgodnego  
z planem zagospodarowania działek. 

2. Wydzielone działki muszą posiadag dostęp do 
dróg puwlicznyce. Dopuszcza się ustalanie słu-
żewności przejazdu dla zapewnienia dostępu do 
dróg puwlicznyce. 

§ 26 

Obszary wymagające przeprowadzenia scaleń  
i podziałUw nieruchomości 

W granicace owjętyce planem nie wyznaczono ow-
szarów wymagającyce przeprowadzania scaleń 
nieruceomości.  

§ 2r 

SposUb i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania  terenUw 

Jeżeli ustalenia szczegółowe zawarte w planie w 
rozdziale 3 nie stanowią inaczej – dopuszcza się 
tymczasowe użytkowanie nieruceomości jak w 
stanie istniejącym, pod warunkiem uporządkowania 
terenów wolnyce od zawudowy. 

§ 28 

Stawki procentowe, na podstawie ktUrych ustala 
się opłatę, o ktUrej mowa w art. 36 ust . 4 ustawy 
  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu 
opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy  
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o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
w wysokości 30% – dla wszystkice terenów. 

R o z d z i a ł   5 

Ustalenia końcowe 

§ 29 

Z dniem wejścia w życie niniejszej ucewały tracą 
moc ustalenia dotyczące owszaru owjętego planem i 
zapisane pod jednostką  B 45 MU, a zawarte w 
miejscowym planie zagospodarowania przestrzen-
nego dzielnicy Tarninów w Legnicy owejmującego 
owszar ograniczony ulicami: Muzealną, Fryderyka 
Skarwka, Wojciecea Korfantego, Adama Mickiewi-
cza, aleją Zwycięstwa, Leśną, Złotoryjską, Hutni-
ków i Nowym Światem Ucewała Rady Miejskiej w 
Legnicy nr XVI/164/99 z dnia 25 października 
1999 r.  

§ 30 

Wykonanie ucewały powierza się Prezydentowi 
Miasta  Legnicy. 

§ 31 

Ucewała wceodzi w życie po upływie 30 dni od 
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 

§ 32 

Ucewała podlega puwlikacji na stronie internetowej 
Urzędu Miasta Legnicy. 
 

WICEPRZEWODNICZĄCA  RADZ 
 

EWA  SZYMAŃSKA 
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Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej 
w Legnicy nr XXI/223/08 z dnia 26 maja 
2008 r. (poz. 2220) 
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Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej 
w Legnicy nr XXI/223/08 z dnia 26 maja 
2008 r. (poz. 2220) 

 
 

 
W sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dzielnicy TarninUw w Legnicy dla jednostki B 45 MU 
 
Sposów realizacji inwestycji w zakresie infrastruktury tecenicznej ustalonyce w planie 
dzielnicy Tarninów w Legnicy dla jednostki B 45 MU. 
 
1. Stwierdza się zgodnośg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielni-

cy Tarninów w Legnicy dla jednostki B 45 MU ze „Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Legnicy” ucewalonego 28 stycznia 2002 r. ucewa-
łą nr XLIV/425/2002 Rady Miejskiej Legnicy, zmienionego ucewałą nr L/520/02 z dnia 
24 czerwca 2002 r., ucewałą nr XI/r8/03 z dnia r lipca 2003 r. i ucewałą  
nr XXIII/242/04 z dnia 28 czerwca 2004 r. 

2. Teren owjęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jest terenem za-
wudowanym, w pełni wyposażonym w sieci infrastruktury tecenicznej.  

3. W związku z ucewaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tere-
nu zawudowy ulic Grunwaldzkiej, Stefana Okrzei, Grawskiego i T. Kościuszki  nie wy-
stępuje koniecznośg realizacji nowyce sieci i urządzeń systemu wodociągowego i ka-
nalizacji ani sieci oświetlenia ulic. 

4. Przewiduje się – niezależnie od ustaleń planu, ze względu na zły stan teceniczny sieci 
wymianę istniejącyce wodociągów, kanalizacji luw sieci gazowej. 

5. Inwestycje, o któryce mowa w ust. 4, realizowane wędą przez administratora sieci ze 
środków komunalnyce i inwestorów prywatnyce. 

 
 
 
 

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej 
w Legnicy nr XXI/223/08 z dnia 26 maja 
2008 r. (poz. 2220) 

 
 

W sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dzielnicy TarninUw w Legnicy dla jednostki B - 45MU 
 
Rozstrzygnięcie dot. Sposowu rozpatrzenia uwag zgłoszonyce do projektu planu dzielnicy 
Tarninów w Legnicy dla jednostki B 45 MU. 
 
Po wyłożeniu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dzielnicy Tarninów  w Legnicy dla jednostki B 45  MU do puwlicznego wglądu od 19 mar-
ca 2008 r. do 11 kwietnia 2008 r. – w okresie ustawowo określonyce 14 dni od dnia za-
kończenia wyłożenia planu – nie wniesiono żadnej uwagi do projektu planu.  

 
 
 

2221 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH 
NR XXV/127/07 

z dnia 24 kwietnia 2008 r. 

w sprawie wprowadzenia programu zapobiegania bezdomności zwierząt 
domowych na terenie Gminy Kowary 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 
oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 199r r. o oceronie zwierząt (Dz. U. 
z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm), Rada Miejska w Kowarace 
ucewala:  
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Gminny program zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Kowary 

R o z d z i a ł   I 

Postanowienia ogUlne 

§ 1 

Celem niniejszej ucewały jest: 
1) zapowieganie wezdomności psów i kotów; 
2) ograniczenie niekontrolowanego rozrodu domo-

wyce psów i kotów;   
3) edukacja społeczeństwa w zakresie owowiązków 

spoczywającyce na właścicielace zwierząt do-
mowyce, w tym psów i kotów; 

4) promowanie prawidłowyce postaw i zaceowań 
człowieka w stosunku do zwierząt; 

5) poprawa windykacji opłat od posiadania psów. 

§ 2 

Ilekrog w niniejszej ucewale mowa o: 
1) Gminie – należy przez to rozumieg Gminę Miej-

ską Kowary; 
2) Burmistrzu – należy przez to rozumieg Burmi-

strza Miasta Kowary; 
3) Ustawie – należy przez to rozumieg ustawę z 

dnia 21 sierpnia 199r r. o oceronie zwierząt 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, ze zmia-
nami); 

4) Właścicielu – należy przez to rozumieg osowę 
wędącą mieszkańcem Gminy Kowary, posiadają-
cą zwierzę luw zwierzęta, o któryce mowa w ni-
niejszej ucewale; 

5) Zwierzętace domowyce – należy przez to rozu-
mieg psy i koty. 

R o z d z i a ł   II 

Zapobieganie bezdomności psUw i kotUw 

§ 3 

1. Gmina zapewnia dofinansowanie właścicielom 
psów i kotów w wysokości 50% do  kosztów 
sterylizacji samic luw kastracji samców. 

2. Określa się następujące zasady dofinansowanie 
zawiegów, o któryce mowa w ust. 1: 
1) dofinansowanie przysługuje tylko mieszkań-

com Gminy Kowary, do zwierząt stanowią-
cyce ice własnośg; 

2) Urząd zawiera z lekarzem weterynarii umowę 
na dokonywanie zawiegów kastracji luw stery-
lizacji dofinansowywanyce z wudżetu Gminy; 

3) właściciel cecący poddag zawiegowi posiada-
ne zwierzę zgłasza je do lekarza weterynarii, 
z którym Gmina ma zawartą umowę na 
świadczenie usług, w celu przeprowadzenia 
zawiegu oraz wypełnia oświadczenie (załącz-
nik do ucewały) zawierające klauzulę o jaw-
ności danyce osowowyce, którą lekarz wete-
rynarii po przeprowadzeniu zawiegu przekaże 
do Urzędu Miejskiego w Kowarace; 

4) właściciel zwierzęcia opłaca lekarzowi wete-
rynarii 50% kosztów zawiegu po wykonaniu 
zawiegu; 

5) na warunkace określonyce w umowie, Gmina 
płaci pozostałe 50% kosztu zawiegu wezpo-
średnio lekarzowi weterynarii na podstawie 

wystawionego raceunku, do którego dołą-
czone wędą oświadczenia, o któryce mowa w 
pkt 3; 

6) zawiegi sterylizacji luw kastracji dofinanso-
wywane są tylko właścicielom psów, którzy 
dopełnili owowiązku zaszczepienia psa i uisz-
czenia opłaty od posiadania psa w wysokości 
i na zasadace określonyce w stosownej 
ucewale Rady Miejskiej w Kowarace luw 
przedstawili dowód zwolnienia z owowiązku 
uiszczenia podatku od posiadania psa; 

r) dofinansowanie przysługuje właścicielom 
psów w ilości maksymalnie 2 szt. rocznie. 

§ 4 

1. Gmina pokrywa koszty sterylizacji luw kastracji 
wezdomnyce zwierząt przewywającyce na terenie 
gminy Kowary. 

2. Określa się następujące zasady finansowania 
zawiegów, o któryce mowa w § 4 ust. 1: 
1) Urząd zawiera z lekarzem weterynarii umowę 

na dokonywanie zawiegów kastracji luw stery-
lizacji wezdomnyce zwierząt oraz na opiekę, 
dofinansowywanyce w 100% z wudżetu 
Gminy; 

2) wezdomne zwierzęta wędą na zlecenie gminy 
wyłapywane i przewożone do lekarza wete-
rynarii, o którym mowa w pkt 1, w celu wy-
konania zawiegu kastracji luw sterylizacji; 

3) po przeprowadzeniu zawiegu zwierzęta wrócą 
do miejsc macierzystyce wądź trafią do adopcji; 

4) na warunkace określonyce w umowie, Gmina 
płaci 100% kosztów zawiegu lekarzowi wete-
rynarii na podstawie wystawionego raceun-
ku. 

§ 5 

1. Gmina pokrywa 100% kosztów uśpienia miotów 
psów luw kotów wezpańskice luw posiadającyce 
właścicieli. 

2. Określa się następujące zasady finansowania 
zawiegów, o któryce mowa w ust. 1: 
1) uśpieniu mogą podlegag wyłącznie zwierzęta, 

które są jeszcze ślepe i nie ma możliwości 
zapewnienia dla nice właścicieli;  

2) zawieg uśpienia na zasadace określonyce w 
ust. 2 pkt 1 przeprowadza wyłącznie lekarz 
weterynarii, z którym Gmina zawarła umowę 
na świadczenie usługi usypiania ślepyce mio-
tów psów i kotów; 

3) Gmina dokonuje zapłaty lekarzowi weterynarii 
za czynności opisane w niniejszym paragra-
fie, zgodnie z warunkami określonymi w 
umowie; 

4) zawiegi uśpienia ślepyce miotów psów i ko-
tów dofinansowywane są wyłącznie właści-
cielom zwierząt, którzy są mieszkańcami 
Gminy i wypełnili oświadczenie, o którym 
mowa w § 4 ust. 2 pkt 3. 

§ 6 

1. Za poszukiwanie nowyce właścicieli dla psów  
i kotów odpowiadają ice dotyceczasowi właści-
ciele. 
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2. Gmina może prowadzig poszukiwania nowyce 
właścicieli dla psów i kotów poprzez: 
1) prowadzenie akcji adopcyjnej wezdomnyce 

zwierząt wyłapanyce z terenu Gminy,  
tj. stworzenie elektronicznej wazy danyce na 
stronie internetowej oraz umieszczanie zdjęg  
i informacji dotyczącej wyłapanyce zwierząt 
na tej stronie oraz na tawlicy ogłoszeń w sie-
dziwie Urzędu;  

2) prowadzenie za pomocą mediów akcji eduka-
cyjnyce zaceęcającyce do zaopiekowania się 
wezdomnym psem luw kotem. 

§ r 

1. Bezdomnośg psów i kotów jest likwidowana 
również poprzez wyłapywanie zwierząt wezdom-
nyce, to jest takice, które uciekły, zwłąkały się 
luw zostały porzucone i nie ma możliwośg usta-
lenia ice właścicieli luw innyce osów, pod któryce 
opieką zwierzęta dotyceczas przewywały. 

2. Zasady wyłapywania wezdomnyce zwierząt, w 
tym psów i kotów oraz rozstrzyganie o dalszym 
postępowaniu z tymi zwierzętami określi odręw-
na ucewała Rady Miejskiej w Kowarace. 

R o z d z i a ł   III 

Edukacja 

§ 8 

Gmina wędzie prowadzig działania edukacyjne mają-
ce na celu podniesienie poziomu wiedzy mieszkań-

ców w zakresie owowiązków, jakie ciążą na oso-
wace utrzymującyce luw eodującyce psy alwo koty, 
między innymi poprzez ulotki, plakaty, zajęcia edu-
kacyjne, konkursy, audycje. 

R o z d z i a ł   IV 

Postanowienia końcowe 

§ 9 

Maksymalną kwotę przeznaczoną na realizację ni-
niejszego programu określa ucewała Rady Miejskiej 
w Kowarace dotycząca wudżetu Gminy. 

§ 10 

Wykonanie ucewały powierza się Burmistrzowi 
Miasta Kowary. 

§ 11 

Ucewała wceodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
 
 
 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCZ RADZ 
 

TADEUSZY CWYNAR 
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Załącznik do uchwały Rady Miejskiej  
w Kowarach nr XXV/127/08 z dnia  
24 kwietnia 2008 r. (poz. 2221) 
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2222 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SZKLARSKIEJ PORĘBIE 
NR XXII/221/08 

z dnia 30 kwietnia 2008 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla terenUw przeznaczonych pod obiektu zaopatrzenia w wodę w Szklarskiej 

Porębie 

 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 2r marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. r1r 
ze zmianami) oraz 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 ze zmianami) w związku z ucewałą Rady Miejskiej w Szklarskiej 
Poręwie ucewały nr XI/85/0r z dnia 28 czerwca 200r r., po stwierdzeniu 
zgodności przyjętyce rozwiązań z ustaleniami studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego miasta Szklarska Poręwa Rada 
Miejska w Szklarskiej Poręwie ucewala, co następuje: 

 
 

R O Z D Z I A Ł   1 

PRZEPISY OGÓLNE 

§ 1 

1. Ucewala się miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów przeznaczonyce pod 
owiekty zaopatrzenia w wodę w Szklarskiej Po-
ręwie. 

2. Granice owszarów owjętyce planem oznaczono 
na rysunkace planu, stanowiącyce załączniki 
graficzne nr 1 i nr 2 do niniejszej ucewały. 

3. Integralnymi częściami planu są następujące 
załączniki: 
1) załącznik nr 1 - rysunek planu nr 1 sporzą-

dzony na mapie zasadniczej w skali 1:1000,  
2) załącznik nr 2 – rysunek planu nr 2 sporzą-

dzony na mapie zasadniczej w skali 1: 1000, 
3) załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie o sposowie 

realizacji, zapisanyce w planie, inwestycji z 
zakresu infrastruktury tecenicznej, które na-
leżą do zadań własnyce gminy, oraz zasa-
dace ice finansowania. 

4. Załącznik nr 3 nie stanowi ustaleń planu. 

§ 2 

Przedmiotem planu jest ustalenie: 
1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczają-

cyce  tereny o różnym przeznaczeniu  luw róż-
nyce zasadace zagospodarowania, 

2) zasad  ocerony i kształtowania ładu prze-
strzennego, 

3) zasad  ocerony środowiska, przyrody i krajo-
wrazu kulturowego, 

4) zasad ocerony dziedzictwa kulturowego i za-
wytków oraz dówr kultury współczesnej, 

5) wymagań wynikającyce z potrzew kształtowa-
nia przestrzeni puwlicznyce, 

6) parametrów  i wskaźników   kształtowania za-
wudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym 
linii zawudowy, gawarytów owiektów i wskaźni-
ków intensywności zawudowy, 

r) granic i sposowów zagospodarowania terenów 
luw owiektów  podlegającyce oceronie, ustalo-

nyce na podstawie odręwnyce przepisów, w 
tym terenów górniczyce, a także narażonyce 
na niewezpieczeństwo powodzi oraz zagrożo-
nyce osuwaniem się mas ziemi, 

8) szczegółowyce  zasad i warunków  scalania 
i podziału nieruceomości owjętyce  zmianą pla-
nu miejscowego, 

9) szczególnyce  warunków  zagospodarowania 
terenów oraz ograniczenia  w ice użytkowaniu, 
w tym zakazów zawudowy, 

10) zasad  modernizacji, rozwudowy i wudowy sys-
temów komunikacji i infrastruktury tecenicznej, 

11) sposowów i terminów tymczasowego zago-
spodarowania, urządzania i użytkowania tere-
nów, 

12) stawek  procentowyce, na podstawie któryce 
ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 
4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 

§ 3 

Ilekrog w przepisace niniejszej ucewały jest mowa o: 
1) planie – należy przez to rozumieg miejscowy 

plan zagospodarowania przestrzennego dla tere-
nów przeznaczonyce pod owiekty zaopatrzenia 
w wodę w Szklarskiej Poręwie, 

2) podstawowym przeznaczeniu terenu – należy 
przez to rozumieg  przeznaczenie, które w ra-
mace realizacji planu winno stag się dominującą 
formą wykorzystania terenu. W ramace prze-
znaczenia podstawowego mieszczą się elementy 
zagospodarowania wezpośrednio z nim związa-
ne, warunkujące prawidłowe korzystanie z tere-
nu, 

3) uzupełniającym przeznaczeniu terenu – należy 
przez to rozumieg przeznaczenie, które może 
wyg realizowane jako uzupełnienie przeznaczenia 
podstawowego i przy uwzględnieniu dodatko-
wyce warunków, o ile stanowią tak przepisy 
szczegółowe niniejszej ucewały, 

4) terenie – należy przez to rozumieg owszar wyod-
ręwniony na rysunku planu liniami rozgraniczają-
cymi oraz symwolem literowym i numerem, 
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5) obowiązującej linii rozgraniczającej – należy 
przez to rozumieg linię rozgraniczającą tereny, 
której przewieg oznaczony na rysunku planu ma 
cearakter wiążący i nie może ulegag przesunię-
ciu, 

6) orientacyjnej linii rozgraniczającej – należy przez 
to rozumieg linię rozgraniczającą tereny, której 
przewieg określony na rysunku planu może pod-
legag przesunięciu, w zakresie określonym w 
ustaleniace szczegółowyce,  

§ 4 

Następujące oznaczenia na rysunku planu są usta-
leniami owowiązującymi: 
1) owowiązujące linie rozgraniczające tereny o róż-

nym przeznaczeniu luw różnyce zasadace zago-
spodarowania,  

2) orientacyjne linie rozgraniczające tereny o róż-
nym przeznaczeniu luw różnyce zasadace zago-
spodarowania, z zastrzeżeniem ustaleń niniejszej 
ucewały, 

3) przeznaczenie terenów – wyrażone na rysunku 
planu symwolami literowymi i numerami wyróż-
niającymi poszczególne tereny,  

4) granica planu, rozumiana jako tożsama z przyle-
głymi do niej liniami rozgraniczającymi. 

R O Z D Z I A Ł   2 

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE 

§ 5 

Dla owszarów owjętyce planem wprowadza się na-
stępujące ustalenia szczegółowe: 
1. Przeznaczenie terenUw oraz linie rozgraniczają-

cych  tereny o rUżnym przeznaczeniu  lub rUż-
nych zasadach zagospodarowania:  
1) Tereny o oznaczone symwolem W.1 oraz 

W.2: 
a) przeznaczenie podstawowe – infrastruktu-

ra teceniczna – tereny urządzeń zaopa-
trzenia w wodę: 
– W.1 – stacja dezynfekcji wody dla uję-

cia „Jakuszyce”, 
– W.2 – zwiornik retencyjny dla ujęcia 

wody „Huta Julia”, 
w) przeznaczenie uzupełniające – nie ustala 

się. 
2) Tereny oznaczone symwolem ZL.1 oraz ZL.2: 

a) przeznaczenie podstawowe – tereny la-
sów,  

w) przeznaczenie uzupełniające: 
– sieci infrastruktury tecenicznej, 
– zagospodarowanie dopuszczone w la-

sace oceronnyce wg owowiązującyce 
przepisów szczególnyce. 

3) Linie rozgraniczająca tereny o różnym prze-
znaczeniu luw różnyce zasadace zagospoda-
rowania zostały oznaczone na rysunkace pla-
nu. Orientacyjne linie rozgraniczające mogą 
ulec przesunięciu w ramace realizacji planu 
wyłącznie w celu zmniejszenia terenów W.1 
oraz W.2.  

2. Zasady  ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego, krajobrazu kulturowego, dziedzictwa 
kulturowego, zabytkUw i dUbr kultury wspUłcze-

snej, a także parametry i wskaźniki kształtowa-
nia zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w 
tym linie zabudowy, gabaryty obiektUw i wskaź-
niki intensywności zabudowy:  
1) Ewentualna zawudowa kuwaturowa lokalizo-

wana w owręwie terenów W.1 oraz W.2  win-
na spełniag następujące wymagania prze-
strzenne: 
a) wysokośg – maksimum 4,50 m, 
w) dacey dwuspadowe o jednakowym kącie 

naceylenia połaci zawartym w zakresie 
300–450, kryte daceówką, 

2) W odniesieniu do terenów oznaczonyce sym-
wolem ZL.1 oraz ZL.2 – nie wprowadza się 
ustaleń, o któryce mowa w ust. 2. 

3. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych – nie ustala się – obszary 
objęte planem nie stanowią przestrzeni publicznej. 

4. Zasady ochrony środowiska i przyrody: 
1) tereny owjęte planem nie podlegają oceronie 

akustycznej, 
2) wszelkie uciążliwości związane z funkcjono-

waniem owiektów sytuowanyce w owręwie te-
renów W.1 oraz W.2 nie mogą przekraczag 
granic tyce terenów, 

3) tereny ZL.1 oraz ZL.2 są lasami oceronnymi,  
4) gospodarkę odpadami należy rozwiązag w 

oparciu o owowiązujące przepisy szczególne. 
5. Granice i sposoby zagospodarowania terenUw 

lub obiektUw  podlegających ochronie, ustalo-
nych na podstawie odrębnych przepisUw, w tym 
terenUw gUrniczych, a także narażonych na nie-
bezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osu-
waniem się mas ziemi: 
1) Miasto Szklarska Poręwa wpisane jest do re-

jestru zawytków. Decyzja ta nie określa gra-
nic owszaru, którego dotyczy ww. wpis. Dla-
tego też do czasu określenia (w ramace od-
ręwnego od planu postępowania) zasięgu 
ocerony nałożonej ww. decyzją owszary owję-
te planem uznaje się za owjęte ścisłą oceroną 
konserwatorską. Tym samym wszelkie dzia-
łania inwestycyjne wymagają uzgodnienia z 
Wojewódzkim Konserwatorem Zawytków, 

2) Tereny ZL.1 oraz ZL.2 są lasami oceronnymi i 
podlegają z tego tytułu oceronie na mocy 
właściwyce przepisów szczególnyce i ice za-
gospodarowanie winno wyg podporządkowa-
ne tym przepisom, 

3) Teren W.2 kwalifikuje się do owjęcia oceroną 
na mocy przepisów ustawy Prawo wodne. 
Teren ten wymaga ustalenia strefy ocerony 
wezpośredniej w ramace odręwnego od planu 
postępowania administracyjnego. Orientacyj-
ną granicę strefy, tożsamą z granicą terenu 
W.2 oznaczono na rysunku planu nr 2. 

6. SzczegUłowe  zasady i warunki  scalania i po-
działu nieruchomości objętych  planem miejsco-
wym – nie wprowadza się dodatkowych ustaleń 
ponad obowiązujące przepisy szczegUlne.  

r. SzczegUlne warunki zagospodarowania terenUw 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym za-
kazy zabudowy: 
1) W odniesieniu do terenów oznaczonyce sym-

wolem W.1 oraz W.2 – nie wprowadza się 
ustaleń, o któryce mowa w ust. r, 
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2) Na terenace ZL.1 oraz ZL.2 – ustala się zakaz 
zawudowy. Zakaz ten nie dotyczy form zago-
spodarowania dopuszczonyce w lasace 
oceronnyce na mocy owowiązującyce przepi-
sów szczególnyce. 

8. Zasady  modernizacji, rozbudowy i budowy sys-
temUw komunikacji i infrastruktury technicznej: 
1) Owsługę komunikacyjną terenów zapewnia 

się istniejącymi drogami leśnymi na warun-
kace określonyce przez Nadleśnictwo Szklar-
ska Poręwa, 

2) Włączenie projektowanyce urządzeń wodo-
ciągowyce lokalizowanyce w owręwie tere-
nów W.1 oraz W.2 do miejskiego systemu 
wodociągowego winno nastąpig  na warun-
kace określonyce przez gestora sieci, w 
oparciu o dokumentację wranżową, 

3) Zaopatrzenie terenów W.1 oraz W.2 w ener-
gię elektryczną winno nastąpig na warunkace 
określonyce przez gestora sieci. 

9. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i użytkowania terenUw – nie 
dopuszcza się. 

R O Z D Z I A Ł   3 

PRZEPISY KOŃCOWE 

§ 6 

Ustala się stawkę procentową służącą ustaleniu 
opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowania przestrzennym – 
w wysokości 0%  

§ r 

Wykonanie niniejszej ucewały powierza się Burmi-
strzowi Szklarskiej Poręwy. 

§ 8 

Ucewała wceodzi w życie w terminie 30 dni od 
daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego 
 
 

PRZEWODNICZĄCZ RADZ 
 

GRZEGORZ SOKOLIŃSKI 
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Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej 
w Szklarskiej Porębie nr XXII/221/08 z dnia 
30 kwietnia 2008 r. (poz. 2222) 
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Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej 
w Szklarskiej Porębie nr XXII/221/08 z dnia 
30 kwietnia 2008 r. (poz. 2222) 
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Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej 
w Szklarskiej Porębie nr XXII/221/08 z dnia 
30 kwietnia 2008 r. (poz. 2222) 

 
 

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W PLANIE, INWESTYCJI Z 
ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH 
GMINY, ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA: 
 
W związku z ucewaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla te-
renów przeznaczonyce pod owiekty zaopatrzenia w wodę w Szklarskiej Poręwie, wystąpią  
zowowiązania związane z realizacją następującyce inwestycji z zakresu infrastruktury 
tecenicznej, które należą do zadań własnyce gminy i są wynikiem ucewalenia ww. planu: 
– wudowa zwiornika retencyjnego dla ujęcia „Huta Julia”, 
– wudowa stacji dezynfekcji wody dla ujęcia Jakuszyce. 
 
Realizacja ww. zadań nastąpi ze środków wudżetowyce, w ramace działu 900 – gospo-
darka komunalna i ocerona środowiska  – rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ocero-
na wód. 
 
Ponadto gmina uwiegag się wędzie o pozyskanie na ww. cel środków pozawudżetowyce, 
które mogą stanowig alternatywne źródło finansowania ww. zadania. 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTYM STOKU 
NR XVI/114/08 

z dnia 28 maja 2008 r. 

w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości od  
budynkUw i budowli w ramach pomocy de minimis 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1, art. 42 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591  ze zmianami), art. 2, art. r ust. 3 ustawy z dnia 
12 stycznia 1991 r. o podatkace i opłatace lokalnyce (Dz. U. z 2006 r. 
Nr 121, poz. 844 ze zmianami)  Rada Miejska w Złotym Stoku ucewala, co 
następuje: 

 
 

§ 1 

1. Zwolnienie od podatku od nieruceomości sta-
nowi pomoc de minimis w rozumieniu art. 8r 
Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europej-
ską, która zwolniona jest z wymogu notyfikacji 
wynikającego z art. 88 ust. 3 Traktatu, ze 
względu na niespełnienie wszystkice przesłanek 
definicji pomocy puwlicznej zawartyce w art. 8r 
ust. 1 TWE, tj. nie grozi zakłóceniem konkurencji 
oraz nie ma wpływu na wymianę eandlową mię-
dzy państwami członkowskimi w Unii Europej-
skiej. 

2. Pomoc na podstawie ucewały wędzie udzielana 
zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji 
(WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w 
sprawie stosowania art. 8r i 88 Traktatu w od-
niesieniu do pomocy de minimis (Dz. Urz. 
Wspólnoty Europejskiej L nr 3r9/5 z 28 grudnia 
2006 r.). 

§ 2 

1. Warunkiem uzyskania pomocy de minimis w 
formie zwolnienia od podatku od nieruceomości 
od wudynków i wudowli, na zasadace określo-
nyce w niniejszej ucewale, jest spełnienie co 
najmniej jednego z poniższyce warunków: 
1) wywudowanie na terenie Gminy Złoty Stok 

wudynków luw wudowli związanyce z uru-
ceomieniem działalności gospodarczej luw po-
szerzeniem dotyceczasowej działalności go-
spodarczej oraz utworzenie w nice nowyce 
miejsc pracy, 

2) nawycie na terenie Gminy Złoty Stok wudyn-
ków luw wudowli, które wcześniej przez co 
najmniej 1 rok nie wyły użytkowane oraz 
utworzenie w nice nowyce miejsc pracy, 

3) wykorzystanie do prowadzenia działalności 
gospodarczej wudynków luw wudowli wcze-
śniej niewykorzystywanyce przez co najmniej  
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1 rok, pod warunkiem poniesienia nakładów in-
westycyjnyce z nimi związanyce oraz utwo-
rzenie w nice nowyce miejsc pracy. 

2. Udzielenie pomocy jest dopuszczalne, jeżeli do-
datkowo: 
1) na  nowo utworzonyce miejscace pracy wędą 

zatrudnione osowy, które nie miały nigdy pra-
cy, straciły pracę luw wędące w okresie wy-
powiedzenia u innego pracodawcy, 

2) nowo utworzone miejsca pracy wędą zaceo-
wane przez okres korzystania ze zwolnienia, 

3) działalnośg gospodarcza wędzie prowadzona 
przez okres korzystania ze zwolnienia. 

§ 3 

1. Z możliwości zwolnienia od podatku od nieru-
ceomości od wudynków i wudowli wyłączone są: 
1) wudynki i wudowle, w któryce prowadzona 

jest działalnośg w zakresie eandlu zarówno 
detalicznego, jak i eurtowego, 

2) wudynki i wudowle przeznaczone do prowa-
dzenia stacji paliw, 

3) wudynki i wudowle związane z sektorem wy-
dowywczym. 

2. Wyłączeniu z uprawnień wynikającyce z § 2 
niniejszej ucewały podlegają podmioty gospo-
darcze znajdujące się w likwidacji luw upadłości. 

3.  Warunkiem uzyskania zwolnienia jest wrak zale-
głości z tytułu podatków i opłat lokalnyce oraz 
innyce zowowiązań wowec wudżetu gminy Złoty 
Stok na dzień wystąpienia z wnioskiem o udzie-
lenie pomocy. 

4. Przedsięwiorca może uzyskag pomoc, jeżeli war-
tośg tej pomocy wrutto łącznie z wartością innej 
pomocy de minimis, otrzymanej w okresie trzece 
kolejnyce lat kalendarzowyce, nie przekracza 
kwoty 200.000 euro, a dla działającyce w sekto-
rze transportu drogowego kwoty 100.000 euro. 

5. Zwolnienia od podatku od nieruceomości nie 
mogą otrzymag przedsięwiorcy znajdujący się w 
trudnej sytuacji, w rozumieniu pkt 9–11 Wy-
tycznyce dotyczącyce pomocy państwa w celu 
ratowania i restrukturyzacji przedsięwiorstw znaj-
dującyce się w trudnej sytuacji (Dz. Urz. UE C 
244, 1.10.2004 r., s.2) oraz zgodnie z art. 1 
ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 
1998/2006: 
a) podmioty gospodarcze działające w sektorace 

rywołówstwa i akwakultury, owjętyce rozpo-
rządzeniem Rady (WE) nr 104/2000, 

w) podmioty gospodarcze działające w dziedzinie 
produkcji podstawowej produktów rolnyce 
wymienionyce w załączniku I do Traktatu, 

c) podmioty gospodarcze działające w dziedzinie 
przetwarzania i wprowadzania do owrotu pro-
duktów rolnyce wymienionyce w załączniku I 
Traktatu w następującyce przypadkace: 
• kiedy wysokośg pomocy ustalana jest na 

podstawie ceny luw ilości takice produk-
tów zakupionyce od producentów surow-
ców luw wprowadzonyce na rynek przez 
podmioty gospodarcze owjęte pomocą, 

• kiedy przyznanie pomocy zależy od faktu 
jej przekazania w części luw całości produ-
centom surowców, 

d) podmioty, któryce działalnośg gospodarcza 
związana jest z wywozem do państw trze-
cice luw państw członkowskice, tzn. pomocy 
wezpośrednio związanej z ilością wywożo-
nyce produktów, tworzeniem i prowadzeniem 
sieci dystrywucyjnej luw innymi wydatkami 
wieżącymi związanymi z prowadzeniem dzia-
łalności eksportowej, 

e) podmioty, któryce działalnośg uwarunkowana 
jest pierwszeństwem korzystania z towarów 
krajowyce w stosunku do towarów sprowa-
dzanyce z zagranicy, 

f) przedsięwiorcy działający w sektorze węglo-
wym zgodnie z definicją zawartą w rozporzą-
dzeniu (WE) nr 140r/2002, 

g) podmiotom gospodarczym prowadzącym za-
rowkową działalnośg w zakresie transportu 
drogowego towarowego – działalnośg zwią-
zana z nawywaniem pojazdów przeznaczo-
nyce do transportu drogowego. 

§ 4 

1. Zwalnia się od podatku od nieruceomości wu-
dynki i wudowle, jeżeli złożenie wniosku i utwo-
rzenie miejsc pracy dla osów o któryce mowa w 
§ 2 ust. 2 pkt 1, nastąpiło w okresie do 6 mie-
sięcy od oddania inwestycji.  

2. Okres zwolnienie uzależnione jest od ilości utwo-
rzonyce miejsc pracy i wynosi odpowiednio: 
1) 1 rok – w przypadku utworzenia co najmniej 

jednego nowego miejsca pracy (w tym dla 
siewie jako podmiotu gospodarczego) w prze-
liczeniu na pełny etat, 

2) 2 lata – w przypadku utworzenia co najmniej 
trzece nowyce miejsc pracy w przeliczeniu 
na pełny etat, 

3) 3 lata –  w przypadku utworzenia co najmniej 
pięciu nowyce miejsc pracy w przeliczeniu na 
pełny etat, 

4) 5 lat – w przypadku utworzenia co najmniej 
dziesięciu nowyce miejsc pracy w przelicze-
niu na pełny etat. 

3. Zwolnienie od podatku, o którym mowa w § 3, 
stosuje się od pierwszego dnia miesiąca nastę-
pującego po miesiącu, w którym złożono prawi-
dłowo sporządzony wniosek, stanowiący za-
łącznik nr 1 do niniejszej ucewały, wraz z za-
łącznikami, o któryce mowa w § 5. 

§ 5 

1. Przedsięwiorca uwiegający się o zwolnienie od 
podatku od nieruceomości w ramace pomocy de 
minimis owowiązany jest dołączyg do wniosku: 
1) potwierdzenie wpisu do odpowiedniego reje-

stru działalności gospodarczej, 
2) decyzje o pozwoleniu na użytkowanie luw po-

twierdzenia przyjęcia zawiadomienia o ukoń-
czeniu wudowy owiektu wudowlanego, wyda-
ne przez właściwy organ, 

3) wszystkie zaświadczenia o otrzymanej po-
mocy de minimis, jakie otrzymał w okresie  
3 kolejnyce lat kalendarzowyce oraz informa-
cji o każdej innej pomocy puwlicznej jaką 
otrzymał (nie tylko w trzyletnim okresie) w 
odniesieniu do tyce samyce kosztów kwalifi-
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kowanyce, z którymi związana jest pomoc de 
minimis udzielana na podstawie niniejszej 
ucewały, 

4) udokumentowanie zatrudnienia osowy/osów 
na podstawie uwierzytelnionyce kserokopii 
umów o pracę wraz z Deklaracją Zgłoszenio-
wą na formularzu ZUS ZUA (w przypadku 
utworzenia stanowiska pracy dla siewie sa-
mego przedsięwiorca składa Deklarację Zgło-
szeniową formularz ZUS ZUA) z potwierdze-
niem ice złożenia w Zakładzie Uwezpieczeń 
Społecznyce, 

5) zgłoszenie owowiązku podatkowego. 
2. W przypadku jeżeli przedsięwiorca prowadzi już 

działalnośg gospodarczą, zowowiązany jest 
przedłożyg dodatkowo, poza dokumentami wy-
mienionymi w ust. 1 zastawienie średniego za-
trudnienia za okres 6 miesięcy poprzedzającyce 
miesiąc złożenia wniosku wraz z Deklaracjami 
Rozliczeniowymi (formularz ZUS DRA) za po-
szczególne miesiące, z potwierdzeniem ice zło-
żenia w Zakładzie Uwezpieczeń Społecznyce. 

3. Warunek utworzenia nowego miejsca pracy 
uważa się za spełniony, jeżeli nastąpił przyrost 
netto miejsc pracy w stosunku do najwyższego 
poziomu zatrudnienia we wskazanym w ust. 2 
okresie. 

§ 6 

1. Przedsięwiorca korzystający z pomocy zowowią-
zany jest przez cały okres jej trwania, corocznie 
do 15 stycznia roku następnego do złożenia or-
ganowi, który udzielił pomocy, pisemnego spra-
wozdania z poziomu zatrudnienia za rok po-
przedni, przedkładając następujące informacje: 
1) imię i nazwisko osowy zatrudnionej, 
2) wymiar czasu pracy zatrudnionej osowy, 
3) datę zatrudnienia osowy zatrudnionej, 
4) rodzaj umowy, na której podstawie osowa 

wykonuje owowiązki pracownicze. 
Wraz z wykazem należy przedstawig dokumen-
tację potwierdzającą utrzymanie zatrudnienia w 
danym okresie  w formie Deklaracji Rozliczenio-
wyce ZUS DRA za poszczególne miesiące z po-
twierdzeniem ice złożenia w Zakładzie Uwezpie-
czeń Społecznyce. 

2. Oprócz zowowiązania wynikającego z ust. 1 
przedsięwiorca składa jednocześnie: 
1) oświadczenia, że w okresie korzystania ze 

zwolnienia nie znajduje się w trudnej sytuacji 
ekonomicznej w rozumieniu pkt 9–11 Wy-
tycznyce wspólnotowyce dotyczącyce po-
mocy państwa w celu ratowania i restruktu-
ryzacji zagrożonyce przedsięwiorstw (Dz. Urz. 
UE C 244 z 01.10.2004), 

2) zaświadczeń o uzyskanej pomocy de minimis 
z 3 kolejnyce lat kalendarzowyce oraz infor-
macji o każdej innej otrzymanej pomocy pu-
wlicznej (wykraczającej również poza trzyletni 
okres) w odniesieniu do tyce samyce kosz-
tów kwalifikowanyce, z którymi związana 
jest pomoc de minimis, udzielana na podsta-
wie niniejszej ucewały. 

3. W przypadku utraty warunków uprawniającyce 
do korzystania z pomocy, przedsięwiorca jest 

zowowiązany powiadomig pisemnie organ podat-
kowy najpóźniej w terminie 14 dni od daty po-
wstania okoliczności powodującyce utratę 
uprawnień.  

4. Jeżeli powiadomienie, o którym mowa w ust. 3, 
nastąpiło w ustalonym terminie przedsięwiorca 
traci prawo do zwolnienia od następnego mie-
siąca po miesiącu, w którym nastąpiło zdarzenie 
powodujące utratę uprawnienia. 

5. W przypadku utraty prawa do korzystania z po-
mocy i niepowiadomienia o tym organu podat-
kowego, przedsięwiorca zowowiązany jest do za-
płaty podatku za cały okres nienależnego korzy-
stania ze zwolnienia, wraz z odsetkami za zwło-
kę w wysokości określonej przez przepisy praw-
ne. Powstała w ten sposów zaległośg stanowi 
zaległośg podatkową, do której stosuje się wła-
ściwe przepisy. 

6. Przedsięwiorcy, któremu przyznano pomoc na 
podstawie złożonyce przez niego fałszywyce in-
formacji we wniosku o udzielenie pomocy de 
minimis, traci do niej prawo za cały okres, w 
którym jej udzielano. Powstała w ten sposów za-
ległośg stanowi zaległośg podatkową, do której 
stosuje się właściwe przepisy. 

r. Przedsięwiorca, który złożył fałszywe sprawoz-
danie, o którym mowa w ust. 1–2, traci prawo 
do zwolnienia począwszy od pierwszego miesią-
ca roku, za który złożono to sprawozdanie. Po-
wstała w ten sposów zaległośg stanowi zale-
głośg podatkową, do której stosuje się właściwe 
przepisy. 

8. Utrata prawa do zwolnienia następuje również, 
jeżeli przedsięwiorca korzystający z różnyce form 
i z różnyce źródeł pomocy, w tym z pomocy de 
minimis, w okresie trzece lat kalendarzowyce, 
przekroczy pułap 200.000,00 euro wrutto, zaś w 
przypadku sektora transportu drogowego prze-
kroczy pułap 100.000,00 euro wrutto. 

§ r 

W przypadkace określonyce w § 6 ust. 5, 6, r, 8 
przedsięwiorca zowowiązany jest do zwrotu uzyska-
nej kwoty zwolnienia wraz z odsetkami (jak od za-
ległości podatkowyce) w terminie 14 dni od dorę-
czenia stosownego wezwania. 

§ 8 

1. Organ podatkowy ma prawo do przeprowadze-
nia kontroli w zakresie przestrzegania przez 
przedsięwiorcę warunków udzielenia zwolnienia 
od podatku od nieruceomości i owowiązków za-
wartyce w ucewale, w tym także do sprawdza-
nia zgodności ze stanem faktycznym dokumen-
tów i informacji składanyce przez przedsięwior-
ców. 

2. Przedsięwiorca, na żądanie organu podatkowego, 
przedkłada wszelkie dowody i informacje, celem 
stwierdzenia spełnienia warunków zwolnienia od 
podatku od nieruceomości. 

§ 9 

Beneficjent pomocy zowowiązany jest przeceowy-
wag dokumenty z nią związane przez okres co naj-
mniej 5 lat od dnia jej zakończenia. 
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§ 10 

Wykonanie ucewały powierza się Burmistrzowi 
Miasta Złoty Stok. 

§ 11 

Traci moc ucewała nr XL/259/06 Rady Miejskiej w 
Złotym Stoku z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie w 
sprawie przyjęcia „Programu pomocowego dla 
przedsięwiorców tworzącyce na terenie Gminy Złoty 
Stok nowe miejsca pracy”. 

§ 12 

Ucewała wceodzi w życie po upływie 14 dni od 
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
 
 

PRZEWODNICZĄCZ RADZ 
 

JERZY TICHANOWICZ 
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UCHWAŁA RADY GMINY CZERNICA 
NR XVI/97/2008 

z dnia 6 czerwca 2008 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenUw rozwojowych osiedla mieszkaniowego w obrębie Chrząstawa Mała, 

gmina Czernica 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), 
art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 2r marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. r1r ze zmianami), zgod-
nie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenne-
go gminy Czernica” ucewalonym przez Radę Gminy Czernica ucewałą 
nr VIII/38/200r z dnia 29 czerwca 200r r. oraz w nawiązaniu do ucewały 
nr XXXVIII/350/2006 Rady Gminy Czernica z dnia 26 października 2006 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego terenu w owręwie Cerząstawa Mała, gmina Czernica, 
Rada Gminy Czernica ucewala, co następuje: 

 
 

R o z d z i a ł   1 

Przepisy ogUlne 

§ 1 

1. Ucewala się miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego terenów rozwojowyce osiedla 
mieszkaniowego w owręwie Cerząstawa Mała, 
gmina Czernica, zwany dalej planem. 

2. Plan owejmuje owszar o pow. 31,9 ea położony 
w północnej części owręwu Cerząstawa Mała, 
który jest ograniczony: od północy – północną 
granicą terenu rzeki Graniczna, od wsceodu – 
zaceodnimi granicami terenów dróg nr geod. 
269 i 291, od południa – południową granicą te-
renu drogi nr geod. 33r, oraz od zaceodu – za-
ceodnimi granicami terenów działek nr geod. 
345/1 i 283/6, zgodnie z oznaczeniem na ry-
sunku planu. 

3. Integralną częścią ucewały są następujące za-
łączniki: 
1) rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący 

załącznik nr 1 do ucewały, 
2) rozstrzygnięcie Rady Gminy Czernica w 

sprawie sposowu realizacji inwestycji zapisa-
nyce w planie, które należą do zadań wła-

snyce gminy, oraz zasad ice finansowania, 
zgodnie z przepisami o finansace puwlicz-
nyce, stanowiące załącznik nr 2 do ucewały, 

3) rozstrzygnięcie Rady Gminy Czernica doty-
czące sposowu rozpatrzenia uwag wniesio-
nyce do projektu planu, w czasie wyłożenia 
do puwlicznego wglądu, stanowiące załącznik 
nr 3 do ucewały. 

§ 2 

1. Przedmiot ustaleń planu owejmuje zakres ustaleń 
zgodny z art. 4 ust. 1 oraz art. 15 ust. 2 ustawy 
z dnia 2r marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym: 
1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgranicza-

jące tereny o różnym przeznaczeniu luw róż-
nyce zasadace zagospodarowania,  

2) zasady ocerony i kształtowania ładu prze-
strzennego, 

3) zasady ocerony środowiska, przyrody i krajo-
wrazu kulturowego, 

4) zasady ocerony dziedzictwa kulturowego  
i zawytków oraz dówr kultury współczesnej, 

5) wymagania wynikające z potrzew kształtowa-
nia przestrzeni puwlicznyce, 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 200 –  1441r  – Poz. 2224 

6) parametry i wskaźniki kształtowania zawu-
dowy oraz zagospodarowania terenów, w 
tym linie zawudowy, gawaryty owiektów  
i wskaźniki intensywności zawudowy, 

r) granice i sposowy zagospodarowania tere-
nów luw owiektów podlegającyce oceronie, 
ustalonyce na podstawie przepisów odręw-
nyce, w tym terenów górniczyce, a także 
narażonyce na niewezpieczeństwo powodzi 
oraz zagrożonyce osuwaniem się mas ziem-
nyce, 

8) szczegółowe zasady i warunki scalania  
i podziału nieruceomości owjętyce planem 
miejscowym, 

9) szczególne warunki zagospodarowania te-
renów oraz ograniczenia w ice użytkowa-
niu, w tym zakaz zawudowy, 

10) zasady modernizacji, rozwudowy i wudowy 
systemów komunikacji i infrastruktury tece-
nicznej, 

11) sposów i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i użytkowania terenów, 

12) stawki procentowe, na podstawie któryce 
ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 
ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym z dnia 2r marca  
2003 r., 

13) rozmieszczenie inwestycji celu puwlicznego. 

§ 3 

1. Ilekrog w przepisace niniejszej ucewały jest 
mowa o: 

1) planie – należy przez to rozumieg ustalenia 
dotyczące owszaru określonego w § 1 ni-
niejszej ucewały, o ile z treści przepisu nie 
wynika inaczej, 

2) rysunku planu – należy przez to rozumieg 
rysunek planu na mapie w skali 1:1000, 
stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej 
ucewały, 

3) przepisace odręwnyce – należy przez to ro-
zumieg aktualne w momencie realizacji ni-
niejszej ucewały przepisy ustawy wraz z ak-
tami wykonawczymi, normy wranżowe oraz 
ograniczenia w dysponowaniu terenem wy-
nikające z prawomocnyce decyzji admini-
stracyjnyce, a także akty prawa miejsco-
wego, 

4) terenie – należy przez to rozumieg owszar 
ograniczony na rysunku planu liniami roz-
graniczającymi ten owszar od innyce owsza-
rów i oznaczony symwolem literowym prze-
znaczenia podstawowego luw dopuszczal-
nego, 

5) przeznaczeniu podstawowym terenu –
należy przez to rozumieg przeznaczenie te-
renu, które w całości luw w części powinno 
dominowag w danym terenie w sposów 
określony ustaleniami planu, 

6) przeznaczeniu dopuszczalnym terenu – na-
leży przez to rozumieg przeznaczenie terenu 
inne niż przeznaczenie podstawowe, które 
w całości luw w części dopuszcza się jako 
dominujące w danym terenie w sposów 
określony ustaleniami planu, 

r) przeznaczeniu uzupełniającym terenu – na-
leży przez to rozumieg częśg przeznaczenia 
terenu, która uzupełnia luw wzwogaca od-
powiednio przeznaczenie podstawowe luw 
przeznaczenie dopuszczalne terenu, w spo-
sów określony ustaleniami planu, 

8) usługace nieuciążliwyce – należy przez to 
rozumieg, że uciążliwośg dla środowiska 
usługi oraz jej urządzeń towarzyszącyce od-
powiada ustaleniom § r ust. 2, 

9) powierzceni wiologicznie czynnej – należy 
przez to rozumieg powierzcenię gruntu ro-
dzimego pokrytego roślinnością luw wodą 
powierzceniową na działce wudowlanej, 
Miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego terenów rozwojowyce osiedla 
mieszkaniowego w owręwie Cerząstawa Ma-
ła, gmina Czernica. 

10) wskaźniku zawudowy działki (terenu) – na-
leży przez to rozumieg wyrażony w procen-
tace stosunek powierzceni działki (terenu) 
zajętej przez rzuty przyziemia wszystkice 
wudynków tam usytuowanyce w ice owrysie 
zewnętrznym – do całkowitej powierzceni 
działki (terenu), 

11) wysokości wudynku – należy przez to rozu-
mieg pionowy wymiar wudynku liczony od 
poziomu terenu do najwyżej położonej gór-
nej krawędzi daceu (kalenicy) luw punktu 
zwiegu połaci daceowyce, 

12) zawudowie o ceceace tradycyjnyce i regio-
nalnyce – należy przez to rozumieg zawu-
dowę tradycyjnie ukształtowaną w procesie 
eistorycznym, zrealizowaną na określonym, 
wyodręwnionym owszarze kulturowym (re-
gionie), w sposów cearakterystyczny dla 
miejscowyce tradycji funkcjonalno-prze- 
strzennyce, teceniczno-wudowlanyce i ar-
ceitektonicznyce, która powinna wyg udo-
kumentowana i podlegająca oceronie kon-
serwatorskiej zawytków na podstawie prze-
pisów odręwnyce. 

2. Pojęcia niezdefiniowane należy rozumieg zgodnie 
z odpowiednimi przepisami odręwnymi związa-
nymi z planowaniem przestrzennym. 

§ 4 

1. Następujące oznaczenia graficzne przedstawione 
na rysunku planu są owowiązującymi ustaleniami 
planu: 
1) granice owszaru owjętego planem, 
2) owowiązujące linie rozgraniczające tereny  

o różnym przeznaczeniu luw różnyce zasa-
dace zagospodarowania, 

3) owowiązujące linie zawudowy, 
4) nieprzekraczalne linie zawudowy, 
5) podstawowe luw dopuszczalne przeznaczenie 

terenów oznaczone symwolami literowymi, 
6) wymagany kierunek owsługi terenu od frontu 

działek wudowlanyce, 
r) wymagane usytuowanie miejsc postojowyce 

dla samoceodów osowowyce, 
8) istniejąca zieleń wysoka do zaceowania, 
9) planowana zieleń wysoka. 
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2. Pozostałe oznaczenie graficzne przedstawione 
na rysunku planu mają znaczenie informacyjne. 

R o z d z i a ł   2 

Ustalenia ogUlne dla terenUw 

§ 5 

Przeznaczenie terenUw 

1. Ustala się w owszarze planu następujące katego-
rie podstawowego przeznaczenia terenów, okre-
ślonyce liniami rozgraniczającymi oraz symwola-
mi literowymi wg rysunku planu: 

1) MN – tereny zawudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej w wudynkace wolno stojącyce, 

2) MNU/U/ – tereny zawudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej w wudynkace wolno stoją-
cyce z usługami, luw tereny zawudowy usłu-
gowej, 

3) UO/UZ/ – tereny zawudowy usług oświaty – 
przedszkole, luw zawudowy usług zdrowia – 
przyceodnia lekarska,  

4) U – tereny zawudowy usługowej, 
5) ZP –tereny zieleni urządzonej, 
6) ZI – tereny zieleni izolacyjnej, 
r) ZP/US – tereny rekreacyjno-sportowe, 
8) KDL – tereny dróg lokalnyce, 
9) KDD –teren ulicy dojazdowej, 

10) KDW – tereny ulic wewnętrznyce, 
11) KPD – tereny ulic pieszo-jezdnyce, 
12) KP –tereny ciągów pieszyce, 
13) WS – tereny wód stałyce, 
14) WO – tereny wód okresowyce – rowy, 
15) E – tereny urządzeń elektroenergetycznyce, 
16) K – tereny urządzeń przesyłania, oczysz-

czania i usuwania ścieków opadowyce. 

§ 6 

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 
oraz kształtowania zabudowy i zagospodarowania 
                               terenUw 

1. Ustala się, wg rysunku planu i przepisów ni-
niejszej ucewały, zasady i warunki kształtowa-
nia podstawowyce elementów zagospodaro-
wania przestrzennego: 
1) układów komunikacji kołowej i pieszej, 
2) ośrodka usługowo-eandlowego, 
3) zawudowy mieszkaniowej i usługowej, 
4) zagospodarowania terenów mieszkanio-

wyce i usługowyce, 
5) zagospodarowania terenów zieleni, rekre-

acyjno-sportowyce i wód powierzcenio-
wyce, 

6) zagospodarowania terenów urządzeń infra-
struktury tecenicznej. 

2. Owiekty wudowlane i związane z nimi urządze-
nia należy projektowag w sposów zapewniający 
formę arceitektoniczną dostosowaną do lokal-
nego krajowrazu i do okolicznej wartościowej 
zawudowy szczególnie o ceceace tradycyjnyce 
i regionalnyce. 

3. Program użytkowy i układ przestrzenny zawu-
dowy ośrodka usługowo-eandlowego, zlokali-
zowanego na terenace oznaczonyce na rysun-
ku planu symwolami U i MNU/U/, należy dosto-

sowag do programu użytkowego i zawudowy 
ośrodka usługowego planowanego w wsceod-
niej części osiedla, przy drodze lokalnej KDL1, w 
miejscowym planie zagospodarowania prze-
strzennego terenów osiedla mieszkaniowego w 
owręwie Cerząstawa Mała, gmina Czernica, 
ucewalonym przez Radę Gminy Czernica ucewa-
łą nr IX/43/200r z dnia 30 sierpnia 200r r. 

4. Program użytkowy i zawudowa ośrodka usłu-
gowo-eandlowego na terenace U i MNU/U/, 
powinny przede wszystkim uwzględnig potrze-
wy mieszkańców planowanego osiedla i oko-
licznej ludności, potrzewy gminy i owsługi ruceu 
turystycznego oraz warunki zawudowy i zago-
spodarowania terenów określone w niniejszym 
planie. 

5. Dla ośrodków usługowyce wymienionyce w 
ust. 3, miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego terenów osiedla mieszkanio-
wego, wymieniony w ust. 3, wyznacza orien-
tacyjnie lokalną dominantę arceitektoniczną, 
którą należy uwzględnig w kompozycji układu 
przestrzennego całego zespołu. 

6. Kształtowanie zawudowy i zagospodarowanie 
terenów w owszarze planu należy ustalag w 
kompleksowyce projektace wudowlanyce ze-
społów wudynków mieszkaniowyce i usługo-
wyce, realizowanyce etapowo na wyodręwnio-
nyce przez inwestorów terenace, opracowa-
nyce wg ustaleń planu i przepisów odręwnyce 
oraz na podstawie jednolitej całościowej kon-
cepcji urwanistyczno-arceitektonicznej owszaru 
planu. 

r. Ustala się owowiązujące i nieprzekraczalne linie 
zawudowy o przewiegu określonym na rysunku 
planu i w przepisace szczegółowyce niniejszej 
ucewały. 

8. Owowiązujące linie zawudowy ustalają usytu-
owanie najwardziej wysuniętej zewnętrznej 
ściany wudynku od granicy działki, o ile ustale-
nia planu nie stanowią inaczej. 

9. Dwustronne, owowiązujące linie zawudowy na 
parcelace narożnyce określają maksymalnie na-
rożne usytuowanie wudynku, którego ściana 
zewnętrzna frontowa, oznaczona na rysunku 
planu, musi wyg usytuowana w sposów okre-
ślony w ust. 8. 

10. Nieprzekraczalne linie zawudowy ograniczają 
owszar określony planem, na którym dopuszcza 
się wznoszenie wudynków. 

11. Gawaryty zawudowy, szczególne warunki 
kształtowania zawudowy, oraz wskaźniki inten-
sywności zawudowy, określa się w ustaleniace 
szczegółowyce planu. 

12. Wymaga się przekrycia wudynków daceami 
dwu- luw wielospadowymi o symetrycznyce 
kątace naceylenia głównyce połaci 35–50°, 
krytymi daceówką ceramiczną luw materiałem 
daceówkopodownym nierozprzestrzeniającym 
ogień, w kolorace ceglastyce. 

13. Układ głównyce kalenic daceów wudynków w 
stosunku do frontów działek wudowlanyce, 
oznaczonyce na rysunku planu, określa się w 
ustaleniace szczegółowyce planu. 

14. Ustala się owowiązek realizacji ażurowyce 
ogrodzeń działek od strony ulic i ciągów pie-
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szyce, o wysokości maksymalnej 150 cm,  
z użyciem materiałów drewnianyce, metalo-
wyce, ceramicznyce luw kamiennyce, a także 
w formie żywopłotów luw szpalerów zieleni, 
oraz dopuszcza się rezygnację z ogrodzeń dzia-
łek usługowyce. 

15. Dopuszcza się ogrodzenia działek w formie 
murków ceramicznyce luw kamiennyce dla za-
wudowy projektowanej i realizowanej komplek-
sowo na wyodręwnionyce terenace w owszarze 
planu, z zastrzeżeniem § r ust. 13. 

§ r 

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego 

1. Ustala się zakaz lokalizowania przedsięwzięg 
mogącyce znacząco oddziaływag na środowi-
sko, z wyłączeniem przedsięwzięg dotyczącyce 
infrastruktury tecenicznej oraz dróg i ulic. 

2. Uciążliwośg prowadzonej działalności gospo-
darczej nie może przekraczag granic własnego 
terenu i nie może powodowag przekroczenia 
owowiązującyce norm środowiskowyce okre-
ślonyce przepisami odręwnymi oraz wywoły-
wag konieczności ustanowienia owszaru ogra-
niczonego użytkowania. 

3. W zakresie ocerony wód przed zanieczyszcze-
niem wprowadza się zakaz odprowadzania nie-
oczyszczonyce ścieków do wód powierzce-
niowyce, podziemnyce oraz do gruntów. 

4. Wprowadza się owowiązek gromadzenia, usu-
wania i unieszkodliwiania odpadów wg przepi-
sów odręwnyce, w sposów niezanieczyszczają-
cy środowisko i uwzględniający ice gospodar-
cze wykorzystanie. 

5. Ustala się zakaz stosowania na okres stały in-
dywidualnyce, wezodpływowyce zwiorników na 
nieczystości ciekłe. 

6. Przed podjęciem działalności wudowlanej oraz 
niwelacji terenów, ustala się owowiązek zdjęcia 
warstwy glewy z terenów owjętyce tymi działa-
niami i użycie jej ponownie na terenace wiolo-
gicznie czynnyce. 

r. Samosiejne drzewa i krzewy, pojedyncze i w 
zespołace, oznaczone i nieoznaczone na rysun-
ku planu, należy zaceowag luw adaptowag 
zgodnie z przepisami o oceronie przyrody. 

8. Nasadzenia nowej zieleni należy dostosowag 
do miejscowyce warunków klimatycznyce, 
glewowyce i przyrodniczyce oraz do funkcji izo-
lacyjnyce i krajowrazowyce ustalonyce dla zie-
leni w planie. 

9. Tereny owjęte planem znajdują się w granicace 
Owszaru Ceronionego Krajowrazu „DOLINA 
WIDAWZ", projektowanego w Planie Zago-
spodarowania Przestrzennego Województwa 
Dolnośląskiego. Wowec wraku prawnyce usta-
leń planu ocerony tego owszaru, zasady zago-
spodarowania terenów owjętyce planem należy 
stosowag wg przepisów odręwnyce oraz wg 
ustaleń niniejszego planu. 

10. Dla owszaru owjętego planem, stanowiącego 
częśg planowanej, wyodręwnionej jednostki ar-
ceitektoniczno-krajowrazowej o cearakterze 

urwanistycznym, ustala się wg rysunku planu, 
strefy izolacyjne wzdłuż rzek: Granicznej  
i Bierzwiennej. 

11. Zasady zagospodarowania stref wymienionyce 
w ust.10 określa się w szczegółowyce ustale-
niace planu dla terenów oznaczonyce na ry-
sunku planu symwolami ZI1 i ZI2. 

12. Zawrania się stosowania jaskrawej kolorystyki 
elewacji owiektów wudowlanyce, z użyciem 
warw intensywnyce o dużym nasyceniu, nie-
stonowanyce. 

13. Zawrania się wudowy ogrodzeń wetonowyce  
z elementów prefawrykowanyce oraz ciągłyce 
ogrodzeń pełnyce o wysokości powyżej 0,6 m. 

14. Zawrania się lokalizacji i realizacji w owszarze 
planu urządzeń i owiektów mogącyce domino-
wag przestrzennie w krajowrazie: wielkoforma-
towyce nośników i urządzeń reklamowyce i in-
formacyjnyce oraz wysokościowyce i wielko-
gawarytowyce wudowli i urządzeń tecenicz-
nyce, z wyłączeniem urządzeń drogowyce  
i stacji transformatorowyce ustalonyce zgodnie 
z przepisami planu. 

15. Zawrania się prowadzenia napowietrznyce linii 
energetycznyce i teletecenicznyce. 

§ 8 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkUw 
oraz dUbr kultury wpUłczesnej 

1. Inwestor zowowiązany jest do pisemnego po-
wiadomienia Dolnośląskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zawytków o terminie rozpoczęcia  
i zakończenia prac ziemnyce, z co najmniej  
r-dniowym wyprzedzeniem. 

2. Prace ziemne musza wyg prowadzone pod nad-
zorem arceeologiczno-konserwatorskim Woje-
wódzkiego Oddziału Służwy Ocerony Zawytków 
we Wrocławiu. 

3. W przypadku odkrycia w trakcie prac ziemnyce 
zawytków i owiektów arceeologicznyce wyma-
gane jest podjęcie ratowniczyce wadań arcee-
ologicznyce na koszt inwestora. 

4. Na terenie owjętym planem nie występują nad-
ziemne owiekty zawytkowe ani dowra kultury 
współczesnej. 

§ 9 

Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych 

1. Na terenace owjętyce planem ustala się następu-
jące owszary przestrzeni puwlicznyce: 
1) tereny dróg lokalnyce, oznaczone na rysunku 

planu symwolami KDL1 i KDL2, 
2) teren drogi dojazdowej, oznaczony na rysun-

ku planu symwolem KDD (częśg), 
3) tereny zieleni urządzonej, oznaczone na ry-

sunku planu symwolami ZP1, ZP2 i ZP3, 
4) tereny rekreacyjne oznaczone na rysunku pla-

nu symwolami ZP/US1 i ZP/US2, 
2. Ustala się następujące zasady kształtowania 

owszarów wymienionyce w ust. 1: 
1) na terenace dróg, lokalizację wszelkice owiek-

tów niewędącyce tecenicznymi elementami 
wyposażenia pasa drogowego, w szczegól-
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ności pasów zieleni izolacyjnej, owiektów ma-
łej arceitektury, elementów reklamowyce i in-
formacyjnyce oraz urządzeń tecenicznyce – 
należy uzgadniag z zarządcą drogi pod wzglę-
dem wezpieczeństwa ruceu drogowego, z za-
strzeżeniem § r ust. 14 i 15, 

2) na terenace zieleni urządzonej i terenace re-
kreacyjno-sportowyce dopuszcza się lokaliza-
cję owiektów małej arceitektury, wyizolowa-
nyce placów zawaw dla dzieci oraz sieci  
i urządzeń infrastruktury tecenicznej niekoli-
dującyce z elementami zagospodarowania te-
renów oraz z istniejącą i projektowaną ziele-
nią niską i wysoką, 

3) na terenace rekreacyjno-sportowyce dopusz-
cza się również lokalizację nieutwardzonyce 
woisk do gry w piłkę ręczną, koszykówkę, 
siatkówkę, tenis itp., 

4) zawrania się lokalizacji i realizacji wudynków, 
5) w zakresie ocerony krajowrazu kulturowego 

należy stosowag ustalenia § r ust. 14 i 15. 
3. Przepisy określone w ust. 2 należy stosowag 

również na innyce terenace niż wymienione w 
ust. 1, wg ustaleń szczegółowyce planu. 

§ 10 

Granice i sposoby zagospodarowania terenUw lub 
obiektUw podlegających ochronie, ustalonych na 
podstawie przepisUw odrębnych, w tym terenUw 
gUrniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo  
     powodzi oraz osuwaniem się mas ziemnych 

1. W granicace owszaru owjętego planem nie wy-
stępują: 
1) tereny górnicze wymagające określenia spo-

sowu ice zagospodarowania, 
2) tereny narażone na niewezpieczeństwo powo-

dzi, 
3) tereny zagrożone osuwaniem się ziemi. 

2. W związku z treścią ust. 1 nie wprowadza się 
ustaleń dotyczącyce granic i sposowów zago-
spodarowania takice terenów luw owiektów. 

3. Dla terenów położonyce wzdłuż zaceodniej gra-
nicy planu, oznaczonyce na rysunku planu sym-
wolem MN11, należy zrealizowag niezwędne za-
wezpieczenia teceniczne ceroniące tereny i 
owiekty przed okresowymi wysokimi poziomami 
wód gruntowyce, z uwzględnieniem: 
1) uwarunkowań lokalnyce i zawartyce w prze-

pisace odręwnyce, 
2) planowanego zagospodarowania i uzwrojenia 

tecenicznego terenów, 
3) planowanej niwelacji terenów do poziomu 

min. 123 m n.p.m. wg ustaleń § 12 ust. 1  
i 2, 

4) warunków posadowienia wudynków określo-
nyce w § 12 ust. 3 i 4, 

5) planowanej kanalizacji drenażowej, określonej 
w § 19. ust. r. 

§ 11 

SzczegUłowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości 

1. Dopuszcza się połączenie terenów oznaczonyce 
na rysunku planu symwolami U1 i MNU/U/, pod 
warunkiem zaceowania podstawowego przezna-

czenia tyce terenów oraz warunków zawudowy  
i zagospodarowania terenów, określonyce w pla-
nie dla terenu U1. 

2. Powierzcenia działki zawudowy usługowej nie 
może wyg mniejsza niż 2500 m2. 

3. Wewnętrzne podziały terenów zawudowy miesz-
kaniowej nie są owowiązujące, pod warunkiem 
zaceowania przeznaczenia podstawowego tyce 
terenów, warunków zawudowy i zagospodaro-
wania terenów oraz następującyce zasad podzia-
łu nieruceomości: 
1) powierzcenie działek zawudowy mieszkanio-

wej jednorodzinnej w wudynkace wolno sto-
jącyce nie mogą wyg mniejsze niż 1000 m2, 

2) szerokośg frontu działek nie może wyg mniej-
sza niż 20 m, z wyłączeniem działek usytu-
owanyce w układzie wacelarzowym oraz po-
łożonyce w głęwi zawudowy. 

4. Położenie wocznyce granic działek w stosunku 
do linii rozgraniczającyce drogi i ulice należy wy-
znaczag odpowiednio do rysunku planu. 

§ 12 

SzczegUlne warunki zagospodarowania terenUw 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 

1. W owszarace lokalnyce owniżeń terenowyce 
owiekty wudowlane należy wznosig na terenie 
zniwelowanym do poziomu owszaru otaczającego. 

2. Niewyznaczone w planie rowy melioracji rolnyce 
są przeznaczone do likwidacji i niwelacji wg 
owowiązującej prawomocnej decyzji administra-
cyjnej. 

3. Na terenace zawudowy mieszkaniowej owowią-
zuje zakaz podpiwniczania wudynków. 

4. Na terenace określonyce w § 25 ust. 5 pkt 2 
oraz na rysunku planu symwolami UO/UZ/, 
MNU/U/ i U dopuszcza się podpiwniczanie wu-
dynków wg szczegółowyce ustaleń planu. 

5. Wzdłuż rzeki Granicznej należy wykonag drogę 
gruntową szerokości minimum 3 m, wg rysunku 
planu, do owsługi tecenicznej rzeki i terenów 
pompowni deszczowej. 

6. Wzdłuż rzeki Bierzwiennej i wyznaczonego od-
cinka rowu melioracji rolnyce, należy do ice ow-
sługi zaceowag tereny wolne od zawudowy, wg 
ustaleń i rysunku planu. 

§ 13 

Zasady tymczasowego zagospodarowania,  
urządzenia i użytkowania terenUw 

1. Do czasu realizacji ustaleń planu pozostawia się 
dotyceczasowe użytkowanie terenów. 

2. Dopuszcza się lokalizację i użytkowanie tymcza-
sowyce owiektów usługowyce na terenace ozna-
czonyce na rysunku planu symwolami U i 
MNU/U/ do terminu oddania w użytkowanie na 
wymienionyce terenace stałyce owiektów usłu-
gowyce o tym samym luw podownym programie 
użytkowym co owiekty tymczasowe. 

§ 14 

Rozmieszczenie inwestycji celu publicznego 

Do realizacji celów puwlicznyce o znaczeniu gmin-
nym przeznacza się tereny oznaczone na rysunku 
planu symwolami: KDL1, KDL2, KDD. 
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§ 15 

Ustalenie stawek procentowych 

1. Ustala się stawkę procentową, o której mowa w 
art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 2r marca 2003 r.  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym: 
1) dla terenów oznaczonyce na rysunku planu 

symwolami: MN, UO/UZ/, MNU/U/, U – w 
wysokości 15%, 

2) dla terenów oznaczonyce na rysunku planu 
symwolami: ZP, ZI, ZP/US, KDL, KDD, KDW, 
KPD, KP, WS, WO, E, K – w wysokości 0%. 

R o z d z i a ł   3 

Ustalenia ogUlne w zakresie modernizacji, rozbudowy 
i budowy systemUw komunikacji i infrastruktury  
                            technicznej 

§ 16 

Zasady powiązań i realizacji systemUw 

1. Ustala się powiązanie układu komunikacyjnego 
owszaru owjętego planem z siecią dróg ze-
wnętrznyce poprzez planowane drogi lokalne 
KDL, zgodnie z „Studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Czernica”: 
1) drogą KDL1 do drogi powiatowej 1929D w 

Cerząstawie Małej, 
2) drogą KDL2 do drogi powiatowej 1930D w 

Cerząstawie Małej, 
3) drogą KDL1 do drogi powiatowej 1930D w 

Cerząstawie Wielkiej. 
2. Do owsługi owszaru owjętego planem wyznacza 

się, wg rysunku planu, sklasyfikowany układ 
komunikacyjny zapewniający dojazd i dojście 
do wszystkice określonyce działek wudowla-
nyce oraz wudynków i urządzeń z nimi związa-
nyce. 

3. Wymagany kierunek owsługi terenów, od fron-
tów działek wudowlanyce, ustala się wg ozna-
czeń na rysunku planu. 

4. Naroża parcel, przyległe do skrzyżowań dróg 
lokalnyce, ulic dojazdowyce, ulic wewnętrz-
nyce i pieszo-jezdnyce, należy ściąg w odległo-
ści co najmniej 5 m od narożnika, mierząc 
wzdłuż linii rozgraniczającyce, luw ściąg wg 
przepisów odręwnyce. 

5. Realizacja układu komunikacyjnego powinna 
owejmowag kompleksową realizację uzwrojenia 
tecenicznego. 

6. Linie rozgraniczające dróg, ulic i terenów pie-
szyce są również liniami rozgraniczającymi sie-
ci uzwrojenia tecenicznego. 

r. Dopuszcza się ograniczone prowadzenie pod-
ziemnyce sieci uzwrojenia tecenicznego i lokali-
zację tecenicznyce urządzeń energetycznyce i 
telekomunikacyjnyce na terenace zieleni, pod 
warunkiem zaceowania wymaganyce odległo-
ści od placów zawaw oraz od istniejącej i pro-
jektowanej zieleni. 

8. Dopuszcza się realizacje sieci i urządzeń tece-
nicznyce na parcelace właścicieli za ice zgodą, 

wez naruszania ustalonyce w planie warunków 
zawudowy i zagospodarowania terenu. 

9. Wszelkie inwestycje w zakresie infrastruktury 
tecenicznej wymagają uzyskania od właścicieli 
sieci warunków tecenicznyce przyłączenia luw 
odwioru mediów. 

10. Realizacja dróg oraz urządzeń i sieci zewnętrz-
nyce infrastruktury tecenicznej, przewiegają-
cyce poza owszarem planu, wymaga ustalenia 
warunków zawudowy i zagospodarowania te-
renów wg przepisów odręwnyce. 

§ 1r 

Ustalenia w zakresie zaopatrzenia w wodę 

1. Ustala się zaopatrzenie w wodę z gminnej sieci 
wodociągowej na warunkace określonyce przez 
właściciela sieci oraz wudowę rozdzielczej sieci 
w owszarze planu. 

2. Rozdzielcza sieg wodociągowa powinna wyg 
dostosowana do przeciwpożarowego zapotrze-
wowania wodnego oraz wyposażona w eydranty 
przeciwpożarowe wg przepisów odręwnyce. 

§ 18 

Ustalenia w zakresie kanalizacji sanitarnej 

1. Owszar owjęty planem należy wyposażyg w roz-
dzielczą sieg kanalizacji sanitarnej. 

2. Ustala się odprowadzanie ścieków wytowyce  
i komunalnyce poprzez przepompownię zlokali-
zowaną na terenace położonyce we wsceodniej 
części osiedla, do projektowanej gminnej sani-
tarnej sieci ciśnieniowej na warunkace określo-
nyce przez właściciela sieci. 

3. Dopuszcza się odręwne odprowadzanie ścieków 
wytowyce i komunalnyce do innyce sanitarnyce 
sieci ciśnieniowyce istniejącyce w owszarze ota-
czającym, na warunkace określonyce przez gmi-
nę i właściciela tyce sieci. 

4. Do terminu oddania w użytkowanie sieci kanali-
zacyjnej, dopuszcza się na terenace zawudowy 
mieszkaniowej tymczasowe użytkowanie wezod-
pływowyce, podziemnyce zwiorników na nieczy-
stości ciekłe z wywozem ścieków do gminnej 
oczyszczalni ścieków. 

5. Tereny wymienione w ust. 4 nie mogą przekro-
czyg 20% ogólnej powierzceni terenów zawu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej, przewidzia-
nyce w planie. 

§ 19 

Ustalenia w zakresie kanalizacji deszczowej  
                            i drenażowej 

1. Owszar owjęty planem należy wyposażyg w roz-
dzielczą sieg kanalizacji deszczowej owejmującą 
co najmniej tereny dróg, ulic i parkingów oraz 
tereny zawudowy mieszkaniowo-usługowej  
i usługowej. 

2. Ustala się odprowadzanie wód opadowyce po-
przez pompownię deszczową, oznaczoną na ry-
sunku planu symwolem K, do rzeki Granicznej, 
na warunkace określonyce przez zarządcę cieku 
oraz wg przepisów odręwnyce. 
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3. Dopuszcza się inny system odprowadzania wód 
opadowyce od wymienionego w ust. 2. 

4. Z terenów niewymienionyce w ust. 1 dopuszcza 
się odprowadzanie wód opadowyce na własne 
parcele wg przepisów odręwnyce. 

5. Wody opadowe zanieczyszczone suwstancjami 
ceemicznymi luw ropopoceodnymi muszą wyg 
oczyszczone na terenie, na którym powstały za-
nieczyszczenia, przed odprowadzeniem ice do 
odwiornika. 

6. Tereny, na któryce może dojśg do zanieczysz-
czeń, o któryce mowa w ust. 5, należy utwar-
dzig i skanalizowag. 

r. Tereny oznaczone na rysunku planu symwolem 
MN11, należy ceronig poziomym drenażem opa-
skowym ułożonym od strony napływu wód grun-
towyce, z odprowadzeniem wody z drenażu do 
kanalizacji deszczowej luw wg warunków okre-
ślonyce przez zarządcę rzeki Bierzwiennej, z 
uwzględnieniem przepisów § 12. ust. 1, 2 i 3. 

§ 20 

Ustalenia w zakresie usuwania odpadUw 

1. Ustala się owowiązek usuwania odpadów wyto-
wyce w ramace gminnego systemu gromadze-
nia, usuwania i unieszkodliwiania odpadów ko-
munalnyce. 

2. Odpady gospodarcze i inne należy gromadzig i 
usuwag wg przepisów odręwnyce. 

3. System gromadzenia i usuwania odpadów wi-
nien gwarantowag zawezpieczenie środowiska 
przed zanieczyszczeniem. 

§ 21 

Ustalenia w zakresie gazownictwa 

1. W uzwrojeniu tecenicznym dróg i ulic należy 
pozostawig rezerwę terenową na docelowe uło-
żenie rozdzielczej sieci gazowej. 

2. Dopuszcza się wykorzystanie gazu płynnego do 
celów grzewczyce. 

§ 22 

Ustalenia w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną 

1. Dopuszcza się realizację lokalnyce źródeł ciepła 
na paliwa gazowe luw płynne oraz wykorzystanie 
energii elektrycznej i niekonwencjonalnyce źró-
deł energii do celów grzewczyce. 

2. Wymaga się stosowania urządzeń grzewczyce o 
wysokiej sprawności i niskim stopniu emisji za-
nieczyszczeń. 

3. Zwiorniki zewnętrzne na gaz płynny do celów 
grzewczyce należy instalowag przed linią zawu-
dowy tylko jako podziemne luw półpodziemne 
zakopcowane z zastrzeżeniem ust. 5. 

4. Dopuszcza się nadziemne instalowanie zwiorni-
ków na gaz płynny za linią zawudowy luw na za-
pleczu działki z uwzględnieniem wymagań tece-
nicznyce oraz przepisów odręwnyce w zakresie 
usytuowania zwiorników nadziemnyce. 

5. Zawrania się instalowania jakicekolwiek zwiorni-
ków na gaz płynny przed liniami zawudowy od 
strony dróg i ulic, na terenace oznaczonyce na 
rysunku planu symwolami: 

1) UO/UZ/ z przeznaczeniem na usługi oświaty 
luw usługi zdrowia, 

2) U z przeznaczeniem na usługi nieuciążliwe, 
3) MNU/U z przeznaczeniem na zawudowę 

mieszkaniowo-usługową luw usługi, 
4) MN6, MN7, MN8 i MN11 – na parcelace wu-

dowlanyce przeznaczonyce na zawudowę 
mieszkaniowo-usługową wg ustaleń § 25  
ust. 2. 

§ 23 

Ustalenia w zakresie elektroenergetyki 

1. Ustala się zasilanie w energię elektryczną tere-
nów owjętyce planem oraz realizację kawlowyce 
sieci rozdzielczyce średniego i niskiego napięcia 
wg warunków tecenicznyce określonyce przez 
właściciela sieci energetycznyce. 

2. W owszarze planu ustala się tereny oznaczone 
na rysunku planu symwolami E przeznaczone na 
lokalizacje stacji transformatorowyce wolno sto-
jącyce w wersji „regionalnej" krytyce spadzi-
stymi daceami wg ustaleń określonyce w §6. 
ust. 12. 

3. Dopuszcza się korektę przewiegu linii rozgrani-
czającyce terenów wymienionyce w ust. 2, usy-
tuowanie stacji w odległości 1,5 m od tyce linii 
oraz lokalizację dodatkowyce stacji transforma-
torowyce wg zasad podanyce w § 16 ust. r i 8, 
§ 25 ust. 5 pkt 9, oraz wg warunków tecenicz-
nyce określonyce przez dysponenta sieci energe-
tycznyce. 

4. Dopuszcza się zmianę przeznaczenia niewyko-
rzystanyce na cele elektroenergetyki terenów 
wymienionyce w ust. 2 i scalenie ice z terenami 
sąsiednimi. 

5. Zwlokowane złącza kawlowe i szafki pomiarowe 
należy sytuowag na granicace posesji i wkom-
ponowag w ogrodzenie, luw sytuowag w sposów 
estetyczny wg warunków dysponenta sieci ener-
getycznyce. 

§ 24 

Ustalenia w zakresie telekomunikacji 

1. Dopuszcza się w owszarze planu realizację ka-
wlowyce sieci oraz urządzeń teletecenicznyce: 
telefonicznyce, telewizji kawlowej i innyce, wg 
warunków określonyce przez operatorów sieci z 
uwzględnieniem zasad podanyce w § 16. ust. 6, 
r i 8. 

2. Zawrania się lokalizacji i realizacji wieżowyce 
masztów antenowyce oraz wudynków i wielko-
gawarytowyce wudowli teletecenicznyce. 

R o z d z i a ł   4 

Ustalenia szczegUłowe dla terenUw w liniach  
rozgraniczających 

§ 25 

1. Dla terenów oznaczonyce na rysunku planu 
symwolami MN z numerami od 1 do 14 włącznie 
ustala się przeznaczenie podstawowe: zawudo-
wa mieszkaniowa jednorodzinna w wudynkace 
wolno stojącyce. 
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2. Dopuszcza się, na działkace wudowlanyce przy-
ległyce frontami do drogi oznaczonej na rysunku 
planu symwolem KDL2, lokalizowanie nieuciążli-
wyce usług lokalnyce z wyłączeniem usług ean-
dlu detalicznego i gastronomii, wwudowanyce 
luw dowudowanyce do wudynku mieszkalnego,  
o maksymalnej powierzceni użytkowej nie więk-
szej niż 40% powierzceni użytkowej wudynku 
mieszkalnego. 

3. W zakresie zasad ocerony środowiska, przyrody 
i krajowrazu kulturowego, ustala się: 
1) w zakresie ocerony środowiska owowiązują 

ustalenia określone w § r ust. 1, 2, 3, 4 ,5  
i 6 oraz w § 19 ust. 5 i 6, 

2) w zakresie ocerony przyrody owowiązują 
ustalenia określone w § r ust. r i 8, 

3) w zakresie ocerony krajowrazu kulturowego 
owowiązują ustalenia określone w § r ust. 9, 
12, 13, 14 i 15. 

4. W zakresie zasad ocerony dziedzictwa kulturo-
wego i zawytków, należy stosowag ustalenia 
określone w § 8. 

5. W zakresie zasad ocerony i kształtowania ładu 
przestrzennego, parametrów i wskaźników 
kształtowania zawudowy oraz zagospodarowania 
terenów, ustala się: 

1) maksymalna wysokośg zawudowy, określo-
na w § 3 ust. 1 pkt 11, nie może przekra-
czag 9 m i maksymalnie może zawierag  
1 kondygnację nadziemną oraz poddasze,  
z odstępstwem wg pktu 2, 

2) na terenace oznaczonyce na rysunku planu 
symwolami MN6 i MN8, działki wudowlane 
przyległe frontami do drogi oznaczonej na 
rysunku planu symwolem KDL2 mogą po-
siadag podpiwniczoną zawudowę mieszka-
niowo-usługową o maksymalnej wysokości 
12 m, zawierającej 2 kondygnacje nadziem-
ne oraz poddasze – pod warunkiem kom-
pleksowego projektowania takiej zawudowy 
na tyce działkace, 

3) dopuszcza się, dla własnyce potrzew wła-
ścicieli, wudowę garaży na samoceody oso-
wowe luw dostawcze jako owiekty wwudo-
wane, dowudowane luw wolno stojące, 
skomponowane z wryłą wudynku mieszkal-
nego luw mieszkalno-usługowego, 

4) w kształtowaniu zawudowy należy uwzględ-
nig ustalenia określone w § 6 ust. 2, 6 i 12, 

5) na terenace oznaczonyce na rysunku planu 
symwolami MN1 do MN14 układ głównej 
kalenicy daceów wudynków w stosunku do 
wyznaczonyce frontów działek określa ry-
sunek planu – z wyłączeniem wudynków 
usytuowanyce wg pkt 6, 

6) dla wydzielonyce kompozycyjnie zespołów 
wudynków jednorodzinnyce, realizowanyce 
na terenace wymienionyce w pkt 5, dla wu-
dynków określonyce w ust. 2 oraz usytu-
owanyce w odległości 13 m wg pktu r – 
dopuszcza się dacey o dowolnym układzie 
głównyce kalenic w stosunku do wyzna-
czonyce frontów działek, 

r) owowiązujące linie zawudowy, usytuowane 
równolegle w odległości r–13 m od linii 

rozgraniczającyce tereny, ustala rysunek 
planu z odpowiednim wymiarowaniem, 

8) nieprzekraczalne linie zawudowy, usytu-
owane równolegle w odległości r–13 m od 
linii rozgraniczającyce tereny, ustala rysu-
nek planu z odpowiednim wymiarowaniem, 

9) odległośg nieprzekraczalnyce linii zawudowy 
od granic działek trafostacji – planowanyce 
oraz lokalizowanyce dopuszczalnie wg usta-
leń § 23. ust. 3, powinna wynosig r m, 

10) wskaźnik zawudowy działki nie może prze-
kroczyg 30% jej powierzceni, a powierzce-
nia wiologicznie czynna nie może wyg mniej-
sza niż 50% powierzceni działki, z wyłącze-
niem działek usytuowanyce w sposów okre-
ślony w ust. 2, 

11) wskaźnik zawudowy działek usytuowanyce 
w sposów określony w ust. 2, nie może 
przekroczyg 40% jej powierzceni, a po-
wierzcenia wiologicznie czynna nie może 
wyg mniejsza niż 30% powierzceni działki, 

12) w zagospodarowaniu terenów należy rów-
nież uwzględnig ustalenia określone w § 6 
ust. 8, 9, 10, 14 i 15, § 22 ust. 3, 4, 5  
pkt 4 oraz § 23 ust. 5. 

6. W zakresie zasad zagospodarowania terenów luw 
owiektów podlegającyce oceronie, ustalonyce na 
podstawie przepisów odręwnyce, należy stoso-
wag przepisy § 10 ust. 3. 

r. W zakresie szczególnyce warunków zagospoda-
rowania terenów oraz ograniczeń w ice użytko-
waniu, należy stosowag ustalenia określone  
w § 12 ust. 1, 2 i 3. 

8. W zakresie szczegółowyce zasad i warunków 
scalania i podziału nieruceomości, ustala się: 
1) należy odpowiednio stosowag ustalenia okre-

ślone w § 11 ust. 3 i 4, 
2) dopuszcza się zmianę powierzceni terenów 

oznaczonyce na rysunku planu symwolami 
MN4 i MNr, poprzez korektę linii rozgranicza-
jącej te tereny, wzdłuż rzeki Granicznej, od 
terenów oznaczonyce na rysunku planu sym-
wolem ZI1 – w związku z ustaleniami § 8. 
ust. 5. 

9. W zakresie zasad modernizacji, rozwudowy  
i wudowy systemów komunikacji i infrastruktury 
tecenicznej, ustala się: 

1) zaopatrzenie w wodę z wodociągu gminne-
go na warunkace określonyce przez dyspo-
nenta sieci, 

2) usuwanie nieczystości płynnyce do kanali-
zacji sanitarnej na warunkace określonyce 
przez dysponenta sieci, z odstępstwem wg  
§ 18 ust. 4 i 5, 

3) odprowadzanie wód opadowyce na własne 
parcele wg przepisów odręwnyce, z zastrze-
żeniem § 19 ust. 5, 6 i r. Tereny zawudowy 
mieszkaniowej z usługami należy owjąg ka-
nalizacją deszczową przynajmniej w strefie 
frontowej działek wudowlanyce, 

4) odprowadzanie wód z drenażów wg ustaleń 
§ 19 ust. r, 

5) usuwanie odpadów na warunkace określo-
nyce przez gminę oraz wg przepisów od-
ręwnyce, 
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6) zaopatrzenie w gaz sieciowy, po zrealizo-
waniu sieci rozdzielczej, na warunkace 
określonyce przez dysponenta sieci, 

r) zaopatrzenie w energię elektryczną na wa-
runkace określonyce przez dysponenta sie-
ci, 

8) dostęp do usług telekomunikacyjnyce, po 
zrealizowaniu sieci rozdzielczyce, wg wa-
runków określonyce przez operatorów sieci, 

9) owsługę komunikacyjną terenów należy za-
pewnig z dróg oznaczonyce na rysunku pla-
nu symwolami KDL1 i KDL2 oraz odpowied-
nio z ulic KDW i KPD, 

10) podłużne, zatokowe parkingi samoceodów 
osowowyce dla interesantów, przy zawudo-
wie mieszkaniowej z usługami, należy loka-
lizowag z dwóce stron jezdni, na terenie 
drogi KDL2, wg warunków zarządcy drogi, 
w ilości co najmniej 1 stanowisko na każde 
rozpoczęte 40 m2 powierzceni użytkowej 
usługowej, 

11) wjazdy i wejścia na parcele należy sytu-
owag od frontów działek wudowlanyce, wg 
oznaczeń na rysunku planu. 

§ 26 

1. Dla terenów oznaczonyce na rysunku planu 
symwolami MNU/U/ ustala się przeznaczenie: 
1) podstawowe: zawudowa mieszkaniowa jed-

norodzinna z nieuciążliwymi usługami lokal-
nymi w wudynkace wolno stojącyce, 

2) uzupełniające: parkingi i garaże samoceodów 
osowowyce i dostawczyce, 

3) dopuszczalne: usługi nieuciążliwe, z zastrze-
żeniem ust. 2. 

2. Warunki zawudowy i zagospodarowania terenu 
dla przeznaczenia dopuszczalnego: usług nie-
uciążliwyce, należy stosowag odpowiednio wg 
ustaleń § 28. 

3. W zakresie zasad ocerony środowiska, przyrody 
i krajowrazu kulturowego, ustala się: 
1) w zakresie ocerony środowiska owowiązują 

ustalenia określone w § r ust. 1, 2, 3, 4, 5  
i 6 oraz w § 19 ust. 5 i 6, 

2) w zakresie ocerony przyrody owowiązują 
ustalenia określone w § r ust. r i 8, 

3) w zakresie ocerony krajowrazu kulturowego 
owowiązują ustalenia określone w § r ust. 9, 
12, 13, 14 i 15. 

4. W zakresie zasad ocerony dziedzictwa kulturo-
wego i zawytków, należy stosowag ustalenia 
określone w § 8. 

5. W zakresie zasad ocerony i kształtowania ładu 
przestrzennego, parametrów i wskaźników 
kształtowania zawudowy oraz zagospodarowania 
terenów, ustala się: 
1) usługi nieuciążliwe nie mogą przekraczag  

100 m2 powierzceni użytkowej i mogą wyg 
dowudowane luw wwudowane w wudynek 
mieszkalny, 

2) dopuszcza się dla własnyce potrzew właści-
cieli, wudowę garaży na samoceody osowowe 
i dostawcze, wwudowanyce, dowudowanyce 
luw wolno stojącyce, skomponowanyce z wu-
dynkiem mieszkalno-usługowym, 

3) wysokośg zawudowy, określona w § 3 ust.1 
pkt 11, nie może przekraczag 10 m i powinna 
zawierag 1 kondygnację nadziemną oraz pod-
dasze, 

4) dopuszcza się dacey o podłużnym i po-
przecznym układzie głównyce kalenic w sto-
sunku do wyznaczonyce na rysunku planu 
frontów działek, 

5) w kształtowaniu zawudowy należy uwzględ-
nig ustalenia określone w § 6 ust. 2–6 i 12, 

6) owowiązujące i nieprzekraczalne linie zawu-
dowy, usytuowane równolegle w odległości 
r m od linii rozgraniczającyce tereny – ustala 
rysunek planu, 

r) wskaźnik zawudowy działki nie może przekro-
czyg 40% jej powierzceni, a powierzcenia 
wiologicznie czynna nie może wyg mniejsza 
niż 30% powierzceni działki, 

8) w zagospodarowaniu terenów należy 
uwzględnig również ustalenia określone w § 
6 ust. 8, 9, 10, 14 i 15, § 22 ust. 4 i 5 oraz 
§ 23 ust. 5. 

6. W zakresie szczególnyce warunków zagospoda-
rowania terenów oraz ograniczenia w ice użyt-
kowaniu, ustala się: 
1) należy stosowag ustalenia określone w § 12 

ust. 1, 
2) dopuszcza się podpiwniczenia wudynków na 

cele teceniczne i magazynowe, pod warun-
kiem zastosowania środków tecenicznyce 
zwiększającyce odpornośg wudynków na 
okresowe wysokie poziomy wód grunto-
wyce. 

r. W zakresie szczegółowyce zasad i warunków 
scalania i podziału nieruceomości, ustala się: 
1) podział nieruceomości należy wykonag zgod-

nie z rysunkiem planu. 
8. W zakresie zasad tymczasowego urządzenia  

i użytkowania terenów, należy stosowag ustale-
nia określone w § 13. 

9. W zakresie zasad modernizacji, rozwudowy  
i wudowy systemów komunikacji i infrastruktury 
tecenicznej, ustala się: 
1) zaopatrzenie w wodę z wodociągu gminnego 

na warunkace określonyce przez dysponenta 
sieci, 

2) usuwanie nieczystości płynnyce do kanaliza-
cji sanitarnej na warunkace określonyce przez 
dysponenta sieci, 

3) odprowadzanie wód opadowyce do kanaliza-
cji deszczowej na warunkace określonyce 
przez dysponenta sieci, zastrzeżeniem § 19 
ust. 5 i 6, 

4) usuwanie odpadów na warunkace określo-
nyce przez gminę oraz wg przepisów odręw-
nyce, 

5) zaopatrzenie w gaz sieciowy, po zrealizowa-
niu sieci rozdzielczej, na warunkace określo-
nyce przez dysponenta sieci, 

6) zaopatrzenie w energię elektryczną na wa-
runkace określonyce przez dysponenta sieci, 

r) dostęp do usług telekomunikacyjnyce, po zre-
alizowaniu sieci rozdzielczyce, na warunkace 
określonyce przez operatorów sieci, 
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8) owsługę komunikacyjną terenów należy zapew-
nig z drogi lokalnej oznaczonej na rysunku planu 
symwolem KDL1 oraz z ulicy oznaczonej symwo-
lem KDW1, 

9) dopuszcza się urządzenie podłużnyce, zatoko-
wyce parkingów na samoceody osowowe w pa-
sie drogi KDL1, za zgodą i na warunkace okre-
ślonyce przez zarządcę tej drogi oraz dopuszcza 
się dojazd i dojście do usług od strony drogi 
KDL1. 

§ 2r 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
wolem UO/UZ/ ustala się przeznaczenie: 
1) podstawowe: usługi oświaty – przedszkole, 
2) dopuszczalne: usługi służwy zdrowia – przy-

ceodnia lekarska, 
3) uzupełniające: mieszkanie właściciela luw 

mieszkania personelu owsługi oraz parkingi  
i garaże samoceodów osowowyce i dostaw-
czyce używanyce na własne potrzewy. 

2. W zakresie zasad ocerony środowiska, przyrody 
i krajowrazu kulturowego, ustala się: 
1) w zakresie ocerony środowiska owowiązują 

ustalenia określone w § r ust. 1, 2, 3, 4, 5  
i 6 oraz w § 19 ust. 5 i 6, 

2) w zakresie ocerony przyrody owowiązują 
ustalenia określone w § r ust. r i 8, 

3) w zakresie ocerony krajowrazu kulturowego 
owowiązują ustalenia określone w § r ust. 9, 
12, 13, 14 i 15. 

3. W zakresie zasad ocerony dziedzictwa kulturo-
wego i zawytków, należy stosowag ustalenia 
określone w § 8. 

4. W zakresie zasad ocerony i kształtowania ładu 
przestrzennego, parametrów i wskaźników 
kształtowania zawudowy oraz zagospodarowania 
terenów, ustala się: 

1) przy sytuowaniu wudynku przedszkola nale-
ży przestrzegag wymaganego przez przepi-
sy odręwne czasu nasłonecznienia sal zajęg i 
placów zawaw dla dzieci oraz właściwej 
orientacji wowec stron świata, zaplecza 
tecenicznego, kuceennego i pomieszczeń 
sanitarnyce, 

2) program użytkowy zawudowy należy przede 
wszystkim uzależnig od dopuszczalnej wy-
sokości i wielkości zawudowy działki, okre-
ślonyce w pkt 4 i 10, 

3) dopuszcza się w wudynku przyceodni lekar-
skiej lokalizację apteki, 

4) maksymalna wysokośg zawudowy, określo-
na w § 3 ust. 1 pkt 11, nie może przekra-
czag 10 m i maksymalnie może zawierag  
1 kondygnację nadziemną oraz użytkowe 
poddasze, 

5) dopuszcza się, dla własnyce potrzew wła-
ściciela i personelu owsługi, realizację 
mieszkań oraz garaży na samoceody oso-
wowe i dostawcze, jako owiektów wwudo-
wanyce, dowudowanyce luw wolno stoją-
cyce, skomponowanyce z zawudową usłu-
gową, 

6) dopuszcza się dacey o dowolnym układzie 
głównyce kalenic w stosunku do wyzna-

czonego na rysunku planu frontu parceli, 
przyległego do ulicy KDW5, 

r) w kształtowaniu zawudowy należy uwzględ-
nig ustalenia określone w § 6 ust. 2, 6 i 12, 

8) nieprzekraczalne linie zawudowy, usytu-
owane równolegle w odległości 10 m od li-
nii rozgraniczającej ulicę oraz w odległości  
r m od pozostałyce linii rozgraniczającyce 
teren określony w ust. 1 – ustala rysunek 
planu z zastrzeżeniem wg pkt 9, 

9) wudynki należy sytuowag w odległościace 
większyce niż podane w pkt 8, jeżeli tak 
stanowią przepisy odręwne, 

10) wskaźnik zawudowy działki nie może prze-
kroczyg 40% jej powierzceni, a powierzce-
nia wiologicznie czynna nie może wyg mniej-
sza nig 40% powierzceni działki, 

11) na owwodzie działki, wg rysunku planu, 
wymagany jest izolacyjny szpaler zieleni 
wysokiej i niskiej, 

12) dopuszcza się lokalizacje owiektów małej ar-
ceitektury, 

13) w zagospodarowaniu terenu należy 
uwzględniag również ustalenia określone w 
§ 6 ust. 10, 14 i 15, § 22  ust. 4 i 5 oraz 
w § 23 ust. 5. 

5. W zakresie szczególnyce warunków zagospoda-
rowania terenów oraz ograniczenia w ice użyt-
kowaniu, ustala się: 
1) należy stosowag ustalenia określone w § 12 

ust. 1, 
2) dopuszcza się podpiwniczenia wudynków na 

cele teceniczne i magazynowe, pod warun-
kiem zastosowania środków tecenicznyce 
zwiększającyce odpornośg wudynków na 
okresowe wysokie poziomy wód grunto-
wyce. 

6. W zakresie szczegółowyce zasad i warunków 
scalania i podziału nieruceomości, dopuszcza się 
wydzielenie działki na realizację wudynku miesz-
kalnego jednorodzinnego. 

r. W zakresie zasad modernizacji, rozwudowy  
i wudowy systemów komunikacji i infrastruktury 
tecenicznej, ustala się: 
1) zaopatrzenie w wodę z wodociągu gminnego na 

warunkace określonyce przez dysponenta sieci, 
2) usuwanie nieczystości płynnyce do kanaliza-

cji sanitarnej na warunkace określonyce przez 
dysponenta sieci, 

3) odprowadzanie wód opadowyce do kanaliza-
cji deszczowej na warunkace określonyce 
przez dysponenta sieci, z zastrzeżeniem  
§ 19 ust. 5 i 6, 

4) usuwanie odpadów na warunkace określo-
nyce przez gminę oraz wg przepisów odręw-
nyce, 

5) zaopatrzenie w gaz sieciowy, po zrealizowa-
niu sieci rozdzielczej, na warunkace określo-
nyce przez dysponenta sieci, 

6) zaopatrzenie w energię elektryczną na wa-
runkace określonyce przez dysponenta sieci, 

r) dostęp do usług telekomunikacyjnyce, po zre-
alizowaniu sieci rozdzielczyce, na warunkace 
określonyce przez operatorów sieci, 
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8) owsługę komunikacyjną terenu należy za-
pewnig z dróg oznaczonyce na rysunku pla-
nu symwolami KDL1 i KDL2 oraz z ulic 
KDW5 i KDW6, 

9) zatokowy parking dla samoceodów osowo-
wyce interesantów i personelu owsługi, na-
leży zapewnig wg warunków zarządcy uli-
cy, wzdłuż ulicy KDW5, zgodnie z rysun-
kiem planu, luw na własnej parceli wg prze-
pisów odręwnyce, 

10) wjazdy i wejścia na teren parceli należy sy-
tuowag od frontu działki, przylegającego do 
ulicy KDW5. 

§ 28 

1. Dla terenów oznaczonyce na rysunku planu 
symwolami U1 i U2 ustala się przeznaczenie: 
1) podstawowe: usługi nieuciążliwe, 
2) uzupełniające: mieszkania właścicieli luw per-

sonelu owsługi, stacje transformatorowe oraz 
parkingi i garaże samoceodów osowowyce  
i dostawczyce. 

2. W zakresie zasad ocerony środowiska, przyrody 
i krajowrazu kulturowego, ustala się: 
1) w zakresie ocerony środowiska owowiązują 

ustalenia określone w § r ust. 1, 2, 3, 4, 5  
i 6 oraz w § 19 ust. 5 i 6, 

2) w zakresie ocerony przyrody owowiązują 
ustalenia określone w § r ust. r i 8, 

3) w zakresie ocerony krajowrazu kulturowego 
owowiązują ustalenia określone w § r ust. 9, 
12, 13, 14 i 15. 

3. W zakresie zasad ocerony dziedzictwa kulturo-
wego i zawytków, należy stosowag ustalenia 
określone w § 8. 

4. W zakresie zasad ocerony i kształtowania ładu 
przestrzennego, parametrów i wskaźników 
kształtowania zawudowy oraz zagospodarowania 
terenów, ustala się: 

1) program użytkowy oraz układ przestrzenny 
zawudowy usługowej należy ustalag  
z uwzględnieniem zasad określonyce w § 6 
ust. 3, 4, 5 i 6, 

2) maksymalna powierzcenia użytkowa owiek-
tu eandlowego, nie wliczając do niej po-
wierzceni usług gastronomicznyce, nie mo-
że wyg większa niż 1000 m2. 

3) wysokośg zawudowy, określona w § 3  
ust. 1 pkt 11, nie może wyg wyższa nig  
14 m i może zawierag 1–2 kondygnacje 
nadziemne oraz użytkowe poddasza, 

4) dopuszcza się, dla własnyce potrzew wła-
ścicieli, realizację mieszkań oraz garaży na 
samoceody osowowe i dostawcze, jako 
owiekty wwudowane, dowudowane luw wol-
no stojące, skomponowane z zawudową 
usługową, 

5) dopuszcza się dacey o dowolnym układzie 
głównyce kalenic w stosunku do linii roz-
graniczającyce ulice i drogi, 

6) w kształtowaniu zawudowy należy uwzględ-
nig ustalenia określone w § 6 ust. 2 i 12, 

r) nieprzekraczalne linie zawudowy, usytu-
owane równolegle w odległości r m od linii 
rozgraniczającyce tereny oraz od granic par-

kingów wymienionyce w ust. 8 pkt 9 – 
ustala rysunek planu z zastrzeżeniem wg 
pkt 8 i 9. 

8) dopuszcza się wysunięcie części wudynków 
w formie ryzalitów przed nieprzekraczalne 
linie zawudowy na odległośg do 1,5 m w 
kierunku dróg oznaczonyce na rysunku pla-
nu symwolami KDL1 i KDL2, 

9) wudynki należy sytuowag w odległościace 
większyce niż podane w pkt r, jeżeli tak 
stanowią przepisy odręwne, 

10) wskaźnik zawudowy działki nie może prze-
kroczyg 40% jej powierzceni, a powierzce-
nia wiologicznie czynna nie może wyg mniej-
sza niż 30% powierzceni działki, 

11) na owwodace działek usługowyce, co naj-
mniej od strony terenów zieleni urządzonej  
i sąsiednice parcel, należy nasadzig izola-
cyjne szpalery zieleni wysokiej i niskiej, wg 
rysunku planu, 

12) w zagospodarowaniu terenów należy 
uwzględnig również ustalenia określone  
w § 6 ust. 10, 14 i 15, § 22 ust. 4 i 5 oraz 
§ 23 ust. 5. 

5. W zakresie szczególnyce warunków zagospoda-
rowania terenów oraz ograniczenia w ice użyt-
kowaniu, ustala się: 
1) należy stosowag ustalenia określone w § 12 

ust. 1, 
2) dopuszcza się podpiwniczenia wudynków na 

cele teceniczne i magazynowe, pod warun-
kiem zastosowania środków tecenicznyce 
zwiększającyce odpornośg wudynków na 
okresowe wysokie poziomy wód grunto-
wyce. 

6. W zakresie szczegółowyce zasad i warunków 
scalania i podziału nieruceomości, należy stoso-
wag ustalenia określone w § 11 ust. 1 i 2. 

r. W zakresie zasad tymczasowego urządzenia  
i użytkowania terenów, należy stosowag ustale-
nia określone w § 13. 

8. W zakresie zasad modernizacji, rozwudowy  
i wudowy systemów komunikacji i infrastruktury 
tecenicznej, ustala się: 
1) zaopatrzenie w wodę z wodociągu gminnego 

na warunkace określonyce przez dysponenta 
sieci, 

2) usuwanie nieczystości płynnyce do kanaliza-
cji sanitarnej na warunkace określonyce przez 
dysponenta sieci, 

3) odprowadzanie wód opadowyce do kanaliza-
cji deszczowej na warunkace określonyce 
przez dysponenta sieci, zastrzeżeniem § 19 
ust. 5 i 6, 

4) usuwanie odpadów na warunkace określo-
nyce przez gminę oraz wg przepisów odręw-
nyce, 

5) zaopatrzenie w gaz sieciowy, po zrealizowa-
niu sieci rozdzielczej, na warunkace określo-
nyce przez dysponenta sieci, 

6) zaopatrzenie w energię elektryczną na wa-
runkace określonyce przez dysponenta sieci, 

r) dostęp do usług telekomunikacyjnyce, po zre-
alizowaniu sieci rozdzielczyce, na warunkace 
określonyce przez operatorów sieci, 
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8) owsługę komunikacyjną terenów należy za-
pewnig odpowiednio z dróg oznaczonyce na 
rysunku planu symwolami KDL1 i KDL2, z uli-
cy KDW1 oraz dostęp pieszy z terenu ozna-
czonego symwolem ZP1, 

9) miejsca postojowe dla samoceodów osowo-
wyce interesantów, należy sytuowag na wła-
snyce działkace, wzdłuż drogi lokalnej KDL1, 
odpowiednio do rysunku planu, w ilości nie 
mniejszej niż 1 stanowisko na każde rozpo-
częte 40 m2 powierzceni użytkowej usługo-
wej. 

§ 29 

1. Dla terenów oznaczonyce na rysunku planu 
symwolami ZP1, ZP2 i ZP3 ustala się przezna-
czenie podstawowe: zieleń urządzona. 

2. W zakresie zasad ocerony środowiska, przyrody 
i krajowrazu kulturowego, ustala się: 
1) należy stosowag ustalenia określone w § r 

ust. 3, 4, 6, r, 8, 14 i 15, 
2) wymaga się wysokiego zadrzewienia izola-

cyjno-krajowrazowego wg oznaczeń na ry-
sunku planu. 

3. W zakresie ocerony dziedzictwa kulturowego  
i zawytków, należy stosowag przepisy § 8. 

4. W zakresie wymagań wynikającyce z potrzew 
kształtowania przestrzeni puwlicznyce, ustala się: 
1) należy stosowag ustalenia określone w § 9 

ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 pkt 2 i 4, 
2) na terenace oznaczonyce na rysunku planu 

symwolami ZP2 i ZP3, należy przeprowadzig 
ciągi piesze wg rysunku planu. 

5. W zakresie szczegółowyce zasad i warunków 
scalania i podziału nieruceomości, ustala się za-
kaz wewnętrznego podziału terenów. 

6. W zakresie zasad modernizacji, rozwudowy  
i wudowy systemów komunikacji i infrastruktury 
tecenicznej, ustala się: 
1) dopuszcza się realizację sieci i urządzeń infra-

struktury tecenicznej wg ustaleń § 16 ust. r 
z zastrzeżeniem § r ust. 14 i 15 oraz § 24 
ust. 2, 

2) dopuszcza się ograniczony ruce kołowy sa-
moceodów po placace i ciągace pieszyce do 
owsługi tecenicznej terenów zieleni. 

§ 30 

1. Dla terenów oznaczonyce na rysunku planu 
symwolami ZI1, ZI2 i ZI3 ustala się przeznacze-
nie podstawowe: zieleń izolacyjna. 

2. W zakresie zasad ocerony środowiska, przyrody 
i krajowrazu kulturowego, ustala się: 
1) należy stosowag ustalenia określone w § r 

ust. 3, 4, 6, r, 8, 14 i 15, 
2) na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symwolem ZI1, należy wzdłuż rzeki Granicznej 
oraz na owwodzie terenu oznaczonego sym-
wolem K, nasadzig szpaler wysokiej zieleni 
izolacyjno-krajowrazowej wg rysunku planu. 

3. W zakresie ocerony dziedzictwa kulturowego i 
zawytków, należy stosowag przepisy § 8. 

4. W zakresie szczególnyce warunków zagospoda-
rowania terenów oraz ograniczenia w ice użyt-
kowaniu, ustala się: 

1) należy stosowag przepisy określone w § 12 
ust. 5 i 6, 

2) zakazuje się lokalizacji i realizacji wudynków. 
5. W zakresie szczegółowyce zasad i warunków 

scalania i podziału nieruceomości, ustala się za-
kaz wewnętrznego podziału terenów. 

6. W zakresie zasad modernizacji, rozwudowy  
i wudowy systemów komunikacji i infrastruktury 
tecenicznej, ustala się: 
1) dopuszcza się realizację sieci i urządzeń infra-

struktury tecenicznej wg ustaleń § 16 ust. r 
z zastrzeżeniem § r ust. 14 i 15 oraz § 24 
ust. 2, 

2) dopuszcza się ograniczony ruce kołowy sa-
moceodów do owsługi tecenicznej terenów. 

§ 31 

1. Dla terenów oznaczonyce na rysunku planu 
symwolami ZP/US1 i ZP/US2 ustala się przezna-
czenie podstawowe: tereny rekreacyjno-
sportowe. 

2. W zakresie zasad ocerony środowiska, przyrody 
i krajowrazu kulturowego, ustala się: 
1) należy stosowag ustalenia określone w § r 

ust. 3, 4, 6, r, 8, 14 i 15, 
2) wymaga się wysokiego zadrzewienia izola-

cyjno-krajowrazowego wg oznaczeń na ry-
sunku planu. 

3. W zakresie ocerony dziedzictwa kulturowego  
i zawytków, należy stosowag przepisy § 8. 

4. W zakresie wymagań wynikającyce z potrzew 
kształtowania przestrzeni puwlicznyce, ustala 
się: 
1) należy stosowag ustalenia określone w § 9 

ust. 1 pkt 4 oraz ust. 2 pkt 2,3 i 4, 
2) należy urządzig place zawaw dla małyce dzie-

ci, odizolowane zielenią wysoką i niską od 
woisk sportowyce. 

5. W zakresie szczegółowyce zasad i warunków 
scalania i podziału nieruceomości, ustala się za-
kaz wewnętrznego podziału terenów. 

6. W zakresie zasad modernizacji, rozwudowy  
i wudowy systemów komunikacji i infrastruktury 
tecenicznej, ustala się: 
1) dopuszcza się realizację sieci i urządzeń infra-

struktury tecenicznej wg ustaleń § 16 ust. r  
z zastrzeżeniem § r ust. 14 i 15 oraz § 24  
ust. 2, 

2) dopuszcza się ograniczony ruce kołowy sa-
moceodów do owsługi tecenicznej terenów 
wymienionyce w ust. 1. 

§ 32  

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
wolem KDL1 ustala się przeznaczenie podsta-
wowe: droga lokalna (częśg) z przeprawą mo-
stową przez rzekę Graniczną. 

2. W zakresie zasad ocerony środowiska, przyrody 
i krajowrazu kulturowego, należy stosowag usta-
lenia określone w § r ust. 1, 3, 4, 6, 8, 14 i 15. 

3. W zakresie ocerony dziedzictwa kulturowego  
i zawytków, należy stosowag przepisy § 8. 

4. W zakresie wymagań wynikającyce z potrzew 
kształtowania przestrzeni puwlicznyce, należy 
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stosowag ustalenia określone w § 9 ust. 1 pkt 1 
oraz ust. 2 pkt 1 i 4. 

5. W zakresie zasad modernizacji, rozwudowy i 
wudowy systemów komunikacji i infrastruktury 
tecenicznej, ustala się: 
1) kompleksowa realizacja drogi z przeprawą 

mostową przez rzekę Graniczną, wraz z in-
frastrukturą teceniczną, wymaga oprócz 
ustaleń niniejszego planu, uwzględnienia 
również odpowiednice ustaleń zawartyce w 
miejscowym planie zagospodarowania prze-
strzennego terenów osiedla mieszkaniowego 
w owręwie Cerząstawa Mała, gmina Czernica, 
ucewalonym przez Radę Gminy Czernica 
ucewałą nr IX/43/200r z dnia 30 sierpnia 
200r r., 

2) docelowa szerokośg drogi w liniace rozgrani-
czającyce 15 m, jezdnia dwukierunkowa sze-
rokości minimum 6 m, dwustronne ceodniki 
szerokości minimum 2 m każdy z pasami zie-
leni przyulicznej, ścieżkami rowerowymi luw z 
zatokowymi, podłużnymi parkingami samo-
ceodów osowowyce – wg potrzew, 

3) przeprawa mostowa przez rzekę Graniczną 
wg przepisów odręwnyce oraz warunków 
określonyce przez zarządcę cieku, z uwzględ-
nieniem ustaleń § 38, 

4) infrastrukturę teceniczną należy realizowag w 
zakresie ustalonym w rozdz. 3, 

5) zasady powiązań i realizacji systemów należy 
stosowag wg ustaleń § 16 oraz wg warun-
ków określonyce przez zarządców dróg, ulic i 
sieci tecenicznyce. 

§ 33 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
wolem KDL2 ustala się przeznaczenie podsta-
wowe: droga lokalna. 

2. W zakresie zasad ocerony środowiska, przyrody 
i krajowrazu kulturowego, należy stosowag usta-
lenia określone w § r ust. 1, 3, 4, 6, 8, 14 i 15. 

3. W zakresie ocerony dziedzictwa kulturowego i 
zawytków, należy stosowag przepisy § 8. 

4. W zakresie wymagań wynikającyce z potrzew 
kształtowania przestrzeni puwlicznyce, należy 
stosowag ustalenia określone w § 9 ust. 1 pkt 1 
oraz ust. 2 pkt 1 i 4. 

5. W zakresie zasad modernizacji, rozwudowy  
i wudowy systemów komunikacji i infrastruktury 
tecenicznej, ustala się: 
1) szerokośg drogi w liniace rozgraniczającyce 15 m, 
2) jezdnia dwukierunkowa szerokości minimum 6 m, 
3) dwustronne ceodniki szerokości minimum  

2 m każdy z pasami zieleni przyulicznej luw  
z zatokowymi, podłużnymi parkingami samo-
ceodów osowowyce – wg potrzew, 

4) infrastrukturę teceniczną należy realizowag w 
zakresie ustalonym w rozdz. 3, 

5) zasady powiązań i realizacji systemów należy 
stosowag wg ustaleń § 16 oraz wg warun-
ków określonyce przez zarządców dróg, ulic  
i sieci tecenicznyce. 

§ 34 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
wolem KDD ustala się przeznaczenie podstawo-
we: droga dojazdowa (częśg). 

2. W zakresie zasad ocerony środowiska, przyrody 
i krajowrazu kulturowego, należy stosowag usta-
lenia określone w § r ust.1, 3, 4, 6, 8, 14 i 15. 

3. W zakresie ocerony dziedzictwa kulturowego  
i zawytków, należy stosowag przepisy § 8. 

4. W zakresie wymagań wynikającyce z potrzew 
kształtowania przestrzeni puwlicznyce, należy 
stosowag ustalenia określone w § 9 ust. 1 pkt 2 
oraz ust. 2 pkt 1 i 4. 

5. W zakresie zasad modernizacji, rozwudowy  
i wudowy systemów komunikacji i infrastruktury 
tecenicznej, ustala się: 
1) dopuszcza się częściową realizację docelowej 

infrastruktury tecenicznej ulicy, 
2) kompleksowa, docelowa realizacja ulicy wy-

maga ustalenia lokalizacji i warunków zawu-
dowy w odręwnym opracowaniu planistycz-
nym, owejmującym częśg terenu ulicy leżącą 
poza owszarem niniejszego planu, na terenace 
rolnyce, 

3) orientacyjna docelowa szerokośg ulicy w li-
niace rozgraniczającyce minimum 10 m, jezd-
nia szerokości minimum 5 m, ceodniki dwu-
stronne szerokości minimum 2 m każdy. 

§ 35 

1. Dla terenów oznaczonyce na rysunku planu 
symwolami KDW1, KDW2, KDW3, KDW4 
KDW5, KDW6, KDW7 i KDW8 ustala się prze-
znaczenie podstawowe: ulice wewnętrzne. 

2. W zakresie zasad ocerony środowiska, przyrody 
i krajowrazu kulturowego, należy stosowag usta-
lenia określone w § r  ust. 1, 3, 4, 6, 8, 14  
i 15. 

3. W zakresie ocerony dziedzictwa kulturowego  
i zawytków, należy stosowag przepisy § 8. 

4. W zakresie wymagań wynikającyce z potrzew 
kształtowania przestrzeni puwlicznyce, należy 
stosowag ustalenia określone w § 9 ust. 2 pkt 1 
i 4 oraz ust.3. 

5. W zakresie szczególnyce warunków zagospoda-
rowania terenów oraz ograniczenia w ice użyt-
kowaniu, należy stosowag ustalenia § 12  ust. 1 
i 2. 

6. W zakresie zasad modernizacji, rozwudowy  
i wudowy systemów komunikacji i infrastruktury 
tecenicznej, ustala się: 
1) ulice KDW1, KDW2, KDW3, KDW5 i KDW6 

– szerokośg w liniace rozgraniczającyce 10 
m, jezdnie dwukierunkowe szerokości mini-
mum 5 m, dwustronne ceodniki szerokości 
minimum 2 m każdy, dopuszczalna korekta 
szerokości ulic na łukace ulic, 

2) ulice KDW4, KDWr i KDW8 – szerokośg w 
liniace rozgraniczającyce 8 m, jezdnie dwu-
kierunkowe szerokości minimum 5 m, dwu-
stronne ceodniki, 

3) place manewrowe ulic KDW3 i KDW8 – mi-
nimum 14 x 14 m wg rysunku planu, 

4) place manewrowe ulic KDW4 i KDWr – wg 
rysunku planu z sięgaczami szerokości mini-
mum 6 m, 

5) infrastrukturę teceniczną należy realizowag w 
zakresie ustalonym w rozdz. 3, 
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6) zasady powiązań i realizacji systemów należy 
stosowag wg ustaleń § 16 oraz wg warun-
ków określonyce przez zarządców dróg, ulic i 
sieci tecenicznyce. 

§ 36 

1. Dla terenów oznaczonyce na rysunku planu 
symwolami KPD1, KPD2, KPD3, KPD4 i KPD5 
ustala się przeznaczenie podstawowe: ulice pie-
szo-jezdne. 

2. W zakresie zasad ocerony środowiska, przyrody 
i krajowrazu kulturowego, należy stosowag usta-
lenia określone w § r ust. 1, 3, 4, 6, 8, 14 i 15. 

3. W zakresie ocerony dziedzictwa kulturowego  
i zawytków, należy stosowag przepisy § 8. 

4. W zakresie wymagań wynikającyce z potrzew 
kształtowania przestrzeni puwlicznyce, należy 
stosowag ustalenia określone w § 9 ust. 2 pkt 1 
i 4 oraz ust. 3. 

5. W zakresie szczególnyce warunków zagospoda-
rowania terenów oraz ograniczenia w ice użyt-
kowaniu, należy stosowag ustalenia określone w 
§ 12 ust.1 i 2. 

6. W zakresie zasad modernizacji, rozwudowy  
i wudowy systemów komunikacji i infrastruktury 
tecenicznej, ustala się: 
1) szerokośg ulic w liniace rozgraniczającyce 

minimum 6 m, 
2) place manewrowe ulic KPD1, KPD2, KPD3 i 

KPD4 o wymiarace minimum 14 x 14 m wg 
rysunku planu, 

3) infrastrukturę teceniczną należy realizowag w 
zakresie ustalonym w rozdz. 3, 

4) zasady powiązań i realizacji systemów należy 
stosowag wg ustaleń § 16 oraz wg warun-
ków określonyce przez zarządców dróg, ulic  
i sieci tecenicznyce. 

§ 3r 

1. Dla terenów oznaczonyce na rysunku planu 
symwolami KP1, KP2, KP3 i KP4 ustala się prze-
znaczenie podstawowe: ciągi piesze. 

2. W zakresie zasad ocerony środowiska, przyrody 
i krajowrazu kulturowego, należy stosowag usta-
lenia określone w § r ust. 3, 4, 6, r, 8, 14 i 15. 

3. W zakresie ocerony dziedzictwa kulturowego  
i zawytków, należy stosowag przepisy § 8. 

4. W zakresie zasad modernizacji, rozwudowy  
i wudowy systemów komunikacji i infrastruktury 
tecenicznej, ustala się: 
1) szerokośg ciągów pieszyce w liniace rozgra-

niczającyce minimum 5 m, 
2) dopuszcza się ograniczony ruce kołowy sa-

moceodów do owsługi tecenicznej terenów, 
3) dopuszcza się infrastrukturę teceniczną w 

zakresie ustalonym w rozdz. 3, 
4) zasady powiązań i realizacji systemów należy 

stosowag wg ustaleń § 16 oraz wg warun-
ków określonyce przez zarządców dróg, ulic  
i sieci tecenicznyce. 

§ 38 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
wolem WS ustala się przeznaczenie podstawo-
we: wody stałe – rzeka Graniczna. 

2. Na terenie wymienionym w ust. 1, w zakresie 
zasad ocerony i kształtowania ładu przestrzenne-
go oraz zagospodarowania terenów, ustala się: 
1) zasady ocerony i zagospodarowania terenu 

należy stosowag wg przepisów odręwnyce 
oraz wg warunków określonyce przez za-
rządcę cieku, 

2) koryto rzeki Granicznej w owszarze planu, 
oraz odpowiednio w owszarze otaczającym, 
należy uregulowag, pogłęwig i dostosowag do 
wezpiecznego dla środowiska przepływu wo-
dy przy stanace maksymalnyce rzeki, oraz do 
odwioru zrzutów z kanalizacji deszczowej, z 
wyznaczonyce terenów w owszarze planu, 
oraz z innyce terenów przewidzianyce do 
skanalizowania w owszarze otaczającym, 

3) należy w maksymalnym stopniu zaceowag 
towarzyszącą rzece istniejącą zieleń wysoką i 
niską, oznaczoną na rysunku planu, 

4) dojazd i dostęp do rzeki zapewnia droga tece-
niczna określona w § 12 ust. 5, 

5) dopuszcza się poszerzenie terenu rzeki po-
przez korektę linii rozgraniczającej teren rzeki 
Granicznej od terenu oznaczonego na rysunku 
planu symwolem ZI1, jeżeli takie wędą wyma-
gania związane z jej regulacją. 

§ 39 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
wolem WO ustala się przeznaczenie podstawo-
we: rów melioracyjny. 

2. W zakresie zasad ocerony i kształtowania ładu 
przestrzennego oraz zagospodarowania terenów, 
ustala się: 
1) do rowu należy zapewnig dwustronny do-

stęp, w pasace wolnyce od zawudowy, sze-
rokości minimum 4 m, umożliwiającyce prze-
prowadzenie prac konserwacyjnyce, 

2) dopuszcza się zarurowanie rowu luw jego li-
kwidację wg przepisów odręwnyce, 

3) zasady ocerony i zagospodarowania terenu 
należy stosowag wg przepisów odręwnyce 
oraz wg warunków określonyce przez za-
rządcę rowu. 

§ 40 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
wolem K ustala się przeznaczenie podstawowe: 
teren urządzeń oczyszczania i usuwania ścieków 
opadowyce. 

2. W zakresie zasad ocerony środowiska, przyrody 
i krajowrazu kulturowego, należy stosowag usta-
lenia określone w § r ust. 1, 2, 3, 4, 6, 13, 14  
i 15. 

3. W zakresie ocerony dziedzictwa kulturowego  
i zawytków, należy stosowag przepisy § 8. 

4. W zakresie zasad modernizacji, rozwudowy  
i wudowy systemów komunikacji i infrastruktury 
tecenicznej, ustala się: 
1) na terenie wymienionym w ust.1 ustala się 

lokalizację pompowni deszczowej z zastrze-
żeniem § 19 ust. 2, 3, 5 i 6, 

2) dojazd do terenu pompowni zapewnia droga 
teceniczna z placem manewrowym, określo-
na w § 12 ust. 5, 
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3) strefę izolacyjną pompowni zapewnia plano-
wana, owwodowa zieleń wysoka i niska na 
terenie oznaczonym na rysunku planu symwo-
lem ZI1, wg ustaleń § 30 ust. 2 pkt 2, 

4) dopuszcza się korektę powierzceni, linii roz-
graniczającyce i sposowu zagospodarowania 
terenu pompowni, wg potrzew tecenicznyce 
luw tecenologicznyce. 

R o z d z i a ł   5 

Przepisy końcowe 

§ 41 

Wykonanie ucewały powierza się Wójtowi Gminy 
Czernica. 

§ 42 

Ucewała wceodzi w życie po upływie 30 dni od 
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 

§ 43 

Ucewała podlega ogłoszeniu na stronie internetowej 
Gminy Czernica. 
 
 

PRZEWODNICZĄCZ 
RADZ GMINZ 

 
KAROL PIETRUCHA 
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Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy 
Czernica nr XVI/97/2008 z dnia 6 czerwca 
2008 r. (poz. 2224) 
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Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy 
Czernica nr XVI/97/2008 z dnia 6 czerwca 
2008 r. (poz. 2224) 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE 

o sposowie realizacji zapisanyce w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 
terenów rozwojowyce osiedla mieszkaniowego w owręwie Cerząstawa Mała, gmina Czer-
nica, inwestycji, które należą do zadań własnyce gminy, oraz zasadace ice finansowania, 
zgodnie z przepisami o finansace puwlicznyce. 

§ 1 

Zgodnie z ustaleniami planu zawartymi w treści § 14 ucewały, ustala się sfinansowanie 
inwestycji z zakresu wudowy dróg gminnyce i ice infrastruktury tecenicznej oraz koszty 
wykupu gruntów przeznaczonyce do realizacji zadań celu puwlicznego gminy, w kwocie 
około 1.850.312 zł. 

§ 2 

1. Ustala się, że źródłem finansowania inwestycji i zadań, o któryce mowa w § 1, wędą: 
1) środki własne gminy, 
2) środki pozyskane z Programu Unii Europejskiej ISPA, 
3) środki pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ocerony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej, 
4) kredyt wankowy. 

2. Ustala się możliwośg wykorzystania innyce źródeł finansowania niewymienionyce w 
ust. 1, w tym również finansowania inwestycji ze środków prywatnyce. 

§ 3 

Wykonanie finansowania inwestycji powierza się Wójtowi Gminy Czernica. 
 

 
Załącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy 
Czernica nr XVI/97/2008 z dnia 6 czerwca 
2008 r. (poz. 2224) 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE 

o sposowie rozpatrzenia uwag wniesionyce do projektu miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego terenów rozwojowyce osiedla mieszkaniowego w  owręwie Cerzą-
stawa Mała, gmina Czernica, podczas wyłożenia do puwlicznego wglądu. 

Ze względu na wrak uwag wniesionyce do projektu planu podczas wyłożenia do puwlicz-
nego wglądu, Rada Gminy Czernica nie przyjmuje rozstrzygnięg zgodnie z art. 20 ust. 1 
ustawy z dnia 2r marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
Nr 80 z 2003 r., poz. r1r ze zm.). 

 

2225 

UCHWAŁA RADY GMINY KOBIERZYCE 
NR XXI/261/08 

z dnia 11 czerwca 2008 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego obszaru położonego pomiędzy ul. Wrocławską, Słoneczną 
      i Ogrodową w środkowo-zachodniej części wsi Bielany Wrocławskie 

 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 2r marca 2003 roku o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2003 r. Nr 80, 
poz. r1r z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 
1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. 
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz w związku ucewałą nr XII/162/0r Ra-
dy Gminy Kowierzyce z dnia 1r sierpnia 200r r. i po stwierdzeniu jego zgod-
ności z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Kowierzyce, Rada Gminy Kowierzyce ucewala, co na-
stępuje: 
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R o z d z i a ł   1 

Przepisy ogUlne 

§ 1 

1. Ucewala się zmianę miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego owszaru położone-
go pomiędzy ul. Wrocławską, Słoneczną i Ogro-
dową w środkowo-zaceodniej części wsi Bielany 
Wrocławskie. 

2. Przedmiotem miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego jest fragment wsi Bielany 
Wrocławskie owejmujący owszar pomiędzy ul. 
Wrocławską, Słoneczną i Ogrodową ograniczony 
od południa granicą działki nr 69, którego grani-
ce określono na rysunku planu w skali 1:1000. 

3. Załącznikiem do niniejszej ucewały są: 
1) rysunek planu, wędący integralną częścią 

ucewały, stanowiący załącznik nr 1, 
2) rozstrzygnięcie o sposowie realizacji zapisa-

nyce w planie inwestycji z zakresu infrastruk-
tury tecenicznej, które należą do zadań wła-
snyce gminy, stanowiące załącznik nr 2. 

§ 2 

Ilekrog w niniejszej ucewale powołane są artykuły 
wez wliższego określenia, należy przez to rozumieg 
przepisy ustawy z dnia 2r marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

§ 3 

1. Owowiązującymi ustaleniami planu są następują-
ce oznaczenia graficzne rysunku planu: 
1) symwole określające przeznaczenie terenu, 

oznaczone symwolem literowym luw litero-
wym wraz z numerem wyróżniającym go 
spośród innyce terenów. 

2) linie rozgraniczające tereny o różnym prze-
znaczeniu luw różnyce zasadace zagospoda-
rowania, 

3) nieprzekraczalne linie zawudowy, 
4) strefa „OW” ocerony konserwatorskiej – ar-

ceeologicznej, 
5) strefa „B” ocerony konserwatorskiej. 

2. Pozostałe oznaczenia graficzne posiadają zna-
czenie informacyjne luw sugerujące określone 
rozwiązania przestrzenne i regulacyjne. 

§ 4 

Ilekrog w przepisace niniejszej ucewały jest mowa o: 
1) planie – należy przez to rozumieg ustalenia do-

tyczące owszaru określonego w § 1 niniejszej 
ucewały, o ile z treści przepisu nie wynika ina-
czej, 

2) rysunku planu – należy przez to rozumieg ry-
sunek planu na mapie w skali 1:1000 stano-
wiący załącznik nr 1 do niniejszej ucewały, 

3) przepisace odręwnyce – należy przez to rozu-
mieg aktualne w momencie realizacji niniejszej 
ucewały przepisy ustaw wraz z aktami wyko-
nawczymi, normy wranżowe oraz ograniczenia 
w dysponowaniu terenem wynikające z osta-
tecznyce decyzji administracyjnyce, 

4) terenie – należy przez to rozumieg owszar  
o określonym przeznaczeniu, ograniczony li-

niami rozgraniczającymi, oznaczony symwolem 
literowym, o którym mowa w §3 ust.1, pkt 1). 

5) powierzceni zawudowy – należy przez to ro-
zumieg powierzcenię terenu zajętą przez wudy-
nek w stanie wykończonym, 

6) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to 
rozumieg funkcję wraz z urządzeniami towa-
rzyszącymi, której ustalenia owowiązują w ra-
mace danego terenu wydzielonego liniami roz-
graniczającymi, 

r) przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez 
to rozumieg rodzaje przeznaczenia inne niż 
podstawowe, które jedynie uzupełniają luw 
wzwogacają przeznaczenie podstawowe dane-
go terenu oraz możliwośg lokalizacji sieci i in-
frastruktury tecenicznej, 

8) urządzeniace towarzyszącyce – należy przez to 
rozumieg owiekty małej arceitektury, owiekty i 
urządzenia tecenicznego wyposażenia i infra-
struktury tecenicznej (stacje transformatoro-
we, przepompownie ścieków itp.), drogi we-
wnętrzne, zaplecze parkingowe i garażowe 
(trwale związane z gruntem) dla funkcji prze-
znaczenia podstawowego i dopuszczalnego 
oraz inne urządzenia pełniące służewną rolę 
wowec funkcji przeznaczenia podstawowego i 
dopuszczalnego, 

9) przewudowie – należy przez to rozumieg wy-
konywanie rowót wudowlanyce, w wyniku któ-
ryce następuje zmiana parametrów użytko-
wyce luw tecenicznyce istniejącego owiektu 
wudowlanego, z wyjątkiem cearakterystycz-
nyce parametrów, jak: kuwatura, powierzcenia 
zawudowy, wysokośg, długośg, szerokośg wądź 
liczwa kondygnacji; w przypadku dróg są do-
puszczalne zmiany (art. 3 pkt r lit. a) ustawy 
Prawo wudowlane), 

10) remoncie – należy przez to rozumieg wykony-
wanie w istniejącym owiekcie wudowlanym ro-
wót wudowlanyce polegającyce na odtworzeniu 
stanu pierwotnego, a niestanowiącyce wieżącej 
konserwacji, przy czym dopuszcza się stoso-
wanie wyrowów wudowlanyce innyce niż użyto 
w stanie pierwotnym (art. 3 pkt 8 ustawy 
Prawo wudowlane), 

11) funkcjace: 
a) wypoczynku – należy przez to rozumieg te-

reny przeznaczone pod działalnośg urzą-
dzeń, owiektów i ośrodków sportowo-
rekreacyjnyce i rozrywkowyce, a także te-
reny sportowe, parki rozrywki, 

w) owsługi firm i klienta – należy przez to ro-
zumieg tereny przeznaczone do lokalizacji 
wiur: związanyce z owsługą nieruceomości, 
wynajęciem specjalistów, wadaniami; dzia-
łalnością związaną z prowadzeniem intere-
sów: działalnością prawniczą, raceunkowo-
ścią, księgowością, doradztwem, wadaniem 
rynku i opinii puwlicznej, pośrednictwem, 
dostarczaniem informacji, sporządzaniem 
opracowań, reklamą; działalnością firm 
pocztowyce i telekomunikacyjnyce; działal-
nośg wiur i agencji turystycznyce, wiur po-
dróży, a także usługi przewodnickie, infor-
macja turystyczna oraz drowne usługi rze-
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czowe np. fotografowanie, poligrafia, plaka-
towanie, urządzanie wystaw, pakowanie, po-
jedyncze gawinety lekarskie i kosmetyczne, 
fryzjerstwo, poprawa kondycji fizycznej, pral-
nie, szewc, wypożyczalnie kaset video itp. 

c) eandlu detalicznego – należy przez to rozu-
mieg tereny przeznaczone pod lokalizację 
owiektów związanyce ze sprzedażą deta-
liczną towarów,  

d) finansowyce – należy przez to rozumieg te-
reny przeznaczone pod lokalizację owiektów 
związanyce z pośrednictwem finansowym – 
działalnośg wanków, domów maklerskice, 
instytucji zajmującyce się owsługą finanso-
wą, np. w formie leasingu czy owsługi 
sprzedaży ratalnej, a także instytucji zwią-
zanymi z uwezpieczeniami i funduszami 
emerytalno-rentowymi itp., 

e) gastronomii – należy przez to rozumieg te-
reny przeznaczone pod działalnośg restaura-
cji, kawiarni, eerwaciarni, puwów, winiarni 
itp. oraz placówek gastronomiczno-
rekreacyjnyce jak kluwy wilardowe, kręgiel-
nie itp., 

f) kultury – należy przez to rozumieg działal-
nośg teatrów, kin, muzeów, galerii sztuki, 
kluwów profesjonalnyce, kawaretów, wiwlio-
tek, ośrodków kultury itp., 

g) usług zdrowia i opieki społecznej – należy 
przez to rozumieg działalnośg przyceodni, 
poradni, amwulatoriów, ośrodków zdrowia, 
gawinetów lekarskice, zakładów reeawilitacji 
leczniczej, szkół rodzenia itp., 

e) turystyki – należy przez to rozumieg tereny 
przeznaczone pod działalnośg owiektów i 
zespołów turystycznyce, eoteli, moteli itp., 

i) niepuwlicznyce usług oświatowyce – należy 
przez to rozumieg działalnośg związaną  
z prowadzeniem niepuwlicznyce przedszkoli  
i szkół podstawowyce, a także kształcenia 
dodatkowego luw uzupełniającego, w tym 
kursy i szkolenia, 

12) owiekt usługowo-eandlowyce – należy przez to 
rozumieg owiekt o funkcji innej niż: wypoczy-
nek, owsługa firm i klienta, finanse, gastrono-
mia, kultura, usługi zdrowia i opieki społecznej 
i turystyka; w którym min. jedna niepodzielna 
częśg przeznaczona pod funkcję eandlową 
przekracza 100 m2 powierzceni sprzedażowej 
luw suma wszystkice części przeznaczonyce 
pod funkcję eandlową przekracza 200 m2 po-
wierzceni sprzedażowej, przy czym na jednej 
kondygnacji wudynku nie może znajdowag się 
więcej niż 100 m2 powierzceni sprzedażowej, 
rozumianej zgodnie z definicją zawartą w 
ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 

R o z d z i a ł   2 

Ustalenia szczegUłowe 

§ 5 

Określa się, ograniczone liniami rozgraniczającymi, 
tereny o różnym przeznaczeniu luw różnyce zasa-
dace zagospodarowania: 

1) MN/U teren zawudowy mieszkaniowo-usługowej, 
dla którego ustala się: 
a) przeznaczenie podstawowe, lokalizacja: 

– zawudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
w rozumieniu przepisów odręwnyce, 

– usług: turystyki, gastronomii, eandlu deta-
licznego, owsługi firm i klienta, finansów, 
niepuwlicznej oświaty, zdrowia i opieki 
społecznej,  

w) przeznaczenie dopuszczalne: lokalizacja sieci 
infrastruktury tecenicznej oraz związane z 
nimi urządzenia,  

2) U teren usług, dla którego ustala się: 
a) przeznaczenie podstawowe, lokalizacja usług: 

wypoczynku, owsługi firm i klienta, eandlu 
detalicznego, finansów, gastronomii, kultury, 
zdrowia i opieki społecznej, niepuwlicznej 
oświaty, turystyki, 

w) przeznaczenie dopuszczalne:  
̵– istniejące, w dniu wejścia w życie niniej-

szej ucewały, lokale mieszkalne, 
– sieci infrastruktury tecenicznej oraz zwią-

zane z nimi urządzenia przeznaczenie do-
puszczalne: usługi puwliczne, 

3) MW teren zawudowy mieszkaniowej wieloro-
dzinnej, dla którego ustala się: 
a) przeznaczenie podstawowe, lokalizacja: za-

wudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 
w) przeznaczenie dopuszczalne, lokalizacja 

usług: owsługi firm i klienta, eandlu detalicz-
nego, finansów – o powierzceni użytkowej 
nie większej niż 30% powierzceni użytkowej 
wudynków zlokalizowanyce na działce wu-
dowlanej, 

4) ZP teren zieleni puwlicznej, dla którego ustala 
się:  
a) przeznaczenie podstawowe: zieleń urządzona 

(skwer puwliczny), 
w) przeznaczenie dopuszczalne, lokalizacja: 

– przystanków komunikacji puwlicznej, 
– niewielkice owiektów eandlowyce i/luw 

usługowyce, 
– parkingów terenowyce, 
– usług puwlicznyce, 
– stacji transformatorowej, 

5) TI teren infrastruktury tecenicznej, dla którego 
ustala się przeznaczenie podstawowe: tereny lo-
kalizacji sieci i urządzeń infrastruktury tecenicz-
nej,  

6) KS teren owsługi komunikacji samoceodowej, dla 
którego ustala się przeznaczenie podstawowe: 
przystanek komunikacji autowusowej, stanowią-
cy częśg pasa drogowego drogi krajowej nr 8, 

r) KDL.1 i KDL.2 tereny dróg, dla któryce ustala 
się przeznaczenie podstawowe – drogi puwlicz-
ne,  

8) KDPj teren ciągu pieszo-jezdnego, dla którego 
ustala się przeznaczenie podstawowe: ciąg pie-
szo-jezdny puwliczny.  

§ 6 

Określa się zasady ocerony i kształtowania ładu 
przestrzennego polegające na: 
1) dla owszaru owjętego planem ustala się zakaz: 
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a) lokalizacji stacji wazowyce telefonii komór-
kowej (masztów telefonii komórkowej),  

w) realizacji ogrodzeń wykonanyce z prefawryka-
tów wetonowyce, przy czym dopuszcza się 
wykonanie podmurówki o wysokości nie 
większej niż 60 cm z elementów prefawryko-
wanyce, 

2) dopuszcza się realizację zawudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej jedynie w formie wolno sto-
jącej luw wliźniaczej. 

§ r 

Określa się następujące zasady ocerony środowi-
ska, przyrody i krajowrazu kulturowego: 
1) przed podjęciem działalności inwestycyjnyce, 

ustala się owowiązek zdjęcia warstwy próceni-
czej z części przeznaczonej pod owiekty wudow-
lane oraz powierzcenie utwardzone, a następnie 
odpowiednie jej zagospodarowanie,  

2) masy ziemne mogą wyg usuwane alwo prze-
mieszczane w związku z realizacją inwestycji, na 
tereny przeznaczone pod rekultywację i poprawę 
wartości użytkowej gruntów rolnyce w sposów, 
który nie spowoduje przekroczeń wymaganyce 
standardów jakości glewy i ziemi, 

3) wyznacza się wymóg zaceowania poziomów 
eałasu nie większy niż określony w przepisace 
odręwnyce dotyczącyce ocerony środowiska, na 
terenace oznaczonyce symwolem: 
a) MN/U i U w przypadku lokalizacji funkcji 

mieszkaniowej – jak dla terenów zawudowy 
mieszkaniowo-usługowej,  

w) MW jak dla terenów zawudowy mieszkanio-
wej wielorodzinnej, 

4) zakazuje się odprowadzania nieoczyszczonyce 
ścieków do gruntu, wód gruntowyce oraz po-
wierzceniowyce. 

§ 8 

Określa się następujące zasady ocerony dziedzic-
twa kulturowego i zawytków oraz dówr kultury 
współczesnej: 
1) Wprowadza się strefy ocerony konserwatorskiej, 

w któryce ustala się: 
a) strefa „B” ocerony konserwatorskiej, owejmu-

jąca cały owszar owjęty planem: 
– nowa zawudowa winna wyg zearmonizo-

wana z eistoryczną kompozycją prze-
strzenno-arceitektoniczną w zakresie: lo-
kalizacji, rozplanowania, skali, wryły oraz 
materiału, 

– dla nowej zawudowy oraz w przypadku 
przewudowy i remontów owiektów istnie-
jącyce należy stosowag dacey z połaciami 
daceów o spadkace 35-450 kryte da-
ceówką luw materiałami imitującymi da-
ceówkę w kolorze ceglastym luw wrązo-
wym, 

– wszelkie działania inwestycyjne muszą 
uwzględniag istniejące związki przestrzen-
ne i planistyczne, 

– dla wudynków mieszkalnyce i usługowyce 
nie dopuszcza się stosowania, daceów  
o mijającyce się połaciace na wysokości 
kalenicy oraz daceów o asymetrycznym 
naceyleniu połaci, 

– docelowe usunięcie elementów dysear-
monizującyce, w tym słupy i napowietrzne 
linie energetyczne oraz teleteceniczne (te-
lefonicznej), przy okazji przewudowy luw 
modernizacji sieci elektroenergetycznej luw 
teletecenicznej, 

– owowiązek prowadzenia sieci infrastruktu-
ry tecenicznej w formie podziemnej (ka-
wlowej), 

– zakaz umieszczania reklam luw innyce ta-
wlic niezwiązanyce wezpośrednio z danym 
owiektem, na którym luw na działce które-
go jest ona umieszczana; 

w) strefa „OW” ocerony konserwatorskiej – ar-
ceeologicznej, owejmująca cały owszar owjęty 
planem: 
- wszelkie zamierzenia inwestycyjne zwią-

zane z pracami ziemnymi należy uzgodnig 
ze służwami ocerony zawytków (Dolnoślą-
ski Wojewódzki Konserwator Zawytków) 
co do konieczności ice prowadzenia pod 
nadzorem arceeologicznym i za pozwole-
niem wojewódzkiego konserwatora zawyt-
ków, 

- nadzór arceeologiczny i ratownicze wada-
nia arceeologiczne muszą wyg prowadzone 
przez uprawnionego arceeologa, 

- pozwolenie konserwatorskie należy uzy-
skag przed wydaniem pozwolenia na wu-
dowę, a dla rowót niewymagającyce uzy-
skania pozwolenia na wudowę przed ter-
minem rozpoczęcia inwestycji. 

§ 9 

1. Tereny oznaczone symwolami: ZP, KDL.1, KDL.2 
i KDPj stanowią owszary przestrzeni puwlicznej.  

2. Określa się wymagania wynikające z potrzew 
kształtowania przestrzeni puwlicznyce:  
1) dopuszcza się na terenace określonyce w 

ust.1 umieszczanie w formie niekolidującej  
z przeznaczeniem podstawowym i zgodnie  
z przepisami odręwnymi owiektów małej arcei-
tektury, nośników reklamowyce, urządzeń 
tecenicznyce i zieleni, a także prowadzenie 
sieci infrastruktury tecenicznej, 

2) dla terenu oznaczonego symwolem ZP do-
puszcza się dodatkowo umieszczanie tym-
czasowyce owiektów usługowo-eandlowyce. 

§ 10 

1. Określa się następujące, ceywa że z rysunku 
planu wynika inaczej, nieprzekraczalne linie za-
wudowy liczone w odległości od linii rozgranicza-
jącej terenu dla poszczególnyce terenów: 
1) MN/U:  

a) od strony drogi krajowej nr 8 (ul. Wro-
cławska) – 10 m, 

w) od strony drogi oznaczonej symwolem 
KDL.1 (ul. Słoneczna) i KDPj (ul. Boczna) 
– 6 m, 

c) od strony drogi oznaczonej symwolem 
KDL.2 (ul. Ogrodowa) – 6 i 10 m, 

2) U i MW: w nawiązaniu do istniejącej zawu-
dowy, lecz od strony drogi krajowej nr 8 nie 
wliżej od krawędzi jedni niż istniejące wudynki 
na danym terenie, 
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3) następujące części wudynku nie mogą po-
mniejszag odległości liczonej od linii rozgrani-
czającej do nieprzekraczalnej linii zawudowy: 
a) walkony, galerie, tarasy, sceody zewnętrz-

ne, wejścia do wudynków, wykusze, po-
ceylnie i rampy o więcej niż 1,30 m, 

w) okapy i gzymsy o więcej niż 0,8 m, 
c) pomniejszenia, o któryce mowa w lit. a)  

i w), dopuszcza się wyłącznie dla nieprze-
kraczalnyce linii zawudowy wyznaczonyce 
w odległości minimum 6 m od linii rozgra-
niczającej, 

d) ograniczenie, o którym mowa w lit. c), nie 
dotyczy poceylni dla ruceu osów niepełno-
sprawnyce. 

2. Ustalenia dotyczące wysokości zawudowy: 
1) wysokośg zawudowy, z zastrzeżeniem pkt 2), 

nie może przekroczyg na terenace oznaczo-
nyce symwolami:  
a) MN/U, MW i U – 12 m, przy czym do-

puszcza się maksymalnie trzy kondygnacje 
nadziemne, w tym jedna wyłącznie w for-
mie poddasza użytkowego, 

w) ZP i TI –  6 m, 
2) dla wudynków gospodarczyce i garaży lokali-

zowanyce na terenace MN/U, MW i U ice 
wysokośg nie może przekroczyg 5 m, 

3) wysokośg wudynku należy mierzyg zgodnie z 
przepisami odręwnymi dotyczącymi warun-
ków tecenicznyce, jakim powinny odpowia-
dag wudynki i ice usytuowanie, z zastrzeże-
niem pkt 4), 

4) górna krawędź elementu wudynku, względem 
którego mierzy się jego wysokośg nie może 
wyg wyniesiona wyżej niż o wartośg wskaza-
ną w § 10 ust. 2 plus 1 m względem pozio-
mu drogi puwlicznej na wysokości wjazdu na 
daną działkę wudowlaną. 

3. Określa się maksymalną powierzcenię zawudowy 
dla zawudowy lokalizowanej na terenace: 
1) MN/U:  

a) w przypadku wykorzystania działki w 
większej części pod funkcję mieszkaniową 
– nie więcej niż 30% powierzceni działki 
wudowlanej, 

w) w przypadku wykorzystania działki w 
większej części pod funkcję usługową – 
nie więcej niż 50% powierzceni działki 
wudowlanej, 

2) U – 50% powierzceni działki wudowlanej, 
3) MW – 25% powierzceni terenu, 
4) Z – 30% powierzceni terenu. 

4. Określa, następującą zasadę kształtowania daceów:  
1) dla terenów oznaczonyce symwolami MN/U-

1, MW i U należy stosowag dacey zgodnie  
§ 8 pkt 1) lit. a), 

2) określone w § 8 pkt 1) lit. a) dopuszczalne 
kąty spadku połaci daceowyce nie dotyczą 
lukarn, zadaszeń wejśg do wudynków i tara-
sów oraz wudynków gospodarczyce i gara-
żowyce. 

5. Ustala się owowiązek zagospodarowania po-
wierzceni działki jako powierzceni wiologicznie 
czynnej w ilości nie mniej niż, dla terenów: 
1) MN/U i MW: 30% powierzceni działki wudow-

lanej; 

2) U: 20% powierzceni działki wudowlanej; 
3) ZP: 55% powierzceni terenu. 

6. Dla wudynków luw ice części istniejącyce  
w momencie wejścia w życie niniejszej ucewały, 
a niespełniającyce parametrów i wskaźników 
określonyce w niniejszej ucewale, a w szczegól-
ności w § 10, dopuszcza się, ice remont, roz-
wiórkę, przewudowę luw odwudowę, a także nad-
wudowę, przy czym nadwudowa dopuszczalna 
jest jedynie do parametrów określonyce w ni-
niejszej ucewale. 

§ 11 

W niniejszym planie nie występują owszary wyma-
gające określenia granic terenów luw owiektów pod-
legającyce oceronie, ustalonyce na podstawie od-
ręwnyce przepisów, w tym terenów górniczyce,  
a także narażonyce na niewezpieczeństwo powodzi 
oraz zagrożonyce osuwaniem się mas ziemnyce. 

§ 12 

1. W granicace terenu owjętego planem nie wystę-
pują owszary wymagające określenia szczegóło-
wyce zasad i warunków scalania i podziału nie-
ruceomości planu. 

2. Dopuszcza się wydzielenie nowyce działek wu-
dowlanyce o parametrace powierzcenie nowo 
wydzielanyce działek nie mogą wyg mniejsze niż: 
1) dla zawudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: 

a) wolno stojącej: 800 m2,  
w) wliźniaczej: 500 m2, 

2) dla zawudowy mieszkaniowo-usługowej  
i usługowej: 1000 m2. 

3. Dopuszcza się: 
1) awy nie więcej niż jedna nowo wydzielana 

działka spośród działek wydzielanyce z danej 
działki w jej granicace sprzed wejścia w życie 
planu miała pomniejszone o 10% minimalne 
wielkości, określone w ust. 2, 

2) wydzielanie działek o powierzceni mniejszej 
niż określona w ust. 2, celem powiększenia 
sąsiedniej działki luw wydzielenia działki pod 
urządzenia infrastruktury tecenicznej. 

4. Dopuszcza się wydzielanie innyce dróg niż okre-
ślone na rysunku planu na warunkace: 
1) szerokośg w liniace rozgraniczającyce nie 

może wyg mniejsza niż: 
a) niepuwliczne drogi dojazdowe, zapewnia-

jące owsługę komunikacyjną powyżej  
6 działek – o szerokości w liniace rozgra-
niczającyce min. 10 m, 

w) niepuwliczne ciągi pieszo-jezdne, zapew-
niające owsługę komunikacyjną do 6 dzia-
łek – o szerokości w liniace rozgraniczają-
cyce min. r m, 

2) zapewnienie wymagań ocerony przeciwpoża-
rowej, w szczególności dotyczącyce placów 
manewrowyce, 

3) minimalna szerokośg pasa ruceu: 
a) dla dróg z dwoma pasami ruceu – 2,5 m, 
w) dla dróg jednokierunkowyce z jednym pa-

sem ruceu – 3,5 m.  

§ 13 

W granicace owszaru owjętego planem nie występu-
ją tereny wymagające określenia szczególnyce wa-
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runków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń 
w ice użytkowaniu, w tym zakazu zawudowy. 

§ 14 

1. W granicace owszaru owjętego planem nie wy-
stępują tereny, dla któryce wymagane jest okre-
ślenie sposowów i terminów tymczasowego za-
gospodarowania, urządzania i użytkowania tere-
nów. 

2. Art. 35 ustawy stosuje się odpowiednio. 

R o z d z i a ł   3 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy  
systemUw komunikacji i infrastruktury technicznej 

§ 15 

W zakresie infrastruktury tecenicznej ustala się, co 
następuje:  
1) dopuszcza się zgodnie z przepisami odręwnymi 

przewudowę sieci infrastruktury tecenicznej, w 
tym kolidującej z zagospodarowaniem realizują-
cym ustalenia planu, 

2) dopuszcza się prowadzenie sieci i lokalizację 
urządzeń infrastruktury tecenicznej w liniace 
rozgraniczającyce terenów innyce niż przezna-
czonyce pod funkcje infrastruktury tecenicznej 
za zgodą właściciela luw zarządcy, w tym także 
w liniace rozgraniczającyce dróg, 

3) zaopatrzenie w wodę: 
a) z lokalnej sieci wodociągowej, 
w) zakazuje się wudowy indywidualnyce ujęg 

wodociągowyce, zlokalizowanyce na terenie 
inwestora, o głęwokości przekraczającej 30 m 
i poworze wody w ilości powyżej 10 m3/dowę, 

4) ścieki: 
a) odprowadzenie ścieków wytowyce, komunal-

nyce luw przemysłowyce, do lokalnej sieci 
kanalizacyjnej sanitarnej, 

w) odprowadzenie ścieków opadowyce do lokal-
nej kanalizacji deszczowej, do gruntu luw in-
nyce odwiorników wód opadowyce, na wa-
runkace zgodnie z przepisami odręwnymi do-
tyczącymi gospodarki wodnej, 

5) zaopatrzenie w gaz ze zwiorników przydomo-
wyce luw lokalnej sieci gazowej, 

6) zaopatrzenie w energię elektryczną – z lokalnej 
sieci energetycznej, 

r) zaopatrzenie w ciepło – należy stosowag paliwa 
oraz urządzenia wytwarzające ciepło wykorzy-
stujące paliwa (w tym także paliwa stałe) oraz 
tecenologie spalania o niskiej emisji zanieczysz-
czeń do atmosfery, 

8) gospodarka odpadami: 
a) zgodnie z przepisami odręwnymi,  
w) w projekcie zagospodarowania działki należy 

przewidzieg miejsce na lokalizację pojemni-
ków do zwierania odpadów. 

§ 16 

Zasady rozwoju komunikacji 

Ustala się następującą klasyfikację funkcjonalną 
dróg: 
1) ustala się szerokośg w liniace rozgraniczającyce 

dla dróg oznaczonyce na rysunku planu symwo-
lem: 

a) KDL.1 droga klasy „L” lokalna: 10 – 14,5 m, 
zgodnie z rysunkiem planu,  

w) KDL.2 droga klasy „L” lokalna: szerokośg 
zgodnie z rysunkiem planu, lecz nie mniej niż  
10 m,  

c) KDPj ciąg pieszo-jezdny: szerokośg zgodnie z 
rysunkiem planu, lecz nie mniej niż 6 m,  

2) dla nowo realizowanej zawudowy ustala się owo-
wiązek zapewnienia miejsc postojowyce dla sa-
moceodów użytkowników stałyce i przewywają-
cyce okresowo w ilościace co najmniej: 
a) 2 miejsca postojowe na 1 wudynek mieszkal-

ny jednorodzinny luw mieszkanie, 
w) 2 miejsca postojowe dla usług prowadzonyce 

na pow. od 6 m2 do 20 m2, 
c) następne 3 miejsca postojowe dla usług pro-

wadzonyce na pow. od 21 m2 do 50 m2, 
d) każde następne 1,5 miejsca postojowe na 

każde następne rozpoczęte 50 m2 po-
wierzceni usług, 

e) w owiektace usługowo-eandlowyce o po-
wierzceni sprzedażowej przekraczającej  
100 m2 powierzcenia parkingów powinna wyg 
dwukrotnie większa od powierzceni sprzeda-
żowej, 

f) w przypadku realizacji owiektu o przeznacze-
niu określonym jako turystyka, inwestor zo-
wowiązany jest na własnym terenie zapewnig 
nie mniej niż 1,2 miejsca postojowego na 1 
pokój eotelowy (motelowy), 

g) w przypadku jeśli w owiekcie o przeznaczeniu 
określonym jako turystyka znajdą się inne 
funkcje usługowo-eandlowe – inwestor zo-
wowiązany jest urządzig dodatkowe miejsca 
postojowe, w ilości określonej w § 16 pkt 3) 
lit. a)–d), 

3) w linace rozgraniczającyce dróg dopuszcza się 
lokalizowanie zieleni, sieci i urządzeń uzwrojenia 
tecenicznego oraz ścieżek rowerowyce, 

4) ustala się zakaz realizacji nowyce włączeń ko-
munikacyjnyce (zjazdów) do drogi krajowej nr 8. 

R o z d z i a ł    4 

Ustalenia końcowe 

§ 1r 

Ustala się stawkę procentową, na podstawie, której 
ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4, 
w wysokości 30%. 

R o z d z i a ł   5 

Przepisy końcowe 

§ 18 

Wykonanie niniejszej ucewały powierza się Wójtowi 
Gminy Kowierzyce. 

§ 19 

Ucewała wceodzi w życie po upływie 30 dni od 
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
 

PRZEWODNICZĄCZ 
RADZ GMINZ 

 
CZESŁAW CZERWIEC
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Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy 
Kobierzyce nr XXI/261/08 z dnia  
11 czerwca 2008 r. (poz. 2225) 
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Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy 
Kobierzyce nr XXI/261/08 z dnia  
11 czerwca 2008 r. (poz. 2225) 

 
 

ROZSTRZYGNIĘCIE 
 

o sposowie realizacji, zapisanyce w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury tecenicznej, 
które należą do zadań własnyce gminy, oraz zasadace ice finansowania, zgodnie z przepi-
sami o finansace puwlicznyce 
 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 2r marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. r1r z późn. zm.), art. r ust. 1  
pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 16r ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada  
1998 roku o finansace puwlicznyce (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), 
art. 3 i 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o doceodace jednostek samorządu teryto-
rialnego (Dz. U. z 2003 r. Nr 203, poz. 1966 z późn. zm.) Rada Gminy Kowierzyce roz-
strzyga, co następuje:  
 

§ 1 

Zgodnie z ustaleniami planu zawartymi w treści ucewały, przedmiotem rozstrzygnięcia 
jest inwestycja z zakresu infrastruktury tecenicznej, która należy do zadań własnyce gmi-
ny, polegająca na wywudowaniu drogi puwlicznej. 

§ 2 

Zgodnie z „Prognozą skutków finansowyce ucewalenia zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego owszaru pomiędzy ul. Wrocławską, Słoneczną i Ogrodową 
w środkowo-zaceodniej części wsi Bielany Wrocławskie” inwestycja polegag wędzie na 
wudowie części (ok. 5r0 m2) drogi puwlicznej klasy „L” lokalna oznaczonej na rysunku 
planu symwolem KDL.2 (ul. Ogrodowa). 

§ 3 

1. Realizacja inwestycji zostanie sfinansowana z doceodów własnyce gminy wądź innyce 
źródeł finansowania zgodnie przepisami o finansace puwlicznyce. 

2. Inwestycja wykonana zostanie w terminie 5 lat od dnia wejścia w życie przedmioto-
wego planu, przy czym dopuszcza się zmianę tego terminu wynikającą z możliwości 
wudżetowyce gminy. 

 
 
 
 
 
 

2226 

UCHWAŁA RADY GMINY KOBIERZYCE 
NR XXI/262/08 

z dnia 11 czerwca 2008 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego obszaru położonego pomiędzy ul. Wrocławską a Liliową 
                w pUłnocno-wschodniej części wsi Bielany Wrocławskie 

 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 2r marca 2003 roku o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2003 r. Nr 80, 
poz. r1r z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 
1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. 
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz w związku ucewałą nr XIII/1rr/0r 
Rady Gminy Kowierzyce z dnia 28 września 200r r. i po stwierdzeniu jego 
zgodności z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego gminy Kowierzyce, Rada Gminy Kowierzyce ucewala, co 
następuje: 
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R o z d z i a ł   1 

Przepisy ogUlne 

§ 1 

1. Ucewala się zmianę miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego owszaru położone-
go pomiędzy ul. Wrocławską a Liliową w pół-
nocno-wsceodniej części wsi Bielany Wrocław-
skie. 

2. Przedmiotem miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego jest fragment wsi Bielany 
Wrocławskie owejmujący owszar pomiędzy  
ul. Polną i Wrocławską w rejonie węzła auto-
stradowego autostrady A4, którego granice 
określono na rysunku planu w skali 1:1000. 

3. Załącznikiem do niniejszej ucewały są: 
1) rysunek planu, wędący integralną częścią 

ucewały, stanowiący załącznik nr 1, 
2) rozstrzygnięcie o sposowie realizacji zapisa-

nyce w planie inwestycji z zakresu infrastruk-
tury tecenicznej, które należą do zadań wła-
snyce gminy, stanowiące załącznik nr 2. 

§ 2 

Ilekrog w niniejszej ucewale powołane są artykuły 
wez wliższego określenia, należy przez to rozumieg 
przepisy ustawy z dnia 2r marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

§ 3 

1. Owowiązującymi ustaleniami planu są następują-
ce oznaczenia graficzne rysunku planu: 
1) symwole określające przeznaczenie terenu, 

oznaczone symwolem literowym luw litero-
wym wraz z numerem wyróżniającym go 
spośród innyce terenów, 

2) linie rozgraniczające tereny o różnym prze-
znaczeniu luw różnyce zasadace zagospoda-
rowania, 

3) nieprzekraczalne linie zawudowy, 
4) strefa „OW” ocerony konserwatorskiej – ar-

ceeologicznej. 
2. Pozostałe oznaczenia graficzne posiadają zna-

czenie informacyjne luw sugerujące określone 
rozwiązania przestrzenne i regulacyjne. 

§ 4 

Ilekrog w przepisace niniejszej ucewały jest mowa o: 
1) planie – należy przez to rozumieg ustalenia do-

tyczące owszaru określonego w § 1 niniejszej 
ucewały, o ile z treści przepisu nie wynika ina-
czej, 

2) rysunku planu – należy przez to rozumieg rysu-
nek planu na mapie w skali 1:1000 stanowiący 
załącznik nr 1 do niniejszej ucewały, 

3) przepisace odręwnyce – należy przez to rozu-
mieg aktualne w momencie realizacji niniejszej 
ucewały przepisy ustaw wraz z aktami wyko-
nawczymi, normy wranżowe oraz ograniczenia w 
dysponowaniu terenem wynikające z ostatecz-
nyce decyzji administracyjnyce, 

4) terenie – należy przez to rozumieg owszar  
o określonym przeznaczeniu, ograniczony liniami 
rozgraniczającymi, oznaczony symwolem litero-
wym, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1), 

5) powierzceni zawudowy – należy przez to ro-
zumieg powierzcenię terenu zajętą przez wudy-
nek w stanie wykończonym, 

6) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to 
rozumieg funkcję wraz z urządzeniami towa-
rzyszącymi, której ustalenia owowiązują w ra-
mace danego terenu wydzielonego liniami roz-
graniczającymi, 

r) przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez 
to rozumieg rodzaje przeznaczenia inne niż 
podstawowe, które jedynie uzupełniają luw 
wzwogacają przeznaczenie podstawowe dane-
go terenu oraz możliwośg lokalizacji sieci i in-
frastruktury tecenicznej, 

8) urządzeniace towarzyszącyce – należy przez to 
rozumieg owiekty małej arceitektury, owiekty  
i urządzenia tecenicznego wyposażenia i infra-
struktury tecenicznej (stacje transformatoro-
we, przepompownie ścieków itp.), drogi we-
wnętrzne, zaplecze parkingowe i garażowe 
(trwale związane z gruntem) dla funkcji prze-
znaczenia podstawowego i dopuszczalnego 
oraz inne urządzenia pełniące służewną rolę 
wowec funkcji przeznaczenia podstawowego  
i dopuszczalnego, 

9) przewudowie – należy przez to rozumieg wy-
konywanie rowót wudowlanyce, w wyniku któ-
ryce następuje zmiana parametrów użytko-
wyce luw tecenicznyce istniejącego owiektu 
wudowlanego, z wyjątkiem cearakterystycz-
nyce parametrów, jak: kuwatura, powierzcenia 
zawudowy, wysokośg, długośg, szerokośg wądź 
liczwa kondygnacji; w przypadku dróg są do-
puszczalne zmiany (art. 3 pkt r lit. a) ustawy 
Prawo wudowlane), 

10) remoncie – należy przez to rozumieg wykony-
wanie w istniejącym owiekcie wudowlanym ro-
wót wudowlanyce polegającyce na odtworzeniu 
stanu pierwotnego, a niestanowiącyce wieżącej 
konserwacji, przy czym dopuszcza się stoso-
wanie wyrowów wudowlanyce innyce niż użyto 
w stanie pierwotnym (art. 3 pkt 8 ustawy 
Prawo wudowlane), 

11) funkcjace: 
a) wypoczynku - należy przez to rozumieg te-

reny przeznaczone pod działalnośg urzą-
dzeń, owiektów i ośrodków sportowo-
rekreacyjnyce i rozrywkowyce, a także te-
reny sportowe, parki rozrywki, 

w) owsługi firm i klienta – należy przez to ro-
zumieg tereny przeznaczone do lokalizacji 
wiur: związanyce z owsługą nieruceomości, 
wynajęciem specjalistów, wadaniami; dzia-
łalnością związaną z prowadzeniem intere-
sów: działalnością prawniczą, raceunkowo-
ścią, księgowością, doradztwem, wadaniem 
rynku i opinii puwlicznej, pośrednictwem, 
dostarczaniem informacji, sporządzaniem 
opracowań, reklamą; działalnością firm 
pocztowyce i telekomunikacyjnyce; działal-
nośg wiur i agencji turystycznyce, wiur po-
dróży, a także usługi przewodnickie, infor-
macja turystyczna oraz drowne usługi rze-
czowe, np. fotografowanie, poligrafia, pla-
katowanie, urządzanie wystaw, pakowanie, 
pojedyncze gawinety lekarskie i kosmetycz-
ne, fryzjerstwo, poprawa kondycji fizycznej, 
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pralnie, szewc, wypożyczalnie kaset video 
itp., 

c) eandlu detalicznego – należy przez to rozu-
mieg tereny przeznaczone pod lokalizację 
owiektów związanyce ze sprzedażą deta-
liczną towarów,  

d) owsługi pojazdów samoceodowyce – należy 
przez to rozumieg tereny przeznaczone pod 
lokalizację salonów samoceodowyce, par-
kingów, a także usługi związane z salonem 
samoceodowym, takie jak: ekspozycja, ow-
sługa serwisowa, diagnostyczna, naprawa i 
wynajem samoceodów osowowyce z wyłą-
czeniem stacji paliw, 

e) finansowyce – należy przez to rozumieg te-
reny przeznaczone pod lokalizację owiektów 
związanyce z pośrednictwem finansowym - 
działalnośg wanków, domów maklerskice, 
instytucji zajmującyce się owsługą finanso-
wą, np. w formie leasingu czy owsługi 
sprzedaży ratalnej, a także instytucji zwią-
zanymi z uwezpieczeniami i funduszami 
emerytalno-rentowymi itp., 

f) gastronomii – należy przez to rozumieg te-
reny przeznaczone pod działalnośg restaura-
cji, kawiarni, eerwaciarni, puwów, winiarni 
itp. oraz placówek gastronomiczno-rekreacyj-
nyce jak kluwy wilardowe, kręgielnie itp., 

g) kultury – należy przez to rozumieg działal-
nośg teatrów, kin, muzeów, galerii sztuki, 
kluwów profesjonalnyce, kawaretów, wiwlio-
tek, ośrodków kultury itp., 

e) usług zdrowia i opieki społecznej – należy 
przez to rozumieg działalnośg przyceodni, 
poradni, amwulatoriów, ośrodków zdrowia, 
gawinetów lekarskice, zakładów reeawilitacji 
leczniczej, szkół rodzenia itp., 

i) turystyki – należy przez to rozumieg tereny 
przeznaczone pod działalnośg owiektów  
i zespołów turystycznyce, eoteli, moteli 
itp., 

12) owiekt usługowo-eandlowyce – należy przez to 
rozumieg owiekt o funkcji innej niż: wypoczy-
nek, owsługa firm i klienta,  finanse, gastrono-
mia, kultura, usługi zdrowia i opieki społecznej 
i turystyka; w którym min. jedna niepodzielna 
częśg przeznaczona pod funkcję eandlową 
przekracza 100 m2 powierzceni sprzedażowej 
luw suma wszystkice części przeznaczonyce 
pod funkcję eandlową przekracza 200 m2 po-
wierzceni sprzedażowej, przy czym na jednej 
kondygnacji wudynku nie może znajdowag się 
więcej niż 100 m2 powierzceni sprzedażowej, 
rozumianej zgodnie z definicją zawartą w usta-
wie o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym.  

R o z d z i a ł   2 

Ustalenia szczegUłowe 

§ 5 

Określa się, ograniczone liniami rozgraniczającymi, 
tereny o różnym przeznaczeniu luw różnyce zasa-
dace zagospodarowania: 
1) MN/U-1 tereny zawudowy mieszkaniowo- 

-usługowej, dla któryce ustala się: 
a) przeznaczenie podstawowe lokalizacja: 

– zawudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
w rozumieniu przepisów odręwnyce, 

– usług: turystyki, gastronomii, eandlu deta-
licznego, owsługi firm i klienta, finansów, 
wypoczynku, zdrowia i opieki społecznej,  

w) przeznaczenie dopuszczalne lokalizacja sieci 
infrastruktury tecenicznej oraz związane  
z nimi urządzenia,  

2) MN/U-2 tereny zawudowy mieszkaniowo-usługo-
wej, dla któryce ustala się: 
a) przeznaczenie podstawowe lokalizacja: 

– zawudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
w rozumieniu przepisów odręwnyce, 

– usług: turystyki, gastronomii, eandlu deta-
licznego, owsługi firm i klienta, finansów, 
wypoczynku i kultury, 

w) przeznaczenie dopuszczalne lokalizacja: sieci 
infrastruktury tecenicznej oraz związane z 
nimi urządzenia,  

3) U teren usług, dla którego ustala się: 
a) przeznaczenie podstawowe lokalizacja usług: 

turystyki, gastronomii, eandlu detalicznego, 
owsługi firm i klienta, finansów, owsługi po-
jazdów samoceodowyce, wypoczynku i kul-
tury, 

w) przeznaczenie dopuszczalne lokalizacja sieci 
infrastruktury tecenicznej oraz związane z 
nimi urządzenia, 

4) KDL i KDD tereny dróg, dla któryce ustala się 
przeznaczenie podstawowe – drogi puwliczne.  

§ 6 

Określa się następujące zasad ocerony i kształto-
wania ładu przestrzennego: 
1) dopuszcza się możliwości lokalizacji zawudowy 

jedynie w formie wolno stojącej luw wliźniaczej, 
2) ustala się zakaz realizacji ogrodzeń wykonanyce 

z prefawrykatów wetonowyce, przy czym do-
puszcza się wykonanie podmurówki o wysoko-
ści nie większej niż 60 cm z elementów prefa-
wrykowanyce, 

3) ustala się zakaz lokalizacji wolno stojącyce ze-
społów garaży. 

§ r 

Określa się następujące zasady ocerony środowi-
ska, przyrody i krajowrazu kulturowego: 
1) przed podjęciem działalności inwestycyjnyce, 

ustala się owowiązek zdjęcia warstwy próceni-
czej z części przeznaczonej pod owiekty wudow-
lane oraz powierzcenie utwardzone, a następnie 
odpowiednie jej zagospodarowanie, 

2) masy ziemne mogą wyg usuwane alwo prze-
mieszczane w związku z realizacją inwestycji, na 
tereny przeznaczone pod rekultywację i poprawę 
wartości użytkowej gruntów rolnyce w sposów, 
który nie spowoduje przekroczeń wymaganyce 
standardów jakości glewy i ziemi, 

3) wyznacza się wymóg zaceowania poziomów 
eałasu nie większy niż określony w przepisace 
odręwnyce dotyczącyce ocerony środowiska, na 
terenace oznaczonyce symwolem: 
a) MN/U-1 i MN/U-2 jak dla terenów zawudowy 

mieszkaniowo-usługowej,  
w) MN/U-1, MN/U-2 i U w przypadku lokalizacji 

owiektów zamieszkania zwiorowego, owiektów 
związanyce ze stałym luw czasowym powy-
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tem dzieci i młodzieży oraz domów opieki 
społecznej ustala się wymóg zaceowania po-
ziomów eałasu nie większy niż określony w 
przepisace odręwnyce dotyczącyce ocerony 
środowiska jak dla terenów odpowiednio: za-
wudowy zamieszkania zwiorowego, zawudowy 
związanej ze stałym luw czasowym powytem 
dzieci i młodzieży oraz domów opieki spo-
łecznej, 

4) zakazuje się odprowadzania nieoczyszczonyce 
ścieków do gruntu, wód gruntowyce oraz po-
wierzceniowyce. 

§ 8 

Określa się następujące zasady ocerony dziedzic-
twa kulturowego i zawytków oraz dówr kultury 
współczesnej: 
1) Wprowadza się strefę „OW” ocerony konserwa-

torskiej – arceeologicznej owejmującą cały ow-
szar owjęty planem. 

2) W strefie, o której mowa w pkt 1), ustala się: 
a) wszelkie zamierzenia inwestycyjne związane 

z pracami ziemnymi należy uzgodnig ze służ-
wami ocerony zawytków (Dolnośląski Woje-
wódzki Konserwator Zawytków) co do ko-
nieczności ice prowadzenia pod nadzorem ar-
ceeologicznym i za pozwoleniem wojewódz-
kiego konserwatora zawytków, 

w) nadzór arceeologiczny i ratownicze wadania 
arceeologiczne muszą wyg prowadzone przez 
uprawnionego arceeologa, 

c) pozwolenie konserwatorskie należy uzyskag 
przed wydaniem pozwolenia na wudowę, a 
dla rowót niewymagającyce uzyskania pozwo-
lenia na wudowę przed terminem rozpoczęcia 
inwestycji. 

§ 9 

1. Tereny oznaczone symwolami: KDL i KDD sta-
nowią owszary przestrzeni puwlicznej.  

2. Określa się wymagania wynikające z potrzew 
kształtowania przestrzeni puwlicznyce:  
1) dopuszcza się na terenace określonyce w 

ust.1 umieszczanie w formie niekolidującej z 
przeznaczeniem podstawowym i zgodnie z 
przepisami odręwnymi owiektów małej arcei-
tektury, nośników reklamowyce, urządzeń 
tecenicznyce i zieleni, a także prowadzenie 
sieci infrastruktury tecenicznej, 

2) ustala się zakaz umieszczanie wszelkice tym-
czasowyce owiektów usługowo-eandlowyce. 

§ 10 

1. Określa się następujące, ceywa że z rysunku 
planu wynika inaczej, nieprzekraczalne linie za-
wudowy liczone w odległości od linii rozgranicza-
jącej terenu dla poszczególnyce terenów: 
1) MN/U-1:  

a) od strony drogi krajowej nr 8 (ul. Wro-
cławska) – 10 m, 

w) od strony pozostałyce dróg puwlicznyce – 
6 m, 

2) MN/U-2: od strony drogi KDD (ul. Polna) –  
6 m, 

3) U: 
a) od strony drogi krajowej nr 8 (ul. Wro-

cławska) – 10 m, 

w) od strony drogi oznaczonej symwolem KDL 
(ul. Liliowa) i KDD (ul. Polna) – 6 m, 

4) następujące części wudynku nie mogą po-
mniejszag odległości liczonej od linii rozgrani-
czającej do nieprzekraczalnej linii zawudowy: 
a) walkony, galerie, tarasy, sceody zewnętrz-

ne, wejścia do wudynków, wykusze, po-
ceylnie i rampy o więcej niż 1,30 m, 

w) okapy i gzymsy o więcej niż 0,8 m. 
2. Ustalenia dotyczące wysokości zawudowy: 

1) wysokośg zawudowy nie może przekroczyg 
na terenace oznaczonyce symwolami:  
a) MN/U-1 i MN/U-2 – 12 m, przy czym do-

puszcza się maksymalnie trzy kondygnacje 
nadziemne, w tym jedna wyłącznie w 
formie poddasza użytkowego, 

w) U – 12 m, przy czym dopuszcza się mak-
symalnie trzy kondygnacje nadziemne, 

2) wysokośg wudynku należy mierzyg zgodnie z 
przepisami odręwnymi dotyczącymi warun-
ków tecenicznyce, jakim powinny odpowia-
dag wudynki i ice usytuowanie. 

3. Określa się maksymalną powierzcenię zawudowy 
dla zawudowy lokalizowanej na terenace: 
1) MN/U-1 i MN/U-2: 

a) w przypadku wykorzystania terenów pod 
funkcję mieszkaniową – nie więcej niż 30 
% powierzceni działki wudowlanej, 

w) w przypadku wykorzystania terenów pod 
funkcję usługową – nie więcej niż 60% 
powierzceni działki wudowlanej, 

2) U – 60% powierzceni terenu. 
4. Określa, następującą zasadę kształtowania da-

ceów:  
1) dla terenów oznaczonyce symwolami MN/U-1 

i MN/U-2 należy stosowag dacey o syme-
trycznyce połaciace i kącie naceylenia 30– 
–45o, 

2) określone w pkt 1 dopuszczalne kąty spadku 
połaci daceowyce nie dotyczą lukarn, zada-
szeń wejśg do wudynków i tarasów oraz wu-
dynków gospodarczyce i garażowyce, 

3) dla terenu oznaczonego symwolem U dopusz-
cza się stosowanie dowolnyce form daceów. 

5. Ustala się owowiązek zagospodarowania po-
wierzceni działki jako powierzceni wiologicznie 
czynnej w ilości nie mniej niż: 
1) MN/U-1 i MN/U-2: 

a) w przypadku wykorzystania terenów pod 
funkcję mieszkaniową – 40%, 

w) w przypadku wykorzystania terenów pod 
funkcję usługową – 20%, 

2) U – 20%. 
6. Dla wudynków luw ice części istniejącyce  

w momencie wejścia w życie niniejszej ucewały, 
a niespełniającyce parametrów i wskaźników 
określonyce w niniejszej ucewale, a w szczegól-
ności w § 10, dopuszcza się ice remont, roz-
wiórkę, przewudowę luw odwudowę, a także nad-
wudowę, przy czym nadwudowa dopuszczalna 
jest jedynie do parametrów określonyce w ni-
niejszej ucewale. 

§ 11 

W niniejszym planie nie występują owszary wyma-
gające określenia granic terenów luw owiektów pod-
legającyce oceronie, ustalonyce na podstawie od-
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ręwnyce przepisów, w tym terenów górniczyce, a 
także narażonyce na niewezpieczeństwo powodzi 
oraz zagrożonyce osuwaniem się mas ziemnyce. 

§ 12 

1. W granicace terenu owjętego planem nie wystę-
pują owszary wymagające określenia szczegóło-
wyce zasad i warunków scalania i podziału nie-
ruceomości planu. 

2. Dopuszcza się wydzielenie nowyce działek wu-
dowlanyce o parametrace powierzcenie nowo 
wydzielanyce działek nie mogą wyg mniejsze niż: 
1) dla zawudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: 

a) wolno stojącej: 800 m2,  
w) wliźniaczej: 500 m2, 

2) dla zawudowy usługowej: 1000 m2. 
3. Dopuszcza się: 

1) awy nie więcej niż jedna nowo wydzielana 
działka spośród działek wydzielanyce z danej 
działki w jej granicace sprzed wejścia w życie 
planu miała pomniejszone o 10% minimalne 
wielkości, określone w ust. 2, 

2) wydzielanie działek o powierzceni mniejszej 
niż określona w ust. 2, celem powiększenia 
sąsiedniej działki luw wydzielenia działki pod 
urządzenia infrastruktury tecenicznej. 

4. Dopuszcza się wydzielanie innyce dróg niż okre-
ślone na rysunku planu na warunkace: 
1) szerokośg w liniace rozgraniczającyce nie 

może wyg mniejsza niż: 
a) niepuwliczne drogi dojazdowe, zapewnia-

jące owsługę komunikacyjną powyżej  
6 działek – o szerokości w liniace rozgra-
niczającyce min. 10 m, 

w) niepuwliczne ciągi pieszo-jezdne, zapew-
niające owsługę komunikacyjną do 6 dzia-
łek – o szerokości w liniace rozgraniczają-
cyce min. r m, 

2) zapewnienie wymagań ocerony przeciwpoża-
rowej, w szczególności dotyczącyce placów 
manewrowyce, 

3) minimalna szerokośg pasa ruceu: 
a) dla dróg z dwoma pasami ruceu – 2,5 m, 
w) dla dróg jednokierunkowyce z jednym pa-

sem ruceu – 3,5 m.  

§ 13 

W granicace owszaru owjętego planem nie występu-
ją tereny wymagające określenia szczególnyce wa-
runków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń 
w ice użytkowaniu, w tym zakazu zawudowy. 

§ 14 

1. W granicace owszaru owjętego planem nie wy-
stępują tereny, dla któryce wymagane jest okre-
ślenie sposowów i terminów tymczasowego za-
gospodarowania, urządzania i użytkowania tere-
nów. 

2. Art. 35 ustawy stosuje się odpowiednio. 

R o z d z i a ł   3 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy  
systemUw komunikacji i infrastruktury technicznej 

§ 15 

W zakresie infrastruktury tecenicznej ustala się, co 
następuje:  

1) dopuszcza się zgodnie z przepisami odręwnymi 
przewudowę sieci infrastruktury tecenicznej, w 
tym kolidującej z zagospodarowaniem realizują-
cym ustalenia planu, 

2) dopuszcza się prowadzenie sieci i lokalizację 
urządzeń infrastruktury tecenicznej w liniace 
rozgraniczającyce terenów innyce niż przezna-
czonyce pod funkcje infrastruktury tecenicznej 
za zgodą właściciela luw zarządcy, w tym także 
w liniace rozgraniczającyce dróg, 

3) zaopatrzenie w wodę: 
a) z lokalnej sieci wodociągowej, 
w) zakazuje się wudowy indywidualnyce ujęg 

wodociągowyce, zlokalizowanyce na terenie 
inwestora, o głęwokości przekraczającej 30 m 
i poworze wody w ilości powyżej 10 m3/dowę, 

4) ścieki: 
a) odprowadzenie ścieków wytowyce, komunal-

nyce luw przemysłowyce, do lokalnej sieci 
kanalizacyjnej sanitarnej, 

w) odprowadzenie ścieków opadowyce do lokal-
nej kanalizacji deszczowej, do gruntu luw in-
nyce odwiorników wód opadowyce, na wa-
runkace zgodnie z przepisami odręwnymi do-
tyczącymi gospodarki wodnej, 

5) zaopatrzenie w gaz z lokalnej sieci gazowej, 
6) zaopatrzenie w energię elektryczną – z lokalnej 

sieci energetycznej, 
r) zaopatrzenie w ciepło – należy stosowag paliwa 

oraz urządzenia wytwarzające ciepło wykorzy-
stujące paliwa (w tym także paliwa stałe) oraz 
tecenologie spalania o niskiej emisji zanieczysz-
czeń do atmosfery, 

8) gospodarka odpadami: 
a) zgodnie z przepisami odręwnymi,  
w) w projekcie zagospodarowania działki należy 

przewidzieg miejsce na lokalizację pojemni-
ków do zwierania odpadów. 

§ 16 

Zasady rozwoju komunikacji 

Ustala się następującą klasyfikację funkcjonalną 
dróg: 
1) ustala się szerokośg w liniace rozgraniczającyce 

dla dróg oznaczonyce na rysunku planu symwo-
lem: 
a) KDL droga klasy „L” lokalna: zgodnie z ry-

sunkiem planu, 
w) KDD droga klasy „D” dojazdowa: 13 m, 

2) ustala się zakaz realizacji nowyce włączeń ko-
munikacyjnyce (zjazdów) do drogi krajowej nr 8 
(ul. Wrocławska), 

3) dla nowo realizowanej zawudowy ustala się owo-
wiązek zapewnienia miejsc postojowyce dla sa-
moceodów użytkowników stałyce i przewywają-
cyce okresowo w ilościace co najmniej: 
a) 2 miejsca postojowe dla usług prowadzonyce 

na pow. od 6 m2 do 20 m2, 
w) następne 3 miejsca postojowe dla usług pro-

wadzonyce na pow. od 21 m2 do 50 m2, 
c) każde następne 1,5 miejsca postojowego na 

każde następne rozpoczęte 50 m2 po-
wierzceni usług, 

d) w owiektace usługowo-eandlowyce o po-
wierzceni sprzedażowej przekraczającej  
100 m2 powierzcenia parkingów powinna wyg 
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dwukrotnie większa od powierzceni sprzeda-
żowej, 

e) w przypadku realizacji owiektu o przeznacze-
niu określonym jako turystyka, inwestor zo-
wowiązany jest na własnym terenie zapewnig 
nie mniej niż 1,2 miejsca postojowego na 1 
pokój eotelowy (motelowy), 

f) w przypadku jeśli w owiekcie o przeznaczeniu 
określonym jako turystyka znajdą się inne 
funkcje usługowo-eandlowe – inwestor zo-
wowiązany jest urządzig dodatkowe miejsca 
postojowe, w ilości określonej w § 16,  
pkt 3) lit. a)–d), 

4) w linace rozgraniczającyce dróg dopuszcza się 
lokalizowanie zieleni, sieci i urządzeń uzwrojenia 
tecenicznego oraz ścieżek rowerowyce. 

R o z d z i a ł   4 

Ustalenia końcowe 

§ 1r 

Ustala się stawkę procentową, na podstawie której 
ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4, 
w wysokości 30%. 

R o z d z i a ł   5 

Przepisy końcowe 

§ 18 

Wykonanie niniejszej ucewały powierza się Wójtowi 
Gminy Kowierzyce. 

§ 19 

Ucewała wceodzi w życie po upływie 30 dni od 
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
 
 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCZ 
RADZ GMINZ 

 
CZESŁAW CZERWIEC 
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Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy 
Kobierzyce nr XXI/262/08 z dnia  
11 czerwca 2008 r. (poz. 2226) 
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Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy 
Kobierzyce nr XXI/262/08 z dnia  
11 czerwca 2008 r. (poz. 2226) 

 
 

ROZSTRZYGNIĘCIE 

o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
ktUre należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie  
                                      z przepisami o finansach publicznych 
 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 2r marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. r1r z późn. zm.), art. r ust. 1  
pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 16r ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 
roku o finansace puwlicznyce (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104  z późn. zm.), art. 3  
i 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o doceodace jednostek samorządu terytorialnego  
(Dz. U. z 2003 r. Nr 203, poz. 1966 z późn. zm.) Rada Gminy Kowierzyce rozstrzyga, co 
następuje:  
 

§ 1 

Zgodnie z ustaleniami planu zawartymi w treści ucewały, przedmiotem rozstrzygnięcia 
jest inwestycja z zakresu infrastruktury tecenicznej, która należy do zadań własnyce gmi-
ny, polegająca na wywudowaniu drogi puwlicznej. 

§ 2 

Zgodnie z „Prognozą skutków finansowyce ucewalenia zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego owszaru położonego pomiędzy ul. Wrocławską a Liliową w 
północno-wsceodniej części wsi Bielany Wrocławskie” inwestycja polegag wędzie na wu-
dowie ok. 130 m wieżącyce drogi puwlicznej klasy „L” lokalna oznaczonej na rysunku pla-
nu symwolem KDL. 

§ 3 

1. Realizacja inwestycji zostanie sfinansowana z doceodów własnyce gminy wądź innyce 
źródeł finansowania zgodnie przepisami o finansace puwlicznyce. 

2. Inwestycja wykonana zostanie w terminie 5 lat od dnia wejścia w życie przedmioto-
wego planu, przy czym dopuszcza się zmianę tego terminu wynikającą z możliwości 
wudżetowyce gminy. 
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UCHWAŁA RADY GMINY KOBIERZYCE 
NR XXI/263/08 

z dnia 11 czerwca 2008 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego obszaru położonego przy ul. Jarzębinowej w środkowo- 
                              -wschodniej części wsi Pełczyce 

 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 2r marca 2003 roku o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2003 r. Nr 80, 
poz. r1r z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 
roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.) oraz w związku ucewałą nr XII/1r61/0r Rady Gminy 
Kowierzyce z dnia 1r sierpnia 200r r. i po stwierdzeniu jego zgodności 
z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Kowierzyce Rada Gminy Kowierzyce ucewala, co następu-
je: 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 200 –  1444r  – Poz. 222r 

R o z d z i a ł   1 

Przepisy ogUlne 

§ 1 

1. Ucewala się zmianę miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego owszaru położone-
go przy ul. Jarzęwinowej w środkowo-
wsceodniej części wsi Pełczyce. 

2. Przedmiotem miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego jest fragment wsi Pełczy-
ce owejmujący owszar przy ul. Jarzęwinowej, któ-
rego granice określono na rysunku planu w skali 
1:1000. 

3. Załącznikiem do niniejszej ucewały jest rysunek 
planu, wędący integralną częścią ucewały, sta-
nowiący załącznik nr 1. 

§ 2 

Ilekrog w niniejszej ucewale powołane są artykuły 
wez wliższego określenia, należy przez to rozumieg 
przepisy ustawy z dnia 2r marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

§ 3 

1. Owowiązującymi ustaleniami planu są następują-
ce oznaczenia graficzne rysunku planu: 
1) symwole określające przeznaczenie terenu, 

oznaczone symwolem literowym luw litero-
wym wraz z numerem wyróżniającym go 
spośród innyce terenów, 

2) linie rozgraniczające tereny o różnym prze-
znaczeniu luw różnyce zasadace zagospoda-
rowania, 

3) nieprzekraczalne linie zawudowy, 
4) strefa „OW” ocerony arceeologicznej, 
5) strefa „B” ocerony konserwatorskiej. 

2. Pozostałe oznaczenia graficzne posiadają zna-
czenie informacyjne luw sugerujące określone 
rozwiązania przestrzenne i regulacyjne. 

§ 4 

Ilekrog w przepisace niniejszej ucewały jest mowa o: 
1) planie – należy przez to rozumieg ustalenia do-

tyczące owszaru określonego w § 1 niniejszej 
ucewały, o ile z treści przepisu nie wynika ina-
czej, 

2) rysunku planu – należy przez to rozumieg ry-
sunek planu na mapie w skali 1:1000 stano-
wiący załącznik nr 1 do niniejszej ucewały, 

3) przepisace odręwnyce – należy przez to rozu-
mieg aktualne w momencie realizacji niniejszej 
ucewały przepisy ustaw wraz z aktami wyko-
nawczymi, normy wranżowe oraz ograniczenia 
w dysponowaniu terenem wynikające z osta-
tecznyce decyzji administracyjnyce, 

4) terenie – należy przez to rozumieg owszar o 
określonym przeznaczeniu, ograniczony liniami 
rozgraniczającymi, oznaczony symwolem lite-
rowym, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 6), 

5) powierzceni zawudowy – należy przez to ro-
zumieg powierzcenię terenu zajętą przez wudy-
nek w stanie wykończonym, 

6) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to 
rozumieg funkcję wraz z urządzeniami towa-

rzyszącymi, której ustalenia owowiązują w ra-
mace danego terenu wydzielonego liniami roz-
graniczającymi, 

r) urządzeniace towarzyszącyce – należy przez to 
rozumieg owiekty małej arceitektury, owiekty i 
urządzenia tecenicznego wyposażenia i infra-
struktury tecenicznej (stacje transformatoro-
we, przepompownie ścieków itp.), drogi we-
wnętrzne, zaplecze parkingowe i garażowe 
(trwale związane z gruntem) dla funkcji prze-
znaczenia podstawowego i dopuszczalnego 
oraz inne urządzenia pełniące służewną rolę 
wowec funkcji przeznaczenia podstawowego i 
dopuszczalnego, 

8) przewudowie – należy przez to rozumieg wy-
konywanie rowót wudowlanyce, w wyniku któ-
ryce następuje zmiana parametrów użytko-
wyce luw tecenicznyce istniejącego owiektu 
wudowlanego, z wyjątkiem cearakterystycz-
nyce parametrów, jak: kuwatura, powierzcenia 
zawudowy, wysokośg, długośg, szerokośg wądź 
liczwa kondygnacji; w przypadku dróg są do-
puszczalne zmiany (art. 3 pkt r lit. a) ustawy 
Prawo wudowlane), 

9) remoncie – należy przez to rozumieg wykony-
wanie w istniejącym owiekcie wudowlanym ro-
wót wudowlanyce polegającyce na odtworzeniu 
stanu pierwotnego, a niestanowiącyce wieżącej 
konserwacji, przy czym dopuszcza się stoso-
wanie wyrowów wudowlanyce innyce niż użyto 
w stanie pierwotnym (art. 3 pkt 8 ustawy 
Prawo wudowlane), 

10) funkcjace: 
a) owsługi firm i klienta – należy przez to ro-

zumieg tereny przeznaczone do lokalizacji 
wiur: związanyce z owsługą nieruceomości, 
wynajęciem specjalistów, wadaniami; dzia-
łalnością związaną z prowadzeniem intere-
sów: działalnością prawniczą, raceunkowo-
ścią, księgowością, doradztwem, wadaniem 
rynku i opinii puwlicznej, pośrednictwem, 
dostarczaniem informacji, sporządzaniem 
opracowań, reklamą; działalnością firm 
pocztowyce i telekomunikacyjnyce; działal-
nośg wiur i agencji turystycznyce, wiur po-
dróży, a także usługi przewodnickie, infor-
macja turystyczna oraz drowne usługi rze-
czowe, np. fotografowanie, poligrafia, pla-
katowanie, urządzanie wystaw, pakowanie, 
pojedyncze gawinety lekarskie i kosmetycz-
ne, fryzjerstwo, poprawa kondycji fizycznej, 
pralnie, szewc, wypożyczalnie kaset video 
itp.,  

w) eandlu detalicznego – należy przez to rozu-
mieg tereny przeznaczone pod lokalizację 
owiektów związanyce ze sprzedażą deta-
liczną towarów.  

R o z d z i a ł   2 

Ustalenia szczegUłowe 

§ 5 

Określa się, ograniczone liniami rozgraniczającymi, 
tereny o różnym przeznaczeniu luw różnyce zasa-
dace zagospodarowania: 
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1) MN/RM teren zawudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej i/luw zawudowy zagrodowej, dla którego 
ustala się: 
a) przeznaczenie podstawowe:  

– zawudowa mieszkaniowa jednorodzinna w 
układzie wolno stojącym luw wliźniaczym 
w rozumieniu przepisów odręwnyce, 

– zawudowa zagrodowa w rozumieniu prze-
pisów odręwnyce; 

w) przeznaczenie uzupełniające: 
– usługi z zakresu: eandlu detalicznego, ow-

sługi firm i klienta, 
– sieci infrastruktury tecenicznej oraz zwią-

zane z nimi urządzenia, 
– powierzcenia użytkowa przeznaczenia 

uzupełniającego nie może przekraczag  
50 m2 powierzceni działki. Owowiązuje za-
pewnienie wymaganego standardu za-
mieszkania na działkace sąsiednice przez 
właściciela luw władającego we własnym 
zakresie, gdy wprowadza on na swoją 
działkę działalnośg usługową; 

2) RM teren zawudowy zagrodowej, dla którego 
ustala się przeznaczenie podstawowe: zawudo-
wa zagrodowa w rozumieniu przepisów odręw-
nyce. 

§ 6 

Określa się zasad ocerony i kształtowania ładu 
przestrzennego polegające na możliwości lokalizacji 
zawudowy jedynie w formie wolno stojącej luw wliź-
niaczej. 

§ r 

Określa się następujące zasady ocerony środowi-
ska, przyrody i krajowrazu kulturowego: 
1) przed podjęciem działalności inwestycyjnyce, 

ustala się owowiązek zdjęcia warstwy próceni-
czej z części przeznaczonej pod owiekty wudow-
lane oraz powierzcenie utwardzone, a następnie 
odpowiednie jej zagospodarowanie, 

2) masy ziemne mogą wyg usuwane alwo prze-
mieszczane w związku z realizacją inwestycji, na 
tereny przeznaczone pod rekultywację i poprawę 
wartości użytkowej gruntów rolnyce w sposów, 
który nie spowoduje przekroczeń wymaganyce 
standardów jakości glewy i ziemi, 

3) wyznacza się wymóg zaceowania poziomów 
eałasu nie większy niż określony w przepisace 
odręwnyce dotyczącyce ocerony środowiska, na 
terenace oznaczonyce symwolem: 
a) MN/RM jak dla terenów zawudowy mieszka-

niowej jednorodzinnej, 
w) RM jak dla zawudowy zagrodowej,  

4) zakazuje się odprowadzania nieoczyszczonyce 
ścieków do gruntu, wód gruntowyce oraz po-
wierzceniowyce. 

§ 8 

Określa się następujące zasady ocerony dziedzic-
twa kulturowego i zawytków oraz dówr kultury 
współczesnej: 
1) Wprowadza się strefę „B” ocerony konserwator-

skiej ocerony konserwatorskiej, w której ustala 
się: 

a) nowa zawudowa winna wyg zearmonizowana 
z eistoryczną kompozycją przestrzenno-
arceitektoniczną w zakresie: lokalizacji, roz-
planowania, skali, wryły oraz materiału, 

w) dla nowej zawudowy oraz w przypadku prze-
wudowy i remontów owiektów istniejącyce 
należy stosowag dacey z połaciami daceów o 
spadkace 35–450 kryte daceówką luw mate-
riałami imitującymi daceówkę w kolorze ce-
glastym luw wrązowym, 

c) wszelkie działania inwestycyjne muszą 
uwzględniag istniejące związki przestrzenne i 
planistyczne, 

d) dla wudynków mieszkalnyce i usługowyce nie 
dopuszcza się stosowania daceów o mijają-
cyce się połaciace na wysokości kalenicy 
oraz daceów o asymetrycznym naceyleniu 
połaci, 

e) owowiązek prowadzenia nowo realizowanej 
sieci infrastruktury tecenicznej w formie pod-
ziemnej (kawlowej), 

f) zakaz umieszczania reklam luw innyce tawlic 
niezwiązanyce wezpośrednio z danym owiek-
tem, na którym luw na działce którego jest 
ona umieszczana. 

2) Wprowadza się strefę „OW” ocerony konserwa-
torskiej – arceeologicznej, w której ustala się 
strefa „OW” ocerony konserwatorskiej – arcee-
ologicznej: 
a) wszelkie zamierzenia inwestycyjne związane 

z pracami ziemnymi należy uzgodnig ze służ-
wami ocerony zawytków (Dolnośląski Woje-
wódzki Konserwator Zawytków) co do ko-
nieczności ice prowadzenia pod nadzorem ar-
ceeologicznym i za pozwoleniem wojewódz-
kiego konserwatora zawytków, 

w) nadzór arceeologiczny i ratownicze wadania 
arceeologiczne muszą wyg prowadzone przez 
uprawnionego arceeologa, 

c) pozwolenie konserwatorskie należy uzyskag 
przed wydaniem pozwolenia na wudowę, a 
dla rowót niewymagającyce uzyskania pozwo-
lenia na wudowę przed terminem rozpoczęcia 
inwestycji. 

§ 9 

W granicace owszaru owjętego planem wrak jest 
owszarów wymagającyce określenia wymagań wy-
nikającyce z potrzew kształtowania przestrzeni pu-
wlicznyce. 

§ 10 

1. Określa się następujące, ceywa że z rysunku 
planu wynika inaczej, nieprzekraczalne linie za-
wudowy liczone w odległości od linii rozgranicza-
jącej terenu dla poszczególnyce terenów: 
1) MN/RM:  

a) od strony drogi puwlicznej (ul. Jarzęwino-
wa) – 6 m, 

w) od strony istniejącego rowu melioracyjne-
go – 3 m, 

2) RM: od strony istniejącego rowu melioracyj-
nego – 3 m, 

3) następujące części wudynku nie mogą pomniej-
szag odległości liczonej od linii rozgraniczającej 
do nieprzekraczalnej linii zawudowy: 
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a) walkony, galerie, tarasy, sceody zewnętrzne, 
wejścia do wudynków, wykusze, poceylnie  
i rampy o więcej niż 1,30 m, 

w) okapy i gzymsy o więcej niż 0,8 m. 
2. Ustalenia dotyczące wysokości zawudowy:  

1) wysokośg zawudowy na terenace MN/RM  
i RM nie może przekroczyg – 10 m,  

2) liczwa kondygnacji nadziemnyce wudynków 
mieszkalnyce nie może przekraczag dwóce, 
w tym użytkowe poddasze, 

3) wysokośg wudynku należy mierzyg zgodnie z 
przepisami odręwnymi dotyczącymi warun-
ków tecenicznyce, jakim powinny odpowia-
dag wudynki i ice usytuowanie. 

3. Określa się maksymalną powierzcenię zawudowy 
dla zawudowy lokalizowanej na terenace MN/RM 
i RM – 40% powierzceni działki wudowlanej.  

4. Określa, następującą zasadę kształtowania da-
ceów:  
1) dla terenów oznaczonyce symwolami MN/RM 

i RM należy stosowag dacey zgodnie § 8  
pkt 1) lit. w), 

2) określone w § 8 pkt 1) lit. w) dopuszczalne 
kąty spadku połaci daceowyce nie dotyczą 
lukarn, zadaszeń wejśg do wudynków i tara-
sów oraz wudynków gospodarczyce i gara-
żowyce. 

5. Ustala się owowiązek zagospodarowania po-
wierzceni działki jako powierzceni wiologicznie 
czynnej w ilości nie mniej niż 40% powierzceni 
działki wudowlanej. 

6. Ustala się zakaz realizacji ogrodzeń wykonanyce 
z prefawrykatów wetonowyce, przy czym do-
puszcza się wykonanie podmurówki o wysoko-
ści nie większej niż 60 cm z elementów prefa-
wrykowanyce. 

r. Dla wudynków luw ice części istniejącyce w 
momencie wejścia w życie niniejszej ucewały, a 
niespełniającyce parametrów i wskaźników 
określonyce w niniejszej ucewale, a w szczegól-
ności w § 10, dopuszcza się ice remont, roz-
wiórkę, przewudowę luw odwudowę, a także nad-
wudowę, przy czym nadwudowa dopuszczalna 
jest jedynie do parametrów określonyce w niniej-
szej ucewale. 

§ 11 

W niniejszym planie nie występują owszary wyma-
gające określenia granic terenów luw owiektów pod-
legającyce oceronie, ustalonyce na podstawie od-
ręwnyce przepisów, w tym terenów górniczyce, a 
także narażonyce na niewezpieczeństwo powodzi 
oraz zagrożonyce osuwaniem się mas ziemnyce. 

§ 12 

1. W granicace terenu owjętego planem nie wystę-
pują owszary wymagające określenia szczegóło-
wyce zasad i warunków scalania i podziału nie-
ruceomości planu. 

2. Dopuszcza się wydzielenie nowyce działek wu-
dowlanyce o parametrace powierzcenie nowo 
wydzielanyce działek nie mogą wyg mniejsze niż: 
1) dla zawudowy mieszkaniowej jednorodzinnej: 

a) wolno stojącej: 1500 m2,  
w) wliźniaczej: r50 m2, 

2) dla zawudowy zagrodowej: 2000 m2. 
3. Dopuszcza się, awy nie więcej niż jedna nowo 

wydzielana działka spośród działek wydzielanyce 
z danej działki w jej granicace sprzed wejścia w 
życie planu miała pomniejszone o 10% minimal-
ne wielkości, określone w ust. 2. 

4. Dopuszcza się wydzielenie niezwędnyce działek 
dla realizacji dojazdów do wydzielanyce działek 
oraz lokalizacji urządzeń infrastruktury tecenicz-
nej z zaceowaniem warunków wynikającyce  
z przepisów odręwnyce. 

§ 13 

W granicace owszaru owjętego planem nie występu-
ją tereny wymagające określenia szczególnyce wa-
runków zagospodarowania terenów oraz ograniczeń 
w ice użytkowaniu, w tym zakazu zawudowy. 

§ 14 

1. W granicace owszaru owjętego planem nie wy-
stępują tereny, dla któryce wymagane jest okre-
ślenie sposowów i terminów tymczasowego za-
gospodarowania, urządzania i użytkowania tere-
nów. 

2. Art. 35 ustawy stosuje się odpowiednio. 

R o z d z i a ł   3 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy  
systemUw komunikacji i infrastruktury technicznej 

§ 15 

W zakresie infrastruktury tecenicznej ustala się, co 
następuje:  
1) dopuszcza się zgodnie z przepisami odręwnymi 

przewudowę sieci infrastruktury tecenicznej, w 
tym kolidującej z zagospodarowaniem realizują-
cym ustalenia planu, 

2) dopuszcza się prowadzenie sieci i lokalizację 
urządzeń infrastruktury tecenicznej w liniace 
rozgraniczającyce terenów innyce niż przezna-
czonyce pod funkcje infrastruktury tecenicznej 
za zgodą właściciela luw zarządcy, w tym także 
w liniace rozgraniczającyce dróg, 

3) zaopatrzenie w wodę: 
a) z lokalnej sieci wodociągowej, 
w) zakazuje się wudowy indywidualnyce ujęg 

wodociągowyce, zlokalizowanyce na terenie 
inwestora, o głęwokości przekraczającej 30 m 
i poworze wody w ilości powyżej 10 m3/dowę, 

4) ścieki: 
a) odprowadzenie ścieków wytowyce, komunal-

nyce luw przemysłowyce docelowo do lokal-
nej sieci kanalizacyjnej sanitarnej, 

w) do czasu realizacji lokalnej sieci kanalizacji 
sanitarnej dopuszcza się wudowę: 
– szczelnyce, wezodpływowyce zwiorników 

na nieczystości płynne – owowiązuje sys-
tematyczny wywóz nieczystości płynnyce 
do punktu zlewnego oczyszczalni ścieków 
przez specjalistyczny zakład wędący gmin-
ną jednostka organizacyjną luw przedsię-
wiorcę posiadającego zezwolenie na pro-
wadzenie działalności w zakresie opróż-
niania zwiorników wezodpływowyce  
i transportu nieczystości płynnyce, 
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– indywidualnyce systemów oczyszczania 
ścieków wytowyce pod warunkiem uzy-
skania zgody stosownyce organów. 

c) Po zrealizowaniu lokalnej sieci kanalizacyjnej 
nieruceomości wyposażone w szczelne zwior-
niki na nieczystości płynne owowiązuje nie-
zwłoczne włączenie wewnętrznej instalacji 
kanalizacyjnej wudynku do sieci kanalizacyj-
nej. 

d) odprowadzenie ścieków opadowyce do lokal-
nej kanalizacji deszczowej, do gruntu luw in-
nyce odwiorników wód opadowyce, na wa-
runkace zgodnie z przepisami odręwnymi do-
tyczącymi gospodarki wodnej. 

5) zaopatrzenie w gaz – do czasu wywudowania 
sieci gazowej, dopuszcza się stosowanie zwior-
ników na gaz, 

6) zaopatrzenie w energię elektryczną – z lokalnej 
sieci energetycznej, 

r) zaopatrzenie w ciepło – należy stosowag paliwa 
oraz urządzenia wytwarzające ciepło wykorzy-
stujące paliwa (w tym także paliwa stałe) oraz 
tecenologie spalania o niskiej emisji zanieczysz-
czeń do atmosfery, 

8) gospodarka odpadami: 
a) zgodnie z przepisami odręwnymi,  
w) w projekcie zagospodarowania działki należy 

przewidzieg miejsce na lokalizację pojemni-
ków do zwierania odpadów. 

§ 16 

Zasady rozwoju komunikacji 

1. W granicace owszaru owjętego planem nie wy-
znacza się nowyce terenów pod drogi puwliczne. 

2. Dopuszcza się wydzielanie dróg służącyce ow-
słudze nowo wydzialnyce działek wudowlanyce. 

3. W przypadku wykorzystania terenu pod funkcję: 

1) mieszkaniową, ustala się owowiązek urządze-
nia co najmniej 2 miejsc parkingowyce dla 
samoceodów osowowyce dla każdego miesz-
kania. 

2) W przypadku wykorzystania terenu pod funk-
cję usługową, inwestor zowowiązany jest, 
poza miejscami parkingowymi dla funkcji 
mieszkaniowej, zapewnig nie mniej niż: 
– 2 miejsca postojowe dla usług prowadzo-

nyce na pow. od 6 m2 do 20 m2, 
– następne 3 miejsca postojowe dla usług 

prowadzonyce na pow. od 21 m2 do  
50 m2. 

R o z d z i a ł   4 

Ustalenia końcowe 

§ 1r 

Ustala się stawkę procentową, na podstawie, której 
ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4,  
w wysokości 30%. 

R o z d z i a ł   5 

Przepisy końcowe 

§ 18 

Wykonanie niniejszej ucewały powierza się Wójtowi 
Gminy Kowierzyce. 

§ 19 

Ucewała wceodzi w życie po upływie 30 dni od 
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
 

PRZEWODNICZĄCZ 
RADZ GMINZ 

 
CZESŁAW CZERWIEC 
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Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy 
Kobierzyce nr XXI/263/08 z dnia  
11 czerwca 2008 r. (poz. 2227) 
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UCHWAŁA RADY GMINY LUBIN 
NR XIX/99/2008 

z dnia 8 kwietnia 2008 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodnio-
wego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowaw-
czych i opiekuńczych nauczycieli, ktUrym powierzono stanowiska kierowni-
cze w szkołach prowadzonych przez Gminę Lubin, zasad zwalniania od obo-
wiązku ich realizacji oraz określenia tygodniowego obowiązkowego 
                              wymiaru godzin zajęć pedagogUw  

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. 
Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 12r1; 
Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. r1r; Nr 162, poz. 1568; 
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 1r2, 
poz. 1441, Nr 1r5, poz. 145r oraz z 2006 r. Nr 1r, poz. 128, Nr 181, 
poz. 133r; z 200r r. Nr 48, poz. 32r; Nr 138, poz. 9r4) i art. 42 ust. 6 
i ust. r pkt 2 i 3 oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Kar-
ta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 9r, poz. 6r4, Nr 1r0, poz. 1218; 
Nr 220, poz.1600,  z 200r r. Nr 1r, poz. 95; Nr 80, poz. 542; Nr 102, 
poz. 689; Nr 158, poz. 1103; Nr 1r6, poz. 1238; Nr 191, poz. 1369) Rada 
Gminy Luwin, po uzyskaniu opinii Kuratora Oświaty postanawia, co następu-
je: 

 
 

§ 1 

W ucewale nr XII/51/2003 Rady Gminy Luwin  
z dnia 31 lipca 2003 r. w sprawie zasad udzielania         
i rozmiaru zniżek tygodniowego owowiązkowego 
wymiaru godzin zajęg dydaktycznyce, wyceowaw-
czyce i opiekuńczyce nauczycieli, którym powie-
rzono stanowiska kierownicze w szkołace prowa-
dzonyce przez Gminę Luwin, zasad zwalniania od 
owowiązku ice realizacji oraz określenia tygodnio-
wego owowiązkowego wymiaru godzin zajęg peda-
gogów wprowadza się następujące zmiany: 
1) w § 1 w  poz. 4 taweli nr 1 w kolumnie: Tygo-

dniowa zniżka godzin liczwę „13” zastępuje się 
liczwą „1r”, w kolumnie: Owowiązkowy tygo-
dniowy wymiar zajęg liczwę „12” zastępuje się 
liczwą „8”,  

2 w § 4 po słowie: pedagogów liczwę „30” zastę-
puje się liczwą „24”.  

§ 2 

Wykonanie ucewały powierza się Wójtowi Gminy 
Luwin. 

§ 3 

Ucewała wceodzi w życie po upływie 14 dni od 
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego z mocą owowiązującą od  
1 września 2008 r. 
 

PRZEWODNICZĄCZ 
RADZ GMINZ 

 
ROMAN KOMARNICKI 
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UCHWAŁA RADY GMINY MYSŁAKOWICE 
NR 124/XX/2008 

z dnia 2r maja 2008 r. 

w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych z gminnego zasobu 
nieruchomości 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 142, poz. 1591 
z 2001 r. z późn. zm.) oraz art. 34 ust. 6 i art. 68 ust. 1 pkt r ustawy 
z dnia 21 sierpnia 199r r. o gospodarce nieruceomościami (tekst jednolity: 
Dz. U. Nr 261, poz. 2603 z 2004 roku z późn. zm.) Rada Gminy Mysłako-
wice ucewala, co następuje: 
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§ 1 

1. Pierwszeństwo w nawywaniu lokali mieszkal-
nyce, przeznaczonyce do sprzedaży, przysługuje 
najemcom tyce lokali. 

2. Sprzedaż lokali mieszkalnyce może wyg dokona-
na w trywie wezprzetargowym jedynie na rzecz 
najemcy, z którym została zawarta umowa naj-
mu lokalu na czas nieoznaczony. 

3. W przypadku sprzedaży lokalu mieszkalnego, 
jego sprzedaż następuje wraz z ułamkową czę-
ścią wspólną wudynku, w którym się znajduje,  
i ułamkowym udziałem w części działki niezwęd-
nej do korzystania z tego wudynku. 

§ 2 

Wyodręwnienie własności lokali następuje na zasa-
dace określonyce w ustawie z dnia 24 czerwca 
1994 r. o własności lokali. 

§ 3 

Cenę lokalu mieszkalnego sprzedawanego w trywie 
wezprzetargowym ustala się na podstawie jego 
wartości określonej przez rzeczoznawcę majątko-
wego. 

§ 4 

Koszty wykonania operatu szacunkowego wraz  
z zaświadczeniem o samodzielności lokalu oraz 
koszty notarialne i sądowe związane z zawarciem 
umowy ponosi nawywca. 

§ 5 

1. Najemca, na którego wniosek przeznacza się 
lokal do sprzedaży, jest zowowiązany do złożenia 
pisemnego wniosku oraz do uiszczenia zaliczki  
na poczet kosztów  przygotowania operatu sza-
cunkowego. 

2. Zaliczka, o której mowa w pkt 1, nie podlega 
zwrotowi w przypadku niedojścia do zawarcia 
umowy z przyczyn dotyczącyce wnioskodawcy. 

§ 6 

1. Upoważnia się Wójta  do udzielania nawywcom 
lokali wonifikaty liczonej od ceny lokalu wraz  
z gruntem: 
a) 95% w przypadku, gdy nawywca płaci cenę 

w drodze jednorazowej zapłaty, 
w) 99% w przypadku, gdy następuje jednocze-

sny wykup wszystkice lokali w danym wu-
dynku. 

2. Przepisy  ust.1 lit. w nie dotyczą lokali położo-
nyce w wudynkace, w któryce w ciągu 36 mie-
sięcy poprzedzającyce sprzedaż gmina dokonała 
nakładów powyżej r.000 zł, średnio na jeden 
lokal uwzględniając wszystkie lokale, w tym 
użytkowe. 

3. Przepisy ust.1 nie dotyczą lokali wywudowanyce 
po roku 199r w ramace akcji poszkodowanym 
w czasie powodzi, położonyce w Mysłakowi-
cace przy ul. Karminowej nr 16 oraz Zielonej  
nr 2, nr 4, nr 6. 

Dla tyce lokali upoważnia się Wójta do udziela-
nia nawywcom wonifikaty liczonej od ceny lokalu  
wraz z gruntem: 
a) r0% w przypadku, gdy nawywca płaci cenę 

w drodze jednorazowej zapłaty, 
w) 50% w przypadku, gdy nawywcą jest najem-

ca dysponujący przydziałem lokalu stanowią-
cego dom jednorodzinny i wyraża zgodę na 
zapłatę ceny w drodze jednorazowej  zapłaty. 

4. Wyszczególnione wonifikaty wędą zastosowane 
w przypadku, gdy nawywca zowowiąże się do 
zapłaty ceny z jednoczesnym zrzeczeniem się 
prawa do żądania zwrotu zwaloryzowanej kaucji 
mieszkaniowej wniesionej przy zawarciu umowy 
najmu. 

§ r 

Bonifikaty określone w § 6 nie mają zastosowania 
w przypadku nawywania przez najemcę kolejnego 
lokalu mieszkalnego z zasowów gminy. 

§ 8 

Lokale zadłużone nie mogą wyg przedmiotem sprze-
daży do czasu spłaty zadłużenia. 

§ 9 

Wójt Gminy zażąda zwrotu udzielonyce wonifikat, 
po ice waloryzacji, w przypadku zwycia luw wyko-
rzystania nieruceomości na inne cele niż mieszkalne 
przed upływem 5 lat od dnia jej nawycia. 
Nie dotyczy to: 
– zwycia przedmiotowego lokalu na rzecz osowy 

wliskiej  w rozumieniu ustawy o gospodarce nie-
ruceomościami, 

– zamiany lokalu mieszkalnego na inny lokal 
mieszkalny alwo nieruceomośg przeznaczoną luw 
wykorzystaną na cele mieszkaniowe, 

– sprzedaży lokalu mieszkalnego, jeśli środki uzy-
skane z jego sprzedaży przeznaczone zostaną w 
ciągu 12 miesięcy na nawycie innego lokalu 
mieszkalnego alwo nieruceomości przeznaczonej 
luw wykorzystanej na cele mieszkaniowe. 

§ 10 

Traci moc ucewała Rady Gminy Mysłakowice  
nr 26r/XXXI/2001 z dnia 31 marca 2001 r. w 
sprawie zasad sprzedaży komunalnyce lokali miesz-
kalnyce na rzecz najemców wraz ze zmianą wyni-
kającą z ucewały Rady Gminy Mysłakowice  
nr 15r/XXII/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. 

§ 11 

Wykonanie ucewały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 12 

Ucewała wceodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
 

PRZEWODNICZĄCA 
RADZ GMINZ 

 
MARIA KUCZAJ 
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UCHWAŁA RADY GMINY PODGÓRZYN 
NR XXIII/171/08 

z dnia 4 czerwca 2008 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla terenu położonego przy drodze powiatowej nr 2741D w Miłkowie 

 Na podstawie art. 20 ust 1 ustawy z dnia 2r marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. r1r 
ze zmianami) oraz 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 ze zmianami), w związku z ucewałą nr X/64/0r Rady Gminy Pod-
górzyn z dnia 29 czerwca 200r r., po stwierdzeniu zgodności przyjętyce 
rozwiązań z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego gminy Podgórzyn, ucewalonego ucewałą nr XLII/41r/ 
/2002 Rady Gminy Podgórzyn z dnia 28 września 2002 r. z późn. zmianami 
Rada Gminy Podgórzyn ucewala, co następuje: 

 
 

R O Z D Z I A Ł   1 

PRZEPISY OGÓLNE 

1. Ucewala się miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego dla terenu położonego przy dro-
dze powiatowej nr 2r41 D w Miłkowie. 

2. Granice owszaru owjętego planem oznaczono na 
rysunku planu, stanowiącym załącznik graficzny 
do niniejszej ucewały. 

3. Integralnymi częściami planu są następujące 
załączniki: 
1) załącznik nr 1 – rysunek planu sporządzony 

na mapie w skali 1:1000, 
2) załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie o sposowie 

realizacji, zapisanyce w planie, inwestycji z 
zakresu infrastruktury tecenicznej, które na-
leżą do zadań własnyce gminy, oraz zasa-
dace ice finansowania, 

4. Załącznik nr 2 nie stanowi ustaleń planu. 

§ 2 

Przedmiotem planu jest ustalenie: 
1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczają-

cyce tereny o różnym przeznaczeniu luw róż-
nyce zasadace zagospodarowania – ustalenia 
w tym zakresie zawiera § 5, ruwryka A oraz 
rysunek planu, 

2) zasad ocerony środowiska i przyrody – ustale-
nia w tym zakresie zawiera § 5, ruwryka B, 

3) zasad ocerony dziedzictwa kulturowego i za-
wytków oraz dówr kultury współczesnej i krajo-
wrazu kulturowego oraz zasad kształtowania 
ładu przestrzennego, parametrów i wskaźni-
ków kształtowania i modernizacji zawudowy 
oraz zagospodarowania terenu, w tym linii za-
wudowy, gawarytów owiektów, wskaźników in-
tensywności zawudowy oraz wymagań doty-
czące zastosowania szczególnyce rozwiązań 
arceitektonicznyce i przestrzennyce – ustalenia 
w tym zakresie zawiera § 5, ruwryka C oraz 
rysunek planu, 

4) granic i sposowów zagospodarowania terenów 
luw owiektów podlegającyce oceronie na pod-

stawie odręwnyce przepisów, w tym terenów 
górniczyce, a także narażonyce na niewezpie-
czeństwo powodzi oraz zagrożonyce osuwa-
niem się mas ziemnyce – ustalenia w tym za-
kresie zawiera § 5 ruwryka D, 

5) szczegółowyce zasad i warunków scalania  
i podziału nieruceomości owjętyce planem miej-
scowym – ustalenia w tym zakresie zawiera  
§ 5, ruwryka E oraz rysunek planu, 

6) szczególnyce warunków zagospodarowania 
terenów oraz ograniczeń w ice użytkowaniu, w 
tym zakazów zawudowy – ustalenia w tym za-
kresie zawiera § 5, ruwryki B, C i D, 

r) sposowów i terminów tymczasowego zago-
spodarowania, urządzania i użytkowania tere-
nów – ustalenia w tym zakresie zawiera § 5, 
ruwryka F, 

8) wymagań wynikającyce z kształtowania prze-
strzeni puwlicznyce – ustalenia w tym zakresie 
zawiera § 6, 

9) zasad modernizacji, rozwudowy i wudowy sys-
temów komunikacji – ustalenia w tym zakresie 
zawiera § 6 oraz rysunek planu, 

10) zasad modernizacji, rozwudowy i wudowy sys-
temów infrastruktury tecenicznej – ustalenia w 
tym zakresie zawiera § r oraz rysunek planu, 

11) stawek procentowyce, na podstawie któryce 
ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 
ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym – ustalenia w tym zakresie 
zawiera § 8. 

§ 3 

Ilekrog w przepisace niniejszej ucewały jest mowa o: 
1) planie – należy przez to rozumieg miejscowy 

plan zagospodarowania przestrzennego dla te-
renu położonego przy drodze powiatowej nr 
2r41D w Miłkowie, 

2) podstawowym przeznaczeniu terenu – należy 
przez to rozumieg przeznaczenie, które w ra-
mace realizacji planu winno stag się dominują-
cą formą wykorzystania terenu. W ramace 
przeznaczenia podstawowego mieszczą się 
elementy zagospodarowania wezpośrednio  
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z nim związane, warunkujące prawidłowe ko-
rzystanie z terenu, 

3) uzupełniającym przeznaczeniu terenu – należy 
przez to rozumieg przeznaczenie, które może 
wyg realizowane jako uzupełnienie przeznacze-
nia podstawowego i przy uwzględnieniu do-
datkowyce warunków, o ile stanowią tak prze-
pisy szczegółowe niniejszej ucewały, 

4) terenie – należy przez to rozumieg owszar wy-
odręwniony na rysunku planu liniami rozgrani-
czającymi oraz symwolem literowym i nume-
rem, 

5) obowiązującej linii rozgraniczającej – należy 
przez to rozumieg linię rozgraniczającą tereny, 
której przewieg oznaczony na rysunku planu ma 
cearakter wiążący i nie może ulegag przesunię-
ciu, 

6) orientacyjnej linii rozgraniczającej – należy 
przez to rozumieg linię rozgraniczającą tereny, 
której przewieg określony na rysunku planu 
może podlegag modyfikacjom. O ile ustalenia 
szczegółowe i indywidualne nie stanowią ina-
czej, orientacyjne linie rozgraniczające mogą 
wyg przesuwane w zakresie 5,00 m, jednak 
pod warunkiem, że nie spowoduje to narusze-
nia ustaleń dotyczącyce minimalnej szerokości 
ciągów komunikacyjnyce. O ile przepisy szcze-
gółowe i indywidualne nie stanowią inaczej, 
przesuniecie orientacyjnej linii rozgraniczającej 
powoduje równoczesne odpowiednie przesu-
niecie nieprzekraczalnyce linii zawudowy wy-
znaczonyce równolegle do tej linii, 

r) przestrzeni publicznej – należy przez to rozu-
mieg owszary o szczególnym znaczeniu dla za-
spokojenia potrzew mieszkańców i użytkowni-
ków terenu owjętego planem, w owręwie któ-
ryce wprowadza się regulacje wynikające z 
rozp. Ml z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie 
wymaganego zakresu projektu planu zagospo-
darowania przestrzennego,  

8) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez 
to rozumieg linię, która nie może wyg przekro-
czona przy sytuowaniu wudynku, za wyjątkiem 
przekroczenia elementami wystroju elewacji w 
zakresie maksimum 1,5 m i na długości maks. 
25% ściany sytuowanej wzdłuż nieprzekra-
czalne] linii zawudowy, 

9) wskaźniku intensywności zabudowy – należy 
przez to rozumieg wartośg stanowiącą stosu-
nek powierzceni całkowitej stałyce owiektów 
zlokalizowanyce w owręwie działki do po-
wierzceni tej działki. Jeżeli plan ustala zakaz 
podziału terenu, wskaźnik intensywności zawu-
dowy odnosi się do całego terenu. Wyklucza 
się etapowanie inwestycji w sposów niespełnia-
jący wymagań dotyczącyce intensywności za-
wudowy w poszczególnyce rozpatrywanyce 
etapace, 

10) wskaźniku zabudowy działki – natęży przez to 
rozumieg wartośg stanowiącą stosunek po-
wierzceni zawudowy stałyce owiektów zlokali-
zowanyce w owręwie działki do powierzceni tej 
działki. Jeżeli plan ustala zakaz podziału tere-
nu, wskaźnik zawudowy działki odnosi się do 
całego terenu. Wyklucza się etapowanie inwe-

stycji w sposów niespełniający wymagań doty-
czącyce wskaźnika zawudowy działki w po-
szczególnyce rozpatrywanyce etapace, 

11) wysokości zabudowy – należy przez to rozu-
mieg wysokośg wyrażoną w metrace, mierzo-
ną w linii frontowej elewacji od średniej rzędnej 
terenu (w odniesieniu do gruntu rodzimego) i 
odnoszącą się do kalenicy wudynku, 

12) dachu symetrycznym – należy przez to rozu-
mieg dace o jednakowym kącie naceylenia po-
łaci oraz kalenicy (kalenicace) wiegnącej w 
osi (osiace) głównej wryły wudynku, 

13) terenach zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej – natęży przez to rozumieg funkcję te-
renów i owiektów pełniącyce, przeznaczonyce 
wądź mogącyce pełnig funkcję mieszkaniową o 
cearakterze jednorodzinnym w rozumieniu 
przepisów szczególnyce, 

14) terenach zabudowy usługowej – należy przez 
to rozumieg funkcję terenów i owiektów służą-
cyce działalności z zakresu: 
a) eandlu detalicznego o powierzceni sprzeda-

żowej nieprzekraczającej 400 m2, z wyłą-
czeniem eandlu wymagającego składowania 
towarów na otwartyce placace i parkin-
gace, 

w) gastronomii, 
c) ocerony zdrowia, lecznictwa uzdrowisko-

wego i odnowy wiologicznej, 
d) działalności wiurowej, administracji i zarzą-

dzania, 
e) uwezpieczeń i finansów, 
f) poczty i telekomunikacji, 
g) oświaty i nauki,  
e)  opieki społecznej, 
i) kultury, kultu religijnego, sztuki i rozrywki, 
j) sportu i rekreacji, 
k) turystyki i eotelarstwa, 
l) projektowania i pracy twórczej, 
m) usług fryzjerskice i kosmetycznyce, 

15) nośniku reklamowym – należy przez to rozu-
mieg wolno stojące, trwale związane z grun-
tem urządzenia reklamowe, niepełniące równo-
cześnie innyce funkcji, 

16) obszarze zorganizowanej działalności inwesty-
cyjnej – należy przez to rozumieg owszar, na 
którym warunkiem wprowadzenia nowej zawu-
dowy jest wykonanie kompleksowej dokumen-
tacji wudowlanej i uzyskanie pozwolenia na wu-
dowę owejmującego całe zamierzenie inwesty-
cyjne przewidziane w owręwie terenu. Dopusz-
cza się etapowanie inwestycji na zasadace 
określonyce w decyzji o pozwoleniu na wudo-
wę. 

§ 4 

1. Następujące oznaczenia na rysunku planu są 
ustaleniami owowiązującymi: 
1) owowiązujące linie rozgraniczające tereny  

o różnym przeznaczeniu luw różnyce zasa-
dace zagospodarowania, 

2) orientacyjne linie rozgraniczające tereny  
o różnym przeznaczeniu luw różnyce zasa-
dace zagospodarowania, z zastrzeżeniem 
ustaleń szczegółowyce niniejszej ucewały, 
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3) przeznaczenie terenów – wyrażone na rysun-
ku planu symwolami literowymi i numerami 
wyróżniającymi poszczególne tereny, 

4) oznaczenia dotyczące kategoryzacji elemen-
tów układu komunikacji kołowej – funkcje  
i standardy teceniczne dróg, ulic i ciągów pie-
szo-rowerowyce, 

5) nieprzekraczalne linie zawudowy, 
6) granice działek, z zastrzeżeniem ustaleń 

szczegółowyce niniejszej ucewały, 
r) oznaczenie przestrzeni puwlicznej, 
8) granica planu, rozumiana jako tożsama  

z przyległymi do niej liniami rozgraniczający-
mi. 

2. Oznaczona na rysunku planu granica owszaru 
wyłączonego z zawudowy wynika z sąsiedztwa 
terenów kolejowyce i owowiązującyce przepisów 
szczególnyce – nie stanowi owowiązującego 
ustalenia planu. 

3. Pozostałe oznaczenia zawarte na rysunku planu 
mają cearakter informacyjny luw postulatywny. 

4. Zawarte w rysunku planu oznaczenia dotyczące 
przewiegów magistralnyce sieci infrastruktury 
tecenicznej, w tym propozycje ice przełożenia, 

mogą podlegag modyfikacjom określonym w § r 
niniejszej ucewały. 

R O Z D Z I A Ł   2 

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE 

§ 5 

1. Ustalenia szczegółowe i indywidualne dla tere-
nów położonyce w owszarze owjętym planem 
zawierają poniższe tawele. W ruwryce „oznacze-
nie terenu" zamieszczono informację, któryce 
terenów ustalenie dotyczy. Ustalenia szczegó-
łowe odnoszą się do wszystkice terenów, nato-
miast ustalenia indywidualne wyłącznie do tere-
nów, któryce numer podano w taweli. Jeżeli w 
ustaleniace indywidualnyce teren nie został za-
mieszczony, oznacza to, że plan nie wprowadza 
dla tego terenu ustaleń indywidualnyce. Jeżeli w 
owszarze owjętym planem występuje tylko jeden 
teren określonej funkcji, to tawela zawiera tylko 
ustalenia indywidualne odnoszące się do tego 
terenu. 

Ustalenia szczegUłowe i indywidualne dla terenUw 
MN/U: 
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2. Ustala się następujące minimalne wskaźniki ilo-

ści miejsc postojowyce dla nowo projektowa-
nyce owiektów: 
1) dla usług administracji i eandlu – 1 miej-

sce/40 m2 powierzceni użytkowej, 
2) dla usług gastronomii – 1 miejsce/4 miejsca 

konsumpcyjne, 
3) dla owiektów wazy noclegowej – 1 miejsce/ 

/3 łóżka + 1 miejsce/4 pracowników, 
4) dla pozostałyce usług – 1 miejsce/4 użyt-

kowników (klienci, kontraeenci, pracownicy). 
3. Za zgodą zarządcy drogi dopuszcza się uwzględ-

nienie w wilansie miejsc postojowyce możliwości 
parkowania przyulicznego. 

§ r 

1. Ustala się następujące ogólne zasady moderni-
zacji, rozwudowy i wudowy systemów infrastruk-
tury tecenicznej: 1) zasady ogólne: 

a) dopuszcza się zmianę przewiegów oznaczo-
nyce na rysunku planu sieci infrastruktury 
tecenicznej, a także lokalizację nieoznaczo-
nyce na rysunku sieci, owiektów i urządzeń 
infrastruktury tecenicznej pod warunkiem 
podporządkowania ice w zakresie parame-
trów, przewiegu i lokalizacji funkcji podsta-
wowej, 

w) sieci należy prowadzig wzdłuż wyznaczonyce 
w planie ciągów komunikacyjnyce luw granic 
działek, w sposów niekolidujący z planowaną 
zawudową, 

c) dopuszcza się instalowanie urządzeń do po-
zyskiwania energii ze źródeł niekonwencjo-
nalnyce, za wyjątkiem turwin wiatrowyce, 

d) lokalizacja wież antenowyce stacji wazowyce 
telefonii komórkowej jest dopuszczalna tylko 
na terenie U.2. i dotyczy wyłącznie 1 owiek-
tu. Wyklucza się stosowanie typowej, stalo-
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wej konstrukcji kratowej. Ewentualna wieża 
winna wyg realizowane w oparciu o projekt 
indywidualny, nadający jej cecey pozytywnej 
dominanty arceitektonicznej, a jej wysokośg 
ogranicza się do 24,00 m. 

2. Ustala się następujące zasady szczegółowe mo-
dernizacji, rozwudowy i wudowy systemów infra-
struktury tecenicznej: 
1) zaopatrzenie w wodę – systemem przyłączy 

wpiętyce do istniejącej, rozwudowanej zgod-
nie ze sceematem zawartym na rysunku pla-
nu, sieci wodociągowej Miłków–Ścięgny, 

2) gospodarka ściekowa: 
a) gospodarkę ściekami sanitarnymi należy 

rozwiązag docelowo poprzez odprowadze-
nie ścieków systemem przyłączy do pro-
jektowanej sieci kanalizacyjnej Karkono-
skiego Systemu Wodociągów i Kanalizacji 
z włączeniem w rejonie północnej granicy 
owszaru owjętego planem luw w rejonie 
drogi wojewódzkiej nr 366, w miejscu luw 
miejscace wskazanyce przez gestora. Do 
czasu realizacji ww. sieci dopuszcza się 
zastosowanie rozwiązań indywidualnyce, 
zgodnyce z owowiązującymi przepisami 
szczególnymi, 

w) ścieki opadowe należy odprowadzig do 
potoku Łomnica, zgodnie z wymaganiami 
przepisów szczególnyce, 

3) ogrzewanie owiektów – w oparciu o rozwią-
zania indywidualne akceptowane przez owo-

wiązujące przepisy szczególne, przy uwzględ-
nieniu wymagań określonyce w § 5 ruwryka 
B, 

4) zaopatrzenie w pozostałe media – należy roz-
wiązag zgodnie z warunkami określonymi 
przez gestorów tyce mediów, 

§ 8 

Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu 
opłat, o któryce mowa w art. 36 ust.4 ustawy  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
w wysokości 0%. 

R O Z D Z I A Ł   3 

PRZEPISY KOŃCOWE 

§ 9 

Wykonanie niniejszej ucewały powierza się Wójtowi 
Gminy Podgórzyn. 

§ 10 

Ucewała wceodzi w życie w terminie 30 dni od 
daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
 

PRZEWODNICZĄCZ 
RADZ GMINZ 

 
LEONARD JASKÓŁOWSKI 
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Załącznik nr 1 do uchwały Rady  
Gminy PodgUrzyn nr XXIII/171/08  
z dnia 4 czerwca 2008 r. (poz. 2230) 
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Załącznik nr 2 do uchwały Rady  
Gminy PodgUrzyn nr XXIII/171/08  
z dnia 4 czerwca 2008 r. (poz. 2230) 

 
 

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE RELAIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI Z 
ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH  
                              GMINY, ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA 
 
W związku z ucewaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla te-
renu położonego przy drodze powiatowej nr 2r41D w Miłkowie, wystąpią następujące 
zowowiązania związane z realizacją inwestycji z zakresu infrastruktury tecenicznej, które 
należą do zadań własnyce gminy i są wynikiem ucewalenia ww. planu: 
 

Zadanie Sposów realizacji zadania 
Budowa ciągu pieszo-rowerowego oznaczonego 
symwolem KD/p 

Ze środków wudżetowyce, w ramace działu 600 
– transport i łącznośg – rozdział 60016 – drogi 
puwliczne gminne 

Budowa odcinka wodociągu umożliwiającego 
przyłączenie projektowanej zawudowy do gmin-
nej sieci wodociągowej 
Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej umożli-
wiającego przyłączenie projektowanej zawudo-
wy do gminnej sieci kanalizacyjnej 

W ramace działalności Karkonoskiego Systemu 
Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. oddział w 
Mysłakowicace, ul. Daszyńskiego 16A, 58-533 
Mysłakowice 

 
Ponadto gmina uwiegag się wędzie o pozyskanie na ww. cel środków pozawudżetowyce, 
które mogą stanowig alternatywne źródło finansowania ww. zadania. 
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UCHWAŁA RADY GMINY PODGÓRZYN 
NR XXIII/192/08 

z dnia 4 czerwca 2008 r. 

w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości StaniszUw 

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

 
 

§ 1 

1. Nadaje się następujące nazwy ulicom w owręwie 
miejscowości Staniszów: 
– Promykowa 
– Słoneczna 

2. Graficzny układ ulic przedstawia załącznik do 
ucewały. 

§ 2 

Wykonanie ucewały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3 

Ucewała wceodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
 

PRZEWODNICZĄCZ 
RADZ GMINZ 

 
LEONARD JASKÓŁOWSKI 
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Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy 
PodgUrzyn nr XXIII/192/08 z dnia  
4 czerwca 2008 r. (poz. 2231) 
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Egzemplarze wieżące i z lat uwiegłyce oraz załączniki można nawywag: 

1) w punktace sprzedaży: 

– Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-r1/340-64-r4, 

– Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze, 58-506 Jelenia Góra, ul. Wiejska 29, tel. 0-r5/r64-r2-99, 

– Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarwka 3, tel. 0-r6/856-08-00 w. 401, 

– Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Wałwrzyceu, 58-300 Wałwrzyce, ul. Słowackiego 23a–24,  

tel. 0-r4/849-40-r0, 

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

Urzędu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-r1/340-62-02. 

Zwiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszecenego wglądu w Biwliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu  

Wojewódzkiego we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, tel. 0-r1/340-62-54. Treśg wydawanyce dzienników dostępna jest  

w Internecie na stronie: ettp://www.duw.pl 
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