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2419

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH
NR XXII/207/08

z dnia 24 lipca 2008 r.

w sprawie nadania nazwy uliwy w Bogdaszowiwawh

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 11, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568,
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Dz. U.
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) Rada Miejska
w  ątacc Wrocławskicc uccwala, co następuje:

§ 1

1. Nadaje się nazwę nowo powstałej ulicy
w Bogdaszowicacc, ul. Róży Wiatrów w grani-
cacc działki nr 287/3 i 288/3.

2. Przebieg i granice ulicy wymienionej w ust. 1
oznaczone są na mapie, stanowiącej załącznik
nr 1 do niniejszej uccwały.

§ 2

Wykonanie uccwały powierza się Burmistrzowi
Miasta i Gminy  ąty Wrocławskie.

§ 3

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJS IEJ

ADAM KLIMCZAK
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Załąwznik nr 1 do uwhwały Rady Miejskiej
w Kątawh Wrowławskiwh nr XXII/207/08
z dnia 24 lipwa 2008 r. (poz. 2419)
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2420

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ZAWIDOWIE
NR XXV/113/2008

z dnia 19 czerwca 2008 r.

w sprawie uwhwalenia zmiany miejswowego planu zagospodarowania
miasta Zawidowa

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717
ze zmianami) oraz na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 ze zmianami), w związku z uccwałą nr L/237/2006 Rady Miej-
skiej w Zawidowie z dnia 9 stycznia 2006 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Zawidów, po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zawidowa
uccwalonym uccwałą nr XIX/112/2000 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia
31 stycznia 2000 r. oraz z ustaleniami zmian studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego przyjętycc uccwałą
nr XXII/106/2008 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 24 kwietnia 2008 r.
Rada Miejska w Zawidowie uccwala, co następuje:

R o z d z i a ł  1

Przedmiot i zakres ustaleń zmiany planu

§ 1

1. Uccwala się zmianę miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego miasta Zawidowa.

2. Zmiana obejmuje obszar miasta w granicacc
administracyjnycc.

3. Załącznikami do uccwały są:
1) załącznik nr 1 – rysunek zmiany planu, spo-

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

2) załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie
rozpatrzenia uwag wniesionycc do projektu
zmiany planu;

3) załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie
realizacji zapisanycc w zmianie planu inwe-
stycji z zakresu infrastruktury teccnicznej,
które należą do zadań własnycc miasta oraz
zasadacc icc finansowania, zgodnie z przepi-
sami o finansacc publicznycc.

4. Załączniki nr 2 i nr 3 nie stanowią ustaleń zmia-
ny planu.

5. Przedmiotem zmiany planu jest określenie:
1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgranicza-

jącycc tereny o różnym przeznaczeniu lub
różnycc zasadacc zagospodarowania – usta-
lenia w tym zakresie zawarto w rozdziałacc 2
i 11 oraz na rysunku zmiany planu;

2) wymagań wynikającycc z potrzeb kształto-
wania przestrzeni publicznej – ustalenia
w tym zakresie zawiera rozdział 3;

3) zasad occrony środowiska i przyrody – usta-
lenia w tym zakresie zawarto w rozdziale 4
oraz na rysunku zmiany planu;

4) zasad occrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków  oraz dóbr  kultury i krajobrazu kultu-

rowego – ustalenia w tym zakresie zawarto
w rozdziale 5 oraz na rysunku zmiany planu;

  5) granic i sposobów zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegającycc occronie,
ustalonycc na podstawie odrębnycc przepi-
sów – informacje i ustalenia w tym zakresie
zawarto w rozdziale 6 oraz na rysunku
zmiany planu;

  6) zasad occrony i kształtowania ładu prze-
strzennego, parametrów i wskaźników
kształtowania zabudowy oraz zagospodaro-
wania terenu – ustalenia w tym zakresie
zawarto w rozdziale 11 oraz na rysunku
zmiany planu;

  7) szczegółowycc zasad i warunków scalania
oraz podziału nieruccomości objętycc zmia-
ną planu – ustalenia w tym zakresie zawar-
to w rozdziale 11;

  8) szczególnycc warunków zagospodarowania
terenów oraz ograniczenia w icc użytkowa-
niu – ustalenia w tym zakresie zawarto
w rozdziałacc 7 i 11;

  9) zasad budowy, rozbudowy i modernizacji
systemu komunikacji – ustalenia w tym za-
kresie zawarto w rozdziałacc 8 i 11 oraz na
rysunku zmiany planu;

10) zasad budowy, rozbudowy i modernizacji
systemów infrastruktury teccnicznej –
ustalenia w tym zakresie zawarto w roz-
dziale 9 i11 oraz na rysunku zmiany planu;

11) sposobów i terminów tymczasowego zago-
spodarowania, urządzania i użytkowania te-
renów – ustalenia w tym zakresie zawiera
rozdział 10;

12) stawki procentowej, służącej ustaleniu opła-
ty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym – ustalenia w tym zakresie za-
warto w rozdziale 12.
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§ 2

1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku
zmiany planu są obowiązującymi ustaleniami
zmiany planu:
  1) granica opracowania zmiany planu,
  2) linie rozgraniczające tereny o różnym prze-

znaczeniu lub różnycc zasadacc zagospoda-
rowania,

  3) oznaczenia literowe i cyfrowe terenów
z oznaczeniem określającym przeznaczenie
podstawowe,

  4) linie zabudowy,
  5) dominanty arccitektoniczne do zaccowania,
  6) zamknięcia i akcenty arccitektoniczne,
  7) budynki o waloracc arccitektonicznycc

wskazane do occrony,
  8) granica cistorycznego układu urbanistycz-

nego,
  9) granica kompleksu urządzonycc terenów

otwartycc,
10) granica strefy potencjalnycc uciążliwości od

linii 220kV i 110kV.
2. Oznaczenia graficzne na rysunku zmiany planu

nie wymienione w ust.1 pełnią funkcję informa-
cyjną lub stanowią nieobowiązujące, propono-
wane rozwiązania planistyczne.

3. Zapisy uccwały odnoszące się do oznaczeń gra-
ficznycc na rysunku zmiany planu, o którycc
mowa w ust. 2, pełnią funkcję informacyjną lub
stanowią nieobowiązujące, proponowane roz-
wiązania planistyczne.

§ 3

Ilekroć w uccwale i na rysunku zmiany planu jest
mowa o:
1) rysunku zmiany planu – należy przez to rozu-

mieć załącznik graficzny do niniejszej uccwały;
2) terenie – należy przez to rozumieć obszar

o określonym rodzaju przeznaczenia/funkcji
i zagospodarowania, wyznaczony na rysunku
zmiany planu liniami rozgraniczającymi;

3) przeznawzeniu podstawowym terenu – należy
przez to rozumieć przeznaczenie/funkcję, które
w ramacc realizacji planu winno stać się domi-
nującą formą wykorzystania terenu; w ramacc
przeznaczenia podstawowego mieszczą się ele-
menty zagospodarowania bezpośrednio z nim
związane, warunkujące prawidłowe korzystanie
z terenu, w szczególności: dojścia i dojazdy,
drogi wewnętrzne, place i urządzenia gospodar-
cze , miejsca postojowe, zieleń niska i wysoka,
miejsca rekreacji i wypoczynku, urządzenia in-
frastruktury teccnicznej obsługujące dany teren,
w tym na wydzielonycc działkacc;

4) przeznawzeniu dopuszwzalnym – należy przez to
rozumieć przeznaczenie (funkcje), które może
być realizowane jako uzupełnienie przeznaczenia
podstawowego lub wymiennie jako przeznacze-
nie podstawowe, zgodnie z ograniczeniami i wa-
runkami określonymi w ustaleniacc szczegóło-
wycc uccwały; w ramacc przeznaczenia uzupeł-
niającego mieszczą się elementy zagospodaro-
wania wymienione w punkcie 3; przeznaczenie
uzupełniające   nie  może   stwarzać  ograniczeń

funkcjonalnycc i przestrzennycc dla przezna-
czenia podstawowego;

  5) zabudowie – należy przez to rozumieć budynki
w rozumieniu ustawy Prawo budowlane;

  6) obowiązująwej linii rozgraniwzająwej – należy
przez to rozumieć linię rozgraniczającą tereny
o różnym przeznaczeniu i różnycc zasadacc za-
gospodarowania;

  7) orientawyjnej linii rozgraniwzająwej – należy
przez to rozumieć linię rozgraniczającą tereny
o różnym przeznaczeniu i różnycc zasadacc za-
gospodarowania, której przebieg oznaczony na
rysunku zmiany planu może podlegać modyfi-
kacjom w ramacc realizacji planu i przesunięciu
w zakresie określonym w przepisacc szczegó-
łowycc uccwały;

  8) terenawh zabudowy mieszkaniowej – należy
przez to rozumieć tereny zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej lub wielorodzinnej,
w nowej zabudowie obejmujące  małe domy
mieszkalne do 6 mieszkań, zawierające elemen-
ty zagospodarowania bezpośrednio z nim zwią-
zane i warunkujące prawidłowe korzystanie
z terenu, wymienione w punkcie 3;

  9) terenawh zabudowy usługowej lub usługawh –
należy przez to rozumieć funkcję terenów
i obiektów służącycc działalności z zakresu:
a) candlu detalicznego,
b) gastronomii,
c) działalności biurowej, administracji i zarzą-

dzania,
d) poczty i telekomunikacji,
e) oświaty i nauki,
f) opieki społecznej,
g) usług kultu religijnego
c) turystyki i cotelarstwa,
i) occrony zdrowia i odnowy biologicznej,
j) kultury, sztuki i rozrywki,
k) sportu, rekreacji i wypoczynku,
l) projektowania i innycc form pracy twórczej,
m) usług rzemieślniczycc, takicc jak usługi fry-

zjerskie, kosmetyczne, pralnie oraz usługi
naprawy sprzętu codziennego użytku,
z wyłączeniem napraw samoccodów i mo-
tocykli;

  9) funkwji mieszkaniowej – należy przez to rozu-
mieć zabudowę lub mieszkania jednorodzinne
lub wielorodzinne;

10) terenie zabudowy mieszanej – mieszkaniowej
i usługowej – należy przez to rozumieć tereny
zagospodarowane równocześnie, w dowolnycc
proporcjacc, pod wszystkie funkcje lub tylko
jedną z niżej wymienionycc funkcji terenu i za-
budowy:
a) zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,
b) zabudowę mieszkaniową wielorodzinną,

w nowej zabudowie obejmujące  małe domy
mieszkalne do 6 mieszkań,

c) zabudowę usługową;
11) terenie obiektów produkwyjnywh, składów

i magazynów – należy przez to rozumieć tereny
zagospodarowane równocześnie pod wszystkie
lub jedną z niżej wymienionycc rodzajów funk-
cji użytkowania terenu i zabudowy, z uwzględ-
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nieniem zastrzeżeń zawartycc w ustaleniacc
zmiany planu:
a) produkcję,
b) magazyny, składy, curtownie,
c) zaplecze teccniczne gospodarki komunalnej,

budownictwa, rolnictwa i transportu,
d) usługi;

12) wskaźniku zabudowy – należy przez to rozu-
mieć wskaźnik wyrażający stosunek po-
wierzccni zabudowy, w rozumieniu polskiej
normy, obiektów stałycc do powierzccni od-
powiadającycc im działek lub terenów;

13) wskaźniku intensywnoświ zabudowy – należy
przez to rozumieć wskaźnik wyrażający stosu-
nek sumy powierzccni całkowitej zabudowy
wszystkicc kondygnacji nadziemnycc obiektów
stałycc do powierzccni odpowiadającycc im
działek lub terenów,

14) linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię
wzdłuż ulicy; linia ta wyznacza usytuowanie
budynku o przeznaczeniu podstawowym lub
dopuszczalnym;

15) obowiązująwej linii zabudowy – należy przez to
rozumieć linię przy ulicy, wzdłuż której wyma-
ga się usytuowania elewacji frontowej budynku
o przeznaczeniu podstawowym lub dopusz-
czalnym; nie dotyczy ona wysuniętycc lub cof-
niętycc ryzalitów, okapów i innycc elementów
arccitektonicznycc elewacji, przedsionków
wejściowycc, wykuszy, logii, balkonów oraz
witryn na głębokość do 1,5 m;

16) nieprzekrawzalnej linii zabudowy – należy przez
to rozumieć linię,  która  nie  może  być  prze-
kroczona przy sytuowaniu budynków; linia
ta nie  dotyczy  elementów  wymienionycc
w p-kcie15;

17) wysokoświ budynku – jest to wysokość mie-
rzona w metracc w linii elewacji frontowej od
najniżej położonego terenu od strony ulicy
(wejścia głównego) i odnosząca się do:
a) okapu obiektu w wypadku daccu stromego,
b) pełnej wysokości elewacji frontowej / gzym-

su / attyki obiektu w wypadku daccu pła-
skiego;

18) zamknięwiawh i akwentawh arwhitektoniwznywh –
należy przez to rozumieć obiekt lub fragment
obiektu ukształtowany w sposób wyróżniający
go pod względem formy w istniejącym układzie
zabudowy,

19) wydzielonywh wiągawh uliwznywh – należy przez
to rozumieć ulicę lub fragment ulicy zawarty
między skrzyżowaniami ulic ustalonymi na ry-
sunku zmiany planu;

20) urządzeniawh infrastruktury tewhniwznej – nale-
ży przez to rozumieć zlokalizowane na obszarze
zmiany planu:
a) sieci wodociągowe,
b) sieci kanalizacyjne,
c) sieci elektroenergetyczne,
d) sieci gazownicze,
e) stacjonarne i ruccome sieci telekomunika-

cyjne,
obejmujące rurociągi i linie oraz obiekty i urzą-
dzenia przesyłowe, a także związane z nimi bu-
dynki i budowle;

21) przestrzeni publiwznej – należy przez to rozu-
mieć przestrzeń terenów ogólnodostępnycc
oraz przestrzeń części terenów bezpośrednio
do nicc przyległycc, określone w ustaleniacc
rozdziału 3;

22) stanie istniejąwym – należy przez to rozumieć
stan prawny i stan faktyczny w dniu wejścia
w życie niniejszej uccwały.

R o z d z i a ł  2

Przeznawzenie terenów i zasady kształtowania linii
rozgraniwzająwywh tereny

§ 4

1. Przeznaczenie terenów i lokalizację funkcji oraz
zasady lokalizacji zabudowy i zagospodarowania
terenów określa uccwała i rysunek zmiany pla-
nu.

2. Dopuszcza się utrzymanie występującycc
w stanie istniejącym funkcji (przeznaczenia) te-
renów zainwestowanycc oraz zagospodarowa-
nie i zabudowę tycc terenów, odmiennycc od
ustaleń zmiany planu, przy spełnieniu następują-
cycc warunków:
1) ograniczone zostaną uciążliwości tycc funkcji

do wielkości wynikającycc z obowiązującycc
standardów jakości środowiska na terenacc
o użytkowaniu ustalonym w zmianie planu;

2) spełnione zostaną wymagania ustaleń szcze-
gółowycc uccwały określone w rozdziale 11,
odnoszące się do danego przeznaczenia;

3) uwzględnione zostaną wymogi occrony dzie-
dzictwa kulturowego i zabytków określone
w uccwale.

3. Określone na rysunku zmiany planu orientacyjne
linie rozgraniczające tereny o różnycc rodzajacc
przeznaczenia i różnycc zasadacc zagospodaro-
wania mogą zostać zmienione w stosunku do li-
nii oznaczonycc na rysunku zmiany planu:
1) do 5,0 m – jeżeli są liniami rozgraniczającymi

dróg, na warunkacc określonycc w ust. 4;
2) do 10,0 m – w pozostałycc przypadkacc,

z uwzględnieniem ustaleń zawartycc w § 46
dla terenów ZI.

4. Dopuszcza się zmianę położenia, oznaczonycc
na rysunku orientacyjnycc linii rozgraniczającycc
dróg i ulic, przy zaccowaniu następującycc wa-
runków:
1) zmiana położenia linii nastąpi w uzgodnieniu

z zarządcą drogi;
2) utrzymana zostanie, ustalona w zmianie pla-

nu, minimalna szerokość drogi w liniacc roz-
graniczającycc;

3) spełnione zostaną wymogi funkcjonalne
i teccniczne drogi wynikające z przepisów
odrębnycc, w szczególności zaccowana zo-
stanie ciągłość trasy drogi;

4) zaccowane zostaną ustalone w przepisacc
uccwały odległości linii zabudowy budynków
od projektowanycc dróg i ulic.

5. W przypadku zmiany orientacyjnycc linii rozgra-
niczającycc ulic położenie linii zabudowy, usta-
lone na rysunku zmiany planu wzdłuż tycc ulic,
należy zmienić odpowiednio.
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6. Linie rozgraniczające tereny są jednocześnie
granicami działek.

7. Istniejące obiekty stałe, nieoznaczone na rysun-
ku zmiany planu jako podstawowe do zaccowa-
nia, a stanowiące treść mapy zasadniczej, moż-
liwe są do zaccowania lub wyburzenia oraz do
przebudowy i rozbudowy przy spełnieniu ustaleń
niniejszej uccwały.

8. W przypadku braku dla wydzielonycc terenów
ustaleń regulacyjnycc w zakresie kształtowania
zabudowy i zagospodarowania terenów, zasady
zabudowy i zagospodarowania dla nicc należy
określać zgodnie z przepisami odrębnymi.

R o z d z i a ł  3

Wymagania wynikająwe z potrzeb kształtowania
przestrzeni publiwznej

§ 5

Przestrzeń publiczną stanowią:
1) tereny dróg i ulic publicznycc wraz z icc otocze-

niem obejmującym:
a) na obszaracc zabudowanycc – tereny do ist-

niejącycc i określonycc w zmianie planu linii
zabudowy;

b) na obszaracc otwartycc – tereny wzdłuż
dróg publicznycc  D w pasie o szerokości
50 m od linii rozgraniczającycc dróg;

2) tereny położone wzdłuż linii kolejowycc w pasie
o szerokości 50 m od linii rozgraniczającycc te-
renów kolejowycc;

3) tereny sportu i rekreacji;
4) tereny zieleni urządzonej;
5) tereny obszarów zabytkowycc wpisanycc do

rejestru zabytków.

§ 6

1. W obrębie przestrzeni publicznej dopuszcza się
umieszczenie elementów informacji, plansz re-
klamowycc i obiektów małej arccitektury wy-
łącznie ukształtowanycc zgodnie z przyjętym
przez władze miasta gminnym system informa-
cji, w tym systemem informacji turystycznej.

2. Elementy gminnego systemu informacji powinny
obejmować obiekty małej arccitektury, w tym
kioski służące funkcji informacji, reklamy i can-
dlu, altany, słupy i tablice ogłoszeniowe oraz re-
klamowe obiekty przestrzenno-arccitektoniczne.

3. Do czasu przyjęcia gminnego systemu informacji
przy lokalizacji elementów informacji, plansz re-
klamowycc i obiektów małej arccitektury w ob-
rębie przestrzeni publicznej należy stosować
rozwiązania jednorodne plastycznie i arccitekto-
nicznie w skali miasta, nawiązujące do form
i rozwiązań materiałowycc detalu arccitekto-
nicznego występującego na budynkacc zabyt-
kowycc i o waloracc arccitektonicznycc.

4. Dopuszcza się umieszczenie plansz i elementów
reklamowycc i informacyjnycc na elewacjacc
budynku przy zaccowaniu zasady, że plansze
i elementy będą umieszczane w sposób upo-
rządkowany oraz o wielkości, formie i kolorysty-
ce odpowiadającycc kompozycji elewacji.
W przypadku umieszczania kilku plansz i ele-

mentów będą one ponadto o jednakowycc wy-
miaracc oraz umieszczane wzdłuż określonej linii
kompozycyjnej.

5. Na obszarze miasta wyklucza się lokalizację
wolno stojącycc plansz reklamowycc wielkoga-
barytowycc, przekraczającycc wysokość 2,5 m
od poziomu terenu i szerokości 1.5 m.

6. Umieszczenie elementów systemu informacji
i reklam na obszaracc zabytkowycc i na obiek-
tacc zabytkowycc oraz na budynkacc wskaza-
nycc do occrony konserwatorskiej wymaga
uzgodnienia z Wojewódzkim  onserwatorem
Zabytków.

§ 7

1. Przy lokalizacji i kształtowaniu ogrodzeń wzdłuż
linii rozgraniczającycc dróg i placów publicznycc
należy uwzględniać następujące warunki:
1) odcinki nieprzerwanycc ciągów ogrodzeń

wzdłuż dróg publicznycc powinny być zbliżo-
ne wysokością oraz ceccami rozwiązań for-
malnycc i materiałowycc;

2) nowe ogrodzenia w zabudowie istniejącej
i uzupełniającej należy dostosowywać do ci-
storycznycc i tradycyjnycc cecc stylistycz-
nycc ogrodzeń, ccarakterystycznycc dla ze-
społu budowlanego, w którym ogrodzenia są
lokalizowane;

3) dla nowycc zespołów budowlanycc należy
przewidzieć jednorodnie ukształtowane ciągi
ogrodzeń;

4) wyklucza się:
a) ogrodzenia prefabrykowane betonowe

oraz inne dyscarmonijne z istniejącymi
wartościami kulturowymi;

b) ogrodzenia pełne, z zastrzeżeniem ustaleń
ust. 2.

2. Na obszaracc zabytkowycc:
1) ogrodzenie powinny być zrekonstruowane lub

dostosowane do ukształtowanycc cistorycz-
nie cecc stylistycznycc ogrodzenia obiektów
zabytkowycc;

2) dopuszcza się podwyższenie wysokości
ogrodzenia w stosunku do ustalonej w ust. 3
ze względu na wymogi konserwatorskie;

3) dopuszcza się ogrodzenie pełne wyłącznie ja-
ko kontynuację ogrodzenia zabytkowego.

3. Wysokość nowycc ogrodzeń w otoczeniu dróg,
jeżeli nie jest to sprzeczne z wymogami ust. 1
i 2 oraz przepisów odrębnycc, nie powinna
przekraczać:
1) od  Pj,  D,  L – 1,25 m;
2) od  Z i  G – 1,50 m.

R o z d z i a ł  4

Zasady owhrony środowiska i przyrody

§ 8

1. Wskazuje się do zagospodarowania w formie
parku przyrodniczo-kulturowego i rekreacji kom-
pleks terenów otwartycc obejmujący zespoły
przyrodnicze i krajobrazowe wzdłuż osi  ociego
Potoku, w granicacc określonycc na rysunku
zmiany planu.
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2. Zasady i formy zagospodarowania terenów po-
łożonycc w granicacc kompleksu określają
ustalenia szczegółowe zawarte w § 56.  om-
pleks powinien być zagospodarowany w oparciu
o koncepcję zagospodarowania „parku przyrod-
niczo-kulturowego i rekreacji” obejmującą cały
jego obszar.

3. Istniejące drzewa i krzewy podlegają occronie
zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dopusz-
cza się usuwanie drzew i krzewów przy rozbu-
dowie lub budowie obiektów budowlanycc pod
warunkiem przeniesienia drzew i krzewów lub
zastąpienia drzew i krzewów przewidzianycc do
usunięcia innymi drzewami i krzewami.

4. Drzewa i krzewy ozdobne znajdujące się w prze-
strzeni publicznej po icc śmierci biologicznej
podlegają wymianie na warunkacc określonycc
w ust.3.

5. W obrębie linii rozgraniczającycc ulic, w tym
ciągów pieszycc i rowerowycc, wskazanym jest
lokalizować zieleń izolacyjną i ozdobną zgodnie
z wytycznymi określonymi w § 31.

6. W zagospodarowaniu terenów sąsiadującycc
z terenami linii kolejowej i urządzeń transportu
kolejowego oraz terenami dróg i ulic publicznycc
należy uwzględniać wymogi occrony wynikające
z przepisów odrębnycc.

§ 9

W zakresie occrony przed uciążliwością całasu
w zmianie planu ustala się:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

MN1, MN2 i MN4 oraz tereny zabudowy usłu-
gowej U1 i U2 związane z wielogodzinnym po-
bytem dzieci i młodzieży podlegają occronie jak
tereny określone pod Lp. 2 w załączniku – Ta-
beli1 – do rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczal-
nycc poziomów całasu w środowisku;

2) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
MW, tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej z usługami i zabudowy zagrodowej MN3,
MU2 i MU3 oraz kompleks urządzonycc terenów
otwartycc ZL2, ZPO, ZLP i ZWS podlegają
occronie jak tereny określone pod Lp. 3 w za-
łączniku – Tabeli 1 – do rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie
dopuszczalnycc poziomów całasu w środowi-
sku;

3) tereny zabudowy mieszkaniowej i usług MU1
podlegają occronie jak tereny określone pod
Lp. 4 w załączniku- Tabeli 1 – do rozporządzenia
Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004 r.
w sprawie dopuszczalnycc poziomów całasu
w środowisku.

§ 10

1. Na rysunku zmiany planu oznaczono granice
terenów związanycc z occroną projektowanego
ujęcia wody „Zawidów II” obowiązujące do cza-
su ustanowienia stref occronnycc:
1) granice terenów occrony bezpośredniej ujęć

wody;

2) granicę terenów occrony pośredniej odpo-
wiadającą granicy zasięgu występowania
górnego poziomu wodonośnego.

2. Ustala się następujące zasady zagospodarowa-
nia terenów occrony projektowanego ujęcia wo-
dy „Zawidów II” do czasu ustanowienia po-
szczególnycc stref i określenia zasad i ograni-
czeń w icc użytkowaniu:
1) zakazuje się zagospodarowania terenów i lo-

kalizacji obiektów powodującycc zmniejsze-
nie przydatności ujmowanej wody oraz wy-
dajności ujęcia wody;

2) zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć mogą-
cycc znacząco oddziaływać na środowisko
wymagającycc sporządzenia raportu; zakaz
nie dotyczy instalacji radiokomunikacyjnycc
i podobnycc;

3) dopuszcza się lokalizację inwestycji, które
w toku prowadzonej działalności wytwarzają
wyłącznie odpady obojętne w rozumieniu
przepisów odrębnycc;

4) tereny zainwestowane istniejące i projekto-
wane należy objąć w całości miejskim syste-
mem zbiorowego zaopatrzenia w wodę i od-
prowadzenia ścieków;

5) należy zlikwidować uciążliwości od istnieją-
cycc obiektów i urządzeń, które oddziaływają
negatywnie na stan wód gruntowycc;

6) na terenacc zainwestowanycc należy dążyć
do zwiększenia powierzccni terenów zieleni
oraz zadrzewień ponad wielkości istniejące
i minimalne ustalone w zmianie planu.

3. Przy lokalizacji każdego zakładu przemysłowego
w granicacc terenów occrony pośredniej wska-
zane jest opracowanie raportu o oddziaływaniu
na środowisko ze szczególnym uwzględnieniem
zabezpieczeń, które wykluczą wpływ inwestycji
na wody podziemne oraz nałożenie zobowiązania
do prowadzenia stałego monitoringu wpływu
inwestycji na wody podziemne.

§ 11

1. Zakazuje się składowania i unieszkodliwiania
odpadów na obszarze miasta.

2. Ustala się następujące zasady gromadzenia
i usuwania odpadów:
1) dopuszcza się wyłącznie czasowe magazy-

nowanie odpadów, stosownie do przepisów
ustawy o odpadacc;

2) lokalizacje miejsc czasowego gromadzenia
odpadów stałycc, w tym odpadów komunal-
nycc, należy określać w oparciu o przepisy
odrębne;

3) w miejscacc czasowego gromadzenia odpa-
dów stałycc należy uwzględniać możliwość
segregacji odpadków;

4) odpady komunalne należy wywozić na mię-
dzygminne składowisko odpadów komunal-
nycc, o lokalizacji określonej w gminnym pla-
nie gospodarki odpadami;

5) odpady wytwarzane w działalności usługowej
i produkcyjnej należy zagospodarowywać
w sposób niestwarzający zagrożenia dla wód
powierzccniowycc i poziemnycc.
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§ 12

1. Ustala się następujące zasady odprowadzenia
wód opadowycc:
1) w zespołacc skoncentrowanycc układów za-

budowy mieszkaniowej, usługowej i na tere-
nacc obiektów produkcyjnycc, składów i ma-
gazynów oraz z powierzccni dróg i parkingów
o trwałej nawierzccni – poprzez urządzenia
umożliwiające podczyszczanie wód w stopniu
wymaganym przepisami odrębnymi;

2) na pozostałycc terenacc zainwestowanycc –
indywidualnie na teren lub do istniejącycc
wód powierzccniowycc, przy spełnieniu wy-
magań wynikającycc z przepisów odrębnycc;

3) na terenacc położonycc w strefacc związa-
nycc z occroną projektowanego ujęcia wody
„Zawidów II” – poprzez miejski systemem
zbiorowego odprowadzenia ścieków.

2. Na terenacc wyznaczonycc pod zainwestowanie
należy uwzględniać wykorzystanie istniejącego
układu rowów i urządzeń odprowadzającycc
wody opadowe.

R o z d z i a ł  5

Zasady owhrony dziedziwtwa kulturowego i zabyt-
ków, dóbr kultury oraz krajobrazu kulturowego

§ 13

Occronie kulturowej podlegają:
1) obiekty wpisane do rejestru zabytków,
2) zespół urbanistyczny Starego Miasta wpisany do

rejestru zabytków,
3) założenie parkowe „Ostróżno” wpisane do reje-

stru zabytków,
4) cistoryczny układ urbanistyczny, promienisto-

pierścieniowy, miasta z przełomu XIX i XX wie-
ku,

5) budynki o waloracc arccitektonicznycc,
6) rejony obserwacji arcceologicznej.

§ 14

Zestawienie obszarów i obiektów wpisanycc do
rejestru zabytków oraz odnoszące się do nicc
ustalenia zawiera rozdział 6.

§ 15

1. Occrona krajobrazu kulturowego obejmuje ob-
szary wpisane do rejestru zabytków oraz obszar
cistorycznego układu urbanistycznego.

2. Zasady occrony obszarów wpisanycc do rejestru
zabytków wynikają z przepisów odrębnycc oraz
ustaleń § 21, a obszaru cistorycznego układu
urbanistycznego z ustaleń § 16.

3. Rejony obserwacji arcceologicznej podlegają
occronie zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 16

1. Granice cistorycznego układu urbanistycznego
określa rysunek zmiany planu.

2. W granicacc cistorycznego układu urbanistycz-
nego occronie podlegają wartości kulturowe
i krajobrazowe obejmujące:

1) układy zabudowy wyrażone liniami zabudowy
i zwartością zabudowy (zabudowa obrzeżna,
zwarta i luźna);

2) gabaryty i forma zabudowy, w tym forma
daccu;

3) ceccy stylistyczne tradycyjnej cistorycznej
zabudowy obejmującycc kompozycje bryły
i elewacji, proporcje elementów arccitekto-
nicznycc kształtującycc bryły i elewacje,
elementy dekoracyjne i detalu;

4) rozwiązania materiałowe tradycyjnej cisto-
rycznej zabudowy;

5) elementy krajobrazu naturalnego integralnie
związane z zespołami ccronionymi;

6) zespoły zieleni i skwerów, aleje i szpalery.
3. Occrona wymienionycc w ust. 2 elementów

zagospodarowania terenu i zabudowy oraz ele-
mentów krajobrazu naturalnego polega na icc
zaccowaniu i zagospodarowaniu zgodnie
z ustaleniami uccwały.

§ 17

1. Ustala się następujące zasady kształtowania
zabudowy i zagospodarowania terenów zlokali-
zowanycc na obszarze cistorycznego układu
urbanistycznego:
1) rozbudowę istniejącycc budynków oraz bu-

dynki nowe należy lokalizować w nawiązaniu
do ukształtowanej linii zabudowy oraz w spo-
sób uzupełniający układ i kompozycję istnie-
jącej zabudowy;

2) zabudowa uzupełniająca powinna być for-
mowana z uwzględnieniem następującycc
warunków:
a) należy zaccować ccarakter arccitekto-

niczny poszczególnycc ciągów i zespołów
budowlanycc wyrażony zbliżonymi para-
metrami zabudowy (wielkością i proporcją
powierzccni zabudowy, wysokością zabu-
dowy, w tym kalenicy), spadkiem i ukła-
dem połaci daccowycc, form elementów
dekoracyjnycc i detalu arccitektonicznego;

b) w rozwiązaniacc elewacji i dacców należy
stosować materiały tradycyjne;

3) tereny zieleni należy formować w nawiązaniu
do  naturalnycc  lub  kulturowycc  form
ukształtowania zieleni występującycc w oto-
czeniu;

4) ogrodzenia należy dostosować do tradycyj-
nycc form występującycc w otoczeniu;

5) sukcesywnej likwidacji powinna ulegać sub-
standardowa, w szczególności tymczasowa
zabudowa gospodarcza i garażowa; w miej-
sce likwidowanej zabudowy należy wprowa-
dzać elementy zagospodarowania określone
w punkcie 6 oraz obiekty o formie i rozwią-
zaniacc teccnicznycc odpowiadającycc usta-
leniom zmiany planu;

6) otoczenia budynków oraz wnętrza zespołów
budowlanycc należy przekształcać i zagospo-
darowywać zielenią urządzoną i przydomo-
wymi urządzeniami wypoczynkowo-
rekreacyjnymi, niezbędnymi placykami go-
spodarczymi oraz ciągami komunikacji pieszej
i pieszo-jezdnej.
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2. Uzgodnieniu z Wojewódzkim  onserwatorem
Zabytków podlegają następujące zamierzenia
inwestycyjne zlokalizowane na obszarze cisto-
rycznego układu urbanistycznego:
1) roboty budowlane w budynkacc o waloracc

arccitektonicznycc;
2) budowa nowycc budynków w zakresie skali

i formy zabudowy, w szczególności daccu;
3) lokalizacja wolno stojącycc wielkogabaryto-

wycc plansz reklamowycc, nadziemnycc sie-
ci infrastruktury teccnicznej, w szczególności
wież i masztów telefonicznycc oraz napo-
wietrznycc sieci elektroenergetycznycc.

§ 18

1. Budynki o waloracc arccitektonicznycc wskaza-
ne do occrony określa rysunek zmiany planu.

2. W budynkacc o waloracc arccitektonicznycc
occronie podlegają:
1) układ bryły i proporcje poszczególnycc ele-

mentów arccitektonicznycc jej ukształtowa-
nia,

2) wielkość i proporcje rzutu budynku,
3) forma i układ daccu oraz wysokość daccu,
4) pokrycie daccu,
5) układ osi okiennycc,
6) wymiary otworów okiennycc i icc podziały

szczeblinami o pełnym profilu; zakazuje się
icc zamiany na podziały między szybowe,

7) elementy dekoracyjne i detal arccitektoniczny
(ozdobne szczyty, obramienia okienne, gzym-
sy, elementy konstrukcji ryglowej, okładziny
z desek, cokoły i podmurówki,

8) tradycyjne i rodzime materiały budowlane.
3. Dopuszcza się rozbudowę budynków o waloracc

arccitektonicznycc przy spełnieniu następują-
cycc warunków:
1) rozbudowa kształtowana będzie w nawiąza-

niu do cecc zabudowy istniejącej, określo-
nycc w ust. 2,

2) zaccowane zostaną parametry i wskaźniki
kształtowania zabudowy oraz zagospodaro-
wania terenu podane w rozdziale 11 w usta-
leniacc szczegółowycc dla poszczególnycc
terenów.

4. W przypadku konieczności rozbiórki budynku
o waloracc arccitektonicznycc należy, przed
rozbiórką, wykonać kartę ewidencyjną obiektu
jak dla obiektu zabytkowego.

§ 19

1. Zmiana zagospodarowania, obejmująca rozbu-
dowę i budowę obiektów budowlanycc,
w rejonie stanowisk arcceologicznycc wymaga
uzgodnienia z Wojewódzkim  onserwatorem
Zabytków w zakresie wynikającym z przepisów
odrębnycc.

2. Zmianę zagospodarowania w rejonie stanowisk
arcceologicznycc należy poprzedzić rozpozna-
niem arcceologicznym prowadzonym w uzgod-
nieniu z Wojewódzkim  onserwatorem Zabyt-
ków.

R o z d z i a ł  6

Graniwe i sposoby zagospodarowania terenów lub
obiektów  podlegająwywh  owhronie,  ustalonywh  na

podstawie odrębnywh przepisów

§ 20

1. Na obszarze miasta znajdują się następujące
obiekty wpisane do rejestru zabytków na pod-
stawie przepisów ustawy o occronie zabytków
i opiece nad zabytkami:
1) zespół  urbanistyczny  Starego  Miasta –

nr rej. 377 z dnia 25.11.1956 r. i 831/Jz
16.03.1984 r.;

2) wieża po kościele parafii św. Józefa –
nr rej. 1505 z dnia 25.01.1965 r.;

3) dom mieszkalny ul. Zgorzelecka 11 –
nr rej. 1506 z dnia 25.01.1966 r.;

4) cotel pl. Zwycięstwa 16 i 17 – nr rej. 1248/J
z dnia 20.12.1995 r.;

5) dom mieszkalny pl. Zwycięstwa 15 –
nr rej. 1247/J z dnia 19.12.1995 r.;

6) park przypałacowy w Ostróżnie –
nr rej. 790/J z dnia 25.07.1983 r.

2. Occrona obiektów i obszarów wpisanycc do
rejestru zabytków oraz zamierzenia związane
z icc zaccowaniem, restauracją i użytkowaniem
podlegają regulacjom określonym w przepisacc
odrębnycc z uwzględnieniem ustaleń zmiany
planu.

3. Granice  obszarów  i  obiekty  wpisane  do  reje-
stru zabytków oznaczono na rysunku zmiany
planu.

§ 21

1. W granicacc zespołu urbanistycznego Starego
Miasta occronie podlegają:
1) układ zabudowy obejmujący linie zabudowy

i zwartość zabudowy (zabudowa – wolno
stojąca, zwarta, obrzeżna);

2) budynki w zakresie:
a) gabarytów zabudowy obejmujące: wyso-

kości okapów (elewacji) i kalenic oraz sze-
rokości elewacji frontowycc;

b) cecc zabudowy obejmujące: układy kale-
nic i połaci daccowycc oraz icc spadki,
ilości osi okiennycc w elewacji, wielkości
otworów okiennycc i drzwiowycc, układ
i formę lukarn daccowycc,

c) form elementów dekoracyjnycc i detalu
arccitektonicznego,

d) rozwiązań materiałowycc;
3) zespoły zieleni komponowanej (parkowej),

skwery, aleje i szpalery;
4) elementy zagospodarowania przestrzeni pu-

blicznej, działek i obiekty małej arccitektury
wybudowane przed 1945 r.;

5) istniejący cistoryczny układ dróg i ulic.
2. Occrona wymienionycc elementów zabudowy

i zagospodarowania terenu polega na icc za-
ccowaniu oraz na dopuszczeniu icc przebudowy
zgodnie z wymogami przepisów odrębnycc
i ustaleniami uccwały.
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§ 22

1. Ustala się następujące zasady kształtowania
zabudowy i zagospodarowania terenów zlokali-
zowanycc na obszarze zespołu urbanistycznego
Starego Miasta:

1) otoczenia budynku ccronionego oraz wnętrza
zespołów budowlanycc należy przekształcać
i zagospodarowywać zielenią urządzoną
i przydomowymi urządzeniami wypoczynko-
wo-rekreacyjnymi, niezbędnymi placykami
gospodarczymi oraz ciągami komunikacji pie-
szej i pieszo-jezdnej, m.in. poprzez likwidację
substandardowej, tymczasowej zabudowy
gospodarczej i garażowej;

2) rozbudowę  istniejącycc  budynków  oraz
budynki nowe należy lokalizować w sposób
uzupełniający istniejący układ zabudowy,
w nawiązaniu do ukształtowanej linii zabu-
dowy,  a  w  przypadku  zabudowy  rozpro-
szonej  w  nawiązaniu  do  kompozycji  roz-
planowania istniejącego zespołu budowlane-
go;

3) zabudowa uzupełniająca powinna być for-
mowana z zaccowaniem jednorodnego cca-
rakteru arccitektonicznego poszczególnycc
ciągów i zespołów budowlanycc;

4) tereny zieleni należy formować jako założenia
o swobodnycc układacc kompozycyjnycc,
nawiązującycc  do  form  kulturowycc
ukształtowania zieleni występującycc w oto-
czeniu;

5) ogrodzenia należy dostosować do tradycyj-
nycc form występującycc w otoczeniu obiek-
tów zabytkowycc.

2. Zamierzenia związane z przebudową i rozbudo-
wą  istniejącego  zainwestowania  i  zagospoda-
rowania  oraz  realizacją  nowego  zainwesto-
wania  i  zagospodarowania  na  obszarze ze-
społu urbanistycznego Starego Miasta należy
uzgadniać z Wojewódzkim  onserwatorem Za-
bytków.

§ 23

1. Na obszarze objętym zmianą planu występuje
udokumentowane złoże kruszywa naturalnego.
Złoże ma ustanowione obszar i teren górniczy.
Granice złoża i terenu górniczego oznaczono
na rysunku  zmiany  planu.   Teren  poeksplo-
atacyjny  złoża  podlega  rekultywacji  leśnej
zgodnie  z  „Projektem  rekultywacji  terenów
poeksploatacyjnycc złoża” zatwierdzonym
w 2003 r.

2. Occronie podlegają ujęcia wody pitnej zlokalizo-
wane na terenacc I/W. Granice stref occrony
bezpośredniej i pośredniej ujęć wody oraz zasa-
dy zagospodarowania i zakres użytkowania te-
renów w strefacc occronnycc określane są
w trybie przepisów odrębnycc. Do czasu okre-
ślenia granic stref occronnycc ujęć oraz zasad
icc użytkowania i zagospodarowanie obowiązują
ustalenia § 10.

R o z d z i a ł  7

Szwzególne warunki zagospodarowania terenów
oraz   ograniwzenia   w   iwh   użytkowaniu,  w  tym

zakazy zabudowy

§ 24

1. Zakazy lokalizacji obiektów budowlanycc okre-
ślono w „Zasadacc occrony środowiska i przy-
rody” w rozdziale 4 oraz w „Ustaleniacc szcze-
gółowycc dla terenów wydzielonycc liniami roz-
graniczającymi” w rozdziale 11.

2. Na działkacc, na którycc określone w rozdziale
11 wskaźniki zabudowy i intensywności są
przekroczone, dopuszcza się rozbudowę istnieją-
cycc budynków maksymalnie o 20% istniejącej
powierzccni zabudowy budynków zlokalizowa-
nycc na działce, przy zaccowaniu pozostałycc
ustaleń zmiany planu.

3. Na terenacc położonycc w granicacc zmiany
planu i niebędącycc „Terenami infrastruktury
teccnicznej” dopuszcza się lokalizację lokalnycc i
ogólnomiejskicc urządzeń infrastruktury tecc-
nicznej jako wolno stojącycc lub wbudowanycc.
Urządzenia te mogą być lokalizowane na zasa-
dacc ustalonycc dla przeznaczenia dopuszczal-
nego w § 3 pkt. 4 i zgodnie z przepisami odręb-
nymi. Dopuszcza się wydzielanie działek pod
urządzenia infrastruktury, niezależnie od regulacji
podanycc w rozdziale 11, o wielkościacc i na
warunkacc wynikającycc z przepisów odręb-
nycc.

4. Tereny położone na obszarze zabytkowym sta-
nowią obszar recabilitacji/rewaloryzacji istnieją-
cej zabudowy i infrastruktury teccnicznej.

§ 25

Na terenacc położonycc w granicacc zasięgu zale-
wu rzeki Witki w 1%, oznaczonycc na rysunku
zmiany planu, obowiązują warunki zagospodarowa-
nia i budowy obiektów jak dla obszarów bezpo-
średniego zagrożenia powodzią ustalone w przepi-
sacc odrębnycc.

§ 26

Dopuszcza się lokalizację grzebowiska dla zwierząt
wyłącznie na potrzeby miasta, poza terenami obję-
tymi zasięgiem zalewu rzeki Witki w 1% oraz poza
terenami położonymi w granicacc obszaru wskaza-
nego do occrony pośredniej ujęcia wody „Zawidów
II”, do czasu ustanowienia poszczególnycc stref i
określenia zasad i ograniczeń w icc użytkowaniu.
Przy wyznaczaniu lokalizacji grzebowiska należy
zaccować warunki i tryb określony w przepisacc
odrębnycc.

§ 27

1. Granice stref potencjalnycc uciążliwości od linii
napowietrznycc 220kV wyznaczające obszary
o ograniczonej lokalizacji zabudowy i ograniczo-
nego zagospodarowania terenów wzdłuż linii
elektroenergetycznycc oznaczono na rysunku
zmiany planu.
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2. Zasady dotyczące zagospodarowania terenów
i działek w obrębie ww. granic określają ustale-
nia zawarte w rozdziale 9.

R o z d z i a ł  8

Zasady budowy, rozbudowy i modernizawji
systemu komunikawji

§ 28

1. Przebieg oraz klasyfikacje dróg i ulic określa
rysunek zmiany planu i uccwała.

2. Docelowy układ dróg i ulic publicznycc tworzą
ulice wyszczególnione w tabeli w § 50.

§ 29

1. Układ, klasyfikację oraz szerokość dróg w liniacc
rozgraniczającycc dróg określa rysunek zmiany
planu oraz ustalenia zawarte w § 50 ust. 1 –
Tabela.

2. Zaccowuje się istniejącą obsługę terenów
i działek z dróg publicznycc. Istniejące zjazdy
mogą  podlegać  modernizacji  w  celu  dosto-
sowania do obowiązującycc przepisów, za zgo-
dą zarządcy drogi. Zjazdy te mogą służyć wy-
łącznie obsłudze danego terenu lub działki i nie
mogą być łączone z drogami lub ulicami oraz
służebnościami obsługującymi inne tereny lub
działki.

3. Ustala się klasę obwodnicy Zawidowa  D G jako
drogę klasy G1/2. W przypadkacc uzasadnio-
nycc wzrostem natężenia ruccu dopuszcza się
drogę klasy G2/2.

4. Ustala się obsługę obszarów przyległycc z drogi
 D G, z uwzględnieniem ustaleń ust. 2, wyłącz-
nie poprzez skrzyżowania z istniejącymi ulicami:
Zgorzelecką –  D Z1, Wilczą –  D L2, Dwor-
cową i Lubelską –  D L4 oraz planowane skrzy-
żowanie z projektowanymi ulicami lokalnymi
 D L3, na odcinku drogi od ul. Zgorzeleckiej do
ul. Wilczej.

5. Lokalizacja skrzyżowań wymienionycc w ust. 4
może podlegać zmianie za zgodą zarządcy drogi
 D G, w stosunku do oznaczonej na rysunku
zmiany planu, w celu dostosowania do obowią-
zującycc przepisów teccnicznycc i potrzeb
funkcjonalnycc.

6. Dopuszcza się prawoskrętny zjazd/wyjazd
z drogi  D G  na  tereny  P1/P3  w rejonie
oczyszczalni ścieków, za zgodą zarządcy drogi
 D G.

7. W przypadku realizacji projektowanej drogi  D Pj
w ciągu ul. Warszawskiej ulega likwidacji zjazd
z drogi  D G na teren I/W1, a obsługę terenu
I/W1 należy zorganizować z projektowanej drogi
 D Pj.

8. Ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy dla
nowycc budynków w odległości minimum
20,0m od linii rozgraniczającej drogi  D G.

9. Dopuszcza się nowe skrzyżowania dróg powia-
towycc i gminnycc oraz nowe zjazdy z tycc
dróg dla obsługi obszarów do nicc przyległycc,
na warunkacc uzgodnionycc z właściwymi za-
rządcami dróg.

10. Dopuszcza się konieczne poszerzenia pasów
drogowycc, w tym wydzielonycc na rysunku
zmiany  planu liniami rozgraniczającymi obo-
wiązującymi, na wniosek inwestora, na cele
związane  z  poprawą parametrów teccniczno--
-użytkowycc drogi , w szczególności związa-
nycc z bezpieczeństwem ruccu, bezpieczeń-
stwem użytkowników terenów przylegającycc
do drogi oraz z occroną zdrowia ludzi. Posze-
rzenie pasa drogowego istniejącycc dróg może
odbywać się za zgodą właścicieli gruntów, któ-
re będą służyć poszerzeniu drogi.

11. Zakazuje się lokalizacji sieci infrastruktury
teccnicznej w liniacc rozgraniczającycc drogi
 D G. Zakaz nie dotyczy sieci obsługującycc
drogę oraz koniecznycc przejść sieciami przez
drogę.

12. Parametry teccniczno-funkcjonalne dróg we-
wnętrznycc na terenacc P2 włączającycc się
do dróg publicznycc należy przyjmować co
najmniej jak dla dróg lokalnycc. Parametry po-
zostałycc dróg wewnętrznycc należy przyjmo-
wać co najmniej jak dla publicznycc dróg do-
jazdowycc.

13. Proponowane przebiegi dróg wewnętrznycc
( DW) nie są obowiązujące. Dopuszcza się in-
ne przebiegi dróg wewnętrznycc w dostoso-
waniu do wymagań teccniczno-funkcjonalnycc
i ustaleń planu dotyczącycc zagospodarowania
danego terenu.

§ 30

1. Dopuszcza się budowę i modernizację ulic lokal-
nycc, dojazdowycc i wewnętrznycc oraz ciągów
pieszo-jezdnycc z zaccowaniem zasad ruccu
uspokojonego określonycc w „Wytycznycc pro-
jektowania ulic” oraz w przepisacc odrębnycc.

2. Dopuszcza się prowadzenie ścieżek rowero-
wycc, poza ciągiem oznaczonym na rysunku
zmiany, śladem dróg publicznycc i wewnętrz-
nycc oraz na terenacc zieleni. Ścieżki rowerowe,
w tym realizowane jako odrębne drogi, należy
prowadzić w sposób zapewniający spełnienie
obowiązującycc przepisów teccniczno-funkcjo-
nalnycc i bezpieczeństwo ruccu.

3. Nowe i modernizowane elementy układu komu-
nikacyjnego służące pieszym oraz dojścia do
obiektów usługowycc i budynków wielorodzin-
nycc należy dostosować do potrzeb osób nie-
pełnosprawnycc.

§ 31

1. W obrębie linii rozgraniczającycc ulic należy
zaccować następujące zasady kształtowania
zieleni:
1) przy modernizacji ulic zaccować w maksy-

malnym stopniu istniejące zagospodarowanie
zielenią;

2) w ciągacc miejsc postojowycc wzdłuż ulic
klasy L i D należy wprowadzić grupy zieleni
minimum na każde 15 stanowisk postojo-
wycc;

3) w ciągacc ulic klasy Z i L wskazane jest
wprowadzenie zieleni izolacyjnej, w miarę
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możliwości lokalizowanej wzdłuż jezdni, o ile
ustalenia szczegółowe dla poszczególnycc te-
renów , zawarte w rozdziale 11, nie stanowią
inaczej.

2. W obrębie linii rozgraniczającycc ulic oraz pla-
ców i ciągów pieszycc dopuszcza się lokalizo-
wanie obiektów nieograniczającycc bezpieczeń-
stwa ruccu, takicc jak:
1) związanycc z obsługą ruccu;
2) małej arccitektury, w tym straganów dosto-

sowanycc wystrojem do zabytkowego cca-
rakteru miasta;

3) kiosków gazetowycc, kwiatowycc i gier licz-
bowycc niezwiązanycc trwale z terenem
o powierzccni użytkowej do 8,0 m2 każdy.

Obiekty związane z obsługą ruccu i kioski należy
kształtować w granicacc miasta w oparciu
o jednorodne rozwiązania arccitektoniczne i ma-
teriałowe.

3. Przy budowie i modernizacji ulic należy
uwzględnić możliwość lokalizacji sieci infrastruk-
tury teccnicznej wynikające z ustaleń uccwały,
przepisów odrębnycc oraz założeń, koncepcji,
programów i planów rozbudowy poszczególnycc
rodzajów sieci.

4. Obiekty i elementy zagospodarowania wymie-
nione w ust. 1–3 mogą być lokalizowane
w liniacc rozgraniczającycc dróg wyłącznie za
zgodą zarządzającego drogą.

§ 32

1. Istniejąca linia kolejowa nr 355, międzynarodo-
wa AGTC, C 59/1 usytuowana jest na terenacc
zamkniętycc.

2. Na terenacc sąsiadującycc z terenami kolejo-
wymi, przy rozbudowie istniejącycc obiektów
i budowie nowycc obiektów, niezwiązanycc
z obsługą linii kolejowej oraz przy lokalizacji zie-
leni należy zaccować odległości od terenów ko-
lejowycc ustalone w przepisacc odrębnycc dla
lokalizacji budowli w sąsiedztwie linii kolejowycc
oraz zapewniające bezpieczeństwo ruccu i funk-
cjonowania urządzeń kolejowycc.

§ 33

1. W granicacc działek budowlanycc należy za-
pewnić odpowiednią do potrzeb liczby miejsc
postojowycc (parkowania/garażowycc) dla sa-
moccodów osobowycc, autobusów i samocco-
dów gospodarczycc.

2. Minimalną liczbę miejsc postojowycc dla samo-
ccodów osobowycc na działkacc budowlanycc,
dla nowego sposobu użytkowania, należy usta-
lać w oparciu o następujące wskaźniki:
1) dla funkcji mieszkaniowej – 1 mp/1 mieszka-

nie,
2) dla funkcji usługowej:

a) kościoły, sale widowiskowe, kluby, biblio-
teki
– 1 m.p./10 miejsc

b) biura, urzędy i obiekty candlowe
– 1 m.p./50 m2  p.u.

c) szkoły
– 1 m.p./10 osób personelu

d) obiekty sportowo-rekreacyjne
– 1 m.p./10 użytkowników

e) przyccodnie zdrowia
– 1 m.p./100 m2  p.u.

f) cotele
– 1 m.p./2 łóżka

g) pensjonaty, motele i inne obiekty tury-
styczne
– 1 m.p./4 łóżka

c) restauracje, kawiarnie
– 1 m.p./5 miejsc konsumpcyjnycc

i) inne
– 1 mp/ 100 m2 p.u

3) dla obiektów produkcyjnycc, składów i ma-
gazynów – 1 mp/ 8 zatrudnionycc.

3. W bilansie miejsc postojowycc dopuszcza się
uwzględnienie przyulicznycc miejsc postojowycc
za zgodą zarządcy drogi.

4. Wskaźniki podane w ust. 2 należy stosować
także przy zmianie sposobu użytkowania oraz do
części budynków stanowiącycc rozbudowę lub
nadbudowę istniejącycc budynków.

R o z d z i a ł  9

Zasady budowy, rozbudowy i modernizawji
systemów infrastruktury tewhniwznej

§ 34

1. Ustala się:
1) dostawę wody do celów komunalnycc z ist-

niejącego miejskiego systemu zbiorowego
zaopatrzenia w wodę;

2) odprowadzenie ścieków sanitarnycc i wód
opadowycc poprzez miejski system zbioro-
wego odprowadzenia ścieków.

2. Dopuszcza się lokalizację i użytkowanie indywi-
dualnycc rozwiązań zaopatrzenia w wodę i od-
prowadzenie ścieków dla terenów zabudowy
mieszkaniowej i usługowej zlokalizowanej
w Ostróżnie (Obręb nr 2) do czasu realizacji sieci
miejskicc. Rozwiązania te powinny spełniać
wymogi sanitarne i occrony środowiska wyni-
kające z aktualnycc przepisów.

3. Ustala się dostawę energii elektrycznej z sieci
i urządzeń przedsiębiorstwa energetycznego
zajmującego się przesyłem i dystrybucją energii
zgodnie z ustawą Prawo Energetyczne.

4. Ogrzewanie obiektów w oparciu o indywidualne
lub grupowe instalacje grzewcze zasilane ener-
gią elektryczną, paliwem stałym, paliwem płyn-
nym, gazem bezprzewodowym (płynnym), przy
spełnieniu wymogów sanitarnycc, occrony śro-
dowiska oraz occrony interesu osób trzecicc.

5. Ustala się obsługę telefoniczną z sieci przedsię-
biorstw telekomunikacyjnycc.

§ 35

1. Ustala się rozbudowę istniejącego układu zasila-
nia miasta w wodę; podstawowe elementy
układu obejmują w szczególności:
1) magistrale wodociągowe i pierścieniowe

układy sieci rozdzielczycc;
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2) rozbudowę zbiornika zapasowo-wyrównaw-
czego;

3) modernizację i rozbudowę istniejącego zakła-
du uzdatniania wody wraz z dodatkowym
nowym ujęciem wody.

2. Ustala się rozbudowę istniejącego systemu ka-
nalizacyjnego z uwzględnieniem następującycc
przedsięwzięć:
1) rozbudowy rozdzielczego systemu kanaliza-

cyjnego w obszaracc rozwojowycc miasta
oraz zainwestowania miejskiego nieobjętego
obsługą dotyccczasowego systemu;

2) przebudowy istniejącego układu sieci ogólno-
spławnycc na rzecz układu rozdzielczego;

3) rozbudowę systemu kanalizacji deszczowej
na terenacc projektowanej zabudowy,

4) modernizację i rozbudowę, stosownie do po-
trzeb, istniejącej miejskiej oczyszczalni ście-
ków.

3. Ustala się rozbudowę istniejącycc sieci energe-
tycznycc zasilanycc z rozdzielni R–61
z uwzględnieniem następującycc przedsięwzięć:
1) przebudowę i budowę stacji transformatoro-

wycc 20/0,4kV;
2) budowy nowycc linii średniego napięcia 20kV

oraz skablowania istniejącycc, w szczególno-
ści linii L802, na terenacc planowanego za-
inwestowania;

3) budowy linii niskiego napięcia i przyłączy.
4. Utrzymuje się istniejące dwutorowe linie 220kV

i linie 110kV. Dopuszcza się:
1) modernizację istniejącycc linii,
2) przebudowę istniejącycc linii 220kV na linie

o napięciu 400kV względnie na linie wieloto-
rowe, wielonapięciowe,

5. Ustala się ograniczenia w zagospodarowaniu
terenów położonycc wzdłuż linii 220kV i 110kV,
oznaczonycc na rysunku zmiany jako strefa po-
tencjalnycc uciążliwości od linii elektroenerge-
tycznycc. W strefie dopuszcza się wyłącznie lo-
kalizowanie zabudowy usługowej, obiektów
produkcyjnycc, składów i magazynów oraz
związanycc z gospodarką rolną, w którycc po-
byt ludzi nie przekracza 8 godzin, zgodnie
z przepisami odrębnymi. Lokalizacja obiektów
i zagospodarowanie terenów położonycc w stre-
fie wymaga uzgodnienia z zarządcą linii.

6. Plan ustala możliwość dostawy do celów go-
spodarczycc i grzewczycc gazu ziemnego po-
przez rozbudowę systemu sieci i urządzeń
przedsiębiorstwa energetycznego, w tym sieci
wysokiego i niskiego ciśnienia. Lokalizację stacji
redukcyjno-pomiarowej określa rysunek zmiany
planu.

§ 36

1. Układ nowycc oraz zakres rozbudowy istnieją-
cycc sieci i urządzeń infrastruktury teccnicznej
należy ustalić w oparciu o programy i koncepcje
rozbudowy poszczególnycc rodzajów sieci, do-
stosowane do planowanego rozwoju przestrzen-
nego.

2. Dopuszcza się lokalizowanie sieci infrastruktury
teccnicznej w liniacc rozgraniczającycc dróg,

zgodnie z przepisami odrębnymi, wyłącznie
za zgodą zarządzającego drogą. Dopuszczenie
nie  dotyczy  pasa  drogowego  drogi   D G,
który objęty jest zakazem określonym w § 29
ust. 11.

3. Na terenacc położonycc w granicacc zmiany
planu dopuszcza się lokalizację urządzeń infra-
struktury teccnicznej na zasadacc określonycc
w § 24 ust. 3.

4. W obszarze wyznaczonym zasięgiem występo-
wania górnego poziomu wodonośnego (w obsza-
rze occrony pośredniej zewnętrznej ujęć), poza
terenami oznaczonymi symbolem I/W2, dopusz-
cza się lokalizację studni i innycc otworów cy-
drogeologicznycc oraz urządzeń i obiektów
związanycc z budową ujęcia wody i stacji
uzdatniania wody „Zawidów II”.

5. Orientacyjny przebieg magistrali wodociągowej
z projektowanego ujęcia wody „Zawidów II”
określa rysunek zmiany planu.

6. Lokalizację terenów podstawowycc obiektów
i urządzeń systemów infrastruktury teccnicznej
obsługi miasta i warunki icc zagospodarowania
określa rysunek zmiany planu i uccwała.

7. Zakazuje się lokalizacji obiektów telefonii ko-
mórkowej na terenacc przeznaczonycc w planie
na cele zabudowy mieszkaniowej, oznaczonymi
symbolem MN, MW, MU i na terenacc zieleni
urządzonej oznaczonej symbolami ZP, ZL, ZLP,
ZRO, ZI, ZD i ZC oraz na obszaracc wpisanycc
do rejestru zabytków, cistorycznego układu
urbanistycznego oraz kompleksu urządzonycc
terenów otwartycc, z uwzględnieniem ustaleń
ust. 8.

8. Dopuszcza się lokalizację obiektów telefonii ko-
mórkowej na następującycc warunkacc:
1) na obszarze ścisłej occrony wartości zabyt-

kowycc urządzenia mogą być wyłącznie
umieszczone zgodnie z wymogami konserwa-
torskimi na wieżacc kościelnycc i innycc do-
minantacc bez użycia masztów;

2) maszty lokalizowane na terenacc niewymie-
nionycc w ust. 7 nie przekroczą wysokości
30,0 m i ccarakteryzować się będą wysmu-
kłą konstrukcją;

3) lokalizacja masztu nie będzie stwarzać kon-
fliktów sąsiedztwa z terenami sąsiednimi.

R o z d z i a ł  10

Sposoby i terminy tymwzasowego urządzania
i użytkowania terenu

§ 37

1. Tereny budowlane mogą być wykorzystywane
tymczasowo na cele innycc funkcji ustalonycc
w zmianie planu pod warunkiem spełnienia prze-
pisów uccwały w zakresie occrony środowiska
przyrodniczego i kulturowego oraz przy
uwzględnieniu ustaleń ust. 2 i 3.

2. Dla potrzeb tymczasowego zagospodarowania
terenów dopuszcza wykorzystanie istniejącycc
obiektów oraz lokalizację nowycc, następują-
cycc obiektów:



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 216 –  15426  – Poz. 2420

1) parterowycc pawilonów i kiosków o po-
wierzccni zabudowy do 20 m2;

2) obiektów związanycc z okolicznościowymi
festynami i uroczystościami zlokalizowanymi
na czas trwania uroczystości.

3. Wskaźnik zabudowy działki w wyniku zabudowy
nowymi, tymczasowymi obiektami dopuszczo-
nymi w ust. 2 pkt 1, na niezainwestowanycc te-
renacc w stanie istniejącym nie może przekro-
czyć wskaźnika 0,05.
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R o z d z i a ł  11

Ustalenia szwzegółowe dla terenów wydzielonywh liniami rozgraniwzająwymi

§ 38

Ustala się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone na rysunku zmiany symbolami MN1,
MN2, MN3 i MN4 oraz tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwacc rolnycc, codowlanycc i ogrodni-
czycc oznaczone na rysunku zmiany symbolem RM.
Ustalenia dla terenów zawierają tabele nr 1–4.

Tabela nr 1

MN1
TTeTen zzabuoon  mTezzzemooTe eTueoeouzmeeTe.

Symbol i przeznaczenie
podstawowe terenu
wydzielonego liniami
rozgraniczającymi.

1.
TRETR ŚSTUSEAL

Przeznaczenie dopusz-
czalne.

2.

1) ŚsługiL
a) istniejące – do zachowania, pod warunkiem ograniczenia uciążliwości do po-

ziomów ustalonych w przepisach odrębnych,
b) projektowane – wyłącznie jako wbudowane lub dobudowane, na warunkach

określonych w przepisach odrębnych,
2) Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna – wyłącznie jako istniejąca, z dopusz-

czeniem jej rozbudowy przy zachowaniu ustaleń określonych dla terenu.

Zasady ochrony i kształ-
towania ładu przestrzen-
nego, parametrów
i wskaźników kształtowa-
nia zabudowy oraz zago-
spodarowania terenu.

3.

1) Budowa i przebudowa budynków z zachowaniem następujących warunkówL
a) nową zabudowę należy kształtować jako wolno stojącą lub bliźniaczą,
b) linia zabudowyL

• wg ustaleń rysunku zmiany planu,
• przy braku linii na rysunku zmiany planu – wyznaczona jako obowiązują-

ca przez istniejące w sąsiedztwie budynki oznaczone jako istniejące –
podstawowe, jeżeli jej położenie nie jest sprzeczne z przepisami odręb-
nymi,

• zgodnie z przepisami odrębnymi w pozostałych przypadkach,
c) maksymalny wskaźnik zabudowy działki – 0,25,
d) maksymalna wysokość zabudowy – wyznaczona maksymalną wysokością

okapu i kalenicy istniejących budynków na danym terenie; ustalenie to nie
jest wiążące przy nadbudowie dachów stromych, o spadku połaci powyżej
300, na istniejących budynkach o dachach płaskich,

e) dachy na budynkach rozbudowywanych należy kształtować zgodnie z geo-
metrią dachu na budynku istniejącym lub na całości rzutu budynku zgodnie
z ustaleniami dla dachów nowych,

f) dachy na nowych budynkach kształtować wg następujących zasadL
• minimalny spadek połaci dachu – 300 ,
• dopuszczalna różnica spadków dachów wzdłuż wydzielonych ciągów

ulicznych - maksimum +/-50,
• układ połaci i kalenicy – symetryczny,
• zakazuje się dachów namiotowych (bez kalenicy),

g) przy budowie nowych budynków i odbudowie budynków rozwiązania archi-
tektoniczne kształtować w nawiązaniu do cech budynków o walorach archi-
tektonicznych, wskazanych do ochrony, występujących na istniejących tere-
nach zabudowanych;

h) przy rozbudowie budynku rozwiązaniami architektonicznymi należy nawią-
zywać do ukształtowania istniejącego obiektu; dopuszcza się przy rozbudo-
wie budynku rozwiązania architektoniczne odpowiadające ustaleniom dla
nowych budynków w przypadku objęcia nimi całego budynku, tj. części ist-
niejącej i dobudowywanej;

i) lokalizacje budynków w głębi działki są dopuszczalne wyłącznie w przypadku
wcześniejszej realizacji budynku wzdłuż obowiązującej linii zabudowy.

2) Dopuszcza się lokalizację wolno stojących parterowych budynków garażowych
pod warunkiem zachowania wskaźnika określonego w pkcie 1. Budynki mogą
być lokalizowane na granicy działki wyłącznie w dostosowaniu do istniejącego
lub projektowanego sąsiedztwa.

3) Nieprzekraczalną linię zabudowy garaży wyznacza linia zabudowy budynków
mieszkalnych.

4) Sokalizacja miejsc postojowych zgodnie z ustaleniami § 33.
5) Zakazuje się lokalizacji wolno stojących budynków gospodarczych.
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Szczegółowe zasady
i warunki scalania oraz
podziału nieruchomości.

4.

1) Zachowuje się istniejący podział na działki budowlane.
2) Dopuszcza się wtórne podziały na działki przy spełnieniu warunków wynikają-

cych z przepisów odrębnych, przy czym wielkość działki powinna wynikać ze
wskaźnika zabudowy, określonego w ust. 3.

3) Minimalna szerokość nowej działki w linii zabudowy – 20 m.
4) Na terenach sąsiadujących z zielenią izolacyjną uwzględnić ustalenia § 46 ust. 4

Szczególne warunki zago-
spodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich
użytkowaniu .

5.

Na terenach położonych w granicach L
a) zespołu urbanistycznego Starego Miasta obowiązują zasady ochrony i zagospo-

darowania określone w rozdziale 6,
b) obszaru historycznego układu urbanistycznego obowiązują zasady ochrony

i zagospodarowania określone w rozdziale 5.

Tabela nr 2

MN2
TTeTen zzabuoon  mTezzzemooTe eTueoeouzmeeTe.

Symbol i przeznaczenie
podstawowe terenu
wydzielonego liniami
rozgraniczającymi.

1.
TRETR ŚSTUSEAL

Przeznaczenie dopusz-
czalne.

2.

1) ŚsługiL
a) istniejące – do zachowania, pod warunkiem ograniczenia uciążliwości do po-

ziomów ustalonych w obowiązujących przepisach odrębnych,
b) projektowane – na warunkach określonych w przepisach odrębnych.

2) Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna – wyłącznie jako istniejąca, z dopusz-
czeniem jej rozbudowy i nadbudowy, przy zachowaniu zasad określonych
w ust. 3–5 tabeli.

Zasady ochrony i kształ-
towania ładu przestrzen-
nego, parametrów
i wskaźników kształtowa-
nia zabudowy oraz zago-
spodarowania terenu.

3.

1) Budowa i przebudowa obiektów z zachowaniem następujących warunkówL
a) nową zabudowę należy kształtować jako wolno stojącą lub bliźniaczą,
b) linia zabudowy – wyznaczona jako nieprzekraczalna przez istniejący sąsiedni

budynek oznaczony na rysunku zmiany jako istniejący, położony najbliżej pa-
sa drogowego,

c) maksymalny wskaźnik zabudowy działki – 0,30,
d) maksymalna wysokość zabudowy – wyznaczona maksymalną wysokością

okapu i kalenicy istniejących budynków na danym terenie; ustalenie to nie
jest wiążące przy nadbudowie dachów stromych, o spadku połaci powyżej
300, na istniejących budynkach o dachach płaskich,

e) dachy na budynkach przebudowywanych kształtować zgodnie z geometrią
dachu na budynku lub na całości rzutu budynku wg ustaleń dla dachów no-
wych,

f) dachy na  nowych budynkach kształtować wg następujących zasadL
• spadek połaci dachowych - min.400,
• dachy o szczytach prostych lub naczółkowych,
• dopuszcza się dachy wielopołaciowe, wyłącznie o spadkach połaci powy-

żej 450,
• układ połaci i kalenicy – symetryczny;

g) rozwiązania architektoniczne należy kształtować w nawiązaniu do charakte-
rystycznych historycznych rozwiązań architektonicznych występujących
w ciągu zabudowy - wysokości budynków i liczby kondygnacji, szerokości
elewacji, liczby osi okiennych i form podziałów elewacji oraz form i spadku
dachu budynków istniejących.

2) Przy przekształceniu zagospodarowania terenu zachować wielkość zieleni na
poziomie minimalnym 35n powierzchni terenu.

3) Dopuszcza się lokalizację garaży parterowych we wnętrzach blokowych pod
warunkiem nieprzekroczenia wskaźnika określonego w pkcie 1. Budynki mogą
być lokalizowane na granicy działki wyłącznie w dostosowaniu do istniejącego
lub projektowanego sąsiedztwa.

4) Nieprzekraczalną linię zabudowy garaży wyznacza linia zabudowy budynków
mieszkalnych.

5) Zakazuje się lokalizacji nowych budynków gospodarczych.

Szczegółowe zasady i wa-
runki scalania oraz po-
działu nieruchomości.

4.

1) Dopuszcza się wtórne podziały na działki przy spełnieniu warunków wynikają-
cych z przepisów odrębnych, przy czym wielkość działki powinna wynikać ze
wskaźników zagospodarowania terenu określonych w ust.3 tabeli.

2) Należy L
a) zachować istniejące podziały historyczne,
b) dążyć do odtwarzania podziałów historycznych.
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Szczególne warunki zago-
spodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich
użytkowaniu .

5.
Na terenach  obowiązują  zasady  ochrony i zagospodarowania określone w roz-
dziale 6.

Tabela nr 3

MN3
TTeTen zzabuoon  mTezzzemooTe eTueoeouzmeeTe.

RM
TTeTen zzabuoon zzgeouooTe o goepouzeetozch eolench,

houoolzench m ogeouemcznch.

Symbol i przeznaczenie
podstawowe terenu wy-
dzielonego liniami rozgra-
niczającymi.

1.

TRETR ŚSTUSEAL

Przeznaczenie dopuszczal-
ne.

2.

Na trenach MN3 dopuszcza się L
1) usługiL

a) istniejące – do zachowania, pod warunkiem ograniczenia uciążliwości do po-
ziomów ustalonych w obowiązujących przepisach odrębnych,

b) projektowane – jako wbudowane lub dobudowane oraz na samodzielnych
wydzielonych działkach.

2) zabudowę zagrodową,
3) zabudowę mieszkaniową wielorodzinną – wyłącznie jako istniejącą, z dopusz-

czeniem jej rozbudowy, przy zachowaniu zasad określonych w ust.3–5 tabeli.

Zasady ochrony i kształ-
towania ładu przestrzen-
nego, parametrów
i wskaźników kształtowa-
nia zabudowy oraz
+zagospodarowania tere-
nu.

3.

1) Budowa i przebudowa obiektów z zachowaniem następujących warunkówL
a) nową zabudowę należy kształtować jako wolno stojącą lub bliźniaczą,
b) linia zabudowyL

• wg ustaleń rysunku zmiany planu,
• przy braku linii na rysunku zmiany planu - wyznaczona jako obowiązująca

przez istniejące w sąsiedztwie budynki oznaczone jako istniejące, jeżeli jej
położenie nie jest sprzeczne z przepisami odrębnymi,

• zgodnie z przepisami odrębnymi w pozostałych przypadkach.
c) maksymalny wskaźnik zabudowy działki – 0,20,
d) maksymalna wysokość zabudowy – wyznaczona maksymalną wysokością

okapu i kalenicy istniejących budynków usytuowanych na danym terenie,
ustalenie to nie jest wiążące przy nadbudowie dachów stromych, o spadku
połaci powyżej 300 , na istniejących budynkach o dachach płaskich,

e) dachy na budynkach rozbudowywanych należy kształtować zgodnie z geo-
metrią istniejącego dachu na budynku lub na całości budynku zgodnie
z ustaleniami dla dachów nowych,

f) dachy na nowych budynkach kształtować wg następujących zasadL
• minimalny spadek połaci dachu - 300 ,
• układ połaci i kalenicy – symetryczny,
• dopuszczalna różnica spadków dachów wzdłuż wydzielonych ciągów

ulicznych  +/-50,
• zakazuje się dachów namiotowych (bez kalenicy);

g) na nowych budynkach wskazane dachy o szczytach prostych lub naczółko-
wych,

h) przy budowie nowych budynków i odbudowie budynków - rozwiązania archi-
tektoniczne  kształtować w nawiązaniu do cech budynków o walorach archi-
tektonicznych, wskazanych do ochrony,  występujących na istniejących te-
renach zabudowanych;

i) przy rozbudowie budynku rozwiązania architektoniczne należy nawiązywać
do ukształtowania istniejącego obiektu; dopuszcza się przy rozbudowie bu-
dynku rozwiązania architektoniczne odpowiadające ustaleniom dla nowych
budynków w przypadku objęcia nimi w całości części istniejącej i dobudo-
wywanej;

j) dopuszcza się lokalizacje budynków w głębi działki w przypadku wcześniej-
szej realizacji budynku wzdłuż obowiązującej linii zabudowy.

2) Przy przekształceniu zagospodarowania terenu zachować wielkość zieleni na
poziomie minimalnym 25n powierzchni terenu lub działki.

3) Dopuszcza się lokalizację garaży parterowych i obiektów gospodarczych pod
warunkiem zachowania wskaźnika określonego w pkcie 1. Budynki mogą być
lokalizowane na granicy działki wyłącznie w dostosowaniu do istniejącego lub
projektowanego sąsiedztwa.

4) Sokalizacja miejsc postojowych zgodnie z ustaleniami § 33.
5) Nieprzekraczalną linie zabudowy garaży i obiektów gospodarczych – wyznacza

linia zabudowy budynków mieszkalnych.
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Szczegółowe zasady i wa-
runki scalania oraz po-
działu nieruchomości.

4.

1) Dopuszcza się zachowanie istniejącego podziału na działki budowlane.
2) Dopuszcza się wtórne podziały na działki istniejących terenów zainwestowanych

przy spełnieniu warunków wynikających z przepisów odrębnych, przy czym mi-
nimalna wielkość działki powinna wynikać ze wskaźników wykorzystania tere-
nu, określonych w zasadach kształtowania zabudowy i zagospodarowania tere-
nu w ust. 3 tabeli.

3) Obowiązują następujące minimalne parametry działek dla nowej zabudowyL
a) powierzchnia działki – 1200 m2,
b) szerokość działki w linii zabudowy – 30,0.

4) Proponowane podziały na działki budowlane przedstawia rysunek zmiany planu.
5) Dopuszcza się działki o innych parametrach niż ustalonych w punkcie 3 w przy-

padku wykonania podziałów zgodnie z propozycjami przedstawionymi na rysun-
ku zmiany planu.

Szczególne warunki zago-
spodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich
użytkowaniu

5.
Na terenach położonych w strefach potencjalnych uciążliwości od linii 220kV obo-
wiązują zasady zagospodarowania terenu określone w § 35 ust. 5

Tabela nr 4

MN4
TTeTen zzabuoon  mTezzzemooTe eTueoeouzmeeTe.

Symbol i przeznaczenie
podstawowe terenu wy-
dzielonego liniami rozgra-
niczającymi.

1.
TRETR ŚSTUSEAL

Przeznaczenie dopusz-
czalne.

2. Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna do 8 mieszkań w budynku wolno stojącym.

Zasady ochrony i kształ-
towania ładu przestrzen-
nego, parametrów
i wskaźników kształtowa-
nia zabudowy oraz zago-
spodarowania terenu.

3.

1) Dopuszcza się następujące formy zabudowyL budynki  wolno stojące i bliźniacze
2) Budowa i przebudowa obiektów z zachowaniem następujących warunkówL

a) linia zabudowyL
• wg ustaleń rysunku zmiany planu,
• przy braku linii na rysunku zmiany planu - wyznaczona jako obowiązująca

przez istniejące w sąsiedztwie budynki oznaczone jako istniejące – pod-
stawowe, jeżeli jej położenie nie jest sprzeczne z przepisami odrębnymi,

• zgodnie z przepisami odrębnymi w pozostałych przypadkach,
b) maksymalny wskaźnik zabudowy działki – 0,20,
c) maksymalny wskaźnika intensywności – 0,50,
d) wysokość zabudowy –

• maksymalna wysokość okapu – 6,00 m,
• maksymalna wysokość kalenicy – 12,0 m,

e) dachy kształtować wg następujących zasadL
• minimalny spadek połaci dachu - 300 ,
• układ połaci i kalenicy – symetryczny,
• dopuszczalna różnica spadków dachów wzdłuż wydzielonych ciągów

ulicznych  +/-50,
• zakazuje się dachów namiotowych (bez kalenicy);

f) na nowych budynkach wskazane dachy o szczytach prostych lub naczółko-
wych,

g) maksymalna długość elewacji frontowej budynku wielorodzinnego - 30,0 m
h) przy budowie nowych budynków i odbudowie budynków - rozwiązania archi-

tektoniczne  kształtować w nawiązaniu do cech budynków o walorach archi-
tektonicznych, wskazanych do ochrony, występujących na istniejących tere-
nach zabudowanych,

i) przy rozbudowie budynku rozwiązania architektoniczne należy nawiązywać
do ukształtowania istniejącego obiektu; dopuszcza się przy rozbudowie bu-
dynku rozwiązania architektoniczne odpowiadające ustaleniom dla nowych
budynków w przypadku objęcia nimi w całości części istniejącej i dobudo-
wywanej;

3) Dopuszcza się lokalizacje budynków w głębi działki w przypadku wcześniejszej
realizacji budynku wzdłuż obowiązującej linii zabudowy.

4) Dopuszcza się lokalizację garaży parterowych pod warunkiem zachowania
wskaźnika określonego w pkcie 2. Budynki mogą być lokalizowane na granicy
działki wyłącznie w dostosowaniu do istniejącego lub projektowanego sąsiedz-
twa.

5) Nieprzekraczalną linię zabudowy garaży wyznacza linia zabudowy budynków
mieszkalnych.
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6) Sokalizacja miejsc postojowych zgodnie z ustaleniami § 33.
7) Przy zagospodarowania terenu zachować wielkość zieleni na poziomie minimal-

nym 35n powierzchni działki.

Szczegółowe zasady i wa-
runki scalania oraz po-
działu nieruchomości.

4.

1) Dopuszcza się zachowanie istniejącego podziału na działki budowlane.
2) Obowiązują następujące minimalne powierzchnie działek dla nowej zabudowy L

a) zabudowa wolno stojąca – 800 m2,
b) zabudowa bliźniacza–450 m2,
c) zabudowa wielorodzinna –1.600 m2.

3) Obowiązują następujące minimalne szerokości działek dla nowej zabudowyL
a) zabudowa wolnostojąca – 25,0 m,
b) zabudowa bliźniacza– 14,0 m,
c) zabudowa wielorodzinna – 35,0 m.

4) Proponowane podziały na działki budowlane przedstawia rysunek zmiany planu.
5) Dopuszcza się działki o innych parametrach niż ustalonych w punktach 2 i 3.

w przypadku wykonania podziałów zgodnie z propozycjami przedstawionymi na
rysunku zmiany planu.

6) Na terenach sąsiadujących z zielenią izolacyjną uwzględnić ustalenia §46 ust. 4

Szczególne warunki zago-
spodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich
użytkowaniu .

5.

1) Na terenach położonych w granicach strefy ochrony historycznego układu urba-
nistycznego obowiązują zasady ochrony i kształtowania środowiska kulturowe-
go określone w rozdziale 5.

2) W przypadku zmiany przebiegu dróg wewnętrznych w stosunku do zapropono-
wanych na rysunku zmiany planu, linie zabudowy wzdłuż tych dróg należy wy-
znaczać w odległości 6.0 m od granicy pasa drogowego tych ulic. Rodzaje linii
zabudowy - obowiązujące, nieprzekraczalne - należy przyjmować wg ustalonych
na rysunku zmiany planu.
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§ 39

Ustala się tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oznaczone na rysunku zmiany symbolem MW.
Ustalenia dla terenów zawiera tabela:

MW
TTeTen zzabuoon  mTezzzemooTe omTloeouzmeeTe.

Symbol i przeznaczenie
podstawowe terenu wy-
dzielonego liniami rozgra-
niczającymi.

1.
TRETR ŚSTUSEAL

Przeznaczenie dopusz-
czalne.

2.

1) Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna .
2) ŚsługiL

a) istniejące – do zachowania, pod warunkiem ograniczenia uciążliwości do po-
ziomów ustalonych w przepisach odrębnych,

b) projektowane – wyłącznie w formie wbudowanych w zabudowę mieszkanio-
wą lub dobudowanych lokali nieprzekraczających 10n pow. użytkowej bu-
dynku mieszkalnego wielorodzinnego.

Zasady ochrony i kształ-
towania ładu przestrzen-
nego, parametrów i
wskaźników kształtowa-
nia zabudowy oraz zago-
spodarowania terenu.

3.

1) W budynkach wielorodzinnych dopuszcza się L
a) rozbudowę parterów – z możliwością poszerzenia rzutu budynku o 3,0 m poza

dotychczasowy obrys budynku,
b) zmianę ukształtowania elewacji, w tym formy i parametrów logii i balkonów,
c) rozbudowy stref wejściowych i pomieszczeń technicznych oraz gospodarczych

obsługujących zabudowę mieszkaniową (węzły cieplne, pomieszczenia czaso-
wego gromadzenia odpadów, pralnie, suszarnie, wózkarnie itp.),

d) zmianę formy dachów płaskich.
2) Dopuszcza się adaptację części  budynku mieszkalnego wielorodzinnego na cele

usług powszechnie dostępnych z zachowaniem następujących warunkówL
a) pod usługi przeznaczona zostanie wyłącznie część parterowa budynku,
b) do usługi zostanie zapewnione odrębne wejście, niekolidujące z funkcją miesz-

kalną.
3) Przy przekształcaniu zagospodarowania terenów należy zachować następujące

warunkiL
a) zapewnić przebiegi ciągów pieszych ogólnodostępnych oraz wewnętrznych

dojazdów związanych z obsługą zabudowy,
b) główne ciągi piesze obsadzać zielenią ozdobną i izolacyjna,
c) utrzymać wielkość terenów zielonych na poziomie minimalnym 30n po-

wierzchni terenu.
4) W granicach działki lub terenu należy lokalizować miejsca postojowe zgodnie

z ustaleniami w § 33. W bilansie miejsc postojowych dopuszcza się uwzględnie-
nie miejsc garażowych wyznaczonych na terenach KS2 sąsiadujących z terenem
MW.

5) Dopuszcza się zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wg ustaleń określonych dla
terenu MN1.

Szczegółowe zasady i wa-
runki scalania oraz po-
działu nieruchomości.

4.

1) oranice działek budowlanych wyznaczająL
a) linie rozgraniczające ustalone na rysunku zmiany planu – orientacyjne i obo-

wiązujące,
b) istniejące granice własności przebiegające wewnątrz terenów wydzielonych

w planie liniami rozgraniczającymi.
2) Dopuszcza się dokonanie wtórnych podziałów oraz scaleń na działki pod warun-

kiem spełnienia przepisów odrębnych dotyczących warunków technicznych w za-
kresie zabudowy i zagospodarowania działek oraz uwzględnienia zasad podanych
w ust.3 tabeli.
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§ 40

Ustala się tereny zabudowy mieszanej – mieszkaniowo-usługowej oznaczone na rysunku zmiany symbo-
lem MU.
Ustalenia dla terenów zawierają tabele nr 1–3.

Tabela nr 1

MU1
TTeTen zzabuoon  mTezzeTe –  mTezzzemooTe m bełbgooTe.

Symbol i przeznaczenie
podstawowe terenu wy-
dzielonego liniami rozgra-
niczającymi.

1.
TRETR ŚSTUSEAL

Zasady ochrony i kształ-
towania ładu przestrzen-
nego, parametrów
i wskaźników kształtowa-
nia zabudowy oraz zago-
spodarowania terenu.

2.

1) Budowa i przebudowa obiektów z zachowaniem następujących warunkówL
a) rodzaj zabudowy – zwarta i wolno stojąca, odpowiadający historycznemu

układowi zabudowy,
b) linia zabudowyL

• wyznaczona na rysunku zmiany planu,
• przy braku linii na rysunku zmiany planu – wyznaczona jako obowiązują-

ca przez budynki oznaczone jako istniejące  - podstawowe,
c) maksymalny wskaźnik zabudowy terenu  – 0,55,
d) maksymalna wysokość zabudowy – wyznaczona wysokością okapu i kaleni-

cy istniejących budynków na danym terenie,
e) dopuszczalna różnica wysokości okapu i kalenic w pierzejach zabudowy wy-

dzielonych ciągów ulicznych – 2,0 m,
f) dachy strome o symetrycznym układzie połaci i kalenic,
g) spadek połaci dachu w granicachL 400–550, przy rozbudowie kształtowany

w nawiązaniu do istniejącego dachu budynku,
h) w rozwiązaniach architektonicznych nawiązywać do rozwiązań architekto-

nicznych budynków o walorach architektonicznych, wskazanych do ochrony,
występujących w ciągu zabudowy, a przy rozbudowie do istniejącego
ukształtowania obiektu.

2) Przekształcenie zagospodarowania terenu z zachowaniem następujących warun-
kówL
a) zapewnić przebiegi ciągów pieszych ogólnodostępnych oraz wewnętrznych

dojazdów związanych z obsługą zabudowy,
b) utrzymać wielkość terenów zielonych na poziomie minimalnym 25n po-

wierzchni terenu,
c) wnętrza blokowe zagospodarować na cele zieleni, rekreacji z dopuszczeniem

obiektów technicznej obsługi terenu.
3) Sokalizacja miejsc postojowych zgodnie z ustaleniami § 33
4) Sokalizacja garaży we wnętrzach blokowych pod warunkiem nieprzekroczenia

wskaźników określonych w pkcie 1. oaraże mogą być lokalizowane na granicy
działki wyłącznie w dostosowaniu do istniejącego lub projektowanego sąsiedz-
twa.

Szczegółowe zasady i wa-
runki scalania oraz po-
działu nieruchomości.

3.

1) Zachowuje się istniejący podział na działki budowlane.
2) Dopuszcza się wtórne podziały na działki przy spełnieniu warunków wynikają-

cych z przepisów odrębnych, przy czym minimalna wielkość działki powinna
wynikać ze wskaźników wykorzystania terenu, określonych w ust. 2, w warun-
kach kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu.

3) Należy dążyć do utrzymania i odtworzenia podziałów historycznych.

Szczególne warunki zago-
spodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich
użytkowaniu .

4.

1) Na terenach położonych w granicach obszaru wpisanego do rejestru zabytków
obowiązują zasady ochrony i zagospodarowania  określone w rozdziale 6.

2) Budynki istniejące oznaczone jako podstawowe w przypadku rozbiórki należy
odtworzyć w formie i gabarytach odpowiadających ściśle obiektom istniejącym.

3) Zakazuje się lokalizacji nowych budynków gospodarczych.
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Tabela nr 2

MU2
TTeTen zzabuoon  mTezzeTe –  mTezzzemooTe m bełbgooTe.

Symbol i przeznaczenie
podstawowe terenu wy-
dzielonego liniami rozgra-
niczającymi.

1.
TRETR ŚSTUSEAL

Zasady ochrony i kształ-
towania ładu przestrzen-
nego, parametrów i
wskaźników kształtowa-
nia zabudowy oraz zago-
spodarowania terenu.

2.

1) Budowa i przebudowa obiektów z zachowaniem następujących warunkówL
a) linia zabudowyL

• wg ustaleń rysunku zmiany planu,
• przy braku linii na rysunku zmiany planu - wyznaczona jako obowiązująca

przez istniejące w sąsiedztwie budynki oznaczone jako istniejące – pod-
stawowe, jeżeli jej położenie nie jest sprzeczne z przepisami odrębnymi,

• zgodnie z przepisami odrębnymi w pozostałych przypadkach.
b) maksymalny wskaźnik zabudowy działkiL

• zabudowa mieszkaniowa – 0,25,
• zabudowa usługowa i mieszkalno – usługowa – 0,40,

c) maksymalna wysokość zabudowy – wyznaczona wysokością okapu i kaleni-
cy istniejących budynków na danym terenie, oznaczonych na rysunku zmia-
ny planu jako podstawowe do zachowania,

d) dachy na nowych budynkach kształtować wg następujących zasadL
• minimalny spadek połaci dachu – 300 ,
• układ połaci i kalenicy – symetryczny,
• dopuszczalna różnica spadków dachów wzdłuż wydzielonych ciągów

ulicznych +/-50,
• zakazuje się dachów namiotowych (bez kalenicy);

e) rozwiązaniem architektonicznym nawiązać do budynków o walorach archi-
tektonicznych wskazanych w zmianie planu, a przy rozbudowie do istnieją-
cego ukształtowania obiektu.

2) Przekształcenie zagospodarowania terenu z zachowaniem następujących warun-
kówL
a) zapewnić przebiegi ciągów pieszych ogólnodostępnych oraz wewnętrznych

dojazdów związanych z obsługą zabudowy, przy uwzględnieniu wlotów
określonych na rysunku zmiany planu,

b) utrzymać wielkość terenów zielonych na poziomie minimalnym 30n po-
wierzchni terenu lub działki z uwzględnieniem ustaleń ust. 4 pkt 2.

3) Sokalizacja zabudowy uzupełniającej z zachowaniem następujących warunkówL
a) parametry kształtowania zabudowy – wg pktu 1.
b) rozwiązania architektoniczne z zachowaniem zasady nawiązania do dotych-

czasowych wysokości budynków i liczby kondygnacji, i form podziałów ele-
wacji oraz form i spadku dachu,

c) dopuszcza się lokalizacje budynków w głębi działki w przypadku wcześniej-
szej realizacji budynku wzdłuż obowiązującej linii zabudowy.

4) Sokalizacja miejsc postojowych zgodnie z ustaleniami § 33.
5) Sokalizacja wolno stojących garaży parterowych pod warunkiem nieprzekrocze-

nia wskaźników określonych w pkcie 1. oaraże mogą być lokalizowane na gra-
nicy działki wyłącznie w dostosowaniu do istniejącego lub projektowanego są-
siedztwa.

6) Nieprzekraczalną linię zabudowy garaży wyznacza linia zabudowy budynków
mieszkalnych i usługowych.

Szczegółowe zasady i wa-
runki scalania oraz po-
działu nieruchomości.

3.

1) Zachowuje się istniejący podział na działki budowlane.
2) Dopuszcza się wtórne podziały na działki przy spełnieniu warunków wynikają-

cych z przepisów odrębnych, przy czym minimalna wielkość działki powinna
wynikać ze wskaźników wykorzystania terenu określonych w ust. 2.

Szczególne warunki zago-
spodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich
użytkowaniu .

4.

1) Na terenach położonych w granicach strefy ochrony historycznego układu urba-
nistycznego obowiązują zasady ochrony i kształtowania środowiska kulturowe-
go określone w rozdziale 5.

2) Na terenie przy ul Zgorzeleckiej należy zachować istniejącą zieleń wysoką i od-
twarzać ją w przypadku jej śmierci biologicznej.
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Tabela nr 3

MU3, MU4,MU5
TTeTen zzabuoon  mTezzeTe –  mTezzzemooTe m bełbgooTe.

Symbol i przeznaczenie
podstawowe terenu wy-
dzielonego liniami rozgra-
niczającymi.

1.
TRETR ŚSTUSEAL

Przeznaczenie dopusz-
czalne.

2.
1) Funkcje / obiekty produkcyjne, magazyny i składy na terenach MŚ4 i MŚ5.
2) Zabudowa zagrodowa, w rozumieniu przepisów odrębnych, przy ul. Szybów.

Zasady ochrony i kształ-
towania ładu przestrzen-
nego, parametrów i
wskaźników kształtowa-
nia zabudowy oraz zago-
spodarowania terenu.

3.

  1) Dopuszczalne formy zabudowy L
a) zabudowa wolno stojąca,
b) zabudowa zwarta na MŚ4.

  2) Sinia zabudowyL
a) wg ustaleń rysunku zmiany planu,
b) przy braku linii na rysunku zmiany planu - wyznaczona jako obowiązująca

przez istniejące w sąsiedztwie budynki oznaczone jako istniejące – pod-
stawowe, jeżeli jej położenie nie jest sprzeczne z przepisami odrębnymi,

c) zgodnie z przepisami odrębnymi w pozostałych przypadkach.
  3) Maksymalny wskaźnik zabudowy działkiL

a) zabudowa mieszkaniowa – 0,20
b) zabudowa mieszkalno – usługowa i usługowa – 0,40.

  4) Maksymalna wysokość od poziomu terenuL okapu – 7,5 m, kalenicy – 13,0 m.
  5) Dachy na nowych budynkach  należy kształtować wg następujących zasadL

a) minimalny spadek połaci dachu – 300 ,
b) dopuszczalna różnica spadków dachów wzdłuż wydzielonych ciągów ulicz-

nych – maksimum +/-50,
c) zakazuje się dachów namiotowych (bez kalenicy),
d) układ połaci i kalenicy – symetryczny;

  6) Rozwiązania architektoniczne budynków należy kształtować w nawiązaniu do
cech budynków o walorach architektonicznych, a przy rozbudowie do budynku
istniejącego.

  7) Dopuszcza się przy rozbudowie budynku rozwiązania architektoniczne odpo-
wiadające ustaleniom dla nowych budynków w przypadku objęcia nimi w cało-
ści części istniejącej i dobudowywanej.

  8) Dopuszcza się lokalizacje budynków w głębi działki w przypadku wcześniejszej
realizacji budynku wzdłuż obowiązującej linii zabudowy.

  9) Dopuszcza się lokalizację garaży parterowych pod warunkiem zachowania
wskaźnika określonego w pkcie 3. oaraże mogą być lokalizowane na granicy
działki wyłącznie w dostosowaniu do istniejącego lub projektowanego sąsiedz-
twa.

10) Nieprzekraczalną linię zabudowy garaży – wyznacza linia zabudowy budynków
funkcji podstawowej i dopuszczalnej.

11) Minimalna powierzchnia terenów zieleni na działce – 25n.
12) Sokalizacja miejsc postojowych zgodnie z ustaleniami § 33.

Szczegółowe zasady i
warunki scalania oraz
podziału nieruchomości.

4.

1) Zachowuje się istniejący podział na działki budowlane
2) Obowiązują następujące minimalne powierzchnie działek dla nowej zabudowy

a) zabudowa mieszkaniowa – wg ustaleń dla terenów MN4,
b) zabudowa usługowa i mieszkalno-usługowa – 1.600 m2

3) Obowiązują następujące minimalne szerokości działek dla nowej zabudowyL
a) zabudowa mieszkaniowa – wg ustaleń dla terenów MN4,
b) zabudowa usługowa i mieszkalno – usługowa – 40, 0m.

4) Proponowane podziały na działki budowlane przedstawia rysunek zmiany planu.
5) Dopuszcza się działki o innych parametrach niż ustalonych w punktach 2 i 3

w przypadku wykonania podziałów zgodnie z propozycjami przedstawionymi na
rysunku zmiany planu.

6) Na terenach sąsiadujących z zielenią izolacyjną uwzględnić ustalenia § 46
ust. 4.
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Szczególne warunki zago-
spodarowania terenów

5.

1) Na terenach MŚ5L
a) działalność dotyczyć będzie wyłącznie nieuciążliwej wytwórczości, zapew-

niającej zachowanie standardów środowiska dla obszarów mieszkalno-usłu-
gowych,

b) zakazuje się  zewnętrznego, poza budynkami, składowania i magazynowania
materiałów i wyrobów,

c) nowe obiekty na działce należy kształtować w nawiązaniu do skali i formy
istniejącej na działce i w sąsiedztwie zabudowy.

2) Na terenie MŚ3 położonymL
a) przy ulicach M. Curie-Skłodowskiej i Nadleśnej dopuszcza się lokalizację za-

budowy usługowej o powierzchni sprzedaży przekraczającej 400 m2,
b) na działce nr 547/2 (o.1 am9) dopuszcza się maksymalną wysokość okapu

od poziomu terenuL – 9,0 m.
3) W przypadku zmiany przebiegu dróg wewnętrznych w stosunku do zapropono-

wanych na rysunku zmiany planu, linie zabudowy wzdłuż tych dróg należy wy-
znaczać w odległości 6.0m od granicy pasa drogowego tych ulic. Rodzaje linii
(obowiązujące, nieprzekraczalne) należy przyjmować wg ustalonych na rysunku
zmiany planu.
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§ 41

Ustala się tereny zabudowy usługowej oznaczone na rysunku zmiany symbolem U.
Ustalenia dla terenów zawiera tabela:

U1, U2, U3, U4
TTeTen zzabuoon bełbgooTe.

Symbol i przeznaczenie
podstawowe terenu wy-
dzielonego liniami rozgra-
niczającymi.

1.
TRETR ŚSTUSEAL

Przeznaczenie dopusz-
czalne.

2.
Funkcja mieszkaniowa – wyłącznie jako wbudowana, nieprzekraczająca 25n pow.
całkowitej

Zasady ochrony i kształ-
towania ładu przestrzen-
nego, parametrów
i wskaźników kształtowa-
nia zabudowy oraz zago-
spodarowania terenu.

3.

1) Budowa i przebudowa obiektów z zachowaniem następujących warunkówL
a) linia zabudowyL

• wyznaczona na rysunku zmiany planu,
• przy braku linii na rysunku zmiany planu – wyznaczona jako nieprzekra-

czalna, przez istniejące budynki oznaczone na rysunku zmiany planu, jako
podstawowe a w przypadku ich braku przez przepisy odrębne;

b) maksymalny wskaźnik zabudowy działki
• na terenach Ś1 – 0,20
• na terenach Ś2 – 0,30
• na terenie Ś3 – 0,70,
• na terenie Ś4 – 0,50,

c) maksymalna wysokość zabudowy – wyznaczona wysokością okapu i kaleni-
cy istniejących budynków na terenie oznaczonych na rysunku zmiany planu
jako podstawowe do zachowania,

d) dachy główne o symetrycznym układzie połaci i kalenicy i spadku połaci mi-
nimum - 300 ; ustalenie nie dotyczy budynków celu publicznego,

e) rozwiązania architektoniczne powinny nawiązywać do istniejącego ukształ-
towania budynków oraz form i spadku dachu obiektów oznaczonych na ry-
sunku zmiany planu jako istniejące – podstawowe.

2) Przekształcenie zagospodarowania terenu z zachowaniem następujących warun-
kówL
a) zapewnić przebiegi ciągów pieszych ogólnodostępnych oraz wewnętrznych

dojazdów związanych z obsługą zabudowy,
b) utrzymać wielkość terenów zielonych na poziomie minimalnymL

• na terenach Ś1 - 40n powierzchni terenu,
• na terenach Ś2 - 30n powierzchni terenu,
• na terenie Ś4 – 15n powierzchni terenu.

3) Sokalizacja miejsc postojowych zgodnie z ustaleniami § 33.

Szczegółowe zasady i wa-
runki scalania oraz po-
działu nieruchomości

4.

1) Minimalna wielkość działki – 1.600 m2.
2) Minimalna szerokość działki – 40,0 m.
3) Na terenach Ś1 sąsiadujących z zielenią izolacyjną uwzględnić ustalenia § 46

ust. 4.

Szczególne warunki zago-
spodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich
użytkowaniu .

5.

1) Na terenach położonych na obszarze wpisanym do rejestru zabytków obowią-
zują zasady ochrony i zagospodarowania określone w rozdziale 6.

2) Na terenach położonych na obszarze historycznego układu urbanistycznego
obowiązują zasady ochrony i kształtowania środowiska kulturowego określone
w rozdziale 5.

3) W zagospodarowaniu terenu Ś1 – związanym z założeniem parkowym „Ostróż-
no”, wskazanym jest uwzględnienie powiązań funkcjonalnych, przestrzennych,
w tym krajobrazowych, z urządzonymi terenami otwartymi kompleksu określo-
nego w § 8 i § 5 6.

4) Na terenie Ś2 położonym przy ul. Młynarskiej na działce nr576/12 dopuszcza się
wyłącznie lokalizację usług wymienionych w § 3 pkt 9 lit b, h, j, k.

5) Na terenie Ś4 położonym między ul. Zgorzelecką i ul. Wilcza, sąsiadującym
z terenem KS3 dopuszcza się lokalizację zabudowy usługowej o powierzchni
sprzedaży przekraczającej 400m2.

6) Na terenach Ś5 położonych w strefach potencjalnych uciążliwości od linii
220kV obowiązują zasady zagospodarowania terenu określone w § 35 ust. 5
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§ 42

Ustala się tereny sportu i rekreacji oznaczone na rysunku zmiany symbolem US.
Ustalenia dla terenów zawiera tabela:

US
TTeTen epoetb m eTzeTzcem.

Symbol i przeznaczenie
podstawowe terenu wy-
dzielonego liniami rozgra-
niczającymi.

1.
TRETR ŚSTUSEAL

Przeznaczenie dopusz-
czalne.

2.
1) Śsługi wymienione w § 3 pkt 9 lit. b, e, h, i oraz j.
2) Zabudowa jednorodzinna na działce nr 99 wg zasad ustalonych dla MN1

Zasady ochrony i kształ-
towania ładu przestrzen-
nego, parametrów
i wskaźników kształtowa-
nia zabudowy oraz zago-
spodarowania terenu.

3.

1) Na terenie dopuszcza się lokalizację obiektów sportu, rekreacji i wypoczynku
oraz zaplecza sanitarnego i technicznego obsługującego przeznaczenie podsta-
wowe.

2) Budowa i przebudowa zabudowy z zachowaniem następujących warunkówL
a) lokalizacja i powierzchnia zabudowy związanej z obsługą terenu - stosownie

do potrzeb funkcjonalnych, ale zajmująca nie więcej niż 10n terenu,
b) maksymalna wysokość zabudowy – 2 kondygnacje, w tym 1 w  poddaszu ,

3) Wskazane kształtowanie dachów na nowych budynkach  wg następujących
zasadL
a) minimalny spadek połaci dachu – 300 ,
b) układ połaci i kalenicy – symetryczny;

4) Przekształcenie zagospodarowania terenu zgodnie z przepisami odrębnymi,
z zachowaniem następujących warunkówL
a) zapewnić przebiegi ciągów pieszych ogólnodostępnych oraz wewnętrznych

dojazdów wiążących teren z ulicami publicznymi.
b) utrzymać wielkość terenów zielonych na poziomie minimalnym 70n po-

wierzchni terenu
5) Sokalizacja miejsc postojowych zgodnie z ustaleniami § 33; w bilansie dopusz-

cza się uwzględnienie miejsc postojowych zlokalizowanych na terenie KS1.
Szczegółowe zasady i
warunki scalania oraz
podziału nieruchomości

4.
Na działce nr 99 wg zasad ustalonych dla terenu MN1; pozostały teren stanowi w
całości działkę budowlaną
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§ 43

Ustala się tereny usług z zielenią towarzyszącą oznaczone na rysunku zmiany symbolem UZ.
Ustalenia dla terenów zawiera tabela:

UZ
TTeTen bełbg z zmTlTemą toozeznezącą.

Symbol i przeznaczenie
podstawowe terenu wy-
dzielonego liniami rozgra-
niczającymi.

1.
TRETR ŚSTUSEAL

Przeznaczenie dopusz-
czalne.

2.
Funkcja mieszkaniowa – wyłącznie jako wbudowana, nieprzekraczająca 25n pow.
użytkowej obiektu usługowego.

Zasady ochrony i kształ-
towania ładu przestrzen-
nego, parametrów
i wskaźników kształtowa-
nia zabudowy oraz zago-
spodarowania terenu.

3.

1) Budowa i przebudowa z zachowaniem następujących warunkówL
a) historyczny układ zabudowy do zachowania,
b) rozbudowa istniejących  budynków oraz lokalizacja nowych budynków

w oparciu o zasadę kompozycyjnej kontynuacji układu historycznego,
c) maksymalny wskaźnik zabudowy L

• terenu na Starym Mieście – 0,10,
• terenu założenia parkowego „Ostróżno” – 0,05,

d) maksymalna wysokość zabudowy – 3 kondygnacje i poddasze,
e) minimalna wysokość zabudowy – 1 kondygnacja i poddasze,
f) dachy strome o symetrycznym układzie połaci i kalenicy,
g) spadek połaci dachu w granicach 350 – 550,
h) rozwiązania architektoniczne przebudowywanych i rozbudowywanych bu-

dynków istniejących kształtować w oparciu o zasadę nawiązania do dotych-
czasowych wysokości budynków, liczby kondygnacji i form podziałów ele-
wacji oraz form i spadku dachu.

i) rozwiązania architektoniczne nowych obiektów kształtować w nawiązaniu do
istniejących obiektów występujących na danym terenie.

2) W zagospodarowaniu terenówL
a) zachować istniejące oraz wydobyć zatarte cechy stylistyczne założeń i ukła-

dów kompozycyjnych, a w szczególności ukształtowanie terenu, kompono-
wane układy zieleni i alej, wnętrza krajobrazowe, zagospodarowanie wód
powierzchniowych oraz układ i wyposażenie form łączących elementy przy-
rodnicze i architektoniczne,

b) zapewnić przebiegi ciągów pieszych ogólnodostępnych, związanych z obsłu-
gą zabudowy oraz wewnętrznych dojazdów,

c) utrzymać wielkość terenów zielonych na poziomie minimalnym 70n po-
wierzchni terenu lub działki.

3) Sokalizacja miejsc postojowych zgodnie z ustaleniami § 33.
Szczegółowe zasady i wa-
runki scalania oraz po-
działu nieruchomości

4. Poszczególne tereny stanowią odrębne niepodzielne działki.

Szczególne warunki zago-
spodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich
użytkowaniu .

5.

1) Obiekty zabytkowe określone na rysunku zmiany planu podlegają ochronie
zgodnie z przepisami odrębnymi.

2) Na terenach obowiązują zasady ochrony i zagospodarowania środowiska kultu-
rowego określone w rozdziale 5.

3) Na terenach dopuszcza się wyłącznie lokalizację funkcji usług dostosowanych
do przestrzennych warunków istniejących obiektów i niekolizyjnych w stosunku
do układów zieleni parkowej.

4) Tereny stanowią rejon obserwacji archeologicznej.
5) W zagospodarowaniu terenu założenia parkowego „Ostróżno” wskazanym jest

uwzględnienie powiązań funkcjonalnych, przestrzennych, w tym krajobrazo-
wych, z urządzonymi terenami otwartymi kompleksu ustalonego w § 8 i § 56.
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§ 44

Ustala się tereny obiektów produkcyjnycc, składów i magazynów towarzyszącą oznaczone na rysunku
zmiany symbolem P.
Ustalenia dla terenów zawierają tabele nr 1–2:

Tabela nr1

P1
TTeTen oamTztóo peoubzcneench, ezłzuóo m  zgzzneóo.

P3
TTeTen oamTztóo peoubzcneench, ezłzuóo,  zgzzneóo

m mefezetebztben tTchemczeTe.

Symbol i przeznaczenie
podstawowe terenu wy-
dzielonego liniami rozgra-
niczającymi.

1.

TRETR ŚSTUSEAL

Przeznaczenie dopusz-
czalne.

2.
1) Funkcja mieszkaniowa – istniejąca do zachowania, wyłącznie w przypadku bra-

ku konfliktu sąsiedztwa.
2) Śsługi niekolidujące z funkcja podstawową.

Zasady ochrony i kształ-
towania ładu przestrzen-
nego, parametrów
i wskaźników kształtowa-
nia zabudowy oraz zago-
spodarowania terenu.

3.

1) Budowa i przebudowa obiektów z zachowaniem następujących warunkówL
a) linia zabudowy – nieprzekraczalna określona na rysunku zmiany planu;

w przypadku braku linii zabudowy na rysunku zmiany planu – zgodnie
z przepisami odrębnymi w nawiązaniu do linii zabudowy budynków istnieją-
cych,

b) maksymalny wskaźnik zabudowy terenu lub działkiL 0,60,
c) maksymalna wysokość zabudowy – wyznaczona wysokością istniejących

budynków lub sąsiedniej zabudowy,
d) dachy o symetrycznym układzie połaci i kalenicy,
e) spadek połaci dachuL

• budynków istniejących, w tym rozbudowywanych i nadbudowywanych –
odpowiadający istniejącemu,

• budynków nowych – kształtowany w nawiązaniu do sąsiedniej zabudo-
wy.

f) rozwiązania architektoniczne w zakresie formy, gabarytów i materiałowym
należy kształtować w nawiązaniu do otaczającej zabudowy walorach urbani-
stycznych.

2) Zagospodarowanie terenu z zachowaniem następujących warunkówL
a) utrzymać wielkość terenów zielonych na poziomie minimalnym 20n po-

wierzchni terenu lub działki.
b) przewidzieć zieleń szpalerową izolacyjną na obrzeżach terenu, w szczególno-

ści w styczności z terenami zabudowy mieszkaniowej,
c) dopuszcza się lokalizacje obiektów infrastruktury technicznej na granicy

działki.
3) Sokalizacja miejsc postojowych zgodnie z ustaleniami § 33.
4) W granicach działek budowlanych należy zapewnić miejsca postojowe dla sa-

mochodów ciężarowych i dostawczych w liczbie odpowiedniej do potrzeb dzia-
łalności prowadzonej na działce.

Szczegółowe zasady i wa-
runki scalania oraz po-
działu nieruchomości

4.

1) Zachowuje się istniejący podział na działki.
2) Dopuszcza się wtórne podziały na działki przy spełnieniu warunków wynikają-

cych z przepisów odrębnych, przy czym minimalna wielkość działki powinna
wynikać ze wskaźników wykorzystania terenu, określonych w warunkach
kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, z uwzględnieniem pktu 3.

3) Minimalna powierzchnia działki – 2500 m2.

Szczególne warunki zago-
spodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich
użytkowaniu .

5.

1) Na terenach położonych na obszarze wskazanego historycznego układu urbani-
stycznego obowiązują zasady ochrony i kształtowania środowiska kulturowego
określone w rozdziale 5.

2) Zakazuje się lokalizacji urządzeń  i użytkowania o zwiększonej uciążliwości dla
środowiska i zdrowia ludzi w sąsiedztwie z terenami mieszkaniowymi.

3) Na terenach P1 położonych przy ul. Wierzbowej dopuszcza się lokalizacje obiek-
tów usługowych o powierzchni sprzedaży przekraczającej 400 m2.

4) Na terenach położonychL w granicach wskazanych do ustanowienia stref
ochronnych projektowanych ujęć wody „Zawidów II” obowiązują ograniczenia
określone w rozdziale 4 i 7, a w strefach potencjalnych uciążliwości od linii w.n.
dodatkowo ograniczenia określone w § 35 ust. 5
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Tabela nr2

P2
TTeTen oamTztóo peoubzcneench, ezłzuóo m  zgzzneóo.

Symbol i przeznaczenie
podstawowe terenu wy-
dzielonego liniami rozgra-
niczającymi.

1.
TRETR ŚSTUSEAL

Zasady ochrony i kształ-
towania ładu przestrzen-
nego, parametrów
i wskaźników kształtowa-
nia zabudowy oraz zago-
spodarowania terenu.

2.

  1) Sinia zabudowyL
a) nieprzekraczalna od linii rozgraniczającej obwodnicy Zawidowa – 20m,
b) od dróg publicznych wg ustaleń rysunku zmiany planu.

  2) Maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,60.
  3) Maksymalna wysokość okapu/górnej krawędzi elewacji budynku – 12,0 m.
  4) Śkłady zabudowy należy kształtować w formie zlokalizowanych wzdłuż ulic

publicznych ciągów zabudowy lub w formie wydzielonych zespołów budowla-
nych. Poszczególne elementy zabudowy należy kształtować harmonijnie i jed-
norodnie w zakresie kompozycji bryły, w szczególności  formy dachu, oraz
rozwiązań materiałowych i kolorystyki.

  5) Zaleca się lokalizowanie obiektów o funkcjach usługowych, w tym biurowo-
administracyjnych, od strony ulic publicznych.

  6) Wzdłuż ulic KD S, KD D i dróg wewnętrznych dopuszcza się lokalizację portier-
ni oraz pojedynczych obiektów małej architektury i infrastruktury poza wyzna-
czoną na rysunku zmiany planu nieprzekraczalna linią zabudowy.

  7) Dopuszcza się lokalizacje obiektów infrastruktury technicznej na granicy dział-
ki.

  8) Minimalny wskaźnik powierzchni terenów zielonych na działce – 20n.
  9) Zieleń należy kształtować z zachowaniem następujących warunków i form

kompozycyjnychL
a) w formie układów pasmowych, usytuowanych po obrzeżach terenów

(wzdłuż linii rozgraniczających terenów),
b) w formie swobodnie komponowanych układów w strefach wejściowych

(miejscach reprezentacyjnych) oraz w miejscach niezainwestowanych,
c) w zespołach parkingowych – w formie pojedynczych drzew i zgrupowań

zieleni niskiej, usytuowanych w ciągach miejsc parkingowych lub w miej-
scach oddzielających poszczególne ciągi, przyjmując zasadę, że na każde
12 stanowisk parkingowych należy przewidzieć co najmniej 1 drzewo.

10) Miejsca postojowe należy przyjmować zgodnie z ustaleniami § 33.
11) W granicach działek budowlanych należy zapewnić miejsca parkingowe dla

samochodów ciężarowych i dostawczych w liczbie odpowiedniej do potrzeb
działalności prowadzonej na działce.

Szczegółowe zasady i
warunki scalania oraz
podziału nieruchomości.

3.
1) Minimalna wielkość działki – 5000 m2

2) Minimalna szerokość działki – 50,0 m.
3) Na terenach sąsiadujących z zielenią izolacyjną uwzględnić ustalenia § 46 ust. 4

Szczególne warunki zago-
spodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich
użytkowaniu .

4.

1) Na terenach położonychL w granicach wskazanych do ustanowienia stref
ochronnych projektowanych ujęć wody „Zawidów II” obowiązują ograniczenia
określone w rozdziale 4 i 7, a w strefach potencjalnych uciążliwości od linii w.n.
dodatkowo ograniczenia określone w § 35 ust. 5.

2) W przypadku zmiany przebiegu dróg wewnętrznych w stosunku do zapropono-
wanych na rysunku zmiany planu, linie zabudowy wzdłuż tych dróg należy wy-
znaczać w odległości 10.0 m od granicy pasa drogowego tych ulic. Rodzaje linii
(obowiązujące, nieprzekraczalne) należy przyjmować wg ustalonych na rysunku
zmiany planu.
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§ 45

Ustala się tereny zieleni parkowej oznaczone na rysunku zmiany symbolem ZP.
Ustalenia dla terenów zawierają tabele nr 1–2:

Tabela nr1

ZP1
TTeTen zmTlTem pzezooTe m beząuzoeTe.

Symbol i przeznaczenie
podstawowe terenu wy-
dzielonego liniami rozgra-
niczającymi.

1.
TRETR ŚSTUSEAL

Warunki zagospodarowa-
nia terenu.

2.

1) Zagospodarowanie terenu z zachowaniem następujących form i wskaźników
użytkowania terenuL
a) zieleń – min. 70n pow. terenu,
b) terenowe urządzenia rekreacji i wypoczynku oraz obiekty malej architektury

– maks. 20n pow. terenu,
c) ścieżki i placyki piesze – maks. 10n pow. terenu.

2) Konserwacja i utrzymanie dotychczasowych zasad kompozycyjnych układów
zieleni.

Szczególne warunki zago-
spodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich
użytkowaniu .

3.
Na terenach położonych w granicach obszaru wpisanego do rejestru zabytków oraz
na obszarze historycznego układu urbanistycznego obowiązują zasady ochrony
i kształtowania środowiska kulturowego określone w rozdziałach 5 i 6.

Tabela nr 2

ZP2
TTeTen zmTlTem pzezooTe m beząuzoeTe.

Symbol i przeznaczenie
podstawowe terenu wy-
dzielonego liniami rozgra-
niczającymi.

1.
TRETR ŚSTUSEAL

Przeznaczenie dopusz-
czalne.

2. Tereny rolnicze – łąki i pastwiska.

Warunki zagospodarowa-
nia terenu.

3.

1) Zagospodarowanie terenów na cele zieleni parkowej i rekreacji z zachowaniem
następujących form użytkowania terenuL
a) zieleń – min. 50n pow. terenu,
b) terenowe urządzenia rekreacji i sportu – maks. 40n terenu.
c) ścieżki i placyki piesze – maks. 10n pow. terenu.

2) Zachowanie istniejących układów zieleni oraz uzupełnienie składu gatunkowego
w nawiązaniu do istniejących.

3) Wskazane wprowadzenie zieleni szpalerowej w ciągach w wzdłuż ciągów pie-
szych i na obrzeżach terenu.
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§ 46

Ustala się tereny zieleni izolacyjnej oznaczone na rysunku zmiany symbolem ZI.
Ustalenia dla terenów zawiera tabela:

ZI
TTeTen zmTlTem mzolzcneeTe / oToeętezeTe.

Symbol i przeznaczenie
podstawowe terenu wy-
dzielonego liniami rozgra-
niczającymi.

1.
TRETR ŚSTUSEAL

Przeznaczenie dopusz-
czalne.

2.

1) Zieleń parkowa.
2) Zieleń/ogrody przydomowe.
3) Tereny rolnicze – łąki.
4) Tereny komunikacji wg ustaleń ust. 5

Warunki zagospodarowa-
nia terenu.

3.

1) Zieleń należy kształtować poprzezL
a) układy pasmowe ciągłe składające się z dwóch lub więcej rzędów drzew

i krzewów,
b) roślinność urządzoną planowo, o zróżnicowanej wysokości, oraz zmiennych

właściwościach w różnych porach roku.
2) Zachować istniejące układy zieleni.
3) Wprowadzić zieleń szpalerową na obrzeżach terenów.

Szczegółowe zasady i wa-
runki scalania oraz po-
działu nieruchomości

4.

1) Tereny ZI należy przyłączać /są przynależne/ do terenów i działek sąsiednich,
których użytkowanie charakteryzuje się potencjalnie większą uciążliwością dla
środowiska i zdrowia ludzi, przy zachowaniu zasad ich zagospodarowania usta-
lonych w ust. 3 i 5. Tereny te powinny być przyłączane jako tereny przeznaczo-
ne na cele poprawy zagospodarowania terenu/działki w rozumieniu przepisów
odrębnych.

2) Dopuszcza się przyłączanie terenów ZI do innych sąsiednich terenów niż ustalo-
ne w punkcie 1, przy zachowaniu zasad ich zagospodarowania ustalonych
w ust. 3 i 5.

3) Określone na rysunku zmiany planu orientacyjne linie rozgraniczające mogą
zostać zmienione stosownie do ustaleń § 4 ust. 3 wyłącznie w kierunku terenu
sąsiedniego.

Szczególne warunki zago-
spodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich
użytkowaniu

5
1) Zakazuje się lokalizacji budynków .
2) Dopuszcza się lokalizacje parkingów i placów manewrowych na terenach poło-

żonych miedzy drogami .

§ 47

Ustala się tereny ogrodów działkowycc oznaczone na rysunku zmiany symbolem ZD.
Ustalenia dla terenów zawiera tabela:

ZD
TTeTen ogeouóo uzmzłzoonch.

Symbol i przeznaczenie
podstawowe terenu wy-
dzielonego liniami rozgra-
niczającymi.

1.
TRETR ŚSTUSEAL

Przeznaczenie dopusz-
czalne.

2. Zieleń parkowa, izolacyjna.

Warunki zagospodarowa-
nia terenu.

3.

1) Dopuszczalne formy użytkowania terenu na ogrodach przy ul. WilczejL
a) place rekreacyjne i sportowe,
b) miejsca postojowe dla samochodów użytkowników i służących obsłudze

funkcji podstawowej.
2) Dopuszczalne formy zabudowy na każdym z wydzielonych terenów, oprócz

altan i budynków gospodarczych na poszczególnych działkachL
a) obiekt usługowy o powierzchni zabudowy do 200 m2 i wysokości zabudowy

maksimumL 2 kondygnacje, w tym 1 w poddaszu – związany z realizacją do-
puszczonych przepisami form rekreacji,

b) obiekt administracyjno-gospodarczy o powierzchni zabudowy do 200 m2

i wysokości zabudowy maksimumL 2 kondygnacje, w tym 1 w poddaszu.
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§ 48

Ustala się tereny cmentarza oznaczone na rysunku zmiany symbolem ZC.
Ustalenia dla terenu zawiera tabela:

ZC
TTeTen c Tetzezz.

Symbol i przeznaczenie
podstawowe terenu wy-
dzielonego liniami rozgra-
niczającymi.

1.
TRETR ŚSTUSEAL

Warunki zagospodarowa-
nia terenu.

2.

Rozbudowa i modernizacja terenu z zachowaniem następujących warunkówL
a) utrzymanie układu alej i zieleni,
b) budowa ogrodzenia,
c) budowa i przebudowa obiektów na terenie cmentarza w dostosowaniu do cha-

rakteru miejsca.
Szczególne warunki zago-
spodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich
użytkowaniu .

3.
Zasady dotyczące zagospodarowania terenów zlokalizowanych w obszarze oddzia-
ływania cmentarza określają aktualne przepisy odrębne.

§ 49

Ustala się tereny infrastruktury teccnicznej. Ustalenia dla terenów oznaczonycc na rysunku zmiany sym-
bolami I/W, I/ , I/E, I/G, I/Ł zawiera tabela:

I/W1, I/W2 I/K, I/E, I/G, I/Ł
TTeTen mefezetebztben tTchemczeTe.

Symbol i przeznaczenie
podstawowe terenu wy-
dzielonego liniami rozgra-
niczającymi.

1.
TRETR ŚSTUSEAL

Szczegółowe przeznacze-
nie terenów

2.

I/W1 – tereny istniejących urządzeń zaopatrzenia w wodę.
I/W2 – tereny urządzeń zaopatrzenia w wodę ujęcia „Zawidów II”.
I/K – tereny urządzeń odprowadzenia i oczyszczania ścieków.
I/E – tereny urządzeń elektroenergetycznych.
I/o – tereny urządzeń gazownictwa.
I/Ł – tereny urządzeń obsługi telekomunikacyjnej.

Przeznaczenie dopusz-
czalne.

3.
1) Zieleń urządzona.
2) Śsługi.

Warunki zagospodarowa-
nia terenu.

4.

1) Zasady dotyczące zagospodarowania terenów zlokalizowanych w obszarze od-
działywania poszczególnych terenów określają aktualne przepisy odrębne

2) Sokalizacja nowej zabudowy z zachowaniem następujących warunkówL
a) rozwiązania architektoniczne nawiązujące do gabarytów istniejącej na terenie

miasta zabudowy i charakterystycznych cech jej ukształtowania,
b) ochrona zieleni z koniecznością ukształtowania nowych jej układów na

obrzeżach terenu,
c) nieprzekraczalna linia zabudowy – wg obowiązujących przepisów technicz-

no-budowlanych.
3) Obiekty usługowe należy kształtować zgodnie z ustaleniami Ś2.

Szczegółowe zasady i
warunki scalania oraz
podziału nieruchomości

5.
1) Tereny stanowią odrębne działki budowlane.
2) Na terenach I/W2 sąsiadujących z zielenią izolacyjną uwzględnić ustalenia § 46

ust. 4.
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§ 50

Ustala się tereny dróg i ulic publicznycc. Ustalenia dla terenów oznaczonycc na rysunku zmiany symbo-
lem  D zawiera tabela:

KD ...
TTeTen ueóg m blmc pbalmczench.

Symbol i przeznaczenie
podstawowe terenu wy-
dzielonego liniami rozgra-
niczającymi.

1.
TRETR ŚSTUSEAL

ozna-
czenie

Klasyfikacja
i nr drogi

Szerokość w liniach
rozgraniczających

KD o
– ulica główna, droga wojewódzka

nr 355

– 35,0m;
miejscowo min. 25,0 m za zgodą
zarządcy drogi

KD Z1 – ulica zbiorcza od 10,0 do 25,0 m

KD Z2
– ulica zbiorcza, droga powiatowa

nr 2486 D
od 11,0 do 22,0 m

KD S1
– ulica lokalna, droga lokalna nr 2377

D
od 6,0 do 18,0 m

KD S2 – ulica lokalna, droga gminna od 12,0 do 15,0 m
KD S3 – ulica lokalna, droga gminna od 12,0 do 15,0 m

KD S4
– ulica lokalna droga powiatowa

nr 2382 D
od 9,0 do16,0 m

KD D1 – ulica dojazdowa, droga gminna od 6,0 do 25,0 m
KD D2 – ulica dojazdowa, droga gminna od 10,0 do 12,0 m
KD D3 – ulica dojazdowa, droga gminna od 9,0 do 11,0 m

KD Pj – ulica pieszo-jezdna, droga gminna
istn. min. 3,50 m; proj. min.
5,0 m

Podstawowe parametry
dróg

2.

KD P
– ulica piesza i pieszo-rowerowa,

droga gminna
stn. min. 1,50 m; proj. min.
2,5 m

2. Określone w tabeli parametry w liniacc rozgraniczającycc mniejsze od ustalonycc w przepisacc odręb-
nycc dotyczą szerokości istniejącycc dróg na terenacc zabudowanycc. Poszerzenie szerokości może
nastąpić na warunkacc określonycc w § 29 ust. 10.

3. Ustala się tereny dróg wewnętrznycc, pieszo-jezdnycc o symbolu  D W oraz o szerokości w liniacc
rozgraniczającycc:
a) dróg istniejącycc – w granicacc istniejącego pasa drogowego (zgodnie z obecnym stanem włada-

nia),
b) dróg projektowanycc:

• minimum 12,0 m – dla dróg obsługującycc tereny P – tereny obiektów produkcyjnycc, składów
i magazynów,

• minimum 8,0 m – dla dróg obsługującycc pozostałe tereny.
4. W liniacc rozgraniczającycc dróg wewnętrznycc zaleca się wydzielenie, w zależności od potrzeb i moż-

liwości terenowycc: ciągu pieszego / pieszo-rowerowego, pasów postojowycc, pasów zieleni.
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§ 51

Ustala się teren placu publicznego. Ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku zmiany symbolem  D
P/L zawiera tabela:

KD P/L
TTeTe plzcb pbalmczeTgo – Plzc Zoncmęetoz.

Symbol i przeznaczenie
podstawowe terenu wy-
dzielonego liniami rozgra-
niczającymi.

1.
TRETR ŚSTUSEAL

Warunki zagospodarowa-
nia terenu.

2.

1) Zagospodarowanie terenu obejmujeL
a) trasy ulic lokalnych i dojazdowych,
b) chodniki i placyki piesze,
c) ścieżki rowerowe lub pieszo rowerowe
d) zieleń urządzoną niską i wysoką – min. 20n terenu,
e) parkingi dla samochodów osobowych – maks. 15n terenu,
f) miejsca postojowe przyuliczne,

g) obiekty małej architektury.
2) Przy budowie i przebudowie nawierzchnie należy wykonywać z elementów ka-

miennych drobnowymiarowych i płytowych.
Szczególne warunki zago-
spodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich
użytkowaniu .

3.

1) Teren położony jest na obszarze Starego Miasta wpisanego do rejestru zabyt-
ków obowiązują zasady ochrony i zagospodarowania określone w § 21 i § 22.

2) Zakazuje się lokalizacji elementów zagospodarowania, poza zielenią kompozy-
cyjną, przesłaniających i ograniczających widok na pierzeje placu.

§ 52

Ustala się tereny obsługi i urządzeń transportu samoccodowego oznaczone na rysunku zmiany symbolem
 S.
Ustalenia dla terenów zawiera tabela:

KS1, KS2, KS3, KS4
TTeTen oaełbgm m beząuzTT tezeepoetb ez ochouooTgo.

Symbol i przeznaczenie
podstawowe terenu wy-
dzielonego liniami rozgra-
niczającymi.

1.
TRETR ŚSTUSEAL

Szczegółowe przeznacze-
nie terenów

2.

KS1 – parkingi.
KS2 – zespoły garaży parterowych.
KS3 – przystanek autobusowy.
KS4 – stacja paliw.

Przeznaczenie dopusz-
czalne

3.
1) Zieleń izolacyjna.
2) Śsługi.
3) Parkingi.

Warunki zagospodarowa-
nia terenu.

4.

1) Powierzchnia zieleni – min. 20n terenu.
2) Tereny poza powierzchniami niezbędnych dojazdów i placów manewrowych

zagospodarować zielenią.
3) Zieleń należy kształtować w formie pasów zieleni izolacyjnej wzdłuż granic tere-

nu i terenów mieszkaniowych oraz usług publicznych.
4) Obiekty usługowe należy kształtować zgodnie z ustaleniami Ś2.
5) Zakazuje się nadbudowy istniejących boksów garażowych.

Szczegółowe zasady i wa-
runki scalania oraz po-
działu nieruchomości

5.

1) Podziału terenów dokonywać w oparciu o przepisy odrębne z uwzględnieniem
zasad zagospodarowania określonych w ust. 4.

2) Na terenach KS2 sąsiadujących z zielenią izolacyjną uwzględnić ustalenia § 46
ust. 4.
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§ 53

Ustala się tereny drogowego przejścia granicznego oznaczone na rysunku zmiany symbolem  T.
Ustalenia dla terenów zawiera tabela:

KT
TTeTen ueogooTgo pezTeścmz gezemczeTgo.
Tereny obejmują pas drogowy drogi KDo

oraz działki z urządzeniami i budynkami obsługi

Symbol i przeznaczenie
podstawowe terenu wy-
dzielonego liniami rozgra-
niczającymi.

1.

TRETR ŚSTUSEAL
Przeznaczenie dopusz-
czalne

2. Śsługi na działkach pod urządzeniami i budynkami obsługi

Warunki zagospodarowa-
nia terenu.

3.

1) Zasady zagospodarowania określają przepisy odrębne
2) Obiekty usługowe należy kształtować zgodnie z ustaleniami Ś2
3) W rozwiązaniach  architektonicznych obiektów należy nawiązywać do form i

gabarytów zabudowy występującej na terenach sąsiednich.

§ 54

Ustala się tereny specjalne oznaczone na rysunku zmiany symbolem IS.
Ustalenia dla terenów zawiera tabela.

Symbol i przeznaczenie
podstawowe terenu wy-
dzielonego liniami rozgra-
niczającymi.

1.
IS

TTeTen epTcezleT.

Przeznaczenie dopusz-
czalne

2 Tereny dolesień, zadrzewień i łąk.

Warunki zagospodarowa-
nia terenu.

3. Zasady zagospodarowania określają przepisy odrębne.

§ 55

Ustala się tereny lasów i zadrzewień oznaczone na rysunku zmiany symbolem ZL.
Ustalenia dla terenów zawierają tabele nr 1–2:

Tabela nr 1

ZL1
TTeTen lzeóo m zzuezTomTT.

Symbol i przeznaczenie
podstawowe terenu wy-
dzielonego liniami rozgra-
niczającymi.

1.
TRETR ŚSTUSEAL

Warunki zagospodarowa-
nia terenu.

2.

1) Zasady zagospodarowania wg przepisów odrębnych i planów urządzenia lasów..
2) Zespoły zadrzewień niedostosowane do siedliska wskazane są do przebudowy

z uwzględnieniem zasad leśnictwa zrównoważonego.
3) Sokalizacja urządzeń turystycznych zgodnie z przepisami odrębnymi.

Szczególne warunki zago-
spodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich
użytkowaniu .

3.
Zakaz zabudowy i zagospodarowania z wyjątkiem zagospodarowania dopuszczone-
go w przepisach odrębnych.
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Tabela nr 2

ZL2
TTeTen zzlTemTT, zzuezTomTT m łąz.

Symbol i przeznaczenie
podstawowe terenu wy-
dzielonego liniami rozgra-
niczającymi.

1.
TRETR ŚSTUSEAL

Przeznaczenie dopusz-
czalne.

2. Tereny rolnicze.

Warunki zagospodarowa-
nia terenu.

3.

1) Wskazuje się do zalesienia tereny poeksploatacyjne złoża kruszywa naturalnego,
grunty kl.V i IVb oraz grunty o spadkach powyżej 12n.

2) Zasady zagospodarowania wg przepisów odrębnych i planów urządzenia lasów.
3) Zachowuje się istniejący układ rowów i urządzeń odprowadzających wody po-

wierzchniowe, ciągów komunikacyjnych obsługujących tereny rolne oraz układ
ścieżek pieszych i rowerowych.

4) Dopuszcza się zmianę układu ww. elementów oraz użytkowania rolniczego,
stosownie do potrzeb gospodarki rolnej i leśnej.

5) Zespoły zadrzewień niedostosowane do siedliska należy przebudować
z uwzględnieniem zasad leśnictwa zrównoważonego

Szczególne warunki zago-
spodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich
użytkowaniu.

4.

1) Zakaz zabudowy i zagospodarowania z wyjątkiem zagospodarowania dopusz-
czonego w przepisach odrębnych.

2) Dopuszcza się zalesianie i zadrzewienie innych gruntów niż wskazane w ust. 3
pkt. 1 w celu kształtowania zwartych zespołów leśnych i zadrzewień.

§ 56

Ustala się tereny lasów i zadrzewień oraz zieleni parkowo-leśnej i ogrodowej oznaczone symbolem ZLP,
łąk, upraw i ogrodów oznaczone symbolem ZRO oraz wód powierzccniowycc oznaczone symbolem ZWS,
położone w kompleksie urządzonycc terenów otwartycc.
Ustalenia dla terenów zawiera tabela:

ZLP
TTeTen lzeóo m zzuezTomTT oezz zmTlTem pzezooo-lTśeTe m ogeouooTe

ZRO
TTeTen łąz, bpezo m ogeouóo

ZWS
TTeTen oóu poomTezchemoonch o zo plTzemT beząuzoench tTeTeóo otozetnch

pzezb pezneouemczo-zbltbeooTgo m eTzeTzcem

Symbol i przeznaczenie
podstawowe terenu wy-
dzielonego liniami rozgra-
niczającymi.

1.

TRETR ŚSTUSEAL

Zasady ochrony i kształ-
towania ładu przestrzen-
nego, parametrów
i wskaźników kształtowa-
nia zabudowy oraz zago-
spodarowania terenu

1) W zagospodarowaniu kompleksu, o przewadze krajobrazu naturalnego, dopusz-
cza sięL
a) tereny niezabudowaneL lasy, dolesienia, parki leśne, parki rekreacyjno-wypo-

czynkowe, łąki, uprawy gruntowe, zieleń naturalną nieurządzoną (niską i wy-
soką), zadrzewienia, zieleń urządzoną, ogrody, w tym  botaniczne, arboreta,
mini zoo, wody powierzchniowe naturalne oraz sztuczne zbiorniki i cieki
wodne – zajmujące minimum 85n powierzchni kompleksu w granicach wy-
znaczonych na rysunku zmian planu,

b) terenowe urządzenia i obiekty rekreacji, wypoczynku i kultury – zajmujące
maksimum 10n powierzchni kompleksu, mogące zajmować grunty rolne
i leśne zgodnie z przepisami odrębnymi,

c) obiekty kubaturoweL usługowe, przeznaczone na cele rekreacji i wypoczyn-
ku, dydaktyczno-wystawowe, kultury, gastronomiczne i sanitarne oraz go-
spodarcze związane z obsługą kompleksu, o łącznej wielkości powierzchni
zabudowy stanowiącej maksimum 0,5n powierzchni kompleksu, mogące
zajmować grunty rolne na terenach ZRO, zgodnie z przepisami odrębnymi,

d) tereny związane z obsługą obiektów kubaturowych, o których mowa
w punkcie c), o łącznej wielkości stanowiącej maksimum 1,0n powierzchni
kompleksu, mogące zajmować grunty rolne na terenach ZRO, zgodnie
z przepisami odrębnymi,

e) dojścia i dojazdy publiczneL drogi pieszo-jezdne, ścieżki piesze, rowerowe
i pieszo-rowerowe, kolejki rekreacyjno-turystyczne, oraz drogi wewnętrzne
zajmujące maksimum 5n powierzchni kompleksu, mogące zajmować grunty
rolne i leśne zgodnie z przepisami odrębnymi,

f) urządzenia infrastruktury technicznej związane z obsługą terenu, mogące
zajmować grunty rolne na terenach ZRO, zgodnie z przepisami odrębnymi,

g) miejsca postojowe dla samochodów – zajmujące maksimum 0,5n po-
wierzchni kompleksu, mogące zajmować grunty rolne na terenach ZRO,
zgodnie z przepisami odrębnymi.
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Zasady ochrony i kształ-
towania ładu przestrzen-
nego, parametrów
i wskaźników kształtowa-
nia zabudowy oraz zago-
spodarowania terenu

2.

2) Przy zagospodarowaniu kompleksu należy dążyć do zachowania naturalnej rzeź-
by terenu.

3) Zasady zagospodarowania lasów określają przepisy odrębne i plany urządzenia
lasów z uwzględnieniem funkcji rekreacyjnych lasów.

4) Zieleń należy kształtować w nawiązaniu do istniejących naturalnych krajobrazo-
wych układów kompozycyjnych. Należy utrzymać istniejące wnętrza krajobra-
zowe

5) W zagospodarowaniu terenów wskazanym jest zachowanie układu istniejących
wód powierzchniowych.

6) Zabudowę należy kształtować z zachowaniem następujących warunkówL
a) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy budynku – 750 m2, dopuszcza

się kształtowanie zespołów zabudowy z budynków o powierzchni zabudowy
do 750 m2,

b) maksymalna wysokośćL
• zabudowy - 2 kondygnacje, w tym 1 w poddaszu,
• elewacji do okapu lub gzymsu – 6,0 m,
• wysokość kalenicy – 12,0 m,

c) minimalny spadek połaci dachowych – 300,
d) forma dachuL podstawowa – dwupołaciowy o szczytach pełnych i prostych

oraz o symetrycznym układzie połaci i kalenicy na rzucie budynku; kryty da-
chówką ceramiczną w kolorze czerwonym lub blachami szlachetnymi,

7) Elementy komunikacji należy kształtować w sposób udostępniający tereny,
urządzenia i obiekty osobom niepełnosprawnym, w tym poruszających się na
wózkach inwalidzkich.

8) Miejsca do parkowania samochodów należy zagospodarowywać w formie par-
kingów zielonych.

9) Tereny należy obsługiwać z systemów zaopatrzenia w wodę i energię oraz od-
prowadzenia ścieków i wód deszczowych kształtowanych zgodnie z ustaleniami
rozdziału 9 i przepisami odrębnymi

Szczególne warunki zago-
spodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich
użytkowaniu .

3.

1) Dopuszcza się zmiany istniejącego układu rowów i urządzeń odprowadzających
wody powierzchniowe. Wskazanym jest dokonywania zmian w oparciu o opra-
cowanie specjalistyczne dotyczące regulowania spływu wód powierzchniowych
oraz warunków gruntowo-wodnych.

2) Na terenach ZRO dopuszcza się dolesienia i zadrzewienia zgodnie z przepisami
odrębnymi oraz w celu kompozycyjnego uzupełnienia naturalnych krajobrazo-
wych układów kompozycyjnych i ukształtowania nowych wnętrz krajobrazo-
wych.

3) Na obszarze kompleksu zakazuje się lokalizacji zabudowy za wyjątkiem ustalonej
w ust. 2.

4) W zagospodarowaniu terenów należy uwzględnić ochronę występujących na
obszarze kompleksu chronionych roślin i grzybów oraz zwierząt m.in. wykaza-
nych w inwentaryzacji przyrodniczej miasta z 1996 r.

§ 57

Ustala się tereny rolnicze oznaczone na rysunku zmiany planu symbolem R.
Ustalenia dla terenów zawiera tabela:

R
TTeTen eolemczT.

Symbol i przeznaczenie
podstawowe terenu wy-
dzielonego liniami rozgra-
niczającymi.

1.
TRETR ŚSTUSEAL

Warunki zagospodarowa-
nia terenu.

2.

1) Zasady zagospodarowania wg przepisów odrębnych.
2) Udaptuje się istniejący układ terenów, rowów i urządzeń odprowadzających

wody powierzchniowe, ciągów komunikacyjnych obsługujących tereny rolne
oraz układ ciągów pieszych i rowerowych.

3) Dopuszcza się zmianę układu ww. elementów oraz użytkowania rolniczego,
stosownie do potrzeb gospodarki rolnej.

4) Dopuszcza się lokalizacje powierzchniowych zbiorników wodnych na warunkach
określonych w przepisach odrębnych.

Szczególne warunki zago-
spodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich
użytkowaniu .

3
.

1) Śstala się zakaz realizacji budynków, w tym budynków i urządzeń wchodzących
w skład gospodarstwa rolnego, związanych z produkcją rolną i przetwórstwem
rolno-spożywczym.

2) Ochronie podlegają istniejące zadrzewienia śródpolne.
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§ 58

Ustala się tereny wód powierzccniowycc oznaczone na rysunku zmiany planu symbolem WS.
Ustalenia dla terenów zawiera tabela:

WS
TTeTen oóu poomTezchemoonch śeóuląuoonch.

Symbol i przeznaczenie
podstawowe terenu wy-
dzielonego liniami rozgra-
niczającymi.

1.
TRETR ŚSTUSEAL

Warunki zagospodarowa-
nia terenu.

2. Zasady zagospodarowania określają przepisy odrębne.

R o z d z i a ł  12

Przepisy końwowe

§ 59

Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12 i art. 36 ust. 4
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym ustala się stawkę procentową służącą
naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości
nieruccomości w wysokości 30%.

§ 60

Sprawy nieuregulowane niniejszą uccwałą, a doty-
czące ładu przestrzennego, należy rozstrzygać
zgodnie z wymaganiami wynikającymi z zaccowa-
nia walorów urbanistycznycc danego miejsca, do-
stosowania do zabudowy otoczenia o pozytywnycc

waloracc arccitektonicznycc oraz occrony krajobra-
zu i dziedzictwa kulturowego.

§ 61

Wykonanie uccwały powierza się Burmistrzowi
Miasta.

§ 62

Uccwała wccodzi w życie po upływie 30 dni od
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJS IEJ

ROBERT DRABKO
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Załąwznik nr 1 do uwhwały Rady Miej-
skiej w Zawidowie nr XXV/113/2008
z dnia 19 wzerwwa 2008 r. (poz. 2420)
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Załąwznik nr 3 do uwhwały Rady Miej-
skiej w Zawidowie nr XXV/113/2008
z dnia 19 wzerwwa 2008 r. (poz. 2420)

Rozstrzygnięwie o sposobie realizawji, zapisanywh w planie inwestywji
z zakresu infrastruktury tewhniwznej, które należą do zadań własnywh gminy

oraz zasadawh iwh finansowania

1. Tereny objęte zmianą planu są w stanie istniejącym głównie w części śródmiejskiej wypo-
sażone w sieci infrastruktury teccnicznej oraz posiadają dostęp do dróg publicznycc.

2. Nowe tereny dopuszczone w zmianie planu do zainwestowania położone głównie w cen-
tralnej części obszaru miasta oraz zaccowane w zmianie przyszłe tereny inwestycyjne
położone głównie w północno-wsccodniej części obszaru miasta wymagają uzbrojenia
w drogi publiczne oraz sieci infrastruktury teccnicznej.

2. Na terenie miasta realizowany jest sukcesywnie program modernizacji i rozbudowy dróg
gminnycc, zwodociągowania i kanalizowania terenów zainwestowanycc oraz oświetlenia
publicznycc dróg gminnycc.

3. Uccwalona zmiana planu potwierdza potrzebę realizacji nowycc dróg gminnycc, sieci wo-
dociągowycc, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oświetlenia ulicznego, określonycc
w m.p.z.p. uccwalonym przez Radę Miejską w Zawidowie w dniu 9 listopada 2001 r.
uccwałą nr XLIII/240/2001.

4. Ustala się, że źródłem finansowania inwestycji z zakresu dróg i infrastruktury teccnicznej
należącycc do zadań własnycc gminy, a także finansowania kosztów wykupu gruntów
przeznaczonycc do icc realizacji, będą środki własne gminy, w tym zapisane w „Progra-
mie rozwoju lokalnego dla miasta Zawidów na lata 2004–2006 z perspektywą realizacji
do 2013 r.” oraz środki własne przedsiębiorstw działającycc w imieniu gminy. Nie wyklu-
cza się możliwości współfinansowania wyżej wymienionycc zadań ze środków zewnętrz-
nycc, w tym pozyskiwanycc z funduszy Unii Europejskiej.

5. Zakłada się wykorzystanie innycc źródeł środków finansowycc niewymienionycc
w ust. 4, w tym również współfinansowania wyżej wspomnianycc zadań ze środków
prywatnycc, stosownie do obowiązującycc regulacji prawnycc.

6. W wypadku pozyskania środków pozabudżetowycc na realizację powyższycc inwestycji
zasady icc finansowania dostosowane będą odpowiednio do uzyskanycc funduszy.

2421

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ZIIBICACH
NR XXII/131/08

z dnia 26 czerwca 2008 r.

w sprawie opłat za świadwzenia w przedszkolawh prowadzonywh
przez gminę Ziębiwe

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. Nr 142
z 2001 r., poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 5 w związku z art. 5
ust. 5, 6, ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Miejska
w Ziębicacc uccwala, co następuje:

§ 1

1. Miesięczną opłatę rodziców (prawnycc opieku-
nów) za świadczenia przedszkola w zakresie
przekraczającym realizacje podstaw programo-
wycc określa się dla przedszkola na terenie Zię-
bic kwotą w wysokości 6% (w okresie waka-
cyjnym 5%) aktualnie obowiązującego minimal-
nego wynagrodzenia za pracę ustalonego zgod-
nie z ustawą z dnia 10 października 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U.
Nr 200, poz. 1679) z zaokrągleniem do pełnego

złotego, natomiast na terenie Henrykowa w wy-
sokości 5% (w okresie wakacyjnym 4%) kwoty
minimalnego wynagrodzenia miesięcznego za
pracę (w zaokrągleniu do 10 groszy), ustalanego
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 paździer-
nika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu
za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 z późn.
zm.). (Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody
Dolnośląskiego N .II.0911-16/372/08 z dnia
31 lipca 2008 r. stwierdzono nieważność § 1
ust. 1).
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2. Miesięczną opłatę rodziców (opiekunów praw-
nycc) za pobyt dziecka w wieku 6 lat odbywają-
cego roczne przygotowanie przedszkolne określa
się kwotą 4% kwoty minimalnego wynagrodze-
nia miesięcznego za pracę (w zaokrągleniu do
10 groszy) ustalanego zgodnie z przepisami
określonymi w § 1 ust. 1, za godzinę pobytu
przekraczającą realizację podstaw programo-
wycc.

§ 2

Opłatę, o której mowa w § 1 ust. 1, obniża się
o 50% na drugie oraz każde następne dziecko
w rodzinie z terenu gminy Ziębice uczęszczające do
tego samego przedszkola. (Rozstrzygnięciem nad-
zorczym Wojewody Dolnośląskiego N .II.0911-16/
/372/08 z dnia 31 lipca 2008 r. stwierdzono nie-
ważność § 2).

§ 3

Opłata, o której mowa w § 1, nie obejmuje kosz-
tów wyżywienia oraz kosztów zajęć dodatkowycc.

§ 4

1. Wysoko9ść miesięcznej opłaty za wyżywienie
dziecka w przedszkolu ustala się w wysokości
6% minimalnego wynagrodzenia za pracę
(w zaokrągleniu do 10 groszy) ustalanego zgod-
nie z przepisami ustawy, o której mowa w § 1
ust. 1.

2. W przypadku nieobecności dziecka w przed-
szkolu przez okres powyżej 3 dni rodzicom
(opiekunom prawnym) przysługuje częściowy
zwrot opłat wymienionycc w § 4 ust. 1.

3. W celu obliczenia należnej kwoty zwrotu, o któ-
rej mowa w § 4 ust. 2, przyjmuje się, że jeden
dzień nieobecności stanowi 1/21 liczby dni
w miesiącu.

4. Zwrot opłat, o którycc mowa w § 4 ust. 2, do-
konuje się na pisemny wniosek rodziców (opie-
kunów prawnycc), na koniec miesiąca, w któ-
rym przypadały dni nieobecności dziecka, nie

później jednak, niż na koniec następnego miesią-
ca.

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego N .II.0911-16/372/08 z dnia 31 lipca
2008 r. stwierdzono nieważność § 4).

§ 5

Opłaty za świadczenia w przedszkolacc prowadzo-
nycc przez gminę Ziębice płatne są z góry do dnia
15 każdego miesiąca. (Rozstrzygnięciem nadzor-
czym Wojewody Dolnośląskiego N .II.0911-16/
/372/08 z dnia 31 lipca 2008 r. stwierdzono nie-
ważność § 5).

§ 6

Pierwszeństwo w przyjmowaniu do przedszkoli
mają dzieci, którycc stałym miejscem zamieszkania
jest gmina Ziębice. (Rozstrzygnięciem nadzorczym
Wojewody Dolnośląskiego N .II.0911-16/372/08
z dnia 31 lipca 2008 r. stwierdzono nieważność
§ 6).

§ 7

Traci moc uccwała nr V/22/03 Rady Miejskiej
w Ziębicacc z dnia 28 lutego 2003 r. w sprawie
ustalania opłat za dodatkowe świadczenia prowa-
dzenia przez Gminę Ziębice przedszkoli publicznycc.

§ 8

Wykonanie uccwały powierza się Burmistrzowi
Ziębic.

§ 9

Uccwała wccodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od
1 września 2008 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJS IEJ

JANUSZ BOBOL

2422

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI
NR XXII/127/2008

z dnia 17 lipca 2008 r.

w sprawie uwhwalenia wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Złotoryja

Na podstawie art. 4, art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia
21 czerwca 2001 r. o occronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie
gminy i o zmianie  odeksu cywilnego (Dz. U. Nr 31, poz. 266 z 2005 r.
z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591
z 2001 r. z późn. zm.) na wniosek Burmistrza Miasta Złotoryja Rada Miejska
w Złotoryi uccwala:
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§ 1

Przyjmuje się wieloletni program gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy  Miejskiej Złotoryja
na lata 2009–2013, zgodnie z załącznikiem do
uccwały.

§ 2

Z ccwilą wejścia w życie niniejszej uccwały traci
moc uccwała nr XXXIX/353/2002 Rady Miejskiej
w Złotoryi z dnia 5 lutego 2002 r. w sprawie usta-
lenia zasad polityki czynszowej.

§ 3

Wykonanie uccwały powierza się Burmistrzowi
Miasta Złotoryja.

§ 4

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJS IEJ

ANDRZEJ ZAJĄC

Załąwznik do uwhwały Rady Miejskiej
w Złotoryi nr XXII/127/2008 z dnia
17 lipwa 2008 r. (poz. 2422)

WIELOLETNI PROGRAM GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM
GMINY MIEJSKIEJ ZŁOTORYJA

R o z d z i a ł  I

Prognoza dotywząwa wielkoświ oraz stanu tewhniwz-
nego  zasobu  mieszkaniowego gminy w poszwze-
gólnywh  latawh,   z  podziałem   na  lokale  sowjalne

i pozostałe lokale mieszkalne

§ 1

1. Z uwagi na obowiązki gminy wynikające z obo-
wiązującycc przepisów prawa za uzasadnione
uznaje się kontynuowanie działań zamierzają-
cycc do tworzenia warunków do zaspokajania
potrzeb mieszkaniowycc wspólnoty samorzą-
dowej. Zakłada się, że w okresie objętym wielo-
letnim programem gospodarowania mieszkanio-
wym zasobem Miasta Złotoryja następować bę-
dzie dalszy i w miarę systematyczny wzrost
liczby lokali tworzącycc ten zasób, w tym liczby
lokali socjalnycc.

2. Miasto Złotoryja będzie utrzymywać zasób
mieszkaniowy na poziomie umożliwiającym two-
rzenie warunków do zaspokajania potrzeb
mieszkaniowycc członków wspólnoty samorzą-
dowej oraz przeznaczać lokale mieszkalne i so-
cjalne dla osób:
1) ubiegającycc się o przydział lokalu z zasobu

gminy i spełniającycc kryteria określone
w uccwale nr IX/56/2003 Rady Miejskiej Zło-
toryi z dnia 29 maja 2003 r. (z późn. zm.)
w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lo-
kali wccodzącycc w skład mieszkaniowego
zasobu miasta Złotoryi,

2) oczekują na najem lokalu w oparciu o pra-
womocny wyrok sądu,

3) nabyli uprawnienie do otrzymania lokalu za-
miennego w oparciu o odrębne przepisy.

3. Obecny stan zasobu mieszkaniowego Miasta
Złotoryi i prognozę dotyczącą jego wielkości
przedstawia tabela nr 1 i tabela nr 2.

4. Powiększanie zasobu mieszkaniowego i zasobu
lokali socjalnycc w kolejnycc pięciu latacc może
być realizowane w szczególności poprzez:
1) nowe budownictwo komunalne, w tym so-

cjalne realizowane w ramacc własnycc środ-
ków finansowycc, a także w ramacc partner-
stwa publiczno-prywatnego,

2) adaptacje budynków komunalnycc i po-
wierzccni niemieszkalnycc (np. strycców,
pralni itp.) na lokale mieszkalne i socjalne,

3) przekwalifikowanie lokali mieszkalnycc na lo-
kale socjalne,

4) przejęcie budynków lub lokali na podstawie
obowiązującycc przepisów, celem adaptacji
na lokale mieszkalne i socjalne.

5. Dla prawidłowej realizacji zadań, określonycc
w tym programie, a zmierzającycc do tworzenia
warunków do zaspokajania potrzeb mieszkanio-
wycc członków wspólnoty samorządowej, do-
puszcza się możliwość wynajmowania lokali od
innycc właścicieli, podnajmowania icc osobom
trzecim, w szczególności w celu realizacji pra-
womocnycc wyroków sądowycc wg zasad
określonycc w ustawie o occronie praw lokato-
rów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie
 odeksu cywilnego.

R o z d z i a ł  II

Analiza potrzeb oraz plan remontów i modernizawji
wynikająwy   ze   stanu   tewhniwznego   budynków

i lokali z podziałem na kolejne lata

§ 2

1. Prawidłowe rozeznanie stanu teccnicznego wła-
snycc zasobów mieszkaniowycc i systematycz-
ne szacowanie stopnia zużycia budynków po-
zwala na właściwe planowanie remontów bieżą-
cycc i kapitalnycc oraz prawidłowe zarządzanie
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substancją mieszkaniową. Czynnikami mającymi
istotny wpływ na stan teccniczny budynku są
między innymi: wiek budynku, rodzaj zabudowy,
rodzaj pokrycia daccu, sposób utrzymania bu-
dynków i sposób icc użytkowania, a także wy-
sokość środków finansowycc przeznaczanycc
na wykonanie koniecznycc remontów.

2. Biorąc pod uwagę zapisy ust. 1 za celowe
i konieczne uznaje się przeprowadzenie w części
budynków stanowiącycc własność i współwła-
sność Miasta Złotoryi inwestycji i remontów
w takim zakresie, aby ze względu na icc stan
teccniczny, nieruccomości te mogły w okresie
obowiązywania niniejszego programu osiągnąć
wymagany przepisami stan teccniczny. Zakłada
się systematyczną poprawę stanu teccnicznego
zasobu mieszkaniowego miasta.

3. Aktualny stan teccniczny mieszkaniowego zaso-
bu Miasta Złotoryi i prognozy jego zmian przed-
stawia tabela nr 3.

4. Priorytetem przy realizacji inwestycji i remontów
nieruccomości będzie w pierwszej kolejność
usuwanie stanów awaryjnycc, które zagrażają
życiu i bezpieczeństwu mieszkańców oraz kon-
strukcji teccnicznej budynku.

5. Za cel polityki remontowej nieruccomości przyj-
muje się doprowadzenie do jednolitycc standar-
dów teccnicznycc budynków stanowiącycc
mieszkaniowy zasób gminy. Szczegółowe po-
trzeby remontowe nieruccomości stanowiącycc
własność i współwłasność gminy określane będą
w oparciu o przeglądy stanu teccnicznego bu-
dynków odrębnie w każdym roku kalendarzo-
wym, tak aby środki finansowe niezbędne
dla realizacji konkretnycc działań, mogły zostać
zabezpieczone w budżecie miasta na kolejny
rok.

6. Analizę potrzeb inwestycyjnycc i remontowycc
oraz potrzeby finansowe wynikające ze stanu
teccnicznego budynków z podziałem na nieru-
ccomości stanowiące własność i współwłasność
Miasta Złotoryi, a także w odniesieniu do lokali
mieszkalnycc wccodzącycc w skład mieszka-
niowego zasobu gminy – przedstawia tabela
nr 4.

R o z d z i a ł  III

Źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej
w kolejnywh latawh oraz wysokość wydatków
w kolejnywh latawh, z podziałem na koszty bieżąwej
eksploatawji, koszty remontów oraz koszty moder-
nizawji lokali i budynków wwhodząwywh w skład
mieszkaniowego zasobu gminy, koszty zarządu
nieruwhomoświami wspólnymi, którywh gmina jest
jednym   ze   współwłaświwieli,   a   także   wydatki

inwestywyjne

§ 3

1. Finansowanie inwestycji i remontów nierucco-
mości stanowiącycc własność i współwłasność
gminy odbywać się będzie ze środków finanso-
wycc ujętycc w budżecie miasta w każdym ko-
lejnym roku kalendarzowym.

2. Środki pieniężne na finansowanie inwestycji
i remontów nieruccomości będą środkami po-
ccodzącymi z następującycc źródeł:
1) z budżetu gminy w tym m.in. z wpływów

osiągniętycc z tytułu najmu lokali mieszkal-
nycc i użytkowycc,

2) z innycc źródeł finansowania przewidzianycc
przepisami prawa.

3. Priorytetem dla gospodarki mieszkaniowej
w okresie obowiązywania programu będzie pro-
wadzenie równoważącej się struktury doccodów
i wydatków.

§ 4

Partycypacja Miasta Złotoryja w remontacc nieru-
ccomości stanowiącycc jej współwłasność odby-
wać się będzie w zakresie określonym uccwałami
wspólnot mieszkaniowycc – do wysokości środ-
ków finansowycc określonycc w planacc gospo-
darczycc na każdy rok kalendarzowy.

§ 5

1. Aby osiągnąć cele określone w niniejszym pro-
gramie zmierzające do posiadania dostatecznej
ilości lokali mieszkalnycc i poprawy obecnego
stanu teccnicznego zasobu mieszkaniowego, za-
kłada się stały i systematyczny wzrost wydat-
ków na ten cel.

2. Przewiduje się, iż wydatki na utrzymanie miesz-
kaniowego zasobu gminy będą wzrastały zgod-
nie ze wzrostem stawki bazowej czynszu
w mieszkaniowym zasobie gminy – która po-
winna kształtować się na poziomie umożliwiają-
cym finansowanie zadań związanycc z utrzyma-
niem tego zasobu w stanie niepogorszonym –
a dodatkowo będą pokrywane ze środków fi-
nansowycc przewidzianycc w budżecie miasta
na ten cel.

3. Realizując obowiązek utrzymania nieruccomości
wspólnycc zakłada się niewielki wzrost kosztów
zarządu, zakładając jednocześnie podwyższanie
środków przeznaczanycc na remonty – celem
zacamowania dekapitalizacji zasobów.

4. Wysokość środków finansowycc niezbędnycc
do zabezpieczenia wydatków na inwestycje
i remonty mieszkaniowego zasobu gminy z po-
działem na koszty bieżącej eksploatacji, koszty
remontów oraz koszty modernizacji lokali i bu-
dynków, a także koszty zarządu nieruccomością
wspólną przedstawia tabela nr 5.

5. Wydatki na cele, o którycc mowa w programie,
będą się kształtować na poziomie przedstawio-
nym w tabeli nr 5 z zastrzeżeniem, iż wszelkie
podane wartości są wartościami szacunkowymi
i w zależności od czynników zewnętrznycc, ta-
kicc jak między innymi sytuacja gospodarcza
gminy i dostęp do środków zewnętrznycc, mogą
ulegać zmianom.

6. Zakładane przyccody z najmu lokali mieszkal-
nycc, koszty utrzymania i remontów lokali
mieszkalnycc wccodzącycc w skład mieszka-
niowego zasobu Miasta Złotoryja, w kolejnycc
latacc obowiązywania programu, przy założeniu
braku zaległości czynszowycc oraz z icc



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 216 –  15465  – Poz. 2422

uwzględnieniem przedstawia tabela 6.1 i tabela
6.2.

7. W przypadku, gdy w danym roku kalendarzo-
wym pojawią się w budżecie gminy wolne środ-
ki finansowe, mogą one zostać przeznaczone na
realizację celów określonycc niniejszym progra-
mem.

R o z d z i a ł  IV

Planowana sprzedaż lokali wwhodząwywh w skład
mieszkaniowego zasobu Gminy Złotoryja

§ 6

1. Sprzedaż lokali mieszkalnycc wccodzącycc
w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Złoto-
ryja odbywać się będzie na dotyccczasowycc
zasadacc w oparciu o obowiązujące przepisy
ustawy o gospodarce nieruccomościami oraz
uccwały Rady Miejskiej w Złotoryi.

2. Celem sprzedaży lokali mieszkalnycc jest:
• racjonalne gospodarowanie mieszkaniowym

zasobem gminy,
• przemyślana prywatyzacja zasobu mieszka-

niowego,
• pozyskiwanie środków na inwestycje i re-

monty posiadanycc zasobów.
3. Prywatyzacja zasobu polegać będzie na konty-

nuowaniu obecnej formy zbywania lokali, tj.
możliwości wykupu lokali mieszkalnycc przez
icc najemców.

4. Wyłącza się ze sprzedaży na rzecz najemców:
• lokale socjalne i budynki z lokalami o stan-

dardzie lokali socjalnycc, które po zwolnieniu
icc przez dotyccczasowycc najemców prze-
znaczane będą na lokale socjalne,

• lokale zadłużone.
5. Szacuje się, iż w każdym kolejnym roku kalenda-

rzowym objętym wieloletnim programem gospo-
darowania zasobem mieszkaniowym Miasta Zło-
toryja, sprzedaż dotyczyć może ok. 50 lokali
mieszkalnycc.

R o z d z i a ł  V

Sposób i zasady zarządzanie lokalami i budynkami
wwhodząwymi w skład mieszkaniowego zasobu
Gminy  Złotoryja  oraz  przewidywane  zmiany
w zakresie  zarządzania  mieszkaniowym  zasobem

gminy w kolejnywh latawh

§ 7

1. Zarządzanie lokalami i nieruccomościami wcco-
dzącymi w skład mieszkaniowego zasobu gminy
definiuje się jako podejmowanie decyzji i doko-
nywanie czynności mającycc na celu w szcze-
gólności:
1) zapewnienie właściwej gospodarki ekono-

miczno-finansowej nieruccomości,
2) zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania

i właściwej eksploatacji nieruccomości,
3) zapewnienia właściwej gospodarki energe-

tycznej w rozumieniu przepisów Prawa ener-
getycznego,

4) bieżące administrowanie nieruccomością,

5) utrzymanie nieruccomości w stanie nie po-
gorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem,

6) uzasadnionego inwestowania w tę nierucco-
mość.

2. Czynności związane z zarządzaniem i admini-
strowaniem mieszkaniowym zasobem Miasta
Złotoryja wykonuje obecnie Rejonowe Przedsię-
biorstwo  omunalne spółka z ograniczoną od-
powiedzialnością.

3. Zarządzanie zasobem mieszkaniowym Miasta
Złotoryja prowadzone jest w sposób bezpośred-
ni, który jest możliwy jedynie przy nadzorze
prowadzonym przez gminę w oparciu o stosow-
ne ustalenia zawarte przy zaccowaniu przepisów
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo za-
mówień publicznycc (tekst jednolity Dz. U.
z 2007 r. Nr 223, poz. 1655).

4. Obecnie Rejonowe Przedsiębiorstwo  omunalne
spółka z o.o. zarządza (administruje) w imieniu
gminy nieruccomościami stanowiącymi wła-
sność gminy, oraz wspólnot mieszkaniowycc,
którycc współwłaścicielem jest gmina.

5. Zakłada się, iż w okresie obowiązywania niniej-
szego programu mogą zostać podjęte działania
zmierzające do ewentualnego opracowania
zmiany zasad i kierunków zarządzania mieszka-
niowym zasobem gminy w zakresie:
• zarządzania budynkami i lokalami komunal-

nymi,
• zarządzania częścią wspólną nieruccomości

w budynkacc stanowiącycc współwłasność
gminy,

• zarządzania budynkami, które mogą być
przejmowane na stan gminy.

6. Za cel opracowania ewentualnycc zmian zasad
zarządzania mieszkaniowym zasobem gminy
uznaje się poprawę efektywności świadczonycc
usług.

R o z d z i a ł  VI

Zasady polityki wzynszowej oraz warunki obniżania
wzynszu

§ 8

1. W celu prowadzenia właściwej gospodarki loka-
lami mieszkalnymi, należytego utrzymania tecc-
nicznego budynków mieszkalnycc, podniesienia
standardu teccnicznego zasobu mieszkaniowego
gminy, a w efekcie poprawy warunków miesz-
kaniowycc najemców lokali mieszkalnycc,
przyjmuje się do realizacji zasady polityki czyn-
szowej dla mieszkaniowego zasoby Miasta Zło-
toryja wynikające z niniejszego programu.

2. Czynsz obejmuje :podatek od nieruccomości,
koszty administrowania, koszty konserwacji
i utrzymania teccnicznego budynku( w tym re-
monty) oraz koszty utrzymania wszystkicc po-
mieszczeń wspólnego użytkowania, w tym opła-
ty za utrzymanie czystości, energię elektryczna
i cieplną oraz opłaty publiczno-prawne.

3. Najemca oprócz czynszu jest obowiązany do
uiszczania opłat związanycc z eksploatacją
mieszkania, a niezależnycc od właściciela,
tj. opłat za dostawę do lokalu energii cieplnej
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i elektrycznej, gazu i wody oraz odbiór nieczy-
stości płynnycc i stałycc w przypadkacc gdy ko-
rzystający z lokalu nie ma zawartej odrębnej
umowy.

§ 9

Dla mieszkaniowego zasobu Miasta Złotoryja ustala
się następujące rodzaje czynszów:
1) czynsz za lokale mieszkalne,
2) czynsz za lokale socjalne,
3) czynsz wolny ustalany w drodze licytacji stawki

czynszowej.

§ 10

1. Miesięczne stawki czynszu najmu 1 m2 po-
wierzccni użytkowej lokalu mieszkalnego i so-
cjalnego – ustala Burmistrz Miasta Złotoryja,
z zaccowaniem  zasad  wynikającycc  z  obo-
wiązującycc w tym zakresie przepisów praw-
nycc.

2. Stawka czynszu za lokale socjalne nie może
przekraczać połowy stawki najniższego czynszu
obowiązującego w mieszkaniowym zasobie Mia-
sta Złotoryja i może zostać zróżnicowana
w zależności od stanu teccnicznego budynku,
w którym znajdują się lokale socjalne.

3. Czynsz wolny, o którym mowa w § 9 ust. 3,
ustalany  zostaje  w  drodze  przetargu  i  ma
zastosowanie w przypadku ustalania stawki
czynszowej dla lokali mieszkalnycc o po-
wierzccni użytkowej powyżej 80 mw, lokali
w nowo wybudowanycc budynkacc oraz
w lokalacc znajdującycc się budynkacc po re-
moncie kapitalnym.

4. Zmiana wysokości czynszu, o którym mowa
w ust. 3, następować będzie w oparciu
o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług kon-
sumpcyjnycc ogłoszony przez Prezesa GUS oraz
inne koszty zarządzania nieruccomością.

§ 11

1. Ustala się, iż stawki czynszu, o którycc mowa
w § 9, mogą wzrastać dwa razy do roku.

2. Prognozowana wysokość stawki bazowej czyn-
szu w odniesieniu do wartości odtworzeniowej
w poszczególnycc latacc obowiązywania niniej-
szego Programu przestawia się następująco:
– w 2009 r. – 2,80 zł/mw – 1,10% wartości

odtworzeniowej,
– w 2010 r. – 3,10 zł/mw – 1,22% wartości

odtworzeniowej,
– w 2011 r. – 3,40 zł/mw – 1,34% wartości

odtworzeniowej,
– w 2012 r. – 3,80 zł/mw – 1,50% wartości

odtworzeniowej,
– w 2013 r. – 4,10 zł/mw – 1,62% wartości

odtworzeniowej.

§ 12

1. Oceny stanu teccnicznego budynków i lokali
będą sporządzane w każdym roku kalendarzo-
wym, w oparciu o przepisy ustawy Prawo bu-
dowlane.

2. Za sporządzenie oceny stanu teccnicznego od-
powiedzialny jest zarządca (administrator) bu-
dynku lub lokalu.

§ 13

1. Wysokość czynszu dla danego lokalu określa się
w oparciu o stawkę bazową czynszu oraz czyn-
niki obniżające jego wartość użytkową.

2. Wprowadza się następujące czynniki obniżające
wartość użytkową, mające wpływ na wysokość
stawki czynszowej:
1) mieszkanie bez w.c w lokalu    5%,
2) mieszkanie bez w.c w budynku  10%,
3) położenie budynku w strefie miasta    0%,
4) położenie lokalu w budynku

w zależności od kondygnacji    0%,
5) ogólny stan teccniczny budynku    0%.

§ 14

1. W przypadku uszczuplenia wyposażenia tecc-
nicznego, z przyczyn leżącycc po stronie Wy-
najmującego, czynsz najmu podlega zmniejsze-
niu wg zasad określonycc w § 13 ust. 2.

2. Przed wprowadzeniem zmian do umowy najmu
polegającycc na obniżeniu wysokości czynszu
z przyczyn, o którycc mowa w ust. 1, należy
sporządzić protokół potwierdzający fakt icc po-
wstania.

§ 15

Zmiana wysokości czynszu może nastąpić tylko
z zaccowaniem zasad wynikającycc z obowiązują-
cycc w tym zakresie przepisów prawa.

§ 16

Czynsz najmu i inne opłaty, w tym opłaty niezależ-
ne za lokale wymienione w § 9, płacone są z góry
do 10 dnia każdego miesiąca na wskazany przez
wynajmującego raccunek, za wyjątkiem przypad-
ków, gdy strony pisemnie ustaliły zmianę terminu
lub formę.

§ 17

1. Ustala się, iż z wnioskiem o obniżkę stawki ba-
zowej czynszu mogą występować najemcy lokali
wccodzącycc w skład mieszkaniowego zasobu
Miasta  Złotoryja,  w  przypadku  gdy  stawka
bazowa czynszu za zajmowany lokal odpowia-
dać będzie 3% wartości odtworzeniowej budyn-
ku.

2. Najemca ubiegający się o obniżkę czynszu,
o której mowa w ust. 1, jest zobowiązany do
złożenia stosownego wniosku o jej przyznanie.
Obniżka czynszu udzielona może zostać najem-
cy, który spełni kryteria doccodowe uzasadnia-
jące zastosowanie obniżki czynszu przewidziane
w odrębnej uccwale przyjętej w oparciu
o art. 21 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 1 ustawy
z dnia 21 czerwca 2001 r.  o  occronie  praw
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy
i o zmianie  odeksu cywilnego.
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R o z d z i a ł  VII

Opis  innywh  działań  mająwywh  na  welu  poprawę
wykorzystania   i   rawjonalizawję    gospodarowania

mieszkaniowym zasobem Miasta Złotoryja

§ 18

1. W celu poprawy wykorzystania i racjonalizacji
gospodarowania mieszkaniowym zasobem mia-
sta planuje się w okresie obowiązywania niniej-
szego programu:
1) weryfikacje umów najmu i wypowiadanie icc

najemcom, którzy mają zaspokojone potrzeby
mieszkaniowe,

2) uproszczenie systemu zamiany lokali miesz-
kalnycc służącej do realizacji celów jakimi są:
• racjonalne przeprowadzanie napraw i re-

montów lokali mieszkalnycc poprzez do-
starczenie lokali zamiennycc najemcy
w każdym przypadku, gdy rodzaj naprawy
lub remontu wymaga przeniesienia do lo-
kalu zamiennego na czas jego trwania,

• likwidacja dysproporcji między powierzcc-
nią lokali mieszkalnycc zajmowanycc
przez lokatorów zasobów komunalnycc,
ilością osób w nicc zamieszkałycc a do-
ccodami icc gospodarstw domowycc
i możliwościami bieżącego regulowania
opłat związanycc z najmem lokalu
(czynsz, opłaty niezależne),

3) podjęcie działań zmierzającycc do intensyw-
nego wyccodzenia ze współwłasności po-
przez sprzedaż lokali mieszkalnycc icc najem-
com,

4) zmniejszenie liczby dłużników i listy poten-
cjalnycc osób oczekującycc na lokale socjal-
ne,

5) monitorowanie potrzeb lokalowycc miesz-
kańców w związku z wypowiadaniem umów
najmu lokali mieszkalnycc w świetle art. 11
ust. 5 ustawy o occronie praw lokatorów,

6) pozyskanie zewnętrznycc środków finanso-
wycc na budownictwo socjalne i komunalne.

W celu pozyskania dodatkowycc lokali miesz-
kalnycc do mieszkaniowego zasobu gminy:
1) dopuszcza się wynajem lokali mieszkalnycc

i icc nabywanie na własność od różnycc
podmiotów dysponującycc mieszkaniami, w
tym od właścicieli mieszkań na rynku wtór-
nym i od spółdzielni mieszkaniowycc,

2) nabywanie budynków mieszkalnycc – wy-
kończonycc lub będącycc w trakcie realizacji,

3) przeznaczenie i sprzedaż terenów gminnycc
pod budownictwo mieszkaniowe realizowane
przez różne podmioty gospodarcze,

4) rozbudowę, nadbudowę i przebudowę na cele
mieszkalne pomieszczeń wspólnego użytku
w budynkacc stanowiącycc własność
i współwłasność miasta.
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2423

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W  AROWIE
NR XXVII/144/2008

z dnia 30 czerwca 2008 r.

w sprawie miejswowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
zabudowy   mieszkaniowo-usługowej   położonego   przy   uliwy   Zamkowej

w  arowie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.), art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)
oraz w związku z uccwałą nr XIII/70/2007 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia
23 sierpnia 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego oraz po stwierdze-
niu zgodności ustaleń planu miejscowego ze studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego gminy, Rada Miejska w Żarowie
uccwala, co następuje:

§ 1

1. Uccwala się miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego obszaru zabudowy mieszkanio-
wo-usługowej położonego przy ulicy Zamkowej
w Żarowie.

2. Ustalenia planu zawarte są w tekście niniejszej
uccwały oraz na rysunku planu w skali 1:1000
stanowiącym załącznik nr 1 do uccwały. Rysu-
nek planu obowiązuje w zakresie ustalonym le-
gendą.

3. Rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag
do projektu planu oraz sposobie realizacji, zapi-
sanycc w planie, inwestycji z zakresu infrastruk-
tury teccnicznej, które należą do zadań wła-
snycc gminy, oraz zasadacc icc finansowania,
zawarte są w załączniku nr 2 do uccwały. Roz-
strzygnięcia zawarte w załączniku nr 2 nie są
ustaleniami planu.

§ 2

1. W obszarze objętym planem obowiązują ustale-
nia dotyczące przeznaczenia i zagospodarowania
terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi
i oznaczonego na rysunku planu symbolem:
M/U – teren zabudowy mieszkaniowo-usługo-
wej.

2. Ustalenia w zakresie occrony i kształtowania
ładu przestrzennego:
1) Ustala się adaptację istniejącego budynku na

cele mieszkaniowe i usługowe. Powierzccnia
przeznaczona pod funkcję mieszkaniową
i usługową wynikać będzie z potrzeb inwe-
stora.
Możliwa jest modernizacja i przebudowa ist-
niejącego budynku pod warunkiem zaccowa-
nia obecnej formy budynku, a w szczególno-
ści jego wysokości, elewacji frontowej oraz
istniejącej linii zabudowy.

2) Zakazuje się stosowania jako materiałów wy-
kończeniowycc plastikowycc listew elewa-
cyjnycc typu „siding”, blaccy falistej i trape-
zowej oraz ogrodzeń z prefabrykowanycc
elementów betonowycc.

3) Zakazuje się realizacji obiektów i urządzeń,
które nie są związane lub kolidują z przezna-
czeniem terenu.

3. Zasady occrony środowiska, przyrody i krajobra-
zu kulturowego.
1) Obowiązuje stosowanie dla celów grzew-

czycc urządzeń przyjaznycc dla środowiska
o niskiej emisji zanieczyszczeń.

2) Uciążliwości wynikające z prowadzonej dzia-
łalności gospodarczej nie mogą wykraczać
poza granice terenu, do którego inwestor po-
siada tytuł prawny.

3) Usuwanie odpadów komunalnycc odbywać
się będzie w systemie gospodarki komunal-
nej.

4) Gospodarkę odpadami wytworzonymi w wy-
niku prowadzenia działalności gospodarczej
należy rozwiązać zgodnie z obowiązującymi
w tym zakresie przepisami szczególnymi.

5) Nawierzccnie dojazdów i miejsc parkingo-
wycc należy zabezpieczyć przed przenika-
niem do gruntu i wód powierzccniowycc za-
nieczyszczeń ropopoccodnycc i innycc sub-
stancji ccemicznycc.

3. Zasady occrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków oraz dóbr kultury współczesnej.
1) W granicacc określonycc na rysunku planu

obowiązują ustalenia dla strefy „B” occrony
konserwatorskiej, w której obowiązuje wy-
móg konsultowania i uzgadniania z Woje-
wódzkim  onserwatorem Zabytków działań
inwestycyjnycc w zakresie:
a) przebudowy, rozbudowy, remontów,

a także zmiany funkcji obiektów umiesz-
czonycc w ewidencji zabytków nierucco-
mycc,

b) zmian cistorycznie ukształtowanycc
wnętrz urbanistycznycc,

c) prowadzenia prac ziemnycc.
2) Ustala się occronę obiektu wpisanego do

ewidencji zabytków nieruccomycc o lokal-
nycc waloracc cistorycznycc, kulturowycc
i krajobrazowycc. Prace związane z moderni-
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zacją, przebudową lub rozbudową obiektu
wymagają uzgodnienia z Wojewódzkim  on-
serwatorem Zabytków.

3) W przypadku odkrycia w trakcie prac ziem-
nycc przedmiotu, co do którego istnieje przy-
puszczenie, iż jest on zabytkiem należy
wstrzymać roboty mogące uszkodzić lub
zniszczyć zabytek, zabezpieczyć przy użyciu
dostępnycc środków przedmiot i miejsce od-
krycia zabytku oraz niezwłocznie zawiadomić
o tym właściwego wojewódzkiego konserwa-
tora zabytków, a jeśli jest to niemożliwe
Burmistrza Miasta Żarów (art. 32 ust. 1
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o occronie
zabytków i opiece nad zabytkami).

4. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania
przestrzeni publicznycc.
1) Niedopuszczalne jest sytuowanie w obszarze

objętym planem takicc elementów zagospo-
darowania, które swą wielkością, formą lub
kolorystyką powodują dysonans z otocze-
niem.

2) Na obszarze zabudowy i na terenacc komuni-
kacji obsługującej zabudowę wyklucza się lo-
kalizację urządzeń reklamowycc wolno stoją-
cycc nie związanycc z prowadzoną działalno-
ścią, zarówno na terenie działki jak i w przy-
ległym pasie drogowym.

5. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu.
Teren zabudowany – ustala się zaccowanie ist-
niejącycc wskaźników zabudowy i zagospoda-
rowania terenu.

6. Granice i sposoby zagospodarowania terenów
lub obiektów podlegającycc occronie.
W obszarze objętym planem nie występują tere-
ny lub obiekty objęte occroną zgodnie z przepi-
sami o occronie przyrody.

7. Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruccomości objętycc planem.
Nie ustala się szczegółowycc zasad i warunków
scalania i podziału nieruccomości.

8. Szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w icc użytkowaniu.
Nie ustala się szczególnycc warunków zagospo-
darowania terenów oraz ograniczeń w icc użyt-
kowaniu.

9. Zasady  modernizacji,  rozbudowy  i  budowy
systemów komunikacji i infrastruktury teccnicz-
nej.
1) Obsługę komunikacyjną obszaru ustala się

istniejącą ulicą Zamkową.
2) W zagospodarowaniu terenu należy zapewnić

odpowiednią liczbę miejsc postojowycc dla
samoccodów użytkowników stałycc i prze-
bywającycc czasowo, w tym również miejsca
postojowe dla samoccodów, z którycc korzy-
stają osoby niepełnosprawne, stosownie
dla potrzeb wynikającycc z przeznaczenia te-
renu.

3) Zaopatrzenie w energię elektryczną, zaopa-
trzenie  w  wodę,  odprowadzanie  ścieków
bytowycc, odprowadzanie wód opadowycc
oraz  zaopatrzenie  w  gaz;  z  istniejącycc
sieci miejskicc zlokalizowanycc w ulicy Zam-
kowej.

§ 3

Do czasu zmiany sposobu zagospodarowania tere-
nu, o którym mowa w § 2, teren pozostaje
w dotyccczasowym użytkowaniu.

§ 4

Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu
jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieru-
ccomości z tytułu uccwalenia planu, o której mowa
w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym, w wysokości 15%

§ 5

Wykonanie uccwały powierza się Burmistrzowi
Miasta Żarów.

§ 6

Uccwała wccodzi w życie po upływie 30 dni od
daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJS IEJ

ROBERT KAŚKÓW
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Załąwznik nr 1 do uwhwały Rady Miej-
skiej w  arowie nr XXVII/144/2008
z dnia 30 wzerwwa 2008 r. (poz. 2423)
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Załąwznik nr 2 do uwhwały Rady Miej-
skiej w  arowie nr XXVII/144/2008
z dnia 30 wzerwwa 2008 r. (poz. 2423)

zawierający  informacje  o sposobie  rozpatrzenia  uwag  do projektu planu oraz o sposobie
realizacji, zapisanycc w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury teccnicznej należącycc
do zadań własnycc gminy i zasadacc icc finansowania

1. Rozstrzygnięwie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejswowego planu zagospoda-
rowania  przestrzennego  obszaru  zabudowy  mieszkaniowo-usługowej położonego przy
uliwy Zamkowej w  arowie

Do projektu planu miejscowego nie wniesiono uwag w okresie przewidzianym na icc
składanie jak również w trakcie dyskusji publicznej.

2. Rozstrzygnięwie o sposobie realizawji, zapisanywh w planie, inwestywji z zakresu infrastruk-
tury tewhniwznej należąwywh do zadań własnywh gminy oraz zasadawh iwh finansowania.

Na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wykonano progno-
zę skutków finansowycc uccwalenia planu miejscowego obszaru zabudowy mieszkanio-
wo-usługowej położonego przy ulicy Zamkowej w Żarowie.

Wynikiem prognozy są ekonomiczne skutki realizacji planu przedstawione w syntezie
wydatków i wpływów.

Z prognozy wynika, że gmina nie ponosi skutków finansowycc na infrastrukturę tecc-
niczną oraz transformację terenu.
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W  AROWIE
NR XXVII/145/2008

z dnia 30 czerwca 2008 r.

w   sprawie   miejswowego   planu   zagospodarowania   przestrzennego
obszaru   zabudowy  mieszkaniowej  jednorodzinnej  położonego  w  obrębie

wsi Wierzbna, gm.  arów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.), art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)
oraz w związku z uccwałą nr XIV/75/2007 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia
27 września 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego oraz po stwierdzeniu zgodności
ustaleń planu miejscowego ze studium uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego gminy, Rada Miejska w Żarowie uccwala, co na-
stępuje:

§ 1

1. Uccwala się miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego obszaru zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej położonego w obrębie wsi
Wierzbna, gm. Żarów.

2. Ustalenia planu zawarte są w tekście niniejszej
uccwały oraz na rysunku planu w skali 1:1000
stanowiącym załącznik nr 1 do uccwały. Rysu-
nek planu obowiązuje w zakresie ustalonym le-
gendą.

3. Rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag
do projektu planu oraz sposobie realizacji, zapi-
sanycc w planie, inwestycji z zakresu infrastruk-

tury teccnicznej, które należą do zadań wła-
snycc gminy, oraz zasadacc icc finansowania,
zawarte są w załączniku nr 2 do uccwały. Roz-
strzygnięcia zawarte w załączniku nr 2 nie są
ustaleniami planu.

§ 2

1. W obszarze objętym planem obowiązują ustale-
nia dotyczące przeznaczenia i zagospodarowania
terenów wydzielonycc liniami rozgraniczającymi
i oznaczonycc na rysunku planu symbolami:
1) MN – teren zabudowy mieszkaniowej jedno-

rodzinnej.
2) KDW – ulica wewnętrzna.



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 216 –  15482  – Poz. 2424

2. Zasady occrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego.
1) Na terenie projektowanej zabudowy mieszka-

niowej jednorodzinnej ustala się realizację bu-
dynków mieszkalnycc jednorodzinnycc. Moż-
liwa jest lokalizacja na działce obiektów go-
spodarczycc związanycc funkcjonalnie z pod-
stawowym przeznaczeniem terenu (np. ga-
raż) oraz urządzeń towarzyszącycc: dojść,
dojazdów, obiektów małej arccitektury, ogro-
dów przydomowycc i ogrodzeń.

2) Projektowana zabudowa winna swoim cca-
rakterem nawiązywać do uwarunkowań kul-
turowycc regionu, nie może stwarzać dyso-
nansu z otoczeniem i winna szanować śro-
dowisko naturalne, zaleca się stosowanie ar-
ccitektury inspirowanej ccarakterem zabu-
dowy regionalnej lub dobrej klasy arccitektu-
ry współczesnej.

3) Zakazuje się realizacji obiektów i urządzeń,
które nie są związane lub kolidują z przezna-
czeniem terenu.

4) Zakazuje się stosowania jako materiałów wy-
kończeniowycc plastikowycc listew elewa-
cyjnycc typu „siding”, blaccy falistej i trape-
zowej oraz ogrodzeń z prefabrykowanycc
elementów betonowycc.

3. Zasady occrony środowiska, przyrody i krajobra-
zu kulturowego.
1) Obowiązuje stosowanie dla celów grzew-

czycc urządzeń przyjaznycc dla środowiska o
niskiej emisji zanieczyszczeń.

2) Usuwanie odpadów komunalnycc odbywać
się będzie w systemie gospodarki komunal-
nej.

3) Nawierzccnie dojazdów i miejsc parkingo-
wycc należy zabezpieczyć przed przenika-
niem do gruntu i wód powierzccniowycc za-
nieczyszczeń ropopoccodnycc i innycc sub-
stancji ccemicznycc.

4. Zasady occrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków oraz dóbr kultury współczesnej.
W przypadku odkrycia w trakcie prac ziemnycc
przedmiotu, co do którego istnieje przypuszcze-
nie, iż jest on zabytkiem, należy wstrzymać ro-
boty mogące uszkodzić lub zniszczyć zabytek,
zabezpieczyć przy użyciu dostępnycc środków
przedmiot i miejsce odkrycia zabytku oraz nie-
zwłocznie zawiadomić o tym właściwego woje-
wódzkiego konserwatora zabytków, a jeśli jest
to niemożliwe Burmistrza Miasta Żarów (art. 32
ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o occronie
zabytków i opiece nad zabytkami).

5. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania
przestrzeni publicznycc.
1) Niedopuszczalne jest sytuowanie w obszarze

objętym planem takicc elementów zagospo-
darowania, które swą wielkością, formą lub
kolorystyką powodują dysonans z otocze-
niem.

2) Na obszarze zabudowy mieszkaniowej i na
terenacc komunikacji obsługującej zabudowę
wyklucza się lokalizację urządzeń reklamo-
wycc zarówno na terenie działki jak
i w przyległym pasie drogowym.

  6. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu.
Dla  terenu  zabudowy  mieszkaniowej  jedno-
rodzinnej,  oznaczonego  na  rysunku  planu
symbolem MN, obowiązują następujące ustale-
nia:
1) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone

na rysunku planu od ulic wewnętrznycc
 DW-1 oraz  DW-2,

2) powierzccnia zabudowy nie może przekra-
czać 50% powierzccni całkowitej działki
budowlanej,

3) wysokość projektowanej zabudowy ustala
się na dwie kondygnacje naziemne (budynek
parterowy z poddaszem mieszkalnym).
Możliwe jest częściowe lub całkowite pod-
piwniczenie budynków,

4) poziom posadowienia budynków ustala się
na ok. 0,5 m ponad poziom terenu mierzony
przy wejściu do budynku,

5) daccy symetryczne, dwuspadowe z możli-
wością wykonania okien daccowycc i lu-
karn. Wielkość, forma oraz układ lukarn po-
winny być carmonijnie wpasowane w połać
daccową; pokrycie daccu daccówką cera-
miczną – matową w kolorze czerwonym lub
brązowym; naccylenie połaci daccowycc
w granicacc od 40° do 45°,

6) w zagospodarowaniu działki przeznaczonej
pod projektowaną zabudowę mieszkaniową
minimum 30% icc powierzccni należy prze-
znaczyć pod zagospodarowanie biologicznie
czynne (zieleń przydomowa, zadrzewienia,
uprawy ogrodnicze).

  7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów
lub obiektów podlegającycc occronie.
W obszarze objętym planem nie występują te-
reny lub obiekty objęte occroną zgodnie
z przepisami o occronie przyrody.

  8. Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruccomości objętycc planem.
Dla terenu projektowanej zabudowy mieszka-
niowej plan ustala możliwość podziału terenu
na działki budowlane zgodnie z zasadą przed-
stawioną na rysunku planu. Zasada podziału
ma ccarakter orientacyjny, dopuszcza się jej
korektę.

  9. Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w icc użytkowaniu.
W obszarze objętym planem nie dopuszcza się
realizacji inwestycji, które zgodnie z przepisami
o occronie środowiska zaliczane są do przed-
sięwzięć mogącycc znacząco oddziaływać na
środowisko, a także instalacji powodującycc
znaczne zanieczyszczenia poszczególnycc ele-
mentów przyrodniczycc albo środowiska jako
całości.

10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury tecc-
nicznej.
1) Obsługę komunikacyjną obszaru ustala się

istniejącymi ulicami wewnętrznymi.
2) Zasady obsługi w zakresie infrastruktury

teccnicznej:
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a) zaopatrzenie w energię elektryczną z istnie-
jącej sieci elektroenergetycznej na warun-
kacc ustalonycc przez zarządcę sieci,

b) zaopatrzenie w wodę z wiejskiej sieci wo-
dociągowej, w okresie przejściowym możli-
we rozwiązania lokalne,

c) odprowadzanie ścieków do systemu kanali-
zacji wiejskiej, w okresie przejściowym do
oczyszczalni przydomowycc lub zbiorników
bezodpływowycc,

d) odprowadzanie wód opadowycc do gruntu.

§ 3

Do czasu zmiany sposobu zagospodarowania tere-
nu, o którym mowa w 2, pozostaje on w dotycc-
czasowym użytkowaniu.

§ 4

Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu
jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieru-

ccomości z tytułu uccwalenia planu, o której mowa
w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym, w wysokości 15%.

§ 5

Wykonanie uccwały powierza się Burmistrzowi
Miasta Żarów.

§ 6

Uccwała wccodzi w życie po upływie 30 dni od
daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJS IEJ

ROBERT KAŚKÓW
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Załąwznik nr 1 do uwhwały Rady Miej-
skiej w  arowie nr XXVII/145/2008
z dnia 30 wzerwwa 2008 r. (poz. 2424)
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Załąwznik nr 2 do uwhwały Rady Miej-
skiej w  arowie nr XXVII/145/2008
z dnia 30 wzerwwa 2008 r. (poz. 2424)

zawierający  informacje  o sposobie  rozpatrzenia  uwag  do projektu planu oraz o sposobie
realizacji, zapisanycc w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury teccnicznej należącycc
do zadań własnycc gminy i zasadacc icc finansowania

1. Rozstrzygnięwie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejswowego planu zagospoda-
rowania  przestrzennego  obszaru  zabudowy  mieszkaniowej jednorodzinnej położonego
w obrębie wsi Wierzbna, gm.  arów.

Do projektu planu miejscowego nie wniesiono uwag w okresie przewidzianym na icc
składanie jak również w trakcie dyskusji publicznej.

2. Rozstrzygnięwie o sposobie realizawji, zapisanywh w planie, inwestywji z zakresu infrastruk-
tury tewhniwznej należąwywh do zadań własnywh gminy oraz zasadawh iwh finansowania.

Na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wykonano progno-
zę skutków finansowycc uccwalenia planu miejscowego obszaru zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej położonego w obrębie wsi Wierzbna, gm. Żarów.

Wynikiem prognozy są ekonomiczne skutki realizacji planu przedstawione w syntezie
wydatków i wpływów.

Z prognozy wynika, że gmina nie ponosi skutków finansowycc na infrastrukturę tecc-
niczną oraz transformację terenu.

2425

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W  AROWIE
NR XXVII/146/2008

z dnia 30 czerwca 2008 r.

w  sprawie  miejswowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  dla
terenów  zabudowy  mieszkaniowej   jednorodzinnej  położonywh  w  obrębie

wsi Kruków, gm.  arów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.), art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)
oraz w związku z uccwałą nr XVII/93/2007 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia
28 listopada 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego oraz po stwierdzeniu zgodności
ustaleń planu miejscowego ze studium uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego gminy, Rada Miejska w Żarowie uccwala, co na-
stępuje:

§ 1

1. Uccwala się miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego dla terenów zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej położonycc w obrębie wsi
 ruków, gm. Żarów.

2. Ustalenia planu zawarte są w tekście niniejszej
uccwały oraz na rysunku planu, stanowiącym
załącznik nr: 1A i 1B w skali 1:1000. Rysunek
planu obowiązuje w zakresie ustalonym legendą.

3. Rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag
do projektu planu oraz sposobie realizacji, zapi-
sanycc w planie, inwestycji z zakresu infrastruk-
tury teccnicznej, które należą do zadań wła-

snycc gminy, oraz zasadacc icc finansowania,
zawarte są w załączniku nr 2 do uccwały. Roz-
strzygnięcia zawarte w załączniku nr 2 nie są
ustaleniami planu.

§ 2

1. Przeznaczenie terenu.
W obszarze objętym planem obowiązują nastę-
pujące ustalenia dotyczące projektowanego
przeznaczenia terenów, w tym również istnieją-
ce przeznaczenie w przypadku gdy ustalenia
planu nie wprowadzają zmiany.
MN – Tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej.
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2. Zagospodarowanie terenu.
Dla poszczególnycc terenów wydzielonycc li-
niami rozgraniczającymi ustala się następujące
zagospodarowanie terenów (oznaczenia terenów
zgodnie z rysunkiem planu):
1) Załącznik nr 1A

a) 1 MN – Teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, w tym:
– MN – strefa zabudowy mieszkaniowej

wraz z obiektami towarzyszącymi,
– Ro – strefa wyłączona z zabudowy

(użytki zielone, zadrzewienia, uprawy
ogrodnicze, itp.).

b) 2 MN – Teren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, w tym:
– MN – strefa zabudowy mieszkaniowej

wraz z obiektami towarzyszącymi,
– Ro – strefa wyłączona z zabudowy

(użytki zielone, zadrzewienia, uprawy
ogrodnicze, itp.).

2) Załącznik nr 1B
a) 3 MN – Teren zabudowy mieszkaniowej

jednorodzinnej.
3. Ustalenia w zakresie occrony i kształtowania

ładu przestrzennego.
1) Na terenacc projektowanej zabudowy miesz-

kaniowej jednorodzinnej (oznaczonycc na ry-
sunku planu symbolem MN) ustala się reali-
zację budynków mieszkalnycc jednorodzin-
nycc, możliwa jest również lokalizacja obiek-
tów gospodarczycc związanycc funkcjonalnie
z podstawowym przeznaczeniem terenu (np.
garaż) oraz urządzeń towarzyszącycc: dojść,
dojazdów, obiektów małej arccitektury
i ogrodzeń.

2) Na terenacc zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej (oznaczonej na załączniku nr 1A,
symbolami: 1 MN i 2 MN) wprowadza się
podział terenu na strefę zabudowy mieszka-
niowej (MN) i strefę wyłączoną z zabudowy
(Ro), przeznaczoną pod zagospodarowanie
biologicznie czynne (użytki zielone, zadrze-
wienia, uprawy ogrodnicze, itp.).

3) Projektowana zabudowa winna swoim cca-
rakterem nawiązywać do uwarunkowań kul-
turowycc regionu, nie może stwarzać dyso-
nansu z otoczeniem i winna szanować śro-
dowisko naturalne, zaleca się stosowanie ar-
ccitektury inspirowanej ccarakterem zabu-
dowy regionalnej lub dobrej klasy arccitektu-
ry współczesnej.

4) Zakazuje się realizacji obiektów i urządzeń,
które nie są związane lub kolidują z przezna-
czeniem terenu.

5) Zakazuje się stosowania jako materiałów wy-
kończeniowycc plastikowycc listew elewa-
cyjnycc typu „siding”, blaccy falistej i trape-
zowej oraz ogrodzeń z prefabrykowanycc
elementów betonowycc.

4. Zasady occrony środowiska, przyrody i krajobra-
zu kulturowego.
1) Obowiązuje stosowanie dla celów grzew-

czycc urządzeń przyjaznycc dla środowiska
o niskiej emisji zanieczyszczeń.

2) Usuwanie odpadów komunalnycc odbywać
się będzie w systemie gospodarki komunal-
nej.

3) Nawierzccnie dojazdów i miejsc parkingo-
wycc należy zabezpieczyć przed przenika-
niem do gruntu i wód powierzccniowycc za-
nieczyszczeń ropopoccodnycc i innycc sub-
stancji ccemicznycc.

5. Zasady occrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków oraz dóbr kultury współczesnej.
W przypadku odkrycia w trakcie prac ziemnycc
przedmiotu, co do którego istnieje przypuszcze-
nie, iż jest on zabytkiem, należy wstrzymać ro-
boty mogące uszkodzić lub zniszczyć zabytek,
zabezpieczyć przy użyciu dostępnycc środków
przedmiot i miejsce odkrycia zabytku oraz nie-
zwłocznie zawiadomić o tym właściwego woje-
wódzkiego konserwatora zabytków, a jeśli jest
to niemożliwe Burmistrza Miasta Żarów (art. 32
ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o occronie
zabytków i opiece nad zabytkami).

6. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania
przestrzeni publicznycc.
1) Niedopuszczalne jest sytuowanie w obszarze

objętym planem takicc elementów zagospo-
darowania, które swą wielkością, formą lub
kolorystyką powodują dysonans z otocze-
niem.

2) Na obszarze zabudowy mieszkaniowej i na
terenacc komunikacji obsługującej zabudowę
wyklucza się lokalizację urządzeń reklamo-
wycc zarówno na terenacc działek jak
i w przyległym pasie drogowym.

7. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu.
Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej, oznaczonej na rysunku planu symbolem
MN, obowiązują następujące ustalenia:
1) obowiązująca linia zabudowy prostopadła do

granicy działek w odległości oznaczonej na
załączniku nr 1A, nieprzekraczalna linia zabu-
dowy oznaczona na załączniku nr 1B,

2) powierzccnia zabudowy nie może przekra-
czać 70% powierzccni części działki przezna-
czonej pod zabudowę – załącznik nr 1A;
30% powierzccni działki – załącznik nr 1B,

3) wysokość projektowanej zabudowy ustala się
na dwie kondygnacje naziemne (budynek par-
terowy z poddaszem mieszkalnym). Możliwe
jest częściowe lub całkowite podpiwniczenie
budynków,

4) poziom posadowienia budynków ustala się na
ok. 0,5 m ponad poziom terenu mierzony
przy wejściu do budynku,

5) daccy symetryczne, dwuspadowe z możliwo-
ścią wykonania okien daccowycc i lukarn.
Wielkość, forma oraz układ lukarn powinny
być carmonijnie wpasowane w połać dacco-
wą; pokrycie daccu daccówką ceramiczną –
matową w kolorze czerwonym lub brązo-
wym; naccylenie połaci daccowycc w grani-
cacc od 40° do 45°,

6) w zagospodarowaniu działek w części prze-
znaczonej pod projektowaną zabudowę
mieszkaniową  jednorodzinną  minimum 20%
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icc powierzccni należy przeznaczyć pod za-
gospodarowanie biologicznie czynne (zieleń
przydomowa, zadrzewienia).

  8. Granice i sposoby zagospodarowania terenów
lub obiektów podlegającycc occronie.
W obszarze objętym planem nie występują te-
reny lub obiekty objęte occroną zgodnie
z przepisami o occronie przyrody.

  9. Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruccomości objętycc planem.
Dla terenu projektowanej zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej, oznaczonego na załącz-
niku nr 1B symbolem 3 MN, plan ustala podział
terenu na działki budowlane zgodnie z zasadą
przedstawioną na rysunku planu. Zasada po-
działu ma ccarakter orientacyjny, dopuszcza się
jej korektę.

10. Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w icc użytkowaniu.
1) W obszarze objętym planem nie dopuszcza

się realizacji inwestycji, które zgodnie
z przepisami o occronie środowiska zalicza-
ne są do przedsięwzięć mogącycc znacząco
oddziaływać na środowisko, a także instala-
cji powodującycc znaczne zanieczyszczenia
poszczególnycc elementów przyrodniczycc
albo środowiska jako całości (nie dotyczy
urządzeń infrastruktury teccnicznej).

2) Na terenie projektowanej zabudowy miesz-
kaniowej, na jednej działce budowlanej moż-
liwe jest usytuowanie jednego budynku
mieszkalnego.

11. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury tecc-
nicznej.
1) Obsługę komunikacyjną ustala się istnieją-

cymi drogami gminnymi.
2) Zasady obsługi w zakresie infrastruktury

teccnicznej:

a) zaopatrzenie w energię elektryczną z ist-
niejącej sieci elektroenergetycznej na wa-
runkacc ustalonycc przez zarządcę sieci,

b) zaopatrzenie w wodę z wiejskiej sieci
wodociągowej, w okresie przejściowym
możliwe rozwiązania lokalne,

c) odprowadzanie ścieków do systemu ka-
nalizacji wiejskiej, w okresie przejścio-
wym do oczyszczalni przydomowycc lub
zbiorników bezodpływowycc,

d) odprowadzanie wód opadowycc do grun-
tu.

§ 3

Do czasu zmiany sposobu zagospodarowania tere-
nów, o którycc mowa w § 2, pozostają one w do-
tyccczasowym użytkowaniu.

§ 4

Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu
jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieru-
ccomości z tytułu uccwalenia planu, o której mowa
w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym, w wysokości 10%.

§ 5

Wykonanie uccwały powierza się Burmistrzowi
Miasta Żarów.

§ 6

Uccwała wccodzi w życie po upływie 30 dni od
daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJS IEJ

ROBERT KAŚKÓW
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Załąwznik nr 1A do uwhwały Rady Miej-
skiej w  arowie nr XXVII/146/2008
z dnia 30 wzerwwa 2008 r. (poz. 2425)
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Załąwznik nr 1B do uwhwały Rady Miej-
skiej w  arowie nr XXVII/146/2008
z dnia 30 wzerwwa 2008 r. (poz. 2425)



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 216 –  15490  – Poz. 2425 i 2426

Załąwznik nr 2 do uwhwały Rady Miej-
skiej w  arowie nr XXVII/146/2008
z dnia 30 wzerwwa 2008 r. (poz. 2425)

zawierający  informacje  o sposobie  rozpatrzenia  uwag  do projektu planu oraz o sposobie
realizacji, zapisanycc w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury teccnicznej należącycc
do zadań własnycc gminy i zasadacc icc finansowania

1. Rozstrzygnięwie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejswowego planu zagospoda-
rowania  przestrzennego  dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej położo-
nywh w obrębie wsi Kruków, gm.  arów.

Do projektu planu miejscowego nie wniesiono uwag w okresie przewidzianym na icc
składanie jak również w trakcie dyskusji publicznej.

2. Rozstrzygnięwie o sposobie realizawji, zapisanywh w planie, inwestywji z zakresu infrastruk-
tury tewhniwznej należąwywh do zadań własnywh gminy oraz zasadawh iwh finansowania.

Na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wykonano progno-
zę skutków finansowycc uccwalenia planu miejscowego dla terenów zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej położonycc w obrębie wsi  ruków, gm. Żarów.

Wynikiem prognozy są ekonomiczne skutki realizacji planu przedstawione w syntezie
wydatków i wpływów.

Z prognozy wynika, że gmina nie ponosi skutków finansowycc na infrastrukturę tecc-
niczną oraz transformację terenu.

2426

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W  AROWIE
NR XXVII/147/2008

z dnia 30 czerwca 2008 r.

w sprawie miejswowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
zabudowy  mieszkaniowej  jednorodzinnej  położonego w obrębie wsi Kalno,

gm.  arów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.), art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)
oraz w związku z uccwałą nr XIII/71/2007 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia
23 sierpnia 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego oraz po stwierdzeniu zgodności
ustaleń planu miejscowego ze studium uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego gminy, Rada Miejska w Żarowie uccwala, co na-
stępuje:

§ 1

1. Uccwala się miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego obszaru zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej położonego w obrębie wsi
 alno, gm. Żarów.

2. Ustalenia planu zawarte są w tekście niniejszej
uccwały oraz na rysunku planu w skali 1:1000
stanowiącym załącznik nr 1 do uccwały. Rysu-
nek planu obowiązuje w zakresie ustalonym le-
gendą.

3. Rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag
do projektu planu oraz sposobie realizacji, zapi-
sanycc w planie, inwestycji z zakresu infrastruk-
tury teccnicznej, które należą do zadań wła-

snycc gminy, oraz zasadacc icc finansowania,
zawarte są w załączniku nr 2 do uccwały. Roz-
strzygnięcia zawarte w załączniku nr 2 nie są
ustaleniami planu.

§ 2

1. W obszarze objętym planem obowiązują ustale-
nia dotyczące przeznaczenia i zagospodarowania
terenów wydzielonycc liniami rozgraniczającymi
i oznaczonycc na rysunku planu symbolami:
1) MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jedno-

rodzinnej.
2) Ro – teren ogrodów przydomowycc (strefa

wyłączona z zabudowy).
3) KDW – ulica wewnętrzna.
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2. Zasady occrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego.
1) Na terenacc projektowanej zabudowy miesz-

kaniowej jednorodzinnej, oznaczonycc na ry-
sunku planu symbolem MN, ustala się reali-
zację budynków mieszkalnycc jednorodzin-
nycc, możliwa jest również lokalizacja na
działce obiektów gospodarczycc związanycc
funkcjonalnie z podstawowym przeznacze-
niem terenu (np. garaż) oraz urządzeń towa-
rzyszącycc: dojść, dojazdów, obiektów małej
arccitektury i ogrodzeń.

2) Na terenie oznaczonym na rysunku planu
symbolem Ro ustala się przeznaczenie terenu
pod zagospodarowanie biologicznie czynne
(ogrody przydomowe) funkcjonalnie związane
z projektowaną zabudową mieszkaniową jed-
norodzinną.

3) Projektowana zabudowa winna swoim cca-
rakterem nawiązywać do uwarunkowań kul-
turowycc regionu, nie może stwarzać dyso-
nansu z otoczeniem i winna szanować śro-
dowisko naturalne, zaleca się stosowanie ar-
ccitektury inspirowanej ccarakterem zabu-
dowy regionalnej lub dobrej klasy arccitektu-
ry współczesnej.

4) Zakazuje się realizacji obiektów i urządzeń,
które nie są związane lub kolidują z przezna-
czeniem terenu.

5) Zakazuje się stosowania jako materiałów wy-
kończeniowycc plastikowycc listew elewa-
cyjnycc typu „siding”, blaccy falistej i trape-
zowej oraz ogrodzeń z prefabrykowanycc
elementów betonowycc.

3. Zasady occrony środowiska, przyrody i krajobra-
zu kulturowego.
1) Obowiązuje stosowanie dla celów grzew-

czycc urządzeń przyjaznycc dla środowiska
o niskiej emisji zanieczyszczeń.

2) Usuwanie odpadów komunalnycc odbywać
się będzie w systemie gospodarki komunal-
nej.

3) Nawierzccnie dojazdów i miejsc parkingo-
wycc należy zabezpieczyć przed przenika-
niem do gruntu i wód powierzccniowycc za-
nieczyszczeń ropopoccodnycc i innycc sub-
stancji ccemicznycc.

4. Zasady occrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków oraz dóbr kultury współczesnej.
W przypadku odkrycia w trakcie prac ziemnycc
przedmiotu, co do którego istnieje przypuszcze-
nie, iż jest on zabytkiem, należy wstrzymać ro-
boty mogące uszkodzić lub zniszczyć zabytek,
zabezpieczyć przy użyciu dostępnycc środków
przedmiot i miejsce odkrycia zabytku oraz nie-
zwłocznie zawiadomić o tym właściwego woje-
wódzkiego konserwatora zabytków, a jeśli jest
to niemożliwe Burmistrza Miasta Żarów (art. 32
ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o occronie
zabytków i opiece nad zabytkami).

5. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania
przestrzeni publicznycc.
1) Niedopuszczalne jest sytuowanie w obszarze

objętym planem takicc elementów zagospo-

darowania, które swą wielkością, formą lub
kolorystyką powodują dysonans z otocze-
niem.

2) Na obszarze zabudowy mieszkaniowej i na
terenacc komunikacji obsługującej zabudowę
wyklucza się lokalizację urządzeń reklamo-
wycc zarówno na terenie działki jak
i w przyległym pasie drogowym.

6. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu.
Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej, oznaczonycc na rysunku planu symbo-
lem MN, obowiązują następujące ustalenia:
1) nieprzekraczalna i obowiązująca linia zabu-

dowy oznaczona na rysunku planu,
2) powierzccnia zabudowy nie może przekra-

czać 60% powierzccni części działki przezna-
czonej pod zabudowę (MN),

3) wysokość projektowanej zabudowy ustala się
na dwie kondygnacje naziemne (budynek par-
terowy z poddaszem mieszkalnym). Możliwe
jest częściowe lub całkowite podpiwniczenie
budynku,

4) daccy symetryczne, dwuspadowe z możliwo-
ścią wykonania okien daccowycc i lukarn.
Wielkość, forma oraz układ lukarn powinny
być carmonijnie wpasowane w połać dacco-
wą; pokrycie daccu daccówką ceramiczną –
matową w kolorze czerwonym lub brązo-
wym; naccylenie połaci daccowycc w grani-
cacc od 40° do 45°.

4) poziom posadowienia budynków ustala się na
ok. 0,5 m ponad poziom terenu mierzony
przy wejściu do budynku,

5) w zagospodarowaniu działek w części prze-
znaczonej pod projektowaną zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną minimum 30%
icc powierzccni należy przeznaczyć pod za-
gospodarowanie biologicznie czynne (zieleń
przydomowa, zadrzewienia).

7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów
lub obiektów podlegającycc occronie.
Occronie przed zainwestowaniem podlega teren
ogrodów przydomowycc, oznaczony na rysunku
planu symbolem 2Ro.

8. Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruccomości objętycc planem.
Dla terenów projektowanej zabudowy mieszka-
niowej plan ustala możliwość podziału terenu
na działki budowlane zgodnie z zasadą przed-
stawioną na rysunku planu. Zasada podziału
ma ccarakter orientacyjny, dopuszcza się jej
korektę.

9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w icc użytkowaniu.
1) W obszarze objętym planem nie dopuszcza

się realizacji inwestycji, które zgodnie z prze-
pisami o occronie środowiska zaliczane są do
przedsięwzięć mogącycc znacząco oddziały-
wać na środowisko, a także instalacji powo-
dującycc znaczne zanieczyszczenia poszcze-
gólnycc elementów przyrodniczycc albo śro-
dowiska jako całości (nie dotyczy urządzeń
infrastruktury teccnicznej).
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2) Na terenie projektowanej zabudowy miesz-
kaniowej, na jednej działce budowlanej moż-
liwe jest usytuowanie jednego budynku
mieszkalnego.

10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury tecc-
nicznej.
1) Obsługę komunikacyjną obszaru ustala się

projektowaną drogą wewnętrzną ( DW)
oraz istniejącymi drogami gminnymi.

2) Zasady obsługi w zakresie infrastruktury
teccnicznej:
a) zaopatrzenie w energię elektryczną

z istniejącej sieci elektroenergetycznej na
warunkacc ustalonycc przez zarządcę
sieci,

b) zaopatrzenie w wodę z wiejskiej sieci
wodociągowej,

c) odprowadzanie ścieków do systemu ka-
nalizacji wiejskiej, w okresie przejścio-
wym do oczyszczalni przydomowycc lub
zbiorników bezodpływowycc,

d) odprowadzanie wód opadowycc do grun-
tu na terenie działki.

§ 3

Do czasu zmiany sposobu zagospodarowania tere-
nów, o którycc mowa w § 2, pozostają one w do-
tyccczasowym użytkowaniu.

§ 4

Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu
jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieru-
ccomości z tytułu uccwalenia planu, o której mowa
w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym, w wysokości 10%.

§ 5

Wykonanie uccwały powierza się Burmistrzowi
Miasta Żarów.

§ 6

Uccwała wccodzi w życie po upływie 30 dni od
daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJS IEJ

ROBERT KAŚKÓW
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Załąwznik nr 1 do uwhwały Rady Miej-
skiej w  arowie nr XXVII/147/2008
z dnia 30 wzerwwa 2008 r. (poz. 2426)



Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 216 –  15494  – Poz. 2426 i 2427

Załąwznik nr 2 do uwhwały Rady Miej-
skiej w  arowie nr XXVII/147/2008
z dnia 30 wzerwwa 2008 r. (poz. 2426)

zawierający  informacje  o sposobie  rozpatrzenia  uwag  do projektu planu oraz o sposobie
realizacji, zapisanycc w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury teccnicznej należącycc
do zadań własnycc gminy i zasadacc icc finansowania

1. Rozstrzygnięwie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejswowego planu zagospoda-
rowania  przestrzennego  obszaru  zabudowy  mieszkaniowej jednorodzinnej położonego
w obrębie wsi Kalno, gm.  arów.

Do projektu planu miejscowego nie wniesiono uwag w okresie przewidzianym na icc
składanie jak również w trakcie dyskusji publicznej.

2. Rozstrzygnięwie o sposobie realizawji, zapisanywh w planie, inwestywji z zakresu infrastruk-
tury tewhniwznej należąwywh do zadań własnywh gminy oraz zasadawh iwh finansowania.

Na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wykonano progno-
zę skutków finansowycc uccwalenia planu miejscowego obszaru zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej położonego w obrębie wsi  alno, gm. Żarów.

Wynikiem prognozy są ekonomiczne skutki realizacji planu przedstawione w syntezie
wydatków i wpływów.

Z prognozy wynika, że gmina nie ponosi skutków finansowycc na infrastrukturę tecc-
niczną oraz transformację terenu.

2427

UCHWAŁA RADY GMINY MIIKINIA
NR XXIV/243/08

z dnia 27 czerwca 2008 r.

zmieniająwa uwhwałę nr XVIII/174/07 Rady Gminy Miękinia z dnia 27 grudnia
2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu określająwego wysokość stawek
i szwzegółowe  warunki  przyznawania  nauwzywielom  dodatku  motywawyj-
nego, funkwyjnego i za warunki prawy oraz za godziny ponadwymiarowe
i godziny doraźnywh zastępstw oraz wysokość i warunki wypławania nagród
i innywh świadwzeń wynikająwywh ze stosunku prawy nauwzywieli, a także
wysokość  i  szwzegółowe  zasady  przyznawania  i  wypławania  dodatku
mieszkaniowego  w  szkoławh  i przedszkolawh  prowadzonywh  przez Gminę

Miękinia w 2008 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)
oraz art. 30 ust. 6 i art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. –  ar-
ta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zmianami) Rada Gminy
Miękinia uccwala, co następuje:

§ 1

W uccwale nr XVIII/174/07 Rady Gminy Miękinia
z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia re-
gulaminu określającego wysokość stawek i szcze-
gółowe warunki przyznawania nauczycielom dodat-
ku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy
oraz za godziny ponadwymiarowe i godziny doraź-
nycc zastępstw oraz wysokość i warunki wypłaca-
nia nagród i innycc świadczeń wynikającycc ze

stosunku pracy nauczycieli, a także wysokość
i szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania
dodatku mieszkaniowego w szkołacc i przedszko-
lacc prowadzonycc przez Gminę Miękinia
w 2008 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) uccyla się: § 7, § 9 ust. 2, § 10 ust. 2 pkt 2

i 3, § 13 ust. 1, § 14 ust. 2 i 4, § 15 ust. 1 we
fragmencie „za każdą efektywnie przepracowa-
ną godzinę zajęć” i ust. 2;
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2) dodaje się: w § 28 ust. 4 o treści: „Składniki
wynagrodzenia, o którycc mowa w uccwale, nie
przysługują za okres pobierania zasiłku ccoro-
bowego”. (Rozstrzygnięciem nadzorczym Woje-
wody Dolnośląskiego N .II.0911-5/375/08
z dnia 31 lipca 2008 r. stwierdzono nieważność
§ 1 pkt 2).

§ 2

Wykonanie uccwały powierza się Wójtowi Gminy
Miękinia.

§ 3

Uccwała wccodzi w życie po 14 dniacc od ogło-
szenia  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa
Dolnośląskiego, z mocą od dnia 1 stycznia 2008 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

CZESŁAW OSIECKI

2428

UCHWAŁA RADY GMINY STARA KAMIENICA
NR XXVI/140/08

z dnia 24 lipca 2008 r.

w  sprawie  ustalenia  dla  gminy  Stara  Kamieniwa  liwzby  punktów  sprze-
daży  napojów  alkoholowywh   oraz  zasad   usytuowania  miejsw  sprzedaży

i podawania napojów alkoholowywh

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)
w związku z art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r.
o wyccowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkocolizmowi (t.j. Dz. U.
z 2007 r. Nr 70, poz. 473 ze zmianami) Rada Gminy uccwala, co następuje:

§ 1

Na terenie gminy Stara  amienica ustala się limit
60 (sześćdziesiąt) punktów sprzedaży napojów
alkocolowycc zawierającycc powyżej 4,5% alko-
colu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonycc do spoży-
cia poza miejscem sprzedaży.

§ 2

Na terenie gminy Stara  amienica ustala się limit
40 (czterdzieści) punktów sprzedaży napojów alko-
colowycc zawierającycc powyżej 4,5% alkocolu
(z wyjątkiem piwa) przeznaczonycc do spożycia
w miejscu sprzedaży.

§ 3

Punkty sprzedaży napojów alkocolowycc powinny
być usytuowane w pomieszczeniacc spełniającycc
wymagania lokalu przeznaczonego na prowadzenie
takiej  działalności.

§ 4

1. Sprzedaż napojów alkocolowycc przeznaczo-
nycc do spożycia w miejscu sprzedaży może
być usytuowana w:
– restauracjacc, gospodacc, zajazdacc, karcz-

macc,
– kawiarniacc, baracc.

2. Sprzedaż napojów alkocolowycc przeznaczo-
nycc do spożycia w miejscu sprzedaży może
być prowadzona w miejscu wydzielonym tzw.
ogródku gastronomicznym bezpośrednio przyle-
głym do lokalu gastronomicznego pod warun-

kiem uzyskania zgody właściciela lub zarządcy
terenu na zajęcie określonej powierzccni pod ta-
ki ogródek.

§ 5

1. Traci moc uccwała nr XXVIII/169/2001 Rady
Gminy w Starej  amienicy z dnia 26 stycznia
2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów
sprzedaży napojów alkocolowycc, zasad usytu-
owania miejsc sprzedaży napojów alkocolowycc
oraz warunków sprzedaży tycc napojów dla
gminy Stara  amienica.

2. Traci moc uccwała nr XXXV/198/01 Rady Gmi-
ny Stara  amienica z dnia 21 września 2001 r.
w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży
napojów alkocolowycc zawierającycc powyżej
4,5% alkocolu (z wyjątkiem piwa) przeznaczo-
nycc do spożycia w miejscu sprzedaży.

§ 6

Wykonanie uccwały powierza się Wójtowi Gminy
Stara   amienica.

§ 7

Uccwała wccodzi w życie w terminie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

JOLANTA KUCZEWSKA
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UCHWAŁA RADY GMINY STARA KAMIENICA
NR XXVI/141/08

z dnia 24 lipca 2008 r.

w  sprawie  szwzegółowywh  zasad  i  trybu  umarzania,  odrawzania  oraz
rozkładania na raty spłat należnoświ pieniężnywh stanowiąwywh dowhody
Gminy  Stara  Kamieniwa,   do  którywh  nie  stosuje  się  przepisów  ustawy

– Ordynawja podatkowa

Na podstawie treści art. 18 ust. 1 i 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r.
z późn. zm. ), w związku z art. 43 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansacc publicznycc (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z 2005 r. z późn. zm.)
Rada Gminy Stara  amienica uccwala, co następuje:

§ 1

1. Należności pieniężne – wierzytelności stanowią-
ce doccody Gminy Stara  amienica, tj. doccody
realizowane przez Wójta Gminy, gminne jed-
nostki budżetowe i przez inne gminne jednostki
organizacyjne oraz doccody z majątku gminy
mogą być umarzane w całości lub w części,
w przypadku icc całkowitej nieściągalności, któ-
ra następuje, jeżeli wystąpi jedna z następują-
cycc przesłanek:
1) nie można ustalić dłużnika, dłużnik będący

osobą fizyczną zmarł, nie pozostawiając żad-
nego majątku lub pozostawił nieruccomości
niepodlegające egzekucji na podstawie od-
rębnycc przepisów,

2) dłużnik będący osobą prawną został wykre-
ślony z właściwego rejestru osób prawnycc
przy jednoczesnym braku majątku, z którego
można by egzekwować należność, a odpo-
wiedzialność z tytułu należności nie przecco-
dzi z mocy prawa na osoby trzecie,

3) sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości
dłużnika lub umorzył postępowanie upadło-
ściowe, w związku z brakiem środków wy-
starczającycc na pokrycie kosztów postępo-
wania upadłościowego,

4) zaccodzi uzasadnione przypuszczenie, że
w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska
się kwoty wyższej od kosztów doccodzenia
i egzekucji tej należności lub postępowanie
egzekucyjne okazało się bezskuteczne,

5) wierzytelności pieniężne uległy przedawnie-
niu,

6) wierzytelności pieniężne okazały się nienależ-
ne,

7) umorzenie wierzytelności jest uzasadnione
ważnym interesem społecznym lub gospo-
darczym,

8) ściągnięcie wierzytelności zagraża ważnym
interesom dłużnika, a w szczególności jego
egzystencji, wobec wyjątkowo trudnej sytu-
acji materialnej i rodzinnej.

§ 2

1. Umorzenie wierzytelności musi być poprzedzone
postępowaniem wyjaśniającym, które wykaże
przynajmniej jedną przesłankę umorzenia.

2. Umorzenie może nastąpić tylko na uzasadniony
wniosek dłużnika.

3. Dopuszcza się umorzenie z urzędu w przypad-
kacc określonycc w § 1 pkt od 1–5.

§ 3

1. W przypadkacc uzasadnionycc ważnym intere-
sem dłużnika, biorąc pod uwagę między innymi
jego możliwości płatnicze oraz interesem pu-
blicznym biorąc pod uwagę stan finansów Gmi-
ny Stara  amienica oraz zadania stojące przed
nią do realizacji, Wójt Gminy, na wniosek dłużni-
ka, może odroczyć termin spłaty całości lub czę-
ści należności albo rozłożyć na raty płatność.

2. Wniosek dłużnika – osoby fizycznej powinien
zawierać:
1) imię, nazwisko miejsce zamieszkania dłużni-

ka, nazwę adres siedziby dłużnika,
2) kwotę zadłużenia,
3) informacje o sytuacji majątkowej:

– zaświadczenie o wysokości doccodów
uzyskiwanycc przez dłużnika jak i jego
współmałżonka, jeżeli pozostaje w związ-
ku małżeńskim lub osoby, z którą pozo-
staje w faktycznym pożyciu (aktualne za-
świadczenie za ostatnie 6 miesięcy od
pracodawcy, ostatni odcinek renty, za-
świadczenie z rejonowego urzędu pracy
itp.),

– dokumenty potwierdzające ponoszone
koszty utrzymania,

– oświadczenie o posiadanycc ruccomo-
ściacc i nieruccomościacc.

3. Wniosek dłużnika będącego osobą prawną po-
winien zawierać:
1) dane identyfikujące dłużnika (adres firmy,

NIP, REGON, wypis z rejestru sądowego),
2) bilans  za  rok  poprzedzający  złożenie

wniosku,
3) raccunek zysków i strat za rok poprzedzający

złożenie wniosku,
4) deklarację podatku doccodowego od osób

prawnycc za ostatnie trzy miesiące poprze-
dzające złożenie wniosku,

5) zaświadczenie o ilości osób zatrudnionycc
w przeliczeniu na pełne etaty,

6) wykaz posiadanycc aktywów trwałycc.
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§ 4

1. Wnioski osób ubiegającycc się o umorzenie,
odroczenie  spłaty  całości  lub  części  wierzy-
telności lub rozłożenie spłaty całości lub części
wierzytelności na raty powinny ponadto zawie-
rać:
1) powód – uzasadnienie wniosku,
2) proponowane terminy i kwoty spłaty oraz

źródła pokrycia wierzytelności.

§ 5

1. W przypadku niedotrzymania terminu spłat od-
roczonycc oraz rat należności, odsetki pobiera
się od pierwotnego terminu płatności w pełnej
wysokości, do dnia dokonania wpłaty.

2. Przy rozpatrywaniu wniosków o umorzenie wie-
rzytelności, odroczenie terminów icc płatności,
lub rozłożenie na raty spłaty wierzytelności
przypadającej od przedsiębiorcy należy stosować
postanowienia i procedury przewidziane
w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postę-
powaniu w sprawacc dotyczącycc pomocy pu-
blicznej (t.j. Dz. U. Nr 59, poz. 404 z 2007 r.
z późn. zm.).

§ 6

Przy rozpatrywaniu wniosków o umorzenie wierzy-
telności, odroczenie terminów icc płatności, lub
rozłożenie na raty spłaty wierzytelności przypadają-
cej od przedsiębiorcy należy stosować postanowie-
nia i procedury przewidziane w ustawie z dnia
30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawacc
dotyczącycc pomocy publicznej (t.j. Dz. U. Nr 59,
poz. 404 z 2007 r. z późn. zm.).

§ 7

Organem uprawnionym do umarzania wierzytelno-
ści, odraczania terminu płatności, rozłożenia na raty
bez względu na icc wysokość jest Wójt Gminy Sta-
ra  amienica.

§ 8

Wójt Gminy Stara  amienica może udzielić kierow-
nikom jednostek organizacyjnycc oraz organom
zarządzającym gminnycc osób prawnycc realizują-
cycc doccody Gminy Stara  amienica pełnomocnic-
twa do umarzania, odraczania i rozkładania na raty
należności stanowiącycc doccody gminy realizo-
wane przez te osoby prawne do wysokości
2.000,00 zł stosując zasady określone w art. 50
ustawy o samorządzie gminnym.

§ 9

Traci moc uccwała nr XXII/126/08 Rady Gminy
Stara  amienica z dnia 28 kwietnia 2008 r.
w sprawie szczegółowycc zasad i trybu umarzania,
odraczania, oraz rozkładania na raty spłat należno-
ści pieniężnycc stanowiącycc doccody Gminy Stara
 amienica, do którycc nie stosuje się przepisów
ustawy – Ordynacja podatkowa.

§ 10

Wykonanie uccwały powierza się Wójtowi Gminy
Stara  amienica.

§ 11

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

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

JOLANTA KUCZEWSKA

2430

UCHWAŁA RADY GMINY W WALIMIU
NR XXIII/133/2008

z dnia 30 czerwca 2008 r.

w sprawie miejswowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
zabudowy produkwyjno-usługowej położonego w obrębie wsi Dziećmorowiwe

(Stary Julianów), gm. Walim

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.), art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)
oraz w związku z uccwałą nr XVI/93/2007 Rady Gminy w Walimiu z dnia
27 grudnia 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego oraz po stwierdzeniu zgodności
ustaleń miejscowego planu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego gminy Rada Gminy uccwala, co następuje:
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§ 1

1. Uccwala się miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego obszaru zabudowy produkcyjno-
-usługowej położonego w obrębie wsi Dziećmo-
rowice (Stary Julianów), gm. Walim.

2. Ustalenia planu zawarte są w tekście niniejszej
uccwały oraz na rysunku planu w skali 1:1000,
stanowiącym załącznik nr 1 do uccwały. Rysu-
nek planu obowiązuje w zakresie ustalonym le-
gendą.

3. Rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag
do projektu planu oraz sposobie realizacji, zapi-
sanycc w planie, inwestycji z zakresu infrastruk-
tury teccnicznej, które należą do zadań wła-
snycc gminy, oraz zasadacc icc finansowania,
zawarte są w załączniku nr 2 do uccwały. Roz-
strzygnięcia zawarte w załączniku nr 2 nie są
ustaleniami planu.

§ 2

1. Przeznaczenie  i zagospodarowanie terenu.
W obszarze objętym planem obowiązują nastę-
pujące ustalenia dotyczące projektowanego
przeznaczenia terenów, w tym również istnieją-
ce przeznaczenie w przypadku gdy ustalenia
planu nie wprowadzają zmiany.
Ustala się następujące przeznaczenie poszcze-
gólnycc terenów wydzielonycc liniami rozgrani-
czającymi, oznaczonycc na rysunku planu sym-
bolami:
1) P/U – Tereny zabudowy produkcyjno-usługo-

wej.
2) U/P – Teren zabudowy usługowo-produkcyj-

nej.
3) KDW – Ulica wewnętrzna.

2. Ustalenia w zakresie occrony i kształtowania
ładu przestrzennego.
1) Na terenacc zabudowy produkcyjno-usługo-

wej (oznaczonycc na rysunku planu symbo-
lem P/U oraz liniami podziału wewnętrznego)
i na terenie zabudowy usługowo-produkcyjnej
(oznaczonym na rysunku planu symbolem
U/P), ustala się realizację obiektów: produk-
cyjnycc, usługowycc, magazynowycc, skła-
dowycc, obsługi transportu. Możliwa jest
również realizacja na tycc terenacc obiektów
administracyjno-socjalnycc, budynków po-
mocniczycc, a także obiektów infrastruktury
teccnicznej i towarzyszącycc w zakresie:
komunikacji wewnętrznej, obiektów małej ar-
ccitektury, zieleni towarzyszącej, izolacyjnej
oraz ogrodzeń.

2) Projektowana zabudowa musi swoim ccarak-
terem nawiązywać do uwarunkowań kultu-
rowycc regionu, nie może stwarzać dysonan-
su z otoczeniem i winna szanować środowi-
sko naturalne, zaleca się stosowanie arcci-
tektury inspirowanej ccarakterem zabudowy
regionalnej lub dobrej klasy arccitektury
współczesnej.

3) Zakazuje się realizacji obiektów i urządzeń,
które nie są związane lub kolidują z przezna-
czeniem terenu.

3. Zasady occrony środowiska, przyrody i krajobra-
zu kulturowego.
1) Obowiązuje stosowanie dla celów grzew-

czycc i teccnologicznycc urządzeń przyja-
znycc dla środowiska o niskiej emisji zanie-
czyszczeń.

2) Uciążliwości wynikające z prowadzonej dzia-
łalności gospodarczej nie mogą wykraczać
poza granice terenu, do którego inwestor po-
siada tytuł prawny.

3) Usuwanie odpadów komunalnycc odbywać
się będzie w systemie gospodarki komunal-
nej.

4) Gospodarkę odpadami wytworzonymi w wy-
niku prowadzenia działalności gospodarczej
należy rozwiązać zgodnie z obowiązującymi
w tym zakresie przepisami szczególnymi.

5) Nawierzccnie dojazdów i miejsc parkingo-
wycc należy zabezpieczyć przed przenika-
niem do gruntu i wód powierzccniowycc za-
nieczyszczeń ropopoccodnycc i innycc sub-
stancji ccemicznycc.

4. Zasady occrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków oraz dóbr kultury współczesnej.
W przypadku odkrycia w trakcie prac ziemnycc
przedmiotu, co do którego istnieje przypuszcze-
nie, iż jest on zabytkiem, należy wstrzymać ro-
boty mogące uszkodzić lub zniszczyć zabytek,
zabezpieczyć przy użyciu dostępnycc środków
przedmiot i miejsce odkrycia zabytku oraz nie-
zwłocznie zawiadomić o tym właściwego woje-
wódzkiego konserwatora zabytków, a jeśli jest
to niemożliwe Wójta Gminy Walim (art. 32
ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o occronie
zabytków i opiece nad zabytkami).

5. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania
przestrzeni publicznycc.
1) Niedopuszczalne jest sytuowanie w obszarze

objętym planem takicc elementów zagospo-
darowania, które swą wielkością, formą lub
kolorystyką powodują dysonans z otocze-
niem.

2) Na obszarze zabudowy i na terenacc komuni-
kacji obsługującej zabudowę wyklucza się lo-
kalizację urządzeń reklamowycc wolno stoją-
cycc niezwiązanycc z prowadzoną działalno-
ścią, zarówno na terenie działek jak i w przy-
ległym pasie drogowym.

6. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu.
1) Dla terenów oznaczonycc na rysunku planu

symbolem P/U obowiązują następujące usta-
lenia:
a) nieprzekraczalna linia zabudowy jak na ry-

sunku planu,
b) wysokość zabudowy nie powinna przekra-

czać czterecc kondygnacji lub 20,0 m
(ograniczenie to nie dotyczy: masztów te-
lekomunikacyjnycc i urządzeń teccnicz-
nycc np. komin),

c) w zagospodarowaniu działek przeznaczo-
nycc pod projektowaną zabudowę pro-
dukcyjno-usługową minimum 10% icc
powierzccni należy przeznaczyć pod zago-
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spodarowanie biologicznie czynne (zieleń
urządzona, zadrzewienia),

d) w zagospodarowaniu działek należy za-
pewnić odpowiednią liczbę miejsc posto-
jowycc dla samoccodów użytkowników
stałycc i przebywającycc czasowo, w tym
również dla samoccodów, z którycc ko-
rzystają osoby niepełnosprawne, stosow-
nie do potrzeb wynikającycc z przezna-
czenia terenu. Dla zabudowy produkcyjno-
-usługowej od 5 do 10 miejsc postojo-
wycc na 1000 m2 powierzccni użytkowej.
Część miejsc postojowycc należy zreali-
zować jako ogólnodostępne. Wprowadza
się zakaz realizacji miejsc postojowycc
w ciągacc ulicznycc.

2) Dla terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem U/P obowiązują następujące usta-
lenia:
a) nieprzekraczalna linia zabudowy jak na ry-

sunku planu,
b) wysokość zabudowy nie powinna przekra-

czać trzecc kondygnacji (w tym poddasze
użytkowe),

c) w zagospodarowaniu działek przeznaczo-
nycc pod projektowaną zabudowę usłu-
gowo-produkcyjną minimum 10% icc po-
wierzccni należy przeznaczyć pod zago-
spodarowanie biologicznie czynne (zieleń
urządzona, zadrzewienia),

d) w zagospodarowaniu działki należy za-
pewnić odpowiednią liczbę miejsc posto-
jowycc dla samoccodów użytkowników
stałycc i przebywającycc czasowo, w tym
również dla samoccodów, z którycc ko-
rzystają osoby niepełnosprawne. Ustala
się od 15 do 20 miejsc postojowycc na
100 użytkowników.

7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów
lub obiektów podlegającycc occronie.
W obszarze objętym planem nie występują tere-
ny lub obiekty objęte occroną zgodnie z przepi-
sami o occronie przyrody.

8. Szczegółowe  zasady i warunki scalania i po-
działu nieruccomości objętycc planem.
Na rysunku planu przedstawiono możliwość po-
działu wewnętrznego. Linie podziału wewnętrz-
nego mają ccarakter orientacyjny, dopuszcza się
icc korektę w zależności od potrzeb potencjal-
nycc inwestorów.

  9. Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w icc użytkowaniu.
Nie ustala się szczególnycc warunków zago-
spodarowania terenów oraz ograniczeń w icc
użytkowaniu.

10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury tecc-
nicznej.
1) Obsługę komunikacyjną obszaru ustala się

istniejącymi drogami  D-D oraz wewnętrzną
( DW). Wyklucza się bezpośrednią obsługę
terenów z drogi wojewódzkiej nr 379.

2) Zasady obsługi w zakresie infrastruktury
teccnicznej:
a) zaopatrzenie w energię elektryczną z sie-

ci elektroenergetycznej na warunkacc
ustalonycc przez zarządcę sieci,

b) zaopatrzenie w wodę z wiejskiej sieci
wodociągowej, w okresie przejściowym
możliwe rozwiązania lokalne,

c) odprowadzanie ścieków do systemu ka-
nalizacji wiejskiej, w okresie przejścio-
wym do oczyszczalni przydomowycc lub
zbiorników bezodpływowycc,

d) odprowadzanie wód opadowycc do grun-
tu lub kanalizacji deszczowej.

§ 3

Do czasu zmiany sposobu zagospodarowania tere-
nów, o którycc mowa w § 2, pozostają one
w dotyccczasowym użytkowaniu.

§ 4

Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu
jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieru-
ccomości z tytułu uccwalenia planu, o której mowa
w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym, w wysokości 30%.

§ 5

Wykonanie uccwały powierza się Wójtowi Gminy
Walim.

§ 6

Uccwała wccodzi w życie po upływie 30 dni od
daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

ZUZANNA BODURKA
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w Walimiu nr XXIII/133/2008 z dnia
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Załąwznik nr 2 do uwhwały Rady Gminy
w Walimiu nr XXIII/133/2008 z dnia
30 wzerwwa 2008 r. (poz. 2430)

zawierający informacje o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz o sposobie re-
alizacji, zapisanycc w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury teccnicznej należącycc do
zadań własnycc gminy oraz zasadacc icc finansowania

1. Rozstrzygnięwie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejswowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego obszaru zabudowy produkwyjno-usługowej położonego w obrębie
wsi Dziećmorowiwe (Stary Julianów), gm. Walim.

Do projektu planu nie wniesiono uwag w okresie przewidzianym na icc składanie jak
również w trakcie dyskusji publicznej.

2. Rozstrzygnięwie o sposobie realizawji, zapisanywh w planie inwestywji z zakresu infrastruk-
tury tewhniwznej należąwywh do zadań własnywh gminy oraz zasad iwh finansowania.

Na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wykonano progno-
zę skutków finansowycc uccwalenia planu miejscowego obszaru zabudowy produkcyjno-
-usługowej położonego w obrębie wsi Dziećmorowice (Stary Julianów), gm. Walim.

Wynikiem prognozy są ekonomiczne skutki realizacji planu przedstawione w syntezie
wydatków i wpływów.

Z prognozy wynika, że gmina nie ponosi skutków finansowycc na infrastrukturę tecc-
niczną oraz transformację terenu.

2431

UCHWAŁA RADY GMINY W WALIMIU
NR XXIII/134/2008

z dnia 30 czerwca 2008 r.

w sprawie miejswowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru
zabudowy  mieszkaniowej  jednorodzinnej położonego w obrębie wsi Glinno,

gm. Walim

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.), art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)
oraz w związku z uccwałą  nr XVIII/111/2008 Rady Gminy w Walimiu z dnia
14 lutego 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego oraz po stwierdzeniu zgodności
ustaleń planu miejscowego ze studium uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego gminy Rada Gminy uccwala, co następuje:

§ 1

1. Uccwala się miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego obszaru zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej położonego w obrębie wsi
Glinno, gm. Walim.

2. Ustalenia planu zawarte są w tekście niniejszej
uccwały oraz na rysunku planu w skali 1:1000
stanowiącym załącznik nr 1 do uccwały. Rysu-
nek planu obowiązuje w zakresie ustalonym le-
gendą.

3. Rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag
do projektu planu oraz sposobie realizacji, zapi-
sanycc w planie, inwestycji z zakresu infrastruk-
tury teccnicznej, które należą do zadań wła-
snycc gminy, oraz zasadacc icc finansowania,

zawarte są w załączniku nr 2 do uccwały. Roz-
strzygnięcia zawarte w załączniku nr 2 nie są
ustaleniami planu.

§ 2

1. W obszarze objętym planem obowiązują ustale-
nia dotyczące przeznaczenia i zagospodarowania
terenu wydzielonego liniami rozgraniczającymi
i oznaczonego na rysunku planu symbolem:
MN – Teren zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej, w tym:
– MN – strefa zabudowy mieszkaniowej wraz

z obiektami towarzyszącymi,
– Ro  – strefa wyłączona z zabudowy – użytki

rolne.
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2. Zasady occrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego.
1) Na terenie projektowanej zabudowy mieszka-

niowej jednorodzinnej, oznaczonej na rysunku
planu symbolem MN, ustala się realizację bu-
dynków mieszkalnycc jednorodzinnycc, moż-
liwa jest również lokalizacja na działce obiek-
tów gospodarczycc związanycc funkcjonalnie
z podstawowym przeznaczeniem terenu (np.
garaż) oraz urządzeń towarzyszącycc: dojść,
dojazdów, obiektów małej arccitektury
i ogrodzeń.

2) Na terenie oznaczonym symbolem Ro pozo-
stawia się obecne zagospodarowanie – użytki
rolne z dopuszczeniem przeznaczenia terenu
pod użytki zielone, zadrzewienia lub uprawy
ogrodnicze.

3) Projektowana zabudowa winna swoim cca-
rakterem nawiązywać do uwarunkowań kul-
turowycc regionu, nie może stwarzać dyso-
nansu z otoczeniem i winna szanować śro-
dowisko naturalne, zaleca się stosowanie ar-
ccitektury inspirowanej ccarakterem zabu-
dowy regionalnej lub dobrej klasy arccitektu-
ry współczesnej.

4) Zakazuje się realizacji obiektów i urządzeń,
które nie są związane lub kolidują z przezna-
czeniem terenu.

5) Zakazuje się stosowania jako materiałów wy-
kończeniowycc plastikowycc listew elewa-
cyjnycc typu „siding”, blaccy falistej i trape-
zowej oraz ogrodzeń z prefabrykowanycc
elementów betonowycc.

3. Zasady occrony środowiska, przyrody i krajobra-
zu kulturowego.
1) Obowiązuje stosowanie dla celów grzew-

czycc urządzeń przyjaznycc dla środowiska
o niskiej emisji zanieczyszczeń.

2) Usuwanie odpadów komunalnycc odbywać
się będzie w systemie gospodarki komunal-
nej.

3) Nawierzccnie dojazdów i miejsc parkingo-
wycc należy zabezpieczyć przed przenika-
niem do gruntu i wód powierzccniowycc za-
nieczyszczeń ropopoccodnycc i innycc sub-
stancji  ccemicznycc.

4. Zasady occrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków oraz dóbr kultury współczesnej.
W przypadku odkrycia w trakcie prac ziemnycc
przedmiotu, co do którego istnieje przypuszcze-
nie, iż jest on zabytkiem, należy wstrzymać ro-
boty mogące uszkodzić lub zniszczyć zabytek,
zabezpieczyć przy użyciu dostępnycc środków
przedmiot i miejsce odkrycia zabytku oraz nie-
zwłocznie zawiadomić o tym właściwego woje-
wódzkiego konserwatora zabytków, a jeśli jest
to niemożliwe Wójta Gminy Walim (art. 32
ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o occronie
zabytków i opiece nad zabytkami).

5. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania
przestrzeni publicznycc.
1) Niedopuszczalne jest sytuowanie w obszarze

objętym planem takicc elementów zagospo-
darowania, które swą wielkością, formą lub

kolorystyką powodują dysonans z otocze-
niem.

2) Na obszarze zabudowy mieszkaniowej i na
terenacc komunikacji obsługującej zabudowę
wyklucza się lokalizację urządzeń reklamo-
wycc zarówno na terenie działki jak
i w przyległym pasie drogowym.

6. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu.
Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej, oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem MN, obowiązują następujące ustalenia:
1) nieprzekraczalna linia zabudowy oznaczona

na rysunku planu,
2) powierzccnia zabudowy nie może przekra-

czać 60% powierzccni części działki przezna-
czonej pod zabudowę (MN),

3) wysokość projektowanej zabudowy ustala się
na dwie kondygnacje naziemne (budynek par-
terowy z poddaszem mieszkalnym). Możliwe
jest częściowe lub całkowite podpiwniczenie
budynku,

4) daccy symetryczne, dwuspadowe z możliwo-
ścią wykonania okien daccowycc i lukarn.
Wielkość, forma oraz układ lukarn powinny
być carmonijnie wpasowane w połać dacco-
wą; pokrycie daccu daccówką ceramiczną –
matową w kolorze czerwonym lub brązo-
wym; naccylenie połaci daccowycc w grani-
cacc od 40° do 45°,

5) poziom posadowienia budynków ustala się na
ok. 0,5 m ponad poziom terenu mierzony
przy wejściu do budynku,

6) w zagospodarowaniu działek w części prze-
znaczonej pod projektowaną zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną minimum 20%
icc powierzccni należy przeznaczyć pod za-
gospodarowanie biologicznie czynne (zieleń
przydomowa, zadrzewienia).

7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów
lub obiektów podlegającycc occronie.
Obszar objęty planem położony jest:
1) w granicacc zlewni ccronionej rzeki Bystrzy-

cy - obowiązują zakazy, nakazy i ogranicze-
nia, wynikające z decyzji Urzędu Wojewódz-
kiego w Wałbrzyccu nr OŚ.IV-6210/27/94
z dnia 12.04.1994 r.,

2) w Obszarze Ccronionego  rajobrazu Gór
Bardzkicc i Sowicc – obowiązują zakazy i za-
sady zagospodarowania zawarte w rozporzą-
dzeniu nr 18/98 Wojewody Wałbrzyskiego
z dnia 17 grudnia 1998 r. w sprawie obsza-
rów ccronionego krajobrazu województwa
wałbrzyskiego,

3) w granicacc proponowanego Specjalnego
Obszaru Occrony siedlisk Natura 2000
„Ostoja Nietoperzy Gór Sowicc”.

8. Szczegółowe  zasady i warunki scalania i po-
działu nieruccomości objętycc planem.
Na terenie projektowanej zabudowy przedsta-
wiono istniejące granice działek oraz dopusz-
czalny wtórny icc podział. Zasada podziału ma
ccarakter orientacyjny, dopuszcza się jej korek-
tę.
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  9. Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w icc użytkowaniu.
1) W obszarze objętym planem nie dopuszcza

się realizacji inwestycji, które zgodnie
z przepisami o occronie środowiska zalicza-
ne są do przedsięwzięć mogącycc znacząco
oddziaływać na środowisko, a także instala-
cji powodującycc znaczne zanieczyszczenia
poszczególnycc elementów przyrodniczycc
albo środowiska jako całości (nie dotyczy
urządzeń infrastruktury teccnicznej).

2) Na terenie projektowanej zabudowy miesz-
kaniowej, na jednej działce budowlanej moż-
liwe jest usytuowanie jednego budynku
mieszkalnego.

10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury tecc-
nicznej.
1) Obsługę komunikacyjną obszaru ustala się

istniejącymi drogami: wewnętrznymi ( DW)
oraz gminną ( D-L).

2) Zasady obsługi w zakresie infrastruktury
teccnicznej:
a) zaopatrzenie w energię elektryczną z ist-

niejącej sieci elektroenergetycznej na wa-
runkacc ustalonycc przez zarządcę sieci,

b) zaopatrzenie w wodę z wiejskiej sieci
wodociągowej, w okresie przejściowym
możliwe rozwiązania lokalne,

c) odprowadzanie ścieków do systemu ka-
nalizacji wiejskiej, w okresie przejścio-

wym do oczyszczalni przydomowycc lub
zbiorników bezodpływowycc,

d) odprowadzanie wód opadowycc do grun-
tu na terenie działki.

§ 3

Do czasu zmiany sposobu zagospodarowania tere-
nu, o którym mowa w § 2, pozostaje on w dotycc-
czasowym użytkowaniu.

§ 4

Ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu
jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieru-
ccomości z tytułu uccwalenia planu, o której mowa
w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym, w wysokości 10%.

§ 5

Wykonanie uccwały powierza się Wójtowi Gminy
Walim.

§ 6

Uccwała wccodzi w życie po upływie 30 dni od
daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

ZUZANNA BODURKA
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Załąwznik nr 1 do uwhwały Rady Gminy
w Walimiu nr XXIII/134/2008 z dnia
30 wzerwwa 2008 r. (poz. 2431)
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Załąwznik nr 2 do uwhwały Rady Gminy
w Walimiu nr XXIII/134/2008 z dnia
30 wzerwwa 2008 r. (poz. 2431)

Zawierający informacje o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz o sposobie re-
alizacji, zapisanycc w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury teccnicznej należącycc do
zadań własnycc gminy oraz zasadacc icc finansowania

1. Rozstrzygnięwie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejswowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej położonego
w obrębie wsi Glinno, gm. Walim.

Do projektu planu nie wniesiono uwag w okresie przewidzianym na icc składanie jak
również w trakcie dyskusji publicznej.

2. Rozstrzygnięwie o sposobie realizawji, zapisanywh w planie inwestywji z zakresu infrastruk-
tury tewhniwznej należąwywh do zadań własnywh gminy oraz zasad iwh finansowania.

Na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wykonano progno-
zę skutków finansowycc uccwalenia planu miejscowego obszaru zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej położonego w obrębie wsi Glinno, gm. Walim.

Wynikiem prognozy są ekonomiczne skutki realizacji planu przedstawione w syntezie
wydatków  i wpływów.

Z prognozy wynika, że gmina nie ponosi skutków finansowycc na infrastrukturę tecc-
niczną oraz transformację terenu.

2432

UCHWAŁA RADY GMINY W WĄDRO U WIELKIM
NR XX/88/08

z dnia 25 czerwca 2008 r.

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego
wymiaru  godzin  zajęć  dla  nauwzywieli  pełniąwywh  funkwje  kierowniwze
oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauwzywieli
zatrudnionywh  na  określonywh  stanowiskawh  w plawówkawh  oświatowywh

gminy Wądroże Wielkie

Na podstawie art. 42 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. –
 arta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r.  Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218,
Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 158, poz. 1103, Nr 102,
poz. 689, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, z 2008 r. Nr 247,
poz. 1821) po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny
uccwala się, co następuje:

§ 1

Określa się zasady udzielania i rozmiar zniżek tygo-
dniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla na-
uczycieli, którym powierzono stanowiska kierowni-
cze w placówkacc oświatowycc i ustala się tygo-
dniowy wymiar obowiązkowycc godzin jak w po-
niższej tabeli:

Sp. Stanowisko kierownicze
Tygodniowy
wymiar zajęć

1. Dyrektor szkoły liczącej od 5 do
8 oddziałów

5 – 10

2. Dyrektor szkoły liczącej od 9–16
oddziałów

4 – 8

3. Dyrektor szkoły liczącej powyżej
16 oddziałów

3 – 5

4. W-ce dyrektor szkoły liczącej od
12–16 oddziałów

8 – 10

5. W-ce dyrektor szkoły liczącej 17
i więcej oddziałów

7 – 9

6. Kierownik filii liczącej do 4 oddzia-
łów

10 – 12

7. Dyrektor przedszkola liczącego do
4 oddziałów

8 – 11

§ 2

W ramacc posiadanycc środków finansowycc
można w uzasadnionycc przypadkacc zwolnić dy-
rektora szkoły od obowiązku realizacji tygodniowe-
go wymiaru zajęć określonego w art. 42 ust. 3
 arty Nauczyciela, jeżeli warunki funkcjonowania
szkoły powodują znaczne zwiększenie zadań dyrek-
tora.
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§ 3

Wymiar zajęć ustalonycc zgodnie z § 1 odnosi się
również do nauczycieli zajmującycc stanowiska
kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym
powierzono te stanowiska.

§ 4

Obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli
szkół określonycc w art. 42 ust. 7 pkt. 3 ustawy
 arta Nauczyciela określa poniższa tabela:

Stanowisko
Tygodniowy
wymiar zajęć

Pedagog szkolny 23
Sogopeda 20

§ 5

Traci moc uccwała nr XIX/81/04 Rady Gminy
w Wądrożu Wielkim z dnia 23 czerwca 2004 r.
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygo-

dniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
dla nauczycieli pełniącycc funkcje kierownicze
w placówkacc  oświatowycc  gminy  Wądroże
Wielkie.

§ 6

Wykonanie uccwały powierza się Wójtowi Gminy
Wądroże Wielkie.

§ 7

Uccwała wccodzi w życie z dniem 1 września
2008 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

DAWID PLUTA

2433

UCHWAŁA RADY GMINY WĄDRO E WIELKIE
NR XX/89/08

z dnia 25 czerwca 2008 r.

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć
dla nauwzywieli realizująwywh  w ramawh  stosunku prawy obowiązki określone

dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin

Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. –
 arta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zmianami)
uccwala się, co następuje:

§ 1

1. Dla nauczycieli realizującycc w ramacc stosunku
pracy w szkole obowiązki określone dla stano-
wisk o różnym tygodniowym obowiązkowym
wymiarze godzin, tygodniowy obowiązkowy
wymiar godzin ustala się według wzoru:

W = (x1+x2) : ( (x1:y1) + (x2:y2)

Gdzie:
W – oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar
godzin
x1, x2 ..... – oznacza ilość godzin poszczegól-
nycc stanowisk przydzieloną nauczycielowi
w arkuszu organizacji pracy szkoły
y1, y2 ..... – oznacza tygodniowy obowiązkowy
wymiar godzin zajęć dydaktycznycc, opiekuń-
czycc, wyccowawczycc określoną dla danycc
stanowisk w art. 42 ust. 3 ustawy  arta Na-
uczyciela.

2. Wymiar, o którym mowa w ust. 1, przyjmuje się
w pełnycc godzinacc  tak, że czas do 0,5 godzi-
ny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny przyj-
muje się za pełną godzinę.

§ 2

Wykonanie uccwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

  Uccwała wccodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

DAWID PLUTA
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UCHWAŁA RADY GMINY  ÓRAWINA
NR XVII/117/08

z dnia 27 czerwca 2008 r.

w sprawie zasad i trybu udzielania stypendiów uwzniom szkół prowadzonywh
przez Gminę  órawina, niepubliwznywh podstawowywh, gimnazjalnywh
i  ponadgimnazjalnywh   oraz    studentom    szkół    wyższywh   publiwznywh

i niepubliwznywh zamieszkaływh stale na terenie Gminy  órawina

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.) Rada Gminy uccwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się zasady udzielania stypendiów Wójta
Gminy Żórawina uczniom szkół prowadzonycc
przez Gminę Żórawina oraz niepublicznycc pod-
stawowycc, gimnazjalnycc i ponadgimnazjal-
nycc oraz studentom szkół wyższycc publicz-
nycc i niepublicznycc zamieszkałycc stale na te-
renie Gminy Żórawina.

2. Zasady udzielania stypendiów uczniom, o któ-
rycc mowa w punkcie 1, określa Regulamin
Stypendialny Gminy Żórawina za wybitne osią-
gnięcia w różnycc sferacc działalności edukacyj-
nej dla szczególnie uzdolnionycc uczniów szkół
podstawowycc, gimnazjów, szkół ponadgimna-
zjalnycc oraz studentów wyższycc uczelni, sta-
nowiący załącznik nr 1 do niniejszej uccwały.

§ 2

Wykonanie uccwały powierza się Wójtowi Gminy
Żórawina.

§ 3

Uccwała wccodzi w życie po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

LESZEK MARSZAŁEK

Załąwznik  nr  1  do  uwhwały  Rady
Gminy  órawina nr XVII/117/08 z dnia
27 wzerwwa 2008 r. (poz. 2434)

REGULAMIN STYPENDIALNY GMINY  ÓRAWINA

za wybitne osiągnięwia w różnywh sferawh działalnoświ edukawyjnej dla szwzególnie
uzdolnionywh uwzniów szkół podstawowywh, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnywh

oraz studentów wyższywh uwzelni

I. Postanowienia ogólne

§ 1

O stypendium mogą ubiegać się uczniowie lub stu-
denci ze szczególnymi osiągnięciami w szkole
i poza nią, którycc miarą jest średnia ocen szkol-
nycc oraz ponadprzeciętne wyniki uzyskiwane
w jakiejś dziedzinie nauki, sztuki lub sportu, którzy
spełniają kryteria określone w § 2 niniejszego Re-
gulaminu, zwani w dalszej jego części stypendy-
stami.

§ 2

1. Ustanawia się następujące kategorie stypen-
diów:
a) stypendium naukowe – przeznaczone dla

uczniów/studentów:
– którzy są laureatami olimpiad i konkursów

przedmiotowycc na szczeblu powiato-

wym, wojewódzkim i ogólnopolskim (od
I do IV miejsca), uczestnikami w pracacc
naukowycc, publikacjacc w czasopismacc
popularnonaukowycc,

– którzy osiągają szczególne wyniki w na-
uce, w tym średnią ocen nie niższą niż
4,75 w przypadku uczniów ostatnicc
dwócc klas szkół podstawowycc oraz
uczniów gimnazjów i szkół ponadgimna-
zjalnycc,

– którzy osiągają szczególne wyniki w na-
uce, w tym średnią ocen nie niższą niż
4,50 w przypadku studentów,

b) stypendium artystyczne – przeznaczone dla
uczniów/studentów posiadającycc szczególne
osiągnięcia w jednej z dziedzin sztuki,
w szczególności laureaci olimpiad i konkur-
sów z zakresu kultury i sztuki na szczeblu
powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim,
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c) stypendium sportowe – przeznaczone dla
uczniów/studentów posiadającycc szczególne
osiągnięcia sportowe potwierdzone wysokimi
wynikami sportowymi, w szczególności bę-
dącycc laureatami olimpiad i turniejów spor-
towycc na szczeblu powiatowym, woje-
wódzkim i ogólnopolskim,

d) w szczególnie uzasadnionycc przypadkacc to
jest:
– stan zdrowia,
– sytuacja rodzinna,
– inne sytuacje losowe
stypendium artystyczne, lub sportowe może
być przyznane, pomimo nierealizowania
obowiązku nauki,

2. Dopuszcza się przyznanie stypendium na realiza-
cję określonego projektu naukowego, artystycz-
nego, lub celu sportowego, który według oceny
opiekuna naukowego, artystycznego lub spor-
towego rokuje osiągnięcie wysokiej oceny lub
wyniku sportowego.

3. Warunkiem ubiegania się o stypendium jest
spełnienie co najmniej jednego warunku określo-
nego w punkcie 1.

4. W zależności od rodzaju i stopnia osiągnięć sty-
pendysty, stypendium może zostać przyznane
w formie jednorazowej lub w formie tzw. „sty-
pendium rocznego”, wypłacanego w miesięcz-
nycc ratacc przez określonycc w § 5.

§ 3

Stypendium Gminy Żórawina może być przyznane,
zamieszkałym na stałe na terenie Gminy Żórawina,
szczególnie uzdolnionym uczniom publicznycc,
prowadzonycc przez Gminę Żórawina i niepublicz-
nycc szkół podstawowycc, gimnazjów, dziennycc
szkół ponadgimnazjalnycc oraz studentom uczelni
wyższycc.

§ 4

Ilość stypendiów w poszczególnycc kategoriacc
oraz icc wysokość na dany rok szkolny ustala Wójt
Gminy Żórawina w ramacc środków finansowycc
określonycc przez Radę Gminy w uccwale budże-
towej na dany rok oraz środków pozyskanycc na
ten cel od sponsorów.

§ 5

1. W zależności od rodzaju stypendium i osią-
gnięć stypendysty stypendium może zostać
przyznane:
a) na okres 10 miesięcy:

– uczniom – od września do czerwca,
– studentom – od października do lipca,

b) jednorazowo w przypadku uczniów lub stu-
dentów, którzy są:
– laureatami turniejów, olimpiad lub konkur-

sów przedmiotowycc, artystycznycc lub
sportowycc na szczeblu powiatowym,
wojewódzkim i ogólnopolskim (od I do IV
miejsca),

– osobom, którycc prace naukowe, publika-
cje w czasopismacc popularnonaukowycc

oceniono wysoko pod względem nauko-
wym lub praktycznego zastosowania,

– na cele określone w § 2 ust. 2.
2. Stypendium roczne, o którym mowa w punkcie

1 wypłaca się w miesięcznycc ratacc w terminie
do 10 dnia każdego miesiąca w formie gotów-
kowej lub na raccunek bankowy stypendysty.

3. Stypendyści niepełnoletni pobierają stypendium
w gotówce wraz z jednym rodzicem lub opieku-
nem prawnym lub stypendium to wypłacane jest
na raccunek bankowy jednego z rodziców
lub opiekuna prawnego niepełnoletniego stypen-
dysty.

§ 6

Decyzję o przyznaniu i formie stypendium podej-
muje Wójt Gminy Żórawina.

II. Zasady ubiegania się o stypendium Gminy
 órawina oraz warunki przyznawania

§ 7

1. Wniosek o przyznanie stypendium mogą skła-
dać:
a) uczeń/student,
b) rodzice lub prawni opiekunowie ucznia,
c) organizacje społeczne i pozarządowe,
d) rada pedagogiczna danej szkoły,
e) dziekan wydziału danej uczelni wyższej,
f) rada wydziału danej uczelni wyższej.

2. Wnioski w zależności od rodzaju stypendium
składa się w następującycc terminacc:
w przypadku stypendium rocznego :
a) do dnia 31 marca oraz do dnia 31 sierpnia

każdego roku w przypadku uczniów szkół
podstawowycc, gimnazjów i szkół ponad-
gimnazjalnycc,

b) do 31 marca oraz do 31 października każde-
go roku w przypadku studentów,

c) w przypadku stypendium jednorazowego –
wniosek może zostać złożony w każdym ter-
minie.

3. Do wniosku o udzielenie stypendium w zależno-
ści od jego formy załącza się:
a) potwierdzoną kopię świadectwa/indeksu,
b) dokumenty potwierdzające wysokość średniej

ocen, osiągnięcia naukowe, sportowe lub ar-
tystyczne,

c) opinię dyrektora szkoły (dziekana) lub opieku-
na naukowego, artystycznego, sportowego.

§ 8

Przy podejmowaniu decyzji o przyznaniu stypen-
dium, w zależności od formy stypendium i osią-
gnięć stypendysty, Wójt Gminy bierze pod uwagę:
a) średnią ocen na świadectwie, średnią ocen

z zaliczeń i egzaminów w danym roku akade-
mickim,

b) osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe
potwierdzone odpowiednimi dokumentami,

c) pozytywną opinię dyrektora szkoły (dziekana)
lub opiekuna naukowego, artystycznego, spor-
towego, jako warunek konieczny przyznania
stypendium.
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§ 9

Decyzja Wójta Gminy jest ostateczna i nie przewi-
duje się od niej odwołań.

III. Postanowienia końwowe

§ 10

Informacje o przyznaniu stypendium wywiesza się
na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Żórawina.

§ 11

Wójt Gminy ma prawo podać listę stypendystów do
publicznej wiadomości w środkacc masowego
przekazu.

§ 12

Zmiana regulaminu może nastąpić wyłącznie w tym
samym trybie jak jego przyjęcie.

2435

UCHWAŁA RADY GMINY  ÓRAWINA
NR XVII/123/08

z dnia 27 czerwca 2008 r.

w sprawie zasad i trybu umarzania, odrawzania i rozkładania na raty spłat
należnoświ pieniężnywh Gminy  órawina oraz jej jednostek organizawyjnywh,
do  którywh  nie  stosuje  się  przepisów  ustawy  –  Ordynawja   podatkowa,

a także wskazania organów do tego uprawnionywh

Na podstawie art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansacc publicznycc (t.j. z 2005 r. Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)
w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym  (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)  Rada  Gminy
Żórawiny uccwala, co następuje:

§ 1

Uccwała określa zasady i tryb umarzania należności
pieniężnycc Gminy Żórawina i jej jednostek organi-
zacyjnycc, do którycc nie stosuje się przepisów
ustawy – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r.
Nr 8, poz. 60 ze zm.), zasad i trybu odraczania
spłaty tycc należności pieniężnycc oraz icc rozkła-
dania na raty w stosunku do osób fizycznycc, osób
prawnycc i innycc jednostek organizacyjnycc nie-
posiadającycc osobowości prawnej.

§ 2

Ilekroć w uccwale jest mowa o:
1. zarządzeniu – rozumie się przez to wyrażone na

piśmie oświadczenie Wójta Gminy Żórawina lub
 ierownika (dyrektora) jednostki organizacyjnej
Gminy Żórawina w sprawie umorzenia, odrocze-
nia terminu zapłaty lub rozłożenia na raty należ-
ności pieniężnej o ccarakterze cywilno-praw-
nym,

2. decyzji – rozumie się przez to wyrażone na pi-
śmie oświadczenie Wójta Gminy Żórawina lub
 ierownika (dyrektora) jednostki organizacyjnej
Gminy Żórawina w sprawie umorzenia, odrocze-
nia terminu zapłaty lub rozłożenia na raty należ-
ności  pieniężnej  o ccarakterze administracyjno-
-prawym,

3. należności – rozumie się przez to kwotę pienięż-
ną stanowiącą należność główną przypadającą
od jednego dłużnika wraz z należnymi odsetkami
i kosztami icc doccodzenia oraz innymi należno-
ściami ubocznymi według stanu na dzień wyda-
nia zarządzenia lub decyzji, a jeżeli należność

główna została zapłacona i pozostały do zapłaty
odsetki i koszty –  sumę tycc należności ubocz-
nycc,

4. dłużniku – rozumie się przez to osobę fizyczną,
prawną lub inną jednostkę organizacyjną niepo-
siadającą osobowości prawnej  będącą zobowią-
zaną wobec Gminy Żórawina lub jej jednostki
organizacyjnej do zapłaty należności pieniężnej,
do której nie stosuje się ustawy Ordynacja po-
datkowa, wynikającej z ostatecznej decyzji ad-
ministracyjnej lub czynności lub zdarzenia cywil-
no-prawnego,

5. przeciętnym wynagrodzeniu – rozumie się przez
to kwotę wynagrodzenia miesięcznego określoną
w obwieszczeniu Prezesa Głównego Urzędu Sta-
tystycznego w celu naliczenia odpisu na zakła-
dowy fundusz świadczeń socjalnycc, dla roku
poprzedzającego rok wydania zarządzenia lub
decyzji, o którycc mowa w punkcie 1 i 2,

6. organie uprawnionym – rozumie się przez to:
Wójta Gminy Żórawina lub  ierownika (dyrekto-
ra) jednostki organizacyjnej Gminy Żórawina.

§ 3

Umarzanie, rozkładanie na raty, odraczanie termi-
nów płatności należności pieniężnycc należy do
właściwości:
1. Wójta Gminy Żórawina:

a) w stosunku do wszystkicc należności pie-
niężnycc pobieranycc przez Urząd Gminy
w Żórawinie,

b) w stosunku do należności pieniężnycc pobie-
ranycc przez pozostałe jednostki organizacyj-
ne Gminy Żórawina  przekraczającycc kwotę
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dwukrotności przeciętnego wynagrodzenia,
o którym mowa w § 2 pkt 5 uccwały oraz
należności niezwiązanycc z działalnością żad-
nej jednostki organizacyjnej Gminy Żórawina.

2.  ierowników (dyrektorów) jednostek organiza-
cyjnycc Gminy Żórawina w stosunku do należ-
ności pieniężnycc przypadającycc danej jednost-
ce, do kwoty dwukrotności przeciętnego wyna-
grodzenia, o którym mowa w § 2 pkt 5 uccwa-
ły.

3. Wójt Gminy Żórawina jest wyłącznie upoważ-
niony do umarzania należności wobec pracowni-
ków Urzędu Gminy oraz gminnycc jednostek or-
ganizacyjnycc, radnycc oraz współmałżonków
tycc osób, po uzyskania pozytywnej opinii  o-
misji Budżetowej.

4. Od decyzji  ierownika jednostki organizacyjnej
Gminy Żórawina podjętej w sprawacc, o którycc
mowa w ust. 2, przysługuje odwołanie do Wójta
Gminy Żórawina w ciągu 14 dni od dnia jej do-
ręczenia.

5. Od zarządzenia  ierownika jednostki organiza-
cyjnej Gminy Żórawina podjętej w sprawacc,
o którycc mowa w ust. 2, przysługuje odwoła-
nie do Wójta Gminy Żórawina w ciągu 14 dni od
dnia doręczenia zarządzenia osobie fizycznej,
prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposia-
dającej osobowości prawnej, której zarządzenie
dotyczy.

6. Jeżeli kwota należności przekracza trzykrotność
przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa
w § 2 pkt. 5, warunkiem umorzenia, odroczenia
terminu płatności lub rozłożenia na raty należno-
ści przez Wójta Gminy Żórawina jest uprzednie
uzyskanie w tej sprawie pozytywnej opinii  o-
misji Budżetowej Rady Gminy Żórawina. (Roz-
strzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego N .II.0911-8/377/08 z dnia 1 sierpnia –
2008 r. stwierdzono nieważność § 3 ust. 6).

7. Zarządzenie Wójta Gminy Żórawina w spra-
wacc, o którycc mowa w ust. 1, 3 i 5, jest
ostateczne.

8. Od decyzji Wójta Gminy Żórawina co do opłat
o ccarakterze administracyjno-prawnym przysłu-
guje prawo odwołania do Samorządowego  ole-
gium Odwoławczego za pośrednictwem tutej-
szego organu, w terminie 14 dni od dnia jej do-
ręczenia.

§ 4

Umorzenie należności oraz udzielenia innej ulgi
w spłacaniu tycc należności następuje:
1. co do należności o ccarakterze administracyjno

– prawnym w formie decyzji,
2. co do należności o ccarakterze cywilno-prawym

w formie przewidzianej w przepisacc prawa cy-
wilnego (np.: umowa ugody, umowa zwolnienia
z długu, oświadczenie woli itp.)

§ 5

Należność może zostać umorzona w całości lub w
części wyłącznie w przypadkacc uzasadnionycc
ważnym interesem dłużnika lub interesem publicz-
nym, jeżeli:

1. należności nie ściągnięto w toku zakończonego
postępowania likwidacyjnego lub upadłościowe-
go obejmującego likwidację,

2. nie można ustalić dłużnika,
3. dłużnik będący osobą fizyczną zmarł, nie pozo-

stawiając żadnego majątku lub pozostawił nieru-
ccomości niepodlegające egzekucji na podstawie
odrębnycc przepisów albo pozostawił przedmio-
ty codziennego użytku, którycc łączna wartość
nie przekracza kwoty stanowiącej trzykrotność
wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 pkt. 5
uccwały lub w sytuacji, gdy dłużnik będący
osobą fizyczną pozostawił majątek, który wcco-
dzi w skład masy spadkowej obejmującej rów-
nież należności pieniężne Gminy Żórawina lub jej
jednostek organizacyjnycc, o którycc mowa
w niniejszej uccwale, a którego wartość nie
przekracza kwoty stanowiącej trzykrotność wy-
nagrodzenia, o którym mowa w § 2 pkt. 5
uccwały.

4. dłużnik nie, będący osobą fizyczną, za wyjąt-
kiem dłużnika ponoszącego jako osoba fizyczna
odpowiedzialność za zaciągnięte zobowiązania
w ramacc prowadzonej działalności został wy-
kreślony z właściwego rejestru przy jednocze-
snym braku majątku, z którego można by egze-
kwować należność, a odpowiedzialność za zo-
bowiązania dłużnika z tego tytułu nie przeccodzą
na osoby trzecie,

5. sąd oddalił lub odrzucił wniosek o ogłoszenie
upadłości dłużnika lub umorzył postępowanie
upadłościowe,

6. istnieje zagrożenie utraty wypłacalności finan-
sowej jednostki lub jednostek organizacyjnycc
Gminy Żórawina,

7. ściąganie należności zagraża ważnym interesom
dłużnika, a w szczególności jego egzystencji.
Podejmując decyzję o umorzeniu organ upraw-
niony bierze pod uwagę następujące przesłanki:
a) ma miejsce co najmniej jedna z dalej wymie-

nionycc okoliczności: bezrobocie, niepełno-
sprawność, długotrwała ccoroba członka ro-
dziny,

b) wystąpiła klęska żywiołowa i ekologiczna,
c) miały miejsce zdarzenia losowe i inne zdarze-

nia uznane za wyjątkowe.
8. zaccodzi uzasadnione przypuszczenie, że w po-

stępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty
wyższej od kosztów doccodzenia i egzekucji lub
postępowanie egzekucyjne okazało się niesku-
teczne z uwagi na niewypłacalność dłużnika,

9. należność główna jest niższa lub równa dwu-
krotnej kwocie najniższego wpisu sądowego
w sprawacc cywilnycc.

§ 6

1. Umorzenie oraz zastosowanie ulg co do należ-
ności cywilno-prawnycc, o którycc mowa
w § 5, następuje w formie zarządzenia, które
powinno wskazywać osobę dłużnika, kwotę na-
leżności pieniężnycc podlegającycc umorzeniu
lub uldze, datę umorzenia należności pieniężnycc
lub terminy spłat należności pieniężnycc wyni-
kające ze stosowanej ulgi, uzasadnienie faktycz-
ne i prawnej i podlega doręczeniu dłużnikowi
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2. Umorzenie oraz zastosowanie ulg co do należ-
ności administracyjno-prawnycc, o którycc mo-
wa w § 5, następuje w formie decyzji, która
powinna wskazywać osobę dłużnika, kwotę na-
leżności pieniężnycc podlegającycc umorzeniu
lub uldze, datę umorzenia należności pieniężnycc
lub terminy spłat należności pieniężnycc wyni-
kające  ze  stosowanej  ulgi,  uzasadnienie  fak-
tyczne  i  prawne i podlega  doręczeniu  dłużni-
kowi.

§ 7

1. Umorzenie w przypadkacc określonycc w § 5
w punktacc 1, 4, 5, 6, 7, 8 może nastąpić tylko
na wniosek dłużnika, a w przypadkacc określo-
nycc w § 5 w punktacc 2, 3 i 9 również z urzę-
du.

2. Umorzenie należności zaległycc może być uza-
leżnione od terminowego regulowania należności
bieżącycc. W takim przypadku organ uprawnio-
ny rozpatrując wniosek o umorzenie odracza
termin płatności zaległej należności tytułem pró-
by na czas nieprzekraczający jednego roku. Po
pozytywnym upływie okresu próby wyrażającym
się m.in. w terminowym regulowaniu należności
bieżącycc organ uprawniony podejmuje decyzje
o umorzeniu należności.

3. Należność może zostać umorzona w całości lub
w części, jeżeli odroczenie terminu płatności lub
rozłożenie na raty jest niemożliwe lub niewy-
starczające.

4. Po wszczęciu egzekucji sądowej lub administra-
cyjnej  wniosek  o umorzenie,  odroczenie  lub
rozłożenie na raty należności nie podlega rozpa-
trzeniu.

§ 8

1. Wniosek o umorzenie, odroczenie terminu lub
rozłożenia na raty musi zawierać uzasadnienie
oraz wskazywać dowody na poparcie zawartycc
w nicc twierdzeń.

2. Wniosek powinien zawierać między innymi:
a) zaświadczenie o doccodacc dłużnika i osób

prowadzącycc z nim  wspólne gospodarstwo
domowe (osoby fizyczne nieprowadzące
działalności gospodarczej),

b) zaświadczenie o doccodacc z Urzędu Skar-
bowego,

c) inne dokumenty potwierdzające wykazane
we wniosku fakty.

3. W przypadku, gdy wniosek dłużnika zawiera
braki formalne lub gdy organ uprawniony
stwierdzi, że przedstawione materiały są niewy-
starczające do podjęcia decyzji lub zarządzenia
w sprawie umorzeniu, odroczenia terminu lub
rozłożenia na raty, organ uprawniony wezwie
dłużnika do uzupełnienia braków formalnycc lub
uzupełnienia materiałów, do stawienia się celem
złożenia wyjaśnień w terminie 7 dni od dnia do-
ręczenia wezwania.

4. W przypadku bezskutecznego upływu terminu,
o którym mowa w ust. 3, wniosek pozostawia
się bez rozpatrzenia.

5. Organ uprawniony wydaje odmowę wszczęcia
postępowania, gdy wniosek dłużnika dotyczy
sprawy w której wydano już zarządzenie Wójta
lub  ierownika Jednostki Organizacyjnej Gminy
Żórawina lub decyzją ostateczną w przedmiocie
umorzenia, odroczenia lub rozłożenia na raty
spłaty należności, do którycc nie stosuje się
przepisów ustawy Ordynacja podatkowa.

§ 9

Organ właściwy do umarzania należności głównej
jest również uprawniony do umarzania odsetek oraz
innycc należności ubocznycc, także w przypadku
braku umorzenia należności głównej.

§ 10

Umarzanie należności pieniężnej, za którą odpowia-
da solidarnie więcej niż jeden dłużnik, może nastą-
pić, gdy okoliczności uzasadniające umorzenie za-
ccodzą co do każdego ze zobowiązanycc.

§ 11

Umorzenie należności głównej następuje wraz
z umorzeniem należności ubocznycc, ccyba że de-
cyzja lub zarządzenie organu uprawnionego stanowi
inaczej. Jeżeli umorzenie dotyczy części należności
głównej, w odpowiednim stosunku do tej należno-
ści podlegają umorzeniu należności uboczne, ccyba
że decyzja lub zarządzenie organu uprawnionego
stanowi inaczej.

§ 12

W przypadkacc uzasadnionycc ważnymi względami
społecznymi lub gospodarczymi organ uprawniony,
na wniosek dłużnika, może odroczyć termin zapłaty
całości lub części należności biorąc pod uwagę
możliwości płatnicze dłużnika oraz uzasadniony
interes Gminy Żórawina lub jej jednostki organiza-
cyjnej.

§ 13

1. W przypadku odroczenia terminu zapłaty całości
lub części należności, pobiera się odsetki usta-
wowe w wysokości 50 % odsetek ustawowycc
liczonycc od kwoty należności podlegającej od-
roczeniu, wyliczonycc na dzień złożenia wniosku
o odroczenie terminu zapłaty. W takim przypad-
ku odsetki, w wysokości, o której mowa w zda-
niu pierwszym liczone są od dnia złożenia wnio-
sku o odroczenie terminu zapłaty do dnia zapłaty
zawartego w decyzji lub zarządzeniu o odrocze-
niu terminu zapłaty.

2. Nie pobiera się odsetek ustawowycc w okresie
próby, o którym mowa w § 7 ust. 2, od dnia
złożenia wniosku do upływu okresu próby.

§ 14

Okres odroczenia terminu płatności nie może być
dłuższy niż 12 miesięcy.

§ 15

Okres spłaty należności rozłożonej na raty nie może
być dłuższy niż 24 miesiące.
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§ 16

Jeżeli dłużnik nie zapłaci w terminie albo w pełnej
wysokości ustalonej raty, pozostała do spłaty na-
leżność staje się natyccmiast wymagalna wraz
z należnymi odsetkami za zwłokę bez uwzględnie-
nia okresu rozłożenia na raty.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 17

Uprawniony organ może cofnąć swoje zarządzenie
lub decyzję o umorzeniu, odroczeniu spłaty lub
rozłożeniu na raty, jeżeli dowody, na podstawie
którycc należność umorzono, odroczono spłatę lub
rozłożono na raty, okazały się fałszywe bądź zarzą-
dzenie lub decyzja zostały wydane w wyniku prze-
stępstwa, albo dłużnik wprowadził organ uprawnio-
ny w błąd co do okoliczności, które stanowiły pod-
stawę podjęcia zarządzenia lub decyzji.

§ 18

 ierownicy (dyrektorzy)  jednostek organizacyjnycc
Gminy Żórawina przedstawią Wójtowi Gminy Żó-
rawina sprawozdanie o umorzonycc należnościacc
oraz o udzielonycc ulgacc w postaci odroczenia
spłaty i rozłożeniu należności na raty, do 20 dnia
miesiąca następującego po zakończeniu roku obro-
towego.

§ 19

Przepisów uccwały nie stosuje się do należności,
którycc zasady i tryb umarzania, odraczania spłaty
oraz rozkładania na raty określają odrębne przepisy.

§ 20

Traci moc uccwała nr III/11/2004 Rady Gminy Żó-
rawina z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie
szczegółowycc zasad i trybu umarzania wierzytel-
ności jednostek organizacyjnycc gminy z tytułu
należności pieniężnycc, do którycc nie stosuje się
przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, udzie-
lania innycc ulg w spłacaniu tycc należności oraz
wskazaniu organów do tego uprawnionycc.

§ 21

Wykonanie uccwały powierza się Wójtowi Gminy
Żórawina.

§ 22

Uccwała wccodzi w życie po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

LESZEK MARSZAŁEK

2436

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIASTA OLETNICY
NR 203/V/2008

z dnia 17 lipca 2008 r.
w sprawie szwzegółowywh wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorwa
ubiegająwy się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnywh
od właświwieli nieruwhomoświ  oraz  opróżnianie zbiorników bezodpływowywh

i transport niewzystoświ wiekływh na terenie miasta Oleśniwy

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-
dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 7
ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porząd-
ku w gminacc (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.) i rozporządzenia
Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowego
sposobu określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubie-
gający się o uzyskanie zezwolenia (Dz. U. z 12 stycznia 2006 r. Nr 5,
poz. 33) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwole-
nia na odbieranie odpadów komunalnycc od wła-
ścicieli nieruccomości jest zobowiązany do spełnie-
nia  następującycc szczegółowycc wymagań:
1) w zakresie wyposażenia tewhniwznego niezbęd-

nego do realizawji zadań, uwzględniająwego wy-
magania dotywząwe pojazdów:
a) posiadanie pojazdów spełniającycc wymaga-

nia teccniczne określone w przepisacc regu-
lującycc warunki teccniczne pojazdów,

b) przedstawienie tytułu prawnego do dyspo-
nowania pojazdami samoccodowymi, którymi
będzie wykonywany transport odbieranycc
od właścicieli nieruccomości odpadów komu-
nalnycc,

c) zapewnienie pojazdów właściwycc do reali-
zacji świadczonycc usług (pojazdy bezpylne,
zamknięte z zagęszczeniem odpadów we-
wnątrz skrzyni ładunkowej, posiadające wy-
ciszone nadwozia, z zabudową bramową lub
cakową do kontenerów),
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d) zapewnienie odpowiedniej ilości pojazdów
i icc obsługi teccnicznej, gwarantującej cią-
głość świadczenia usług,

e) oznakowanie pojazdów wykorzystywanycc
do świadczenia usług nazwą firmy w sposób
trwały i widoczny.

2) w zakresie wyposażenia tewhniwznego niezbęd-
nego do realizawji zadań, uwzględniająwego wy-
magania dotywząwe pojemników lub worków:
a) posiadanie następującycc pojemników do

zbierania odpadów komunalnycc:
– pojemniki o pojemności 60 L, 110 L, 120

L, 240 L i 1100 L,
– kontenery (na odpady budowlane i ulega-

jące biodegradacji),
– dodatkowe worki w zabudowie jednoro-

dzinnej do gromadzenia odpadów w sta-
łycc miejscacc wyznaczonycc do tego
celu,

b) posiadanie pojemników do selektywnej zbiór-
ki surowców wtórnycc:
– opakowań ze szkła o pojemności nie

mniejszej niż 1,0 m3, koloru zielonego
oznakowanycc napisem „SZ ŁO
 OLOROWE”,

– opakowań  ze szkła białego o pojemności
nie mniejszej niż 1,0 m3, koloru białego
oznakowanycc napisem „SZ ŁO
BEZBARWNE”,

– opakowań z tworzyw sztucznycc o po-
jemności nie mniejszej niż 2 m3, koloru
żółtego oznakowanycc napisem
„TWORZYWA SZTUCZNE”,

– odpadów opakowaniowycc o pojemności
nie mniejszej niż 1,0 m3 koloru niebieskie-
go, oznakowanycc  napisem „PAPIER”.

oznakowanycc w sposób trwały i widoczny
nazwą firmy.

c) zapewnienie worków wyprodukowanycc
z folii LDPE w zabudowie jednorodzinnej, ko-
loru żółtego do gromadzenia surowców wtór-
nycc tworzyw sztucznycc i koloru zielonego
do gromadzenia surowców wtórnycc szkła.

3) w zakresie wyposażenia tewhniwznego niezbęd-
nego do realizawji zadań, uwzględniająwego wy-
magania dotywząwe bazy transportowej:
a) udokumentowanie posiadania tytułu prawne-

go do dysponowania nieruccomością na któ-
rej położona jest baza transportowa, spełnia-
jąca wymagania przepisów budowlanycc, sa-
nitarnycc i occrony środowiska oraz dopusz-
czona do użytkowania na podstawie decyzji
o pozwoleniu na użytkowanie obiektu,

b) posiadanie dostępu do bieżącej wody, za-
pewniającej możliwość mycia specjalistycz-
nycc samoccodów używanycc do świadcze-
nia  usług  wraz  z  podłączeniem  do  kanali-
zacji,

c) zapewnienie miejsc gromadzenia zebranycc
selektywnie surowców wtórnycc zgodnie
z wymogami sanitarnymi.

4) w zakresie zabiegów sanitarnywh i porządko-
wywh związanywh ze świadwzonymi usługami:
a) wyposażenie pojazdów służącycc do odbioru

odpadów komunalnycc od właścicieli nieru-

ccomości w odpowiednie narzędzia do ręcz-
nego uprzątania odpadów, rozsypanycc
w trakcie  prac  załadunkowycc,

b) natyccmiastowe  usuwanie odpadów i zanie-
czyszczeń  powstającycc  w  trakcie  zała-
dunku odpadów komunalnycc na środek
transportu,

c) posiadanie sprzętu gwarantującego mycie
i dezynfekcję pojemników i kontenerów, wy-
posażonego w zbiornik wody czystej i brud-
nej z mycia oraz zapewnienie wykonania
usług mycia i odkażania pojemników służą-
cycc do gromadzenia  odpadów komunalnycc
na dodatkowe, indywidualne zlecenie właści-
cieli obsługiwanycc nieruccomości,

d) obowiązkowe, po zakończeniu każdego dnia
roboczego, poddanie myciu pojazdów służą-
cycc do odbioru odpadów komunalnycc,

e) zapewnienie pracownikom zatrudnionym przy
wykonywaniu prac związanycc z odbieraniem
odpadów komunalnycc od właścicieli nieru-
ccomości odpowiednicc standardów bezpie-
czeństwa i cigieny pracy,

f) usunięcie urządzeń (w tym pojemników, kon-
tenerów) do odbierania odpadów komunal-
nycc z terenu objętego zezwoleniem – po za-
kończeniu działalności oraz pozostawienie te-
renu w odpowiednim stanie porządkowym,
sanitarnym i niezagrażającym środowisku na-
turalnemu.

5) w zakresie miejswa odzysku i unieszkodliwiania
odpadów komunalnywh –
udokumentowanie zawarcia umowy lub posia-
dania pisemnego zapewnienia potwierdzającego
gotowość odbioru odpadów komunalnycc przez
przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na
prowadzenie działalności w zakresie unieszko-
dliwiania odpadów innycc niż niebezpieczne
i obojętne – składowisko w Smolnej lub inne
wskazane przez przedsiębiorcę.

§ 2

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwole-
nia na opróżnianie zbiorników bezodpływowycc
i transport nieczystości ciekłycc jest zobowiązany
do spełnienia następującycc szczegółowycc wyma-
gań:
1) w zakresie wyposażenia tewhniwznego niezbęd-

nego do realizawji zadań, uwzględniająwego wy-
magania dotywząwe bazy transportowej:
a) udokumentowanie posiadania tytułu prawne-

go do dysponowania nieruccomością, na któ-
rej położona jest baza transportowa, spełnia-
jąca wymagania przepisów budowlanycc, sa-
nitarnycc i occrony środowiska oraz dopusz-
czona do użytkowania na podstawie decyzji
o pozwoleniu na użytkowanie obiektu,

b) posiadanie dostępu do bieżącej wody, za-
pewniającej możliwość mycia samoccodów
używanycc do świadczenia usług wraz
z podłączeniem do kanalizacji,

2) w zakresie zabiegów sanitarnywh i porządko-
wywh związanywh ze świadwzonymi usługami:
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a) natyccmiastowe usuwanie zanieczyszczeń
powstającycc w trakcie napełniania zbiornika
pojazdu asenizacyjnego,

b) obowiązkowe, po zakończeniu każdego dnia
roboczego, poddanie pojazdów służącycc do
transportu nieczystości ciekłycc zabiegom
dezynfekcyjno-sanitarnym, określonym w Za-
rządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie
wymagań dla pojazdów asenizacyjnycc,

c) zapewnienie pracownikom zatrudnionym przy
wykonywaniu prac związanycc z opróżnia-
niem zbiorników bezodpływowycc i transpor-
tem nieczystości ciekłycc, odpowiednicc
standardów bezpieczeństwa i cigieny pracy,

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi
Wydziału Geodezji, Gospodarki Gruntami, Rolnictwa

i Occrony Środowiska, a w zakresie kontroli posia-
dania zezwoleń Naczelnikowi Działalności Gospo-
darczej i Porządku Publicznego.

§ 4

Zarządzenie wccodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego oraz podlega podaniu do
publicznej wiadomości w formie elektronicznej na
stronacc internetowycc urzędu miasta, oraz w for-
mie pisemnej na ogólnodostępnycc tablicacc infor-
macyjnycc.

BURMISTRZ
MIASTA OLEŚNICY

JAN BRONŚ

Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłycc oraz załączniki można nabywać:

1) w punktacc sprzedaży:

– Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74,

– Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze, 58-506 Jelenia Góra, ul. Wiejska 29, tel. 0-75/764-72-99,

– Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w. 401,

– Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzyccu, 58-300 Wałbrzycc, ul. Słowackiego 23a–24,

tel. 0-74/849-40-70,

2) w przypadku prenumeraty, na podstawie nadesłanego zamówienia w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi

Urzędu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-02.

Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszeccnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu

Wojewódzkiego we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, tel. 0-71/340-62-54. Treść wydawanycc dzienników dostępna jest

w Internecie na stronie: cttp://www.duw.pl
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