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2494 

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO 
NR 11 

z dnia 8 sierpnia 2008 r. 

w sprawie pomników przyrody, znajdujących się na terenie 
województwa dolnośląskiewo 

 Na podstawie art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, 
Nr 130, poz. 1087, z 2007 r. Nr 75, poz. 493, Nr 181, poz. 1286) zarządza 
się, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Określa się nazwy i położenie pomników przyro-
dy. 

2. Nazwy i położenie pomników przyrody, o któ-
rych mowa w ust. 1, określone są w załączniku 
do rozporządzenia. 

3. W stosunku do pomników przyrody, o których 
mowa w § 1, wprowadza się następujące zaka-
zy: 
1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania 
obiektu lub obszaru; 

2) wykonywania prac ziemnych trwale znie-
kształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem 
prac związanych z zabezpieczeniem przeciw-
sztormowym lub przeciwpodziowym albo bu-
dową, odbudową, utrzymywaniem, remon-
tem lub naprawą urządzeń wodnych; 

3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby; 
4) dokonywania zmian stosunków wodnych, je-
żeli zmiany te nie służą ochronie przyrody al-
bo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej lub 
rybackiej; 

5) wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawoże-
nia użytkowanych gruntów rolnych; 

6) wydobywania do celów gospodarczych skał, 
w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym ko-
palnych szczątków roślin i zwierząt, a także 
minerałów i bursztynu; 

7) umieszczania tablic reklamowych. 
 
 

§ 2 

Szczególnymi celami ochrony pomników przyrody, 
o których mowa w § 1, jest zachowanie dla celów 
naukowo-dydaktycznych, kulturowych oraz krajo-
brazowych tych tworów, które odznaczają się in-
dywidualnymi cechami wyróżniającymi je wśród 
innych pomników przyrody takimi jak: wielkość, 
wiek, znaczenie historyczne, estetyczne czy unika-
towe ich występowanie. 

§ 3 

Nadzór nad pomnikami przyrody, o których mowa 
w § 1, sprawuje Wojewódzki Konserwator Przyro-
dy. 

§ 4 

Traci moc rozporządzenie nr 15 Wojewody Dolno-
śląskiego z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie 
ustanowienia pomników przyrody ożywionej i nie-
ożywionej, znajdujących się na terenie wojewódz-
twa dolnośląskiego (Dz. Urz. Woj. Dolnośl. Nr 253, 
poz. 3768 z dnia 4 grudnia 2006 r.). 

§ 5 

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia. 
 
 
 WOJEWODW DOLNOŚLDSKI 

 RAFAŁ JURKOWLANIEC 
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ROZPORZĄDZENIE DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU 
GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU 

NR 2/2008 

z dnia 6 sierpnia 2008 r. 

w  sprawie   ustanowienia   strefy   ochronnej   ujęcia   wody  podziemnej 
„Załęcze” zlokalizowanewo  w rejonie miejscowości Świniary, Borowno 
i Wodniki, wmina Wąsosz,  powiat wórowski,  województwo dolnośląskie 
oraz w miejscowości Załęcze, wmina Rawicz,  powiat rawicki, województwo 

wielkopolskie 

 Na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo 
wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, Nr 267, poz. 2255, z 2006 r. 
Nr 170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 125, 
Nr 64, poz. 427, Nr 75, poz. 493, Nr 88, poz. 587, Nr 147, poz. 1033, 
Nr 176, poz. 1238 i Nr 181, poz. 1286) zarządza się, co następuje: 

 
 

§ 1 

Ustanawia się strefę ochronną ujęcia wody pod-
ziemnej z utworów czwartorzędowych „Załęcze” 
dla wodociągu komunalnego Rawicza. 

§ 2 

Strefę ochronną ujęcia wody stanowią: 
1) teren ochrony bezpośredniej dla poszczególnych 
studni: 
a) nr 1z, 1W i 1B o powierzchni 1779 m2, 
przedstawiony na załączniku nr 1a do rozpo-
rządzenia, 

b) nr III B o powierzchni 1174 m2, przedstawio-
ny na załączniku nr 1b do rozporządzenia, 

c) nr IV W o powierzchni 1010 m2, przedsta-
wiony na załączniku nr 1c do rozporządzenia, 

d) nr VII B’ o powierzchni 575,8 m2, przedsta-
wiony na załączniku nr 1d do rozporządzenia, 

e) nr IR W bis o powierzchni 867 m2, przedsta-
wiony na załączniku nr 1e do rozporządzenia, 

f) nr R o powierzchni 325 m2, przedstawiony 
na załączniku nr 1f do rozporządzenia, 

g) nr RI o powierzchni 380 m2, przedstawiony 
na załączniku nr 1g do rozporządzenia, 

h) nr VI C o powierzchni 400 m2, przedstawiony 
na załączniku nr 1h do rozporządzenia, 

i) nr VI D o powierzchni 336 m2, przedstawiony 
na załączniku nr 1h do rozporządzenia, 

2) teren ochrony pośredniej o powierzchni 8,2 km2, 
przedstawiony na załącznikach nr 2, nr 3 i nr 4 
do rozporządzenia. 

§ 3 

1. Na terenach ochrony bezpośredniej ujęcia wody 
zabronione jest użytkowanie gruntów do celów 
niezwiązanych z eksploatacją ujęcia wody. 

2. Na terenach ochrony bezpośredniej ujęcia wody 
należy: 
1) odprowadzać wody opadowe w sposób 
uniemożliwiający przedostawanie się ich do 
urządzeń służących do poboru wody; 

2) zagospodarować teren zielenią; 
3) odprowadzać poza granicę terenu ochrony 
bezpośredniej ścieki z urządzeń sanitarnych, 

przeznaczonych do użytku osób zatrudnio-
nych przy obsłudze urządzeń służących do 
poboru wody; 

4) ograniczyć do niezbędnych potrzeb przeby-
wanie osób niezatrudnionych przy obsłudze 
urządzeń służących do poboru wody. 

3. Tereny ochrony bezpośredniej należy ogrodzić 
i oznakować tablicami zawierającymi informacje 
o ujęciu wody podziemnej i zakazie wstępu oso-
bom nieupoważnionym, rozmieszczonych 
w sposób przedstawiony na załącznikach: nr 1a, 
nr 1b, nr 1c, nr 1d, nr 1e, nr 1f, nr 1g i nr 1h do 
rozporządzenia. 

§ 4 

1. Na terenie ochrony pośredniej zabrania się: 
  1) lokalizowania nowych ujęć wody; 
  2) wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi 

(nie dotyczy popłuczyn ze stacji) uzdatniania 
wody); 

  3) rolniczego wykorzystania ścieków; 
  4) lokalizowania oczyszczalni ścieków; 
  5) stosowania nawozów sztucznych i natural-

nych w dawkach przekraczających norma-
tywy i niezgodnie z terminami agrotechnicz-
nymi; 

  6) stosowania środków ochrony roślin, z wyłą-
czeniem środków dopuszczonych, na pod-
stawie przepisów o ochronie roślin, do sto-
sowania w strefach ochronnych ujęć wody; 

  7) przechowywania lub składowania odpadów 
promieniotwórczych; 

  8) lokalizowania magazynów produktów ropo-
pochodnych, stacji paliw, a także rurocią-
gów do ich transportu; 

  9) lokalizowania składowisk odpadów komu-
nalnych, niebezpiecznych, innych niż nie-
bezpieczne i obojętne oraz obojętnych; 

10) lokalizowania zakładów przemysłowych oraz 
ferm chowu i hodowli zwierząt; 

11) wydobywania kopalin (nie dotyczy eksplo-
atacji złóż gazu ziemnego); 

12) wykonywania odwodnień budowlanych 
wymagających pozwolenia wodnoprawne-
go; 
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13) lokalizowania cmentarzy oraz grzebania 
zwłok zwierzęcych i odpadów poubojo-
wych; 

14) mycia pojazdów mechanicznych; 
15) budowy dróg krajowych, wojewódzkich 

i powiatowych klas: W, S, GP i G bez zasto-
sowania szczelnego systemu ich odwadnia-
nia i odprowadzania ścieków opadowych 
z tych dróg poza teren ochrony pośredniej 
ujęcia; 

16) urządzania parkingów, obozowisk oraz ką-
pielisk; 

17) składowania i przechowywania chemicz-
nych środków zimowego utrzymania dróg; 

18) budowania nieskanalizowanych bloków lub 
osiedli mieszkaniowych. 

2. Granicę terenu ochrony pośredniej należy ozna-
kować tablicami informacyjnymi, zgodnie z loka-
lizacją przedstawioną na załączniku nr 2 do roz-
porządzenia. 

§ 5 

Znosi się strefę ochronną składającą się z terenów 
ochrony bezpośredniej i terenu ochrony pośredniej 
ustanowioną decyzją Starosty Górowskiego 
nr ROS-II-6223/5/00 z dnia 11 lipca 2000 r. 

§ 6 

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego, a także w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 
 
 
 

 DYREKTOR 

 STEFAN T. BARTOSIEWICZ 
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Załącznik nr 1a do rozporządzenia Dyrek-
tora Rewionalnewo Zarządu Gospodarki 
Wodnej we Wrocławiu nr 2/2008 z dnia 
6 sierpnia 2008 r. (poz. 2495) 

 

 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 221 –  15940  – Poz. 2495 

Załącznik nr 1b do rozporządzenia Dyrek-
tora Rewionalnewo Zarządu Gospodarki 
Wodnej we Wrocławiu nr 2/2008 z dnia 
6 sierpnia 2008 r. (poz. 2495) 
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Załącznik nr 1c do rozporządzenia Dyrek-
tora Rewionalnewo Zarządu Gospodarki 
Wodnej we Wrocławiu nr 2/2008 z dnia 
6 sierpnia 2008 r. (poz. 2495) 

 

 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 221 –  15942  – Poz. 2495 

Załącznik nr 1d do rozporządzenia Dyrek-
tora Rewionalnewo Zarządu Gospodarki 
Wodnej we Wrocławiu nr 2/2008 z dnia 
6 sierpnia 2008 r. (poz. 2495) 
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Załącznik nr 1e do rozporządzenia Dyrek-
tora Rewionalnewo Zarządu Gospodarki 
Wodnej we Wrocławiu nr 2/2008 z dnia 
6 sierpnia 2008 r. (poz. 2495) 
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Załącznik nr 1f do rozporządzenia Dyrek-
tora Rewionalnewo Zarządu Gospodarki 
Wodnej we Wrocławiu nr 2/2008 z dnia 
6 sierpnia 2008 r. (poz. 2495) 
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Załącznik nr 1w do rozporządzenia Dyrek-
tora Rewionalnewo Zarządu Gospodarki 
Wodnej we Wrocławiu nr 2/2008 z dnia 
6 sierpnia 2008 r. (poz. 2495) 
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Załącznik nr 1h do rozporządzenia Dyrek-
tora Rewionalnewo Zarządu Gospodarki 
Wodnej we Wrocławiu nr 2/2008 z dnia 
6 sierpnia 2008 r. (poz. 2495) 
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Załącznik nr 2 do rozporządzenia Dyrekto-
ra Rewionalnewo Zarządu Gospodarki 
Wodnej we Wrocławiu nr 2/2008 z dnia 
6 sierpnia 2008 r. (poz. 2495) 
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Załącznik nr 3 do rozporządzenia Dyrekto-
ra Rewionalnewo Zarządu Gospodarki 
Wodnej we Wrocławiu nr 2/2008 z dnia 
6 sierpnia 2008 r. (poz. 2495) 
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Załącznik nr 4 do rozporządzenia Dyrekto-
ra Rewionalnewo Zarządu Gospodarki 
Wodnej we Wrocławiu nr 2/2008 z dnia 
6 sierpnia 2008 r. (poz. 2495) 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYY W ŚLĄSKI 
NR XX/125/08 

z dnia 27 czerwca 2008 r. 

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 
16 czerwca 2005 r.  nr LII/176/05  w sprawie  uchwalenia  rewulaminu 
udzielania   pomocy   materialnej   o  charakterze   socjalnym   dla   uczniów 

zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Gryfów Śląski 

 Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) i art. 3 ust. 3 
ustawy z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz 
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 281, 
poz. 2781) oraz art. 18 ust. 2 pkt 14a, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 
późn. zm.) Rada Miejska Gminy Gryfów Śląski uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr LII/176/05 Rady Miejskiej Gminy 
Gryfów Śląski z dnia 16 czerwca 2005 r. w spra-
wie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy ma-
terialnej o charakterze socjalnym dla uczniów za-
mieszkałych na  terenie Gminy i Miasta Gryfów 
Śląski wprowadza się następujące zmiany: 
1. w § 5 dokonuje się następujących zmian: 
a) pkt 2 otrzymuje brzmienie: 
przy dochodzie miesięcznym na członka ro-
dziny wyższym niż 40%, a nieprzekraczają-
cym 70% kwoty, o której mowa w art. 8 
ust. 1 pkt 2 ustawy z 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej – kwota wyższa od 
120% do 180% kwoty, o której mowa 
w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listo-
pada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych; 

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie: 
przy dochodzie miesięcznym na członka ro-
dziny wyższym niż 70% do 100% kwoty, 
o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z 
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – 
80% do 160% kwoty, o której mowa 
w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listo-
pada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych; 

2. w § 9 dokonuje się następujących zmian: 
a) pkt 3 otrzymuje nowe brzmienie: 
Oraz wobec uczniów szkół ponadgimnazjal-
nych i słuchaczy kolegiów, kosztów związa-
nych z pobieraniem nauki, w szczególności: 
– kosztów zakwaterowania w bursie, inter-
nacie lub na stancji, 

– kosztów wyżywienia w stołówce, 
– kosztów zakupu biletów miesięcznych; 

3. w § 13 dokonuje się następujących zmian:  
a) pkt 1 otrzymuje nowe brzmienie: 
Pomoc materialna może być realizowana po-
przez zwrot uprzednio zaakceptowanych wy-

datków po przedstawieniu dokumentów po-
twierdzających ich poniesienie na rzecz osoby 
uprawnionej; 

b) po pkt 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 
Uczeń, któremu zostało przyznane stypen-
dium, traci prawo do jego otrzymania od 
1 dnia miesiąca następującego po miesiącu, 
w którym ustały przyczyny stanowiące pod-
stawę przyznania stypendium szkolnego; 

4. po § 16 dodaje się § 17 w brzmieniu: 
§ 17 
Zasiłek szkolny może być przyznany w przypad-
ku: 
1) śmierci rodzica lub prawnego opiekuna, 
2) klęski żywiołowej, 
3) wydatków związanych z długotrwałą chorobą 
(ucznia czy rodzica), 

4) inne nadzwyczajne zdarzenia lub okoliczno-
ści; 

5. dotychczasowe §§ 17, 18, 19, 20, 21, 22 
otrzymują odpowiednio numerację 18, 19, 20, 
21, 22, 23. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Gminy i Miasta Gryfów Śląski. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
 
 
 PRZEWODNICZDCY 
 RWDY MIEJSKIEJ 

 ROBERT SKRZYPEK 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W LUBINIE 
NR XXXI/120/08 

z dnia 29 lipca 2008 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedauy napojów 
zawierających powyuej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych 
do spouycia  poza miejscem  sprzedauy i w miejscu sprzedauy,  oraz  zasad 
usytuowania miejsc sprzedauy i podawania napojów alkoholowych, a takue 
zakazu  sprzedauy,   podawania   oraz   spouywania  napojów  alkoholowych 

w niektórych miejscach na terenie Gminy Miejskiej Lubin 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; 
Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, 
poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. 
Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, 
poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, 
poz. 1218), w związku z art. 12 ust. 1 ust. 2 oraz art. 14 ust. 6 ustawy 
z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziała-
niu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473; Nr 115, poz. 793; 
Nr 176, poz. 1238) uchwala się, co następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale Rady Miejskiej w Lubinie 
nr RRVIII/109/08 z dnia 29 kwietnia 2008 r. 
w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży na-
pojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu 
(z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia 
poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży 
oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i poda-
wania napojów alkoholowych, a także zakazu 
sprzedaży, podawania oraz spożywania napojów 
alkoholowych w niektórych miejscach na terenie 
Gminy Miejskiej Lubin zmienia się treść § 3 w ten 
sposób, iż w paragrafie tym w całości wykreśla się 
pkt 3. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi 
Lubina. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
 
 
 PRZEWODNICZDCY 
 RWDY MIEJSKIEJ 

 MAREK BUBNOWSKI 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ GMINY LW WEK ŚLĄSKI 
NR XXI/160/08 

z dnia 26 czerwca 2008 r. 

w sprawie uchwalenia „Wieloletniewo prowramu wospodarowania mieszka-
niowym zasobem Gminy i Miasta Lwówek Śląski na lata 2008–2012" 

 Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1–8 oraz art. 22 
ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, miesz-
kaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. 
Nr 31 z 2001 r., poz. 266 ze zm.) oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 
i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591 ze zm.) Rada Miejska Gminy 
Lwówek Śląski uchwala, co następuje: 
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§ 1 

Postanowienia owólne 

1. W celu prowadzenia prawidłowej gospodarki lokalami mieszkalnymi gminy uchwala się „Wieloletni 
program  gospodarowania  mieszkaniowym  zasobem  Gminy i Miasta Lwówek Śląski  na  lata  2008–
–2012”. 

2. W miarę zaistniałej potrzeby program będzie podlegał aktualizacji. 

§ 2 

Analiza wielkości oraz stanu technicznewo zasobu mieszkaniowewo 

1. Mieszkaniowy zasób gminy Lwówek Śląski tworzą lokale mieszkalne usytuowane w budynkach stano-
wiących w całości własność gminy oraz lokale położone w budynkach będących współwłasnością 
gminy i osób fizycznych, tj. w budynkach wspólnot mieszkaniowych. 

2. Wielkość mieszkaniowego zasobu gminy oraz prognozy jego zmian przedstawia Tabela nr 1. 
 

Tabela nr 1. Wielkość mieszkaniowego zasobu gminy oWaz  oWognozy kego zmian. 
 

MIESZKWNIOWY ZWS B GMINY 
OG ŁEM LOKWLE  SOCJWLNE LOKWLE POZOSTWŁE 

LWTW powierzchnia 
m2 

ilość lokali  
szt. 

powierzchnia 
m2 

ilość lokali 
szt. 

powierzchnia 
m2 

ilość lokali 
szt. 

Wg stanu 
na dzień 

2007 27.030 566 2.033 61 24.997 505 31.12.2006 r. 
2008 25.950 539 2. 033 61 23.917 478 31.12.2007 r. 
2009 24.750 509 2.033 61 22.717 448 31.12.2008 r. 
2010 24.750 484 2.033 61 21.717 423 31.12.2009 r. 
2011 22.550 454 2.033 61 20.517 393 31.12.2010 r. 
2012 21.550 429 2.033 61 19.517 368 31.12.2011 r. 

 
3. W związku z wymogami określonymi w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. ochronie loka-
torów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego lokale przedstawione w Tabeli nr 2 
przeznacza się na wynajem jako lokale socjalne. 

 
Tabela nr 2. Istniekący zasób lokali sockalnych 

 

Lp. Wdres 
Ilość lokali 

szt. 
Powierzchnia ogółem 

m2 

  1 Jana Pawła II 33, Lwówek Śląski 16   565,86 
  2 Jaśkiewicza 46, Lwówek Śląski   4   144,15 
  3 Szkolna 4, Lwówek Śląski 15   551,16 
  4 Sikorskiego 10, Lwówek Śląski   8   280,62 
  5 Traugutta 9, Lwówek Śląski   1     23,80 
  6 Gryfowska 5, Lwówek Śląski   4   121,32 
  7 Sienkiewicza 14, Lwówek Śląski   6   173,94 
  8 Jaśkiewicza 6, Lwówek Śląski   4   130,43 
  9 Sienkiewicza 36, Lwówek Śląski   1     21,43 
10 Jaśkiewicza 25, Lwówek Śląski   2     20,80 
11 OG ŁEM 61 2033,51 

 
4. W związku z trwającym wykupem lokali gminnych przez najemców, mieszkaniowy zasób gminy będzie 
ulegał sukcesywnemu zmniejszeniu. 

5. Nieruchomości w postaci budynków mieszkalnych w zasobach gminy to najczęściej budynki w złym 
stanie technicznym, wymagające napraw i remontów, z różnym stanem infrastruktury. Wnaliza zasobu 
wykazuje, że wśród budynków znajdują się budynki będące w użytkowaniu powyżej 50 lat, jak rów-
nież budynki posiadające więcej niż 100 lat. 

§ 3 

Analiza potrzeb remontowych oraz plan remontów 

1. Większość budynków wymaga modernizacji, ze względu na ich wiek, ogólny stan techniczny i ko-
nieczność dostosowania do obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych. 

2. Priorytetowym celem planowanych remontów  jest zapewnienie bezpieczeństwa najemcom. W związ-
ku z tym w pierwszej kolejności będą realizowane zadania mające na celu wzmocnienie i zabezpiecze-
nie konstrukcji budynków, naprawy, modernizacje i zabezpieczenie instalacji technicznych, zabezpie-
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czeń przeciwpożarowych oraz inne działania zmierzające do utrzymania zasobów w stanie co najmniej 
niepogorszonym, a w szczególności sprawnych instalacji gazowych (o potwierdzonej szczelności), 
elektrycznej, c.o., odgromowej oraz przewodów dymowych i wentylacyjnych. 

3. W zakresie standardu lokali będą realizowane przede wszystkim zadania mające na celu zapewnienie 
sprawnych i odpowiednich do kubatury źródeł ciepła, sprawnej wentylacji w pomieszczeniach kuchen-
nych i łazienkach oraz sprawnej stolarki okiennej i drzwiowej. 

4. Plany remontów nieruchomości gminnych będą ustalane na każdy rok odrębnie w terminie do końca 
grudnia roku poprzedzającego, na podstawie: 
a) wniosków zarządcy zasobów gminnych, 
b) przedłożonych przez zarządców wspólnot mieszkaniowych z udziałem gminy informacji o zamierze-
niach remontowych w związku z zabezpieczeniem w budżecie gminy środków na fundusze remon-
towe w wysokości zgodnej z posiadanymi udziałami gminy, 

c) wniosków wspólnot mieszkaniowych o przyznanie pomocy finansowej w ramach programu pomo-
cowego na rzecz wspólnot mieszkaniowych, 

d) prowadzonych własnych analiz przez Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski. 
5. Wnioski do planu remontów na dany rok będą przyjmowane do końca miesiąca września roku poprze-
dzającego. 

6. Plan  remontów  na  lata 2008–2012 budynków będących wyłączną własnością gminy przedstawia 
Tabela nr 3, natomiast  lokali we wspólnotach mieszkaniowych przedstawia Tabela nr 4. 

 
Tabela nr 3.  Planowane  Wemonty  kaoitalne  budynków  mieszkalnych – komunalnych  w  latach 
2008–2012 

Lp. Lokalizacja Ilość lokali 
Powierzchnia 

m2 
Koszt remontu 

tys. zł 
Planowany 

termin remontu 
  1 Szkolna 4 15 551,6 600 2009 
  2 Jana Pawła II 33 16   565,86 200 2011 
  3 Sikorskiego 10   8   280,62   50 2012 
  4 Graniczna 10   5   296,73 100 2010 
  5 Kotliska 44   4   312,42   70 2012 
  6 Mojesz 24   2   108,44   25 2010 
  7 Przyjaciół Żołnierza 5   4 110,5 400 2008 

 
Tabela Nr 4. Planowane oWace Wemontowe w budynkach wsoólnot mieszkaniowych. 

 

Lp. Wdres budynku 
Rodzaj potrzeb 
remontowych 

Szacunkowa 
wartość 
tys. zł 

Powierzchnia  
m2 

Udziały 
gminy 
% 

Termin 
remontu 

  1 Leśna 2–2W Wymiana pokrycia dacho-
wego 

40 196,99 74,8 2009 

  2 Murarska 16 Wymiana pokrycia dacho-
wego, wzmocnienie ścian 

80 206,32 28,00 2009 

  3 Sienkiewicza 14 Wymiana pokrycia dacho-
wego, remont klatki scho-
dowej 

60 192,10 94,50 2010 

  4 Sienkiewicza 2–4 Wymiana pokrycia dacho-
wego 

50 289,30 58,40 2010 

  5 Wl. Wojska Polskiego 9 Wymiana pokrycia dacho-
wego 

20 291,25 53,60 2011 

  6 Wl. Wojska Polskiego 28 Remont kapitalny 200 215,50 53,20 2011 
  7 Wl. Wojska Polskiego 29 Wymiana pokrycia dacho-

wego 
50 206,83 75 2012 

  8 Orzeszkowej 27–29 Remont elewacji, naprawa 
dachu 

85 483,46 58,80 2012 

  9 Orzeszkowej 31 Wymiana pokrycia dacho-
wego, remont elewacji 

70 387,00 89,50 2012 

10 Budynki w obrębie Placu 
Wolności, ul. Słowackie-
go, ul. Orzeszkowej 
i Sienkiewicza 

Rewitalizacja elewacji – 
gmina dotuje dodatkowe 
roboty budowlane wynika-
jące z zaleceń konserwato-
ra zabytków 

1 200 R R 2008–
2012 

 Razem R 1 855 2 468,75 R  
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§ 4 

Polityka sprzedauy lokali 

1. W związku z prowadzoną sprzedażą mieszkań na rzecz najemców i udzielanie korzystnych bonifikat 
oraz umożliwianie zapłaty w ratach stworzono warunki sprzyjające wykupowi mieszkań przez rodziny 
o różnym stopniu zamożności. 
Ze sprzedaży wyłączone są lokale w budynkach przeznaczonych do rozbiórki, użyteczności publicznej, 
przewidziane do zmiany funkcji przeznaczenia lub wytypowanych do kapitalnego remontu. Gmina ma 
prawo wyłączyć ze sprzedaży także inne lokale, a w szczególności zlokalizowane w budynkach wpisa-
nych do rejestru zabytków, jak również te lokale, których najemcy posiadają zaległości w opłatach 
wobec gminy lub w innych sytuacjach, gdy sprzedaż jest sprzeczna z interesem gminy. 

2. Zakłada się, że w zasobie gminy pozostaną w większości mieszkania o najniższym standardzie, wy-
najmowane przez osoby starsze oraz rodziny o niskich dochodach, których nie stać na wykup oraz 
udział w kosztach remontu części wspólnej budynku. 

3. Planowane jest podjęcie działań w celu jednoczesnej sprzedaży lokali w budynkach jedno- i dwuloka-
lowych.  

4. Lokale mieszkalne mieszkaniowego zasobu gminy są sprzedawane najemcom posiadającym zawarte 
umowy najmu na czas nieoznaczony oraz na ich wniosek. 

5. Do sprzedaży lokali mieszkalnych stosuje się zasady określone ustawą o gospodarce nieruchomościami 
oraz stosowną uchwałą Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski. 

6. Plan sprzedaży lokali sporządzono na podstawie analizy sprzedaży z lat poprzednich i przedstawiono go 
w Tabeli nr 5. 

 
Tabela nr 5. PWognoza soWzedaży lokali mieszkalnych (wWaz ze soWzedażą w latach  2005–2007) 

Rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Ilość lokali  
sprzedanych  

54 11 27 20 20 20 20 20 

 

§ 5 

Zasady polityki czynszowej oraz warunki obniuania czynszu 

1. Rada Miejska Gminy Lwówek Śląski uznaje za niezbędne ustalenie wysokości czynszu w lokalach 
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, w których umowa najmu zawarta jest na czas 
nieoznaczony, na poziomie zapewniającym pełne pokrycie kosztów eksploatacji lokali. 

2. Zmiana wysokości czynszu w mieszkaniowym zasobie gminy w latach 2008–2012 winna następować 
nie częściej niż co 6 miesięcy. 

3. Stawki czynszu ustala Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski, wydając w tej sprawie stosowne za-
rządzenie.  

4. Stawki czynszu zależne są  od kategorii lokalu ze względu na standard i ilość niżej wymienionych urzą-
dzeń technicznych: gaz, CO, WC i łazienka: 
kategoria I   – cztery urządzenia techniczne 
kategoria II   – trzy urządzenia techniczne 
kategoria III  – dwa urządzenia techniczne 
kategoria IV  – jedno urządzenie techniczne 
kategoria V   – brak urządzeń  
i ustalane są odrębnie dla lokali położonych na terenie miasta i wsi. 

5. Dodatkowymi czynnikami obniżającymi wartość użytkową lokali, powodującymi obniżenie stawek 
w ramach poszczególnych kategorii są: 
– za położenie lokalu na poddaszu –  5% 
– za brak WC w budynku    –  5%  

6. Stawka czynszu za lokal socjalny nie może być większa niż połowa stawki czynszu ustalonej zgodnie 
z ust. 4 i 5. 

7. Oprócz czynszu najemca zobowiązany jest do wnoszenia innych opłat m.in. za domofon, antenę tele-
wizyjną, światło w piwnicy itp., jeżeli budynek jest wyposażony w te urządzenia. 

8. W razie najmu poszczególnych pomieszczeń w jednym lokalu mieszkalnym przez dwóch lub więcej 
najemców, za pomieszczenia używane wspólnie, najemcy płacą czynsz proporjconalnie do powierzchni 
każdego z nich. 

9. Uznaje się za uzasadniony stopniowy wzrost stawek czynszu. Przewiduje się ich zwiększenie w roku 
2008 o 30%, w roku 2009 o 20%, a w pozostałych latach obowiązywania Programu po 10% z prze-
znaczeniem uzyskanych dochodów na remonty i modernizację mieszkaniowego zasobu gminy. 

(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego NK.II.0911-14/403/08 z dnia 8 sierpnia 2008 r. 
stwierdzono nieważność § 5 ust. 7, ust. 8). 
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§ 6 

Sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowewo zasobu wminy 

1. Zarządzanie mieszkaniowym zasobem Gminy powierza się zarządcom licencjonowanym albo przedsię-
biorcom zatrudniającym takich zarządców, względnie wspólnotom mieszkaniowym, które mogą być 
zarządzane bez udziału zarządcy licencjonowanego. 

2. Sposób i zasady zarządzania budynkami i lokalami stanowiącymi zasób Gminy Lwówek Śląski powinny 
zapewnić : 
– utrzymanie stanu technicznego budynków na poziomie zapewniającym bezpieczeństwo ludzi i mie-
nia w okresie użytkowania, 

– utrzymanie wymaganego stanu estetycznego budynków, 
– zgodne z przeznaczeniem użytkowanie budynków i znajdujących się w nim pomieszczeń oraz urzą-
dzeń związanych z budynkiem, 

– możliwość racjonalnego zużycia mediów zgodnie z wymaganiami użytkowników lokali, 
– poprawę stanu technicznego zasobu, 
– poprawę jakości obsługi mieszkańców, 
– ograniczenie kosztów zarządzania i administrowania zasobem. 

3. Na utrzymanie nieruchomości wspólnej w budynkach wspólnot gmina przekaże zarządcom względnie 
wspólnotom zarządzanym bez udziału zarządcy licencjonowanego miesięczne zaliczki na konserwację 
i eksploatację, wpłaty na fundusze remontowe wspólnot oraz wpłaty na wynagrodzenie zarządcy. Roz-
liczenie zaliczek odbywać się będzie na corocznych zebraniach sprawozdawczych organizowanych 
przez zarządców. 

4. Poza naprawami obciążającymi najemcę wynikającymi z ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszka-
niowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego najemca jest obowiązany do naprawy szkód 
powstałych z jego winy lub osób w nim zamieszkujących albo przebywających, a w szczególności: 
szkód powstałych na skutek braku odpowiedniej wentylacji, zalania ścian i sufitów, zniszczenia prze-
wodów dymowych na skutek nieprawidłowej ich eksploatacji (palenie mokrym drewnem), a także wy-
konania nowych przewodów wentylacyjnych oraz nawiewnych zgodnie z opinią kominiarską. (Roz-
strzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego NK.II.0911-14/403/08 z dnia 8 sierpnia 2008 r. 
stwierdzono nieważność § 6 ust. 4). 

§ 7 

Źródła finansowania wospodarki mieszkaniowej 

1. W latach 2008–2012 finansowanie gospodarki mieszkaniowej odbywać się będzie z następujących 
źródeł: 
a. wpływów z czynszów za lokale mieszkalne,  
b. wpływów z najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy  Lwówek Śląski,  
c. dotacji celowych z budżetu Gminy i Miasta, 

2. Wysokość planowanych wydatków w poszczególnych latach wraz z kosztami bieżącej eksploatacji 
i remontów, zarządem mieszkaniami wspólnymi, których Gmina jest jednym z współwłaścicieli, zostały 
ustalone w oparciu o koszty za rok 2007 oraz dynamikę wzrostu cen towarów i usług konsumpcyj-
nych. Wydatki te przedstawiają się one następująco: 

w roku 2008: 
eksploatacja  628 000,00 zł 
remonty      43 000,00 zł 
koszty zarządu  137 000,00 zł 
razem:    808 000,00 zł 

w roku 2009: 
eksploatacja  643 000,00 zł 
remonty      44 000,00 zł 
koszty zarządu  140 000,00 zł 
razem:    827 000,00 zł 

w roku 2010: 
eksploatacja  657 000,00 zł 
remonty      45 000,00 zł 
koszty zarządy  143 000,00 zł 
razem:    845 000,00 zł 

w roku 2011: 
eksploatacja  672 000,00 zł 
remonty      46 000,00 zł 
koszty zarządu   147 000,00 zł 
razem:    865 000,00 zł 
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w roku 2012: 
eksploatacja  688 000,00 zł 
remonty      47 000,00 zł 
koszty zarządu   150 000,00 zł 
razem:    885 000,00 zł 

§ 8 

Analiza potrzeb mieszkaniowych i zasady realizacji 

1. Podstawowym celem władz gminy jest dążenie do zapewnienia mieszkańcom odpowiednich warunków 
socjalno-bytowych, zgodnych z obowiązującymi standardami poprzez: 
a) tworzenie dogodnych warunków umożliwiających zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych jak naj-
większej części wspólnoty samorządowej, 

b) podejmowanie działań mających na celu utrzymanie gminnego zasobu mieszkaniowego w stanie 
co najmniej niepogorszonym oraz w uzasadnionych sytuacjach inwestowanie w modernizację zaso-
bu, 

c) zapewnienie odpowiedniej ilości lokali mieszkalnych dla rodzin, które ze względu na trudne warunki 
materialne, zdrowotne i inne nie są w stanie zaspokoić potrzeb mieszkaniowych we własnym zakre-
sie, 

d) wspieranie rozwoju indywidualnego budownictwa mieszkaniowego, 
e) zapewnienie lokali socjalnych, przy wykorzystaniu istniejącego zasobu w nieruchomościach gminy 
oraz budowa nowych lokali socjalnych, 

g) sprawowanie odpowiedniego nadzoru oraz prowadzenie ścisłej współpracy z zarządcą zasobów ko-
munalnych i zarządcami wspólnot oraz zarządami wspólnot, 

h) wspieranie finansowe wspólnot mieszkaniowych poprzez przyjęcie i realizację programu pomoco-
wego na rzecz wspólnot mieszkaniowych, co w szczególności dotyczy rewitalizacji budynków 
w obrębie Placu Wolności i ulic przyległych. 

§ 9 

Inne działania mające na celu poprawę wykorzystania mieszkaniowewo zasobu wminy 

1. Dla rodzin w trudnej sytuacji materialnej, proponowanie zamian na lokale mniejsze i tańsze w utrzyma-
niu, jeśli takie możliwości lokalowe zaistnieją.  

2. Podejmowanie działań w celu zapewnienia lokali zamiennych najemcom lokali zlokalizowanych w nie-
ruchomościach przeznaczonych do rozbiórki, a także przeznaczonych do kapitalnego remontu. Zamiany  
te będą realizowane do lokali zwalnianych przez dotychczasowych najemców. 

4. Podejmowanie działań w celu zabezpieczania corocznie w budżecie gminy stosownych środków 
z przeznaczeniem na wykonanie inwentaryzacji budynków wspólnotowych w celu ustalenia prawidło-
wych udziałów we współwłasnościach i przekazywania ich wspólnotom, do czego gmina jest zobowią-
zana jako pierwszy właściciel. 

5. Przewidywana jest budowa przy ul. Jana Pawła II w latach 2009–2011 budynku z lokalami socjalnymi 
o ogólnej powierzchni około 400 m2, przy zakładanym koszcie budowy 1 m2  około 2,5 tys. zł. 

6. Sprawowanie bieżącego nadzoru nad terminowością regulowania opłat czynszowych oraz windykacja 
zaległości. 

§ 10 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Lwówek Śląski. 

§ 11 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni, licząc od daty ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego. 
 
 
 PRZEWODNICZDCW RWDY 

 TERESA WACTAL 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU 
NR 43/08 

z dnia 26 czerwca 2008 r. 

w sprawie nadania nazwy ulicy w Strzewomiu 

 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 późn. zm.) 
uchwala się, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Ulicy położonej w południowo-zachodniej części 
miasta Strzegomia w granicach działki o nume-
rze ewidencyjnym nr 14/1 (część działki), 40, 
42, WM-23, Obr. 3 Śródmieście, nadaje się na-
zwę ulica „Malinowa”. 

2. Przebieg i granica ulicy wymienionej w ust. 1 
oznaczone są na mapie stanowiącej załącznik do 
niniejszej uchwały. 

 
 
 
 
 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Strzegomia. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
 
 
 PRZEWODNICZDCY 
 RWDY MIEJSKIEJ 

 TADEUSZ WASYLISZYN 
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Załącznik do uchwały Rady Miejskiej 
w Strzewomiu nr 43/08 z dnia 
26 czerwca 2008 r. (poz. 2499) 
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UCHWAŁA RADY GMINY KOBIERZYCE 
NR XXII/278/08 

z dnia 4 lipca 2008 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowewo planu zawospodarowania 
przestrzennewo wsi Rolantowice 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591 
z późn. zm.), art. 3 i 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717 
z późn. zm.), w związku z uchwałą Rady Gminy Kobierzyce nr LVI/600/06 w 
sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego wsi Rolantowice oraz po stwierdzeniu zgodności 
ze „Zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Kobierzyce” uchwaloną przez Radę Gminy Kobierzyce 
uchwałą nr RL/506/05 z dnia 24 marca 2005 r., Rada Gminy Kobierzyce 
uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego wsi Rolantowice 
zwaną dalej planem. 

2. Integralną częścią planu jest rysunek planu 
w skali 1:2000 stanowiący załącznik nr 1 do 
uchwały. 

3. Załącznikami do niniejszej uchwały są: 
1) Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisa-
nych w planie inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej, które należą do zadań wła-
snych gminy, oraz o zasadach ich finanso-
wania zgodnie z przepisami o finansach pu-
blicznych – załącznik nr 2. 

2) Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 
wniesionych do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego – załącz-
nik nr 3. 

R o z d z i a ł  I 

§ 2 

1. Plan obejmuje obszar położony w obrębie geode-
zyjnym Rolantowice. 

2. Granicę obszaru objętego planem określono na 
rysunku planu w skali 1:2000, stanowiącym za-
łącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 3 

1. Obowiązującymi ustaleniami planu są następują-
ce oznaczenia graficzne rysunku planu: 
1) Granica obszaru objętego planem. 
2) Linie rozgraniczające tereny o różnym prze-
znaczeniu lub różnych zasadach zagospoda-
rowania, wraz z oznaczeniami określającymi 
przeznaczenie terenów. 

3) Nieprzekraczalne linie zabudowy. 
4) Granice stref ochrony konserwatorskiej „B”, 
„K” i „OW”, obiekty wpisane do ewidencji 
zabytków, stanowiska archeologiczne. 

5) Granice stref ograniczeń zabudowy i zago-
spodarowania terenów. 

2. Pozostałe oznaczenia graficzne rysunku planu 
mają znaczenie informacyjne i nie stanowią 
obowiązujących ustaleń planu. 

3. Zmiana nazw własnych oznaczonych w niniej-
szej uchwale kursywą nie powoduje dezaktuali-
zacji ustaleń planu. 

§ 4 

Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 
1. Terenie – należy przez to rozumieć obszar wy-
znaczony na rysunku planu liniami rozgraniczają-
cymi, oznaczony symbolem określającym prze-
znaczenie podstawowe. 

2. Przepisach odrębnych – należy przez to rozu-
mieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonaw-
czymi. 

3. Przeznaczeniu podstawowym lub funkcji pod-
stawowej – należy przez to rozumieć takie prze-
znaczenie lub funkcję, która przeważa na danym 
terenie wydzielonym liniami rozgraniczającymi. 

4. Przeznaczeniu dopuszczalnym lub funkcji do-
puszczalnej – należy przez to rozumieć rodzaje 
przeznaczenia lub funkcję inną niż podstawowa, 
która stanowi uzupełnienie lub wzbogaca funk-
cję podstawową, jednocześnie nie kolidując z nią 
lub nie wykluczając możliwości zagospodarowa-
nia terenu w sposób określony przeznaczeniem 
podstawowym. 

5. Liniach rozwraniczających – należy przez to ro-
zumieć linie rozdzielające tereny o różnym prze-
znaczeniu (funkcji) lub różnych zasadach zago-
spodarowania. 

6. Liniach rozwraniczających – należy przez to ro-
zumieć linie wskazujące przebieg drogi we-
wnętrznej, której szczegółowa lokalizacja może 
być odmienna od wskazanej na rysunku planu 
z zachowaniem podstawowych parametrów 
określonych w ustaleniach planu. 

7. Nieprzekraczalnych liniach zabudowy – należy 
przez to rozumieć linie wyznaczające dopusz-
czalne zbliżenie ściany frontowej budynku do 
wskazanej  linii  rozgraniczającej  danego terenu, 
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regulacji tej nie podlegają wykusze, zadaszenia 
wejściowe, rampy i podesty, tarasy bez pod-
piwniczenia, schody i okapy. 

  8. Symetrycznym układzie połaci dachowych – 
należy przez to rozumieć dachy o jednakowym 
kącie nachylenia połaci dachowych. 

  9. Istniejąca zwarta zabudowa – zabudowa kuba-
turowa istniejąca w dniu wejścia w życie pla-
nu, usytuowana bezpośrednio na granicy dział-
ki lub w odległościach mniejszych niż wynikają 
z obowiązujących przepisów odrębnych. 

10. Produkcji – należy przez to rozumieć obiekty 
i urządzenia związane z czynnościami wytwa-
rzania, składowania i magazynowania (w tym 
handlu hurtowego), przetwórstwa rolno-spo-
żywczego, surowców i materiałów itp. 

11. Usłuwach – należy przez to rozumieć funkcje 
terenów i obiektów: handlu, gastronomii i rze-
miosła, kultury i rozrywki, hoteli i moteli, admi-
nistracji, instytucji finansowych, ubezpiecze-
niowych, społecznych, gospodarczych i poli-
tycznych, jednostek projektowych, środków 
masowej komunikacji i łączności oraz innych, 
których powyższe grupy nie dotyczą bezpo-
średnio lub pośrednio, a mają charakter usługi 
lub obsługi. 

12. Infrastrukturze technicznej – należy przez to 
rozumieć ogół podziemnych i nadziemnych 
urządzeń liniowych i kubaturowych służących 
zaopatrzeniu w wodę, odprowadzeniu ścieków 
i wód opadowych, zaopatrzeniu w energię elek-
tryczną, gaz i ciepło, telekomunikacji. 

13. Urządzeniach towarzyszących – należy przez to 
rozumieć obiekty technicznego wyposażenia, 
dojazdy i dojścia, parkingi i garaże, budynki go-
spodarcze, wiaty i zadaszenia, małą architektu-
rę, oczka wodne o charakterze rekreacyjnym 
lub ozdobnym oraz inne urządzenia pełniące 
służebną rolę wobec funkcji określonych 
w przeznaczeniu podstawowym lub dopusz-
czalnym. 

14. Powierzchnia zabudowy – należy przez to ro-
zumieć powierzchnię terenu zajętą przez budy-
nek w stanie wykończonym, wyznaczoną przez 
rzut pionowy zewnętrznych krawędzi budynku 
na powierzchnie terenu; do powierzchni zabu-
dowy nie wlicza się powierzchni obiektów bu-
dowlanych ani ich części niewystających po-
nad powierzchnię terenu; powierzchni schodów 
zewnętrznych, daszków, markiz, występów 
dachowych, oświetlenia zewnętrznego itp. oraz 
powierzchni zajmowanej przez wydzielone 
obiekty pomocnicze (np. szklarnie, altany). 

R o z d z i a ł  II 

Ustalenia owólne 

§ 5 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowewo 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

1. Ustala się strefę „B" ochrony konserwatorskiej, 
w której obowiązują następujące wymogi kon-
serwatorskie: 

  1) Należy zachować i wyeksponować elementy 
historycznego układu przestrzennego, tj. 
rozplanowanie dróg, ulic i placów, linie za-
budowy, kompozycję wnętrz urbanistycz-
nych oraz kompozycję zieleni, zachować ist-
niejące historyczne nawierzchnie kamienne. 

  2) Obiekty o wartościach zabytkowych należy 
poddać restauracji i modernizacji technicznej 
z dostosowaniem obecnej lub projektowanej 
funkcji do wartości obiektu. 

  3) Przy rozbudowach, przebudowach, dobu-
dowach i remontach obiektów położonych 
w strefie „B” ochrony konserwatorskiej 
wymagane jest dostosowanie do walorów 
architektonicznych otoczenia i walorów kra-
jobrazowych wsi, należy zachować staro-
drzew i dążyć do uzupełnienia alei drzew 
wzdłuż dróg. 

  4) Nowa zabudowa winna być dostosowana 
do historycznej kompozycji przestrzennej 
w zakresie rozplanowania, skali i bryły przy 
założeniu harmonijnego współistnienia ele-
mentów kompozycji historycznej i współ-
czesnej oraz nawiązywać formami współ-
czesnymi do historycznej tradycji architek-
tonicznej, nie może ona dominować nad 
zabudową historyczną, pokrycie dachówką 
ceramiczną lub cementową w kolorze cegla-
stym. 

  5) Nowa zabudowa winna nawiązywać do hi-
storycznej tradycji architektonicznej w za-
kresie użytego materiału elewacyjnego. 

  6) Ustala się zakaz stosowania okładzin elewa-
cyjnych z tworzyw sztucznych (typu sid-
ding). 

  7) W uzgodnieniu z właściwą służbą ochrony 
zabytków dopuszcza się pokrycie dachów 
materiałami o fakturze dachówkopodobnej, 
w matowych odcieniach koloru ceglastego 
lub brązowego. 

  8) Należy kablować istniejące napowietrzne li-
nie elektroenergetyczne; nowe linie elektro-
energetyczne należy realizować jako kablo-
we. 

  9) Należy preferować inwestycje stanowiące 
rozszerzenie lub uzupełnienie już istniejących 
form zainwestowania terenu, przy założeniu 
maksymalnego zachowania i utrwalenia ist-
niejących już relacji oraz pod warunkiem, iż 
nie kolidują one z historycznym charakterem 
obiektu. 

10) Wszelkie działania inwestycyjne oraz roz-
biórki obiektów wymagające pozwolenia na 
budowę lub zgłoszenia właściwemu orga-
nowi administracji architektoniczno-budo-
wlanej oraz projekty podziałów geodezyj-
nych w obrębie tej strefy należy uzgadniać 
z właściwą służbą ochrony zabytków. 

2. Ustala się strefę „K” ochrony konserwatorskiej, 
w której obowiązują następujące wymogi kon-
serwatorskie: 
1) Należy zachować i wyeksponować elementy 
historyczne układu przestrzennego, tj. kom-
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pozycję wnętrz urbanistycznych oraz kompo-
zycję zieleni. 

2) Wszelkie działania inwestycyjne wymagające 
pozwolenia na budowę lub zgłoszenia wła-
ściwemu organowi administracji architekto-
niczno-budowlanej należy uzgadniać z wła-
ściwą służbą ochrony zabytków. 

3) Nowa zabudowa winna być dostosowana do 
historycznej kompozycji przestrzennej w za-
kresie rozplanowania, skali i bryły przy zało-
żeniu harmonijnego współistnienia elementów 
kompozycji historycznej i współczesnej oraz 
nawiązywać formami współczesnymi do hi-
storycznej tradycji architektonicznej, nie mo-
że ona dominować nad zabudową historycz-
ną, pokrycie dachów dachówką ceramiczną 
lub cementową w odcieniach koloru cegla-
stego lub brązowego. 

3. Dla budynków wpisanych do ewidencji zabyt-
ków architektury i budownictwa ustala się na-
stępujące wymogi konserwatorskie: 

1) Należy zachować ich bryłę; kształt i geome-
trię dachu oraz zastosowane tradycyjne ma-
teriały budowlane, obowiązuje pokrycie da-
chów wyłącznie dachówką ceramiczną 
w kolorze ceglastym; dopuszcza się pokrycie 
dachów budynków zespołu dawnej gorzelni 
(na terenach 6 U/P i 10 KDGP 1/2(2/2) mate-
riałem nawiązującym do pokrycia historycz-
nego. 

2) Należy utrzymać, a w zniszczonych fragmen-
tach odtworzyć historyczny detal architekto-
niczny. 

3) Należy zachować kształt, rozmiary i roz-
mieszczenie otworów zgodne z historycznym 
wizerunkiem budynku; należy utrzymać 
lub odtworzyć oryginalną stolarkę okien 
i drzwi. 

4) Wykonywanie okien połaciowych doświetla-
jących  pomieszczenia  użytkowe na podda-
szach jest dopuszczalne pod warunkiem uzy-
skania zgody właściwego organu służby 
ochrony zabytków. 

5) W przypadku konieczności przebicia nowych 
otworów należy je zharmonizować z zabyt-
kową elewacją budynku. 

6) Wskazane jest stosowanie kolorystyki, na-
wiązującej do stosowanej w przeszłości, tj. 
białej stolarki okiennej, ceramicznego lub tyn-
kowanego lica ścian zewnętrznych. 

7) Należy zachować oryginalne elewacje z ich 
wystrojem architektonicznym, w przypadku 
budynków wtórnie otynkowanych („baWanki") 
zaleca się usunięcie współczesnych tynków 
z zachowaniem  detali  architektonicznych  
(lizeny, gzymsy kapitele, głowice, pilastry 
itp.). 

8) Ustala się zakaz stosowania okładzin elewa-
cyjnych z tworzyw sztucznych (typu sidding). 

9) Przed rozpoczęciem prac projektowych ustala 
się  obowiązek  uzyskania  wytycznych  kon- 

serwatorskich dotyczących zakresu dopusz-
czalnych zmian w obiekcie. 

10) Wszelkie działania inwestycyjne wymagają-
ce pozwolenia na budowę lub zgłoszenia 
właściwemu organowi administracji archi-
tektoniczno-budowlanej należy uzgadniać 
właściwą służbą ochrony zabytków. 

4. Stanowiska archeolowiczne: 
1) Ustala się ochronę stanowisk archeologicz-
nych oznaczonych na rysunku planu: 
a) 14/26/84-27 WZP – wczesnośrednio-
wieczny ślad osadnictwa, pradziejowe śla-
dy osadnictwa, osada ludności kultury 
przeworskiej. 

b) 15/27/84-27 WZP – osada późnośrednio-
wieczna, pradziejowe ślady osadnictwa, 
ślady osadnictwa ludności kultury prze-
worskiej, ślady osadnictwa ludności kultu-
ry łużyckiej. 

c) 17/29/84-27 WZP – pradziejowe ślady 
osadnictwa. 

2) Dla zamierzeń budowlanych zlokalizowanych 
w obszarze stanowisk archeologicznych 
oznaczonych na rysunku planu ustala się na-
stępujące wymogi konserwatorskie: 
a) Obowiązuje wymóg przeprowadzenia ra-
towniczych badań archeologicznych i wy-
kopaliskowych, koszty prac archeologicz-
nych ponosi inwestor. 

b) Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, 
a dla robót niewymagających pozwolenia 
na budowę przed uzyskaniem zaświadcze-
nia potwierdzającego akceptację przyjęcia 
zgłoszenia wykonywania robót budowla-
nych należy uzyskać pozwolenie właści-
wej służby ochrony zbytków na przepro-
wadzenie ziemnych robót budowlanych na 
terenie zabytkowym w trybie prac kon-
serwatorskich.  Ratownicze  badania  ar-
cheologiczne wykonywane metodą wyko-
paliskową należy wykonać zgodnie 
z obowiązującymi przepisami odrębnymi. 

5. W granicach strefy „PW” obserwacji archeolo-
wicznych obowiązuje wymóg uzyskania, na 
wszelkie zamierzenia inwestycyjne związane 
z pracami ziemnymi, uzgodnienia co do koniecz-
ności prowadzenia prac pod nadzorem archeolo-
gicznym i za pozwoleniem wojewódzkiego kon-
serwatora zabytków. 

6. Dla zamierzeń inwestycyjnych zlokalizowanych 
poza strefą „OW” obserwacji archeolowicznych 
ustala się następujące wymogi konserwatorskie 
w zakresie ochrony archeologicznej: 
1) Inwestor zobowiązany jest do pisemnego 
powiadomienia  właściwej  służby  ochrony 
zabytków o terminie rozpoczęcia i zakończe-
nia prac ziemnych z 7-dniowym wyprzedze-
niem. 

2) W przypadku wystąpienia zabytków i obiek-
tów archeologicznych wymagane jest podję-
cie ratowniczych badań wykopaliskowych, za 
pozwoleniem właściwej służby ochrony za-
bytków. 
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§ 6 

Szczewólne warunki zawospodarowania terenów 
oraz owraniczenia w ich uuytkowaniu 

Napowietrzne linie elektroenerwetyczne 

1. Dla napowietrznych linii elektroenergetycznych 
średniego napięcia 20 kV ustala się strefę ogra-
niczeń zabudowy i zagospodarowania terenu, 
tożsamą z obszarem oddziaływania, o szerokości 
10 m (po 5 m od osi linii). 

2. W ww. strefach ograniczeń zabudowy i zago-
spodarowania ustala się: 
1) Zakaz lokalizacji budynków z pomieszczenia-
mi przeznaczonymi na stały pobyt ludzi. 

2) Zakaz wprowadzania nasadzeń zieleni wyso-
kiej (drzew i krzewów). 

3) Obowiązek uzgodnienia z operatorem sieci 
lokalizacji innych obiektów i urządzeń oraz 
zagospodarowania terenów w zasięgu strefy. 

4) Obowiązek zapewnienia operatorowi sieci do-
jazdu i dostępu do przewodów i słupów no-
śnych linii. 

3. W przypadku zastosowania rozwiązań technicz-
nych powodujących zmniejszenie obszaru od-
działywania linii elektroenergetycznych lub ich 
skablowania obowiązuje zasięg obszaru oddzia-
ływania określony przez operatora sieci. 

§ 7 

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowewo 

1. Działalność usługowa lub produkcyjna nie może 
powodować ponadnormatywnych obciążeń śro-
dowiska uciążliwościami w zakresie hałasu, wi-
bracji, emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazo-
wych, zanieczyszczenia wód podziemnych i po-
wierzchniowych, promieniowania elektromagne-
tycznego itp. poza granicami terenu, do którego 
inwestor posiada tytuł prawny. 

2. Ustala się zakaz odprowadzania nieczyszczo-
nych ścieków do wód powierzchniowych, od-
ziemnych i do gruntów. 

3. Masy ziemne mogą być usuwane albo prze-
mieszczane w związku z realizacją inwestycji, na 
tereny przeznaczone pod rekultywację i poprawę 
wartości użytkowej gruntów rolnych w sposób, 
który nie spowoduje przekroczeń wymaganych 
standardów jakości gleby i ziemi. 

§ 8 

Zasady  modernizacji,  rozbudowy  i  budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 

1. Komunikacja: 
1) Dopuszcza się etapowanie budowy projekto-
wanych dróg lub rozbudowy dróg istnieją-
cych w zakresie realizacji poszczególnych 
odcinków dróg oraz ich parametrów. 

2) Jeżeli  wydzielona  działka  budowlana  gra-
niczy z drogami o różnych klasach funkcjo-
nalnych – włączenie komunikacyjne należy 
wykonywać z drogi o niższej klasie 
funkcjonalnej. 

3) Zagospodarowanie terenów w rejonie skrzy-
żowań dróg, a w szczególności ogrodzenia 
i nasadzenia zieleni nie mogą powodować 
ograniczenia widoczności i pogarszać para-
metrów trójkątów widoczności wyznacza-
nych zgodnie z obowiązującymi przepisami 
szczególnymi. 

4) Ustala się obowiązek zapewnienia w grani-
cach poszczególnych terenów odpowiedniej 
liczby miejsc postojowych: 
a) Nie mniej niż 2 stanowiska na 1 mieszka-
nie na terenach RM/MN, MN i MN/U. 

b) Przy prowadzeniu przez inwestora działal-
ności na terenach U/P i U, nie mniej niż: 
– 2 stanowiska dla usług prowadzonych 
na pow. od 6 m2 do 20 m2, 

– następne 3 miejsca postojowe dla 
usług prowadzonych na pow. od 21 m2 
do 50 m2, 

– każde następne 2 miejsca postojowe 
na każde następne rozpoczęte 50 m2 
powierzchni usług, 

– w obiektach handlowo-usługowych 
o powierzchni przekraczającej 100 m2, 
w których niepodzielna część przezna-
czona pod funkcję handlową przekra-
cza 100 m2 powierzchni sprzedażowej 
– powierzchnia parkingów powinna być 
dwukrotnie większa od powierzchni 
przeznaczonej na prowadzenie działal-
ności, 

– w przypadku realizacji hotelu (motelu), 
inwestor zobowiązany jest na własnym 
terenie zapewnić nie mniej niż 1,2 miej-
sca postojowego na 1 pokój hotelowy 
(motelowy). 

5) W zależności od charakteru prowadzonej 
działalności w projekcie zagospodarowania 
terenu należy przewidzieć odpowiednią liczbę 
miejsc dla pojazdów ciężarowych oraz nie-
zbędne place manewrowe. 

6) Inwestor przed rozpoczęciem budowy zobo-
wiązany jest do uzgodnienia z zarządcą dróg 
publicznych, budowy tymczasowych dróg do-
jazdowych do placu budowy. 

2. Infrastruktura techniczna – zasady owólne: 
1) Dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktu-
ry technicznej wraz ze związanymi z nimi 
urządzeniami w liniach rozgraniczających 
dróg publicznych i wewnętrznych po uzgod-
nieniu z zarządcą drogi lub właścicielem tere-
nu oraz na warunkach określonych w przepi-
sach odrębnych. 

2) Dopuszcza się możliwość realizacji urządzeń 
infrastruktury technicznej na terenach o in-
nych funkcjach podstawowych, w tym rów-
nież jako towarzyszących inwestycjom na te-
renach własnych inwestorów. 

3) Dopuszcza się prowadzenie odcinków pod-
ziemnej lub napowietrznej infrastruktury 
technicznej przez tereny o innych funkcjach 
podstawowych, na warunkach uzgodnionych 
z właścicielem lub zarządcą terenu oraz zgod-
nie z przepisami odrębnymi. 
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3. Zaopatrzenie w wodę: 
1) Zaopatrzenie w wodę przyłączami wodocią-
gowymi wpiętymi do rozdzielczej sieci wodo-
ciągowej, zgodnie z przepisami odrębnymi, na 
warunkach uzgodnionych z zarządcą sieci. 

2) Sieć wodociągową należy prowadzić w miarę 
możliwości w liniach rozgraniczających dróg, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami odręb-
nymi z uwzględnieniem warunków dostępno-
ści do wody dla celów przeciwpożarowych. 

3) Szczegółowe warunki wykonania przyłączy 
wodociągowych należy uzgadniać z zarządcą 
sieci wodociągowej. 

4) Ustala się zakaz budowy własnych ujęć wo-
dociągowych zlokalizowanych na terenach 
inwestora o głębokości przekraczającej 30 m 
i poborze wody w ilości powyżej 10 m3/dobę. 

4. Kanalizacja sanitarna: 
1) Docelowo odprowadzenie ścieków bytowych 
grawitacyjno-tłocznym systemem kanalizacji 
sanitarnej, na warunkach określonych przez 
zarządcę sieci. 

2) Do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej do-
puszcza się budowę: 
a) Szczelnych zbiorników na nieczystości 
płynne – obowiązuje systematyczny 
i obowiązkowy wywóz nieczystości płyn-
nych do punktu zlewnego na oczyszczalni 
przez zakład będący gminną jednostką or-
ganizacyjną lub przedsiębiorcę posiadają-
cego zezwolenie na prowadzenie działal-
ności w zakresie opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości 
ciekłych. 

b) Indywidualnych systemów oczyszczania 
ścieków sanitarnych pod warunkiem uzy-
skania zgody stosownych organów. 

3) Po zrealizowaniu komunalnej sieci kanaliza-
cyjnej, nieruchomości wyposażone w szczel-
ne zbiorniki na nieczystości płynne obowiązu-
je niezwłoczne włączenie wewnętrznej insta-
lacji kanalizacyjnej budynku do sieci kanaliza-
cyjnej. 

4) Ścieki przemysłowe powstające w wyniku 
procesów technologicznych należy przed od-
prowadzeniem do odbiornika wód oczyścić 
we własnych urządzeniach oczyszczających 
zlokalizowanych na terenie inwestora. 

5) Przewody kanalizacji sanitarnej należy pro-
wadzić w liniach rozgraniczających dróg 
i ulic, zgodnie z przepisami szczególnymi. 

6) Szczegółowe warunki wykonania przyłączy 
kanalizacyjnych należy uzgodnić z zarządcą 
sieci kanalizacyjnej. 

5. Kanalizacja deszczowa: 
1)  Odprowadzenie wód opadowych: do istnieją-
cych rowów (za zgodą ich zarządcy), do 
gruntu oraz systemem kolektorów deszczo-
wych. 

2) Główne kolektory kanalizacji deszczowej na-
leży w miarę możliwości lokalizować równo-
legle do istniejącego układu komunikacyjnego 
w liniach rozgraniczających dróg i ulic, zgod-
nie z przepisami szczególnymi. 

3) Tereny, na których może dojść do zanie-
czyszczenia substancjami ropopochodnymi 
lub chemicznymi, należy utwardzić i skanali-
zować, zanieczyszczenia winny być zneutra-
lizowane na terenie inwestora przed ich od-
prowadzeniem do kanalizacji deszczowej. 

  6. Elektroenerwetyka: 
1) Elektroenerwetyczna siee dystrybucyjna: 
a) Elektroenergetyczna, napowietrzna linia 
średniego napięcia SN 20 kV. 

b) Napowietrzne i kablowe elektroenerge-
tyczne linie średniego i niskiego napięcia 
służące zaopatrzeniu odbiorców. 

2) Dopuszcza się budowę nowych odcinków 
linii kablowych średniego i niskiego napięcia 
oraz stacji transformatorowych w uzgodnie-
niu z zarządcą sieci elektroenergetycznej. 

3) W rejonie istniejącej i projektowanej zabudo-
wy ustala się obowiązek kablowania istnieją-
cych odcinków sieci napowietrznych. 

  7. Zaopatrzenie w waz: 
1) Dostawa gazu z rozdzielczej sieci gazowej, 
przyłączanie obiektów na zasadach określo-
nych w PWawie EneWgetycznym, po spełnie-
niu warunków technicznych i ekonomicz-
nych przylączenia. 

2) Rozdzielczą sieć gazową należy w miarę 
możliwości prowadzić w liniach rozgranicza-
jących dróg (w chodnikach, poboczach 
i pasach zieleni) zgodnie z przepisami szcze-
gólnymi. 

3) Dopuszcza się stosowanie indywidualnych 
zbiorników zaopatrzenia w gaz płynny, loka-
lizacja zbiorników i związanych z nimi insta-
lacji zgodnie z wymogami przepisów odręb-
nych. 

  8. Zaopatrzenie w ciepło: 
Zaopatrzenie z indywidualnych źródeł zaopa-
trzenia w ciepło niepowodujących ponadnorma-
tywnego zanieczyszczenia powietrza. 

  9. Telekomunikacja: 
Kablową lub radiową siecią telekomunikacyjną. 

10. Gospodarka odpadami: 
1) Odpady komunalne – należy wywozić na 
zorganizowane gminne wysypisko odpadów 
komunalnych. 

2) Odpady inne niż komunalne – należy zago-
spodarować zgodnie z gminnym planem go-
spodarki odpadami oraz wymaganiami prze-
pisów odrębnych; odbiór, transport oraz za-
gospodarowanie lub utylizację tych odpa-
dów należy powierzyć wyspecjalizowanej 
jednostce posiadającej wymagane przepi-
sami prawa uprawnienia. 

11. Melioracje: 
1) W przypadku naruszenia i uszkodzenia sieci 
drenarskiej należy natychmiast powiadomić 
Dolnośląski ZaWząd MelioWacki i UWządzeń 
Wodnych oraz dokonać naprawy układu 
drenażowego pod nadzorem inspektora 
z uprawnieniami w zakresie melioracji. 

2) Przed przystąpieniem do prac w obrębie sie-
ci urządzeń melioracji szczegółowych należy 
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sporządzić dokumentację techniczną zawie-
rającą sposób jej odbudowy. 

3) Ustala się obowiązek uzgodnienia prac kolidu-
jących z urządzeniami melioracyjnymi 
z administratorem tych sieci. 

4) Dopuszcza się realizację nowych rowów me-
lioracyjnych, poszerzanie istniejących oraz 
zmianę ich przebiegu. 

§ 9 

Tymczasowe sposoby zawospodarowania, 
urządzania i uuytkowania terenów 

Nie ustala się szczególnych wymagań w zakresie 
sposobu ani terminu tymczasowego zagospodaro-
wania terenów. 

R o z d z i a ł  III 

Ustalenia szczewółowe 

§ 10 

1.01 – 1.05 RM/MN – tereny zabudowy zawrodo-
wej i mieszkaniowej jednorodzinnej, z urządzeniami 
towarzyszącymi. 

1. Przeznaczenie podstawowe: 
1) Zabudowa zagrodowa. 
2) Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 
3) Istniejąca w dniu wejścia w życie planu za-
budowa mieszkaniowa wielorodzinna – lecz 
nie więcej niż 4 lokale mieszkalne w budyn-
ku. 

2. Przeznaczenie dopuszczalne: 
1) Nieuciążliwe usługi (w tym agroturystyka), 
drobna nieuciążliwa produkcja. 

2) Powierzchnia użytkowa towarzyszących 
usług, drobnej produkcji lub rzemiosła nie 
może przekraczać 40% powierzchni całkowi-
tej zabudowy, lecz nie więcej niż 150 m2 dla 
każdej z działek. Obowiązuje zapewnienie we 
własnym zakresie przez właściciela lub wła-
dającego terenem wymaganych standardów 
zamieszkiwania na działkach sąsiednich (za-
chowanie dopuszczalnego poziomu hałasu, 
wibracji, emisji zanieczyszczeń, uciążliwości 
transportu itp.) przypadku, gdy wprowadza 
on na swoją działkę działalność usługową, 
produkcyjną lub rzemieślniczą. 

3) Urządzenia i sieci infrastruktury technicznej. 
4) Drogi publiczne oraz dojścia i dojazdy o cha-
rakterze dróg wewnętrznych. 

3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
newo: 
1) Ustala się obowiązek stosowania dachów 
stromych, o symetrycznym układzie połaci 
dachowych (preferowane dachy dwuspado-
we i dwuspadowe naczółkowe); o spadkach 
połaci dachowych 35°–45°; pokrycie da-
chów dachówką ceramiczną, cementową lub 
materiałem o fakturze dachówkopodobnej 
(matowym), w odcieniach koloru ceglastego 
lub brązowego. 

2) Wysokość zabudowy nie może przekroczyć 
1O m od naturalnej powierzchni gruntu do 
kalenicy dachu, przy czym dopuszcza się 

maksymalnie dwie kondygnacje, w tym jedna 
w dachu (nie licząc piwnic) – warunek ten 
nie dotyczy zabudowy istniejącej w dniu wej-
ścia w życie planu, niespełniającej powyższe-
go kryterium. 

3) Dopuszcza się stosowanie w wiatach na 
sprzęt rolniczy dachów jednospadowych, dla 
takich obiektów nie ustala się szczególnych 
wymagań w zakresie spadków oraz rodzaju 
pokrycia. 

4) Ustala się zakaz realizacji od strony dróg 
i terenów o charakterze publicznym ogrodzeń 
z przęseł wykonanych w całości z prefabry-
katów betonowych. 

5) Ustala się zakaz lokalizacji konstrukcji wie-
żowych związanych z urządzeniami przekaź-
nikowymi telekomunikacji. 

4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobra-
zu kulturowewo: 
Ustala się zakaz lokalizowania w granicach dzia-
łek obiektów hodowlanych o obsadzie większej 
niż 40 Dużych Jednostek Przeliczeniowych 
(DJP) oraz obiektów usługowych lub produkcyj-
nych stwarzających zagrożenie dla bezpieczeń-
stwa publicznego, zdrowia i życia ludzi oraz 
składowania na otwartym powietrzu pylących 
lub stwarzających zagrożenie dla wód po-
wierzchniowych i podziemnych surowców i ma-
teriałów masowych. 

5. Ochrona dziedzictwa kulturowewo i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: 
1) W odniesieniu do terenów położonych 
w strefie „B” ochrony konserwatorskiej obo-
wiązują warunki ochrony konserwatorskiej 
określone w § 5 ust. 1. 

2) W odniesieniu do terenów położonych 
w strefie „K” ochrony konserwatorskiej obo-
wiązują warunki ochrony konserwatorskiej 
określone w § 5 ust. 2. 

3) W odniesieniu do obiektów wpisanych do 
ewidencji zabytków architektury i budownic-
twa obowiązują warunki ochrony konserwa-
torskiej określone w § 5 ust. 3. 

4) W odniesieniu do terenów położonych w ob-
szarach stanowisk archeologicznych obowią-
zują warunki ochrony konserwatorskiej okre-
ślone w § 5 ust. 4. 

5) W zakresie ochrony archeologicznej obowią-
zują ustalenia § 5 ust. 5 i 6. 

6. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
oraz zawospodarowania terenu: 
1) Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy 
w odległościach (zgodnie z oznaczeniami na 
rysunku planu): 
a) 6–11 m od linii rozgraniczających drogi 
lokalnej KDL 1/2. 

b) 6–7 m od linii rozgraniczających dróg do-
jazdowych KDD 1/2. 

c) 6–15 m od linii rozgraniczających dróg 
transportu rolnego KDw. 

d) 10 m od południowo-wschodniej granicy 
terenu 1.05RM/MN od strony terenu R. 

2) W miejscach, w których nie oznaczono linii 
zabudowy odległości od granic działki należy 
ustalać w oparciu o przepisy odrębne. 
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3) W przypadku realizacji zabudowy bliźniaczej 
dopuszcza się lokalizację budynków miesz-
kalnych i obiektów gospodarczych na granicy 
działek, z zachowaniem warunków wynikają-
cych z przepisów odrębnych, w szczególno-
ści w zakresie ochrony przeciwpożarowej. 

4) Wśród istniejącej zwartej zabudowy dopusz-
cza się: 
a) Nawiązanie do linii zabudowy od strony 
drogi publicznej wyznaczonej przez istnie-
jące, sąsiadujące budynki, wymagane jest 
uzgodnienie lokalizacji obiektu z zarządcą 
drogi. 

b) Lokalizację budynków gospodarczych na 
granicy działki z zachowaniem warunków 
wynikających z przepisów odrębnych, 
w szczególności w zakresie ochrony prze-
ciwpożarowej. 

c) Wdaptację na cele mieszkaniowe istnieją-
cych budynków gospodarczych pod wa-
runkiem zgodności z przepisami odrębny-
mi. 

5) Powierzchnia zabudowy nie może przekro-
czyć 40% powierzchni terenu – warunek ten 
nie dotyczy zwartej zabudowy istniejącej 
w dniu wejścia w życie planu, niespełniającej 
powyższego kryterium. 

6) Powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej 
niż 40% powierzchni działki lub terenu prze-
znaczonego pod inwestycję. 

7. Szczewółowe zasady i warunki scalania i podzia-
łu nieruchomości: 
1) Ustala się minimalne powierzchnie nowo wy-
dzielanych działek budowlanych pod: 
a) Zabudowę zagrodową (RM) = 2000 m2. 
b) Zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną 
(MN): 
– Wolno stojącą  = 1500 m2; 
– Bliźniaczą      =   750 m2. 

2) Dopuszcza się zmianę istniejących podziałów 
geodezyjnych z zastrzeżenien zachowania 
minimalnej szerokości frontu działki (mierzo-
nej w linii zabudowy): 
a) W zabudowie RM (działki zagrodowe) = 
24 m, 

b) W zabudowie MN: (działki mieszkaniowe, 
jednorodzinne) 
– Wolno stojącej  = 20 m. 
– Bliźniaczej      = 16 m. 

3) W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się 
zmniejszenie minimalnej szerokości frontów 
i powierzchni nowo wydzielanych działek nie 
więcej niż o 10% wartości wskazanych 
w planie. 

4) Wydzielane w wyniku podziałów wewnętrzne 
niepubliczne drogi dojazdowe winny spełniać 
następujące parametry: 
a) niepubliczne drogi dojazdowe, zapewnia-
jące obsługę komunikacyjną powyżej 
6 działek – szerokość w liniach rozgrani-
czających min. 1O m; 

b) niepubliczne ciągi pieszo-jezdne, zapew-
niające obsługę komunikacyjną do 6 dzia-
łek – szerokość w liniach rozgraniczają-
cych min. 7 m; 

c) niepubliczne ciągi pieszo-jezdne, zapew-
niające obsługę komunikacyjną do drugiej 
działki budowlanej wydzielonej w drugiej 
linii zabudowy – szerokość w liniach roz-
graniczających min. 5 m; 

d) zapewnienie wymagań ochrony przeciw-
pożarowej, w tym place do zawracania; 

e) ciągi pieszo-jezdne zaleca się wyposażyć 
w progi lub inne urządzenia spowalniające 
ruch pojazdów samochodowych; 

f) minimalna szerokość pasa ruchu niepu-
bliczne dróg dojazdowych: 
– dla dróg z dwoma pasami ruchu – 
2,5 m, 

– dla dróg jednokierunkowych z jednym 
pasem ruchu – 3,5 m. 

§ 11 

2.01, 2.02 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, z urządzeniami towarzyszącymi. 

1. Przeznaczenie podstawowe: 
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 

2. Przeznaczenie dopuszczalne: 
1) Nieuciążliwe usługi nieprzekracząjące 30% 
powierzchni całkowitej budynku mieszkalne-
go; usługi mogą być lokalizowane w adapto-
wanych pomieszczeniach budynku mieszkal-
nego, w pomieszczeniach dobudowanych lub 
wolno stojących. Obowiązuje zapewnienie 
we własnym zakresie przez właściciela lub 
władającego terenem wymaganych standar-
dów zamieszkiwania na terenach sąsiednich 
(zachowanie dopuszczalnego poziomu hałasu, 
wibracji, emisji zanieczyszczeń, uciążliwości 
transportu itp.) przypadku, gdy wprowadza 
on na swoją działkę działalność usługową. 

2) Ustala się zakaz lokalizacji usług związanych 
z: obsługą i naprawami mechanicznymi, bla-
charskimi, lakierniczymi lub wulkanizacyjnymi 
pojazdów mechanicznych, punktów skupu 
i składowania surowców wtórnych oraz za-
kładów stolarskich (przeróbka drewna i pro-
dukcja wyrobów z drewna). 

3) Sieci i urządzenia infrastruktury technicznej. 
4) Drogi wewnętrzne. 

3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
newo: 
1) Ustala się obowiązek stosowania dachów 
stromych, o symetrycznym układzie połaci 
dachowych (preferowane dachy dwuspado-
we i dwuspadowe naczółkowe); o spadkach 
połaci dachowych 35°–45°; pokrycie da-
chów dachówką ceramiczną, cementową lub 
materiałem o fakturze dachówkopodobnej 
(matowym), w odcieniach koloru ceglastego 
lub brązowego. 

2) Dopuszcza się zachowanie w istniejących 
budynkach dachów płaskich. 

3) Wysokość budynków mieszkalnych nie może 
przekroczyć 10 m licząc od naturalnej po-
wierzchni gruntu do kalenicy dachu, przy 
czym dopuszcza się maksymalnie dwie kon-
dygnacje, w tym jedna w dachu (nie licząc 
piwnic) – warunek ten nie dotyczy zabudowy 
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istniejącej w dniu wejścia w życie planu, nie-
spełniającej powyższego kryterium. 

4) Wysokość budynków garażowych i gospo-
darczych nie może przekroczyć 7 m, licząc 
od naturalnej powierzchni gruntu do kalenicy 
dachu – warunek ten nie dotyczy zabudowy 
istniejącej w dniu wejścia w życie planu, nie-
spełniającej powyższego kryterium. 

5) Ustala się zakaz realizacji ogrodzeń z przęseł 
wykonanych w całości z prefabrykatów be-
tonowych. 

6) Ustala się zakaz lokalizacji konstrukcji wie-
żowych związanych z urządzeniami przekaź-
nikowymi telekomunikacji. 

4. Ochrona dziedzictwa kulturowewo i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: 
1) W odniesieniu do terenów położonych 
w strefie „B” ochrony konserwatorskiej obo-
wiązują warunki ochrony konserwatorskiej 
określone w § 5 ust. 1. 

2) W odniesieniu do terenów położonych 
w strefie „K” ochrony konserwatorskiej obo-
wiązują warunki ochrony konserwatorskiej 
określone w § 5 ust. 2. 

3) W zakresie ochrony archeologicznej obowią-
zują ustalenia § 5 ust. 5 i 6. 

5. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
oraz zawospodarowania terenu: 
1) Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy 
w odległościach (zgodnie z oznaczeniami na 
rysunku planu): 
a) 10 m od linii rozgraniczających drogi 
głównej ruchu przyspieszonego KDGP 1/2. 

b) 6 m od linii rozgraniczających drogi lokal-
nej KDL 1/2. 

c) 6 m od linii rozgraniczających dróg dojaz-
dowych KDD 1/2. 

2) W miejscach, w których nie oznaczono linii 
zabudowy odległości od granic działek należy 
ustalać w oparciu o przepisy odrębne. 

3) Powierzchnia zabudowy nie może przekro-
czyć 30% powierzchni terenu – warunek ten 
nie dotyczy zwartej zabudowy istniejącej 
w dniu wejścia w życie planu, niespełniającej 
powyższego kryterium. 

4) Powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej 
niż 40% powierzchni działki lub terenu prze-
znaczonego pod inwestycję. 

6. Szczewółowe zasady i warunki scalania i podzia-
łu nieruchomości: 
1) Ustala się minimalne powierzchnie nowo wy-
dzielanych działek budowlanych pod zabu-
dowę mieszkaniową jednorodzinną: 
a) Wolno stojącą  = 1500 m2. 
b) Bliźniaczą  =   750 m2. 

2) W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się 
zmniejszenie minimalnej powierzchni nowo 
wydzielanych działek o 10%. 

3) Wydzielane w wyniku podziałów wewnętrzne 
niepubliczne drogi dojazdowe winny spełniać 
następujące parametry: 
a) niepubliczne drogi dojazdowe, zapewnia-
jące obsługę komunikacyjną powyżej 
6 działek – szerokość w liniach rozgrani-
czających min. 1O m; 

b) niepubliczne ciągi pieszo-jezdne, zapew-
niające obsługę komunikacyjną do 6 dzia-
łek – szerokość w liniach rozgraniczają-
cych min. 7 m; 

c) zapewnienie wymagań ochrony przeciw-
pożarowej, w tym place do zawracania; 

d) ciągi pieszo-jezdne zaleca się wyposażyć 
w progi lub inne urządzenia spowalniające 
ruch pojazdów samochodowych; 

e) minimalna szerokość pasa ruchu niepu-
bliczne dróg dojazdowych: 
– dla dróg z dwoma pasami ruchu – 
2,5 m, 

– dla dróg jednokierunkowych z jednym 
pasem ruchu – 3,5 m. 

§ 12 

3.01, 3.02 MN/U – teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej i usłuwowej, z urządzeniami towa-
rzyszącymi. 

1. Przeznaczenie podstawowe: 
1) Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 
2) Usługi. 

2. Przeznaczenie dopuszczalne: 
1) Urządzenia  i  sieci  infrastruktury  technicz-
nej. 

2) Drogi publiczne oraz dojścia i dojazdy o cha-
rakterze dróg wewnętrznych. 

3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
newo: 
1) Ustala się obowiązek stosowania dachów 
stromych, o symetrycznym układzie połaci 
dachowych (preferowane dachy dwuspado-
we i dwuspadowe naczółkowe); w budyn-
kach mieszkalnych spadki połaci dachowych 
35°–45°; w budynkach usługowych do-
puszcza się zmniejszenie spadków połaci da-
chowych do 20o; pokrycie dachów dachówką 
ceramiczną, cementową lub materiałem 
o fakturze dachówkopodobnej (matowym), 
w odcieniach koloru ceglastego lub brązowe-
go. 

2) Wysokość budynków mieszkalnych nie może 
przekroczyć 12 m licząc od naturalnej po-
wierzchni gruntu do kalenicy dachu, przy 
czym dopuszcza się maksymalnie dwie kon-
dygnacje, w tym jedna w dachu (nie licząc 
piwnic) – warunek ten nie dotyczy zabudowy 
istniejącej w dniu wejścia w życie planu, nie-
spełniającej powyższego kryterium. 

3) Wysokość budynków garażowych i gospo-
darczych nie może przekroczyć 9 m, licząc 
od naturalnej powierzchni gruntu do kalenicy 
dachu – warunek ten nie dotyczy zabudowy 
istniejącej w dniu wejścia w życie planu, nie-
spełniającej powyższego kryterium. 

4)Ustala się zakaz realizacji ogrodzeń z przęseł 
wykonanych w całości z prefabrykatów be-
tonowych. 

5) Ustala się zakaz lokalizacji konstrukcji wie-
żowych związanych z urządzeniami przekaź-
nikowymi telekomunikacji. 

4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobra-
zu kulturowewo: 
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Ustala się zakaz lokalizacji usług związanych z: 
logistyką, obsługą i naprawami mechanicznymi, 
blacharskimi, lakierniczymi lub wulkanizacyjnymi 
pojazdów mechanicznych, punktów skupu 
i składowania surowców wtórnych oraz zakła-
dów stolarskich (przeróbka drewna i produkcja 
wyrobów z drewna). 

5. Ochrona dziedzictwa kulturowewo i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: 
1) W odniesieniu do terenów położonych 
w strefie „B” ochrony konserwatorskiej obo-
wiązują warunki ochrony konserwatorskiej 
określone w § 5 ust. 1. 

2) W odniesieniu do terenów położonych 
w strefie „K” ochrony konserwatorskiej obo-
wiązują warunki ochrony konserwatorskiej 
określone w § 5 ust. 2. 

3) W zakresie ochrony archeologicznej obowią-
zują ustalenia § 5 ust. 5 i 6. 

6. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
oraz zawospodarowania terenu: 
1) Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy 
w odległości 10 m od linii rozgraniczających 
drogi głównej ruchu przyspieszonego 
KDGP 1/2 (zgodnie z oznaczeniami na rysun-
ku planu). 

2) Powierzchnia zabudowy nie może przekro-
czyć 40% powierzchni terenu – warunek ten 
nie dotyczy zwartej zabudowy istniejącej 
w dniu wejścia w życie planu, niespełniającej 
powyższego kryterium. 

3) Powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej 
niż 40% powierzchni działki lub terenu prze-
znaczonego pod inwestycję. 

7. Szczewółowe zasady i warunki scalania i podzia-
łu nieruchomości: 
1) Ustala się minimalne powierzchnie działek 
budowlanych wydzielanych pod zabudowę 
mieszkaniowo-usługową: 
a) Mieszkaniową, wolno stojącą = 1500 m2, 
b) Usługową              = 1500 m2. 

2) W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się 
zmniejszenie minimalnej powierzchni nowo 
wydzielanych działek o 10%. 

3) Wydzielane w wyniku podziałów wewnętrzne 
niepubliczne dojazdy i dojścia do zabudowy 
winny spełniać warunki określone w obowią-
zujących przepisach szczególnych, w tym 
w przepisach w zakresie bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego. 

§ 13 

4.01, 4.02 - U – tereny zabudowy usłuwowej, 
z urządzeniami towarzyszącymi. 

1. Przeznaczenie podstawowe: 
1) Usługi. 
2) Nieuciążliwa drobna produkcja. 

2. Przeznaczenie dopuszczalne: 
1) Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. 
2) Urządzenia  i  sieci  infrastruktury  technicz-
nej. 

3) Drogi publiczne oraz dojścia i dojazdy o cha-
rakterze dróg wewnętrznych, parkingi. 

3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
newo: 
1) Dachy strome, o symetrycznym układzie po-
łaci dachowych; o spadkach połaci dacho-
wych 30°–45°; pokrycie dachów dachówką 
ceramiczną, cementową lub materiałem 
o fakturze dachówkopodobnej (matowym), 
w odcieniach koloru ceglastego lub brązowe-
go. 

2) Dopuszcza się zachowanie w istniejących 
budynkach dachów płaskich. 

3) Wysokość budynków mieszkalnych nie może 
przekroczyć 12 m licząc od naturalnej po-
wierzchni gruntu do kalenicy dachu. 

4) Ustala się zakaz realizacji ogrodzeń z przęseł 
wykonanych w całości z prefabrykatów be-
tonowych. 

5) Ustala się zakaz lokalizacji konstrukcji wie-
żowych związanych z urządzeniami przekaź-
nikowymi telekomunikacji. 

4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobra-
zu kulturowewo: 
Dla terenu oznaczonego symbolem 4.02U ustala 
się zakaz lokalizacji usług związanych z: logisty-
ką, obsługą i naprawami mechanicznymi, bla-
charskimi, lakierniczymi lub wulkanizacyjnymi 
pojazdów mechanicznych, punktów skupu 
i składowania surowców wtórnych oraz zakła-
dów stolarskich (przeróbka drewna i produkcja 
wyrobów z drewna). 

5. Ochrona dziedzictwa kulturowewo i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: 
1) W odniesieniu do terenu położonego w strefie 
„B” ochrony konserwatorskiej obowiązują 
warunki ochrony konserwatorskiej określone 
w § 5 ust. 1. 

2) W zakresie ochrony archeologicznej obowią-
zuj ą ustalenia § 5 ust. 5 i 6. 

6. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
oraz zawospodarowania terenu: 
1) Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy 
w odległościach (zgodnie z oznaczeniami na 
rysunku planu): 
a) 10 m od linii rozgraniczających drogi 
głównej ruchu przyspieszonego KDGP 1/2. 

b) 6–10 m od linii rozgraniczających dróg lo-
kalnych KDL 1/2. 

2) W miejscach, w których nie oznaczono linii 
zabudowy odległości od granic działek należy 
ustalać w oparciu o przepisy odrębne. 

3) Powierzchnia zabudowy nie może przekro-
czyć 50% powierzchni terenu – warunek ten 
nie dotyczy zabudowy istniejącej w dniu wej-
ścia w życie planu, niespełniającej powyższe-
go kryterium. 

4) Powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej 
niż 30% powierzchni działki lub terenu prze-
znaczonego pod inwestycję. 

§ 14 

5 UP – teren zabudowy usłuw publicznych, z urzą-
dzeniami towarzyszącymi. 

1. Przeznaczenie podstawowe: 
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1) Usługi o charakterze publicznym w zakresie 
oświaty, kultury, sportu i rekreacji, opieki 
zdrowotnej. 

2) Zieleń urządzona. 
2. Przeznaczenie dopuszczalne: 
1) Urządzenia i sieci infrastruktury technicznej. 
2) Drogi publiczne oraz dojścia i dojazdy o cha-
rakterze dróg wewnętrznych, parkingi. 

3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
newo: 
1) Dachy strome, o symetrycznym układzie po-
łaci dachowych; o spadkach połaci dacho-
wych 30°–45°; pokrycie dachów dachówką 
ceramiczną, cementową lub materiałem 
o fakturze dachówkopodobnej (matowym), 
w odcieniach koloru ceglastego lub brązowe-
go. 

2) Dopuszcza się zachowanie w istniejących 
budynkach dachów płaskich. 

3) Wysokość budynków nie może przekroczyć 
12 m licząc od naturalnej powierzchni gruntu 
do kalenicy dachu. 

4) Ustala się zakaz realizacji ogrodzeń z przęseł 
wykonanych w całości z prefabrykatów be-
tonowych. 

5) Ustala się zakaz lokalizacji konstrukcji wie-
żowych związanych z urządzeniami przekaź-
nikowymi telekomunikacji. 

4. Ochrona dziedzictwa kulturowewo i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: 
1) Teren położony jest w strefie „B” ochrony 
konserwatorskiej – obowiązują warunki 
ochrony konserwatorskiej określone w § 5 
ust. 1. 

2) W zakresie ochrony archeologicznej obowią-
zuj ą ustalenia § 5 ust. 5 i 6. 

5. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
oraz zawospodarowania terenu: 
1) Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy 
w odległościach (zgodnie z oznaczeniami na 
rysunku planu): 
a) 6 m od linii rozgraniczających drogi lokal-
nej KDL 1/2. 

b) 6–8 m od linii rozgraniczających drogi do-
jazdowej KDD 1/2. 

2) W miejscach, w których nie oznaczono linii 
zabudowy odległości od granic działek należy 
ustalać w oparciu o przepisy odrębne. 

3) Powierzchnia zabudowy nie może przekro-
czyć 50% powierzchni terenu – warunek ten 
nie dotyczy zabudowy istniejącej w dniu wej-
ścia w życie planu, niespełniającej powyższe-
go kryterium. 

4) Powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej 
niż 30% powierzchni działki lub terenu prze-
znaczonego pod inwestycję. 

§ 15 

6 U/P – teren zabudowy usłuwowo-produkcyjnej, 
z urządzeniami towarzyszącymi. 

1. Przeznaczenie podstawowe: 
1) Produkcja, usługi. 
2) Bazy  obsługi  transportu  i  logistyki,  maga-
zyny. 

2. Przeznaczenie dopuszczalne: 
1) Urządzenia i sieci infrastruktury technicznej. 
2) Dojazdy o charakterze dróg wewnętrznych, 
parkingi. 

3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
newo: 
1) Dopuszcza się stosowanie dowolnych form 
dachów. 

2) Wysokość budynków nie może przekroczyć 
18 m licząc od naturalnej powierzchni gruntu. 

4. Ochrona dziedzictwa kulturowewo i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: 
1) Teren położony jest w strefie „B” ochrony 
konserwatorskiej obowiązują warunki ochro-
ny konserwatorskiej określone w § 5 ust. 1. 

2) Teren położony jest w strefie „K” ochrony 
konserwatorskiej obowiązują warunki ochro-
ny konserwatorskiej określone w § 5 ust. 2. 

3) W odniesieniu do obiektów wpisanych do 
ewidencji zabytków architektury i budownic-
twa obowiązują warunki ochrony konserwa-
torskiej określone w § 5 ust. 4. 

4) W zakresie ochrony archeologicznej obowią-
zują ustalenia § 5 ust. 5 i 6. 

5. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
oraz zawospodarowania terenu: 
1) Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy 
w odległościach (zgodnie z oznaczeniami na 
rysunku planu): 
a) 10 m od linii rozgraniczających drogi 
głównej ruchu przyspieszonego KDGP 1/2. 

b) 10 m od linii rozgraniczających drogi lo-
kalnej KDL 1/2. 

2) W miejscach, w których nie oznaczono linii 
zabudowy odległości od granic działek należy 
ustalać w oparciu o przepisy odrębne. 

3) Powierzchnia zabudowy nie może przekro-
czyć 60% powierzchni terenu. 

4) Powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej 
niż 20% powierzchni działki lub terenu prze-
znaczonego pod inwestycję. 

§ 16 

7.01, 7.02 E – teren urządze  infrastruktury tech-
nicznej (stacja transformatorowa). 
1. Przeznaczenie podstawowe: 
Sieci i urządzenia infrastruktury technicznej re-
alizowanie zgodnie w wymaganiami przepisów 
odrębnych. 

2. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobra-
zu kulturowewo: 
Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych nie 
może powodować zagrożenia dla sąsiadującej 
zabudowy mieszkaniowej w zakresie ponadnor-
matywnego promieniowania elektromagnetycz-
nego oraz stwarzać zagrożenia pożarowego. 

3. Ochrona dziedzictwa kulturowewo i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: 
1) Teren położony jest w strefie „B" ochrony 
konserwatorskiej – obowiązują warunki 
ochrony konserwatorskiej określone w § 5 
ust. 1. 

2) W zakresie ochrony archeologicznej obowią-
zuj ą ustalenia § 5 ust. 5 i 6. 
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§ 17 

8 TI – teren urządze  infrastruktury technicznej. 

1. Przeznaczenie podstawowe: 
1) Sieci i urządzenia infrastruktury technicznej. 
2) Zieleń urządzona. 

2. Przeznaczenie dopuszczalne: 
1) Drogi wewnętrzne. 
2) Obiekty małej architektury. 
3) Telekomunikacyjne obiekty budowlane, no-
śniki reklamowe w tym reklamy wielkopo-
wierzchniowe. 

3. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
oraz zawospodarowania terenu: 
Odległości obiektów kubaturowych od linii roz-
graniczającej dróg publicznych należy uzgodnić 
z zarządcą drogi. 

§ 18 

R – przeznaczenie podstawowe – tereny rolne. 

1. Ustala się zakaz lokalizacji wszelkiej zabudowy 
kubaturowej, w tym również siedlisk rolników 
i innych  obiektów  związanych  z  produkcją 
rolną. 

2. Ustala się zakaz sytuowania ogrodzeń wzdłuż 
dróg gospodarczych transportu rolnego w odle-
głości mniejszej niż 5 m od osi drogi. 

3. Ustala się zakaz lokalizacji telekomunikacyjnych 
masztów i wież antenowych oraz nośników re-
klamowych. 

4. Dopuszcza się lokalizację napowietrznych i pod-
ziemnych sieci infrastruktury technicznej oraz 
związanych z nimi urządzeń. 

5. W zakresie ochrony archeologicznej obowiązują 
ustalenia § 5 ust. 4, 5 i 6. 

6. Dopuszcza się lokalizację nowych oraz zmianę 
przebiegu lub poszerzanie działek istniejących 
rowów melioracyjnych (wody powierzchniowe 
WS). 

§ 19 

ZL – przeznaczenie podstawowe – tereny lasów 
i zadrzewie . 

1. Ustala się zakaz lokalizacji wszelkiej zabudowy 
kubaturowej, w tym również obiektów związa-
nych z produkcją leśną. 

2. Dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury 
technicznej oraz związanych z nimi urządzeń. 

§ 20 

9.01 – 9.03 WS – przeznaczenie podstawowe – 
wody powierzchniowe (zbiorniki wodne, rowy me-
lioracyjne). 

1. Dopuszcza się likwidację, przesunięcie, przebu-
dowę lub zarurowanie rowów melioracyjnych 
w uzgodnieniu z ich właścicielami; w przypadku 
likwidacji lub przesunięcia rowu teren należy 
włączyć do funkcji terenów sąsiadujących. 

2. Dopuszcza się lokalizację napowietrznych i pod-
ziemnych sieci infrastruktury technicznej oraz 
związanych z nimi urządzeń. 

3. Dopuszcza się likwidację zbiornika przeciwpoża-
rowego w celu zagospodarowania małą architek-
turą oraz zielenią urządzoną. 

4. W przypadku likwidacji zbiornika należy dokonać 
przebudowy systemu melioracyjnego w tym re-
jonie w celu zapewnienia jego drożności. 

§ 21 

10 KDGP 1/2(2/2) – publiczna drowa zbiorcza, 
w ciągu dWogi kWakowek nW 8. 

1. Przeznaczenie podstawowe: 
Drogi publiczne. 

2. Przeznaczenie dopuszczalne: 
1) Zieleń urządzona. 
2) Sieci i urządzenia infrastruktury technicznej – 
wyłącznie za zgodą zarządcy drogi. 

3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
newo oraz wymawania wynikające z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych: 
1) Ustala się zakaz lokalizacji trwałych i tymcza-
sowych obiektów usługowych (kioski, pawi-
lony itp.) oraz nośników reklamowych. 

2) Ustala się ograniczenie dostępności z tere-
nów bezpośrednio przyległych – zakaz wyko-
nywania nowych bezpośrednich włączeń ko-
munikacyjnych z terenów oznaczonych sym-
bolami 2.01MN, 3MN/U, 4.01U, 4.02U, 
6U/P. 

3) przez istniejące i projektowane drogi publicz-
ne. 

4. Parametry i wskaźniki zawospodarowania terenu: 
1) Szerokość w liniach rozgraniczających 40 m. 
2) Minimalna szerokość jezdni 7,0 m. 

5. Ochrona dziedzictwa kulturowewo i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: 
1) W odniesieniu do terenu położonego w strefie 
„B” ochrony konserwatorskiej obowiązują 
warunki ochrony konserwatorskiej określone 
w § 5 ust. 1. 

2) W odniesieniu do terenu położonego w strefie 
„K” ochrony konserwatorskiej obowiązują 
warunki ochrony konserwatorskiej określone 
w § 5 ust. 2. 

3) W odniesieniu do obiektów wpisanych do 
ewidencji zabytków architektury i budownic-
twa obowiązują warunki ochrony konserwa-
torskiej określone w § 5 ust. 4. 

4) W zakresie ochrony archeologicznej obowią-
zuj ą ustalenia § 5 ust. 5 i 6. 

§ 22 

11.01,11.02 KDL 1/2 – publiczna drowa lokalna. 

1. Przeznaczenie podstawowe: 
Drogi publiczne. 

2. Przeznaczenie dopuszczalne: 
1) Zieleń urządzona. 
2) Sieci  i  urządzenia  infrastruktury  technicz-
nej. 

3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
newo oraz wymawania wynikające z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych: 
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Ustala się zakaz lokalizacji trwałych i tymczaso-
wych obiektów usługowych (kioski, pawilony 
itp.) oraz nośników reklamowych. 

4. Parametry i wskaźniki zawospodarowania terenu: 
1) Szerokość pasa drogowego drogi powiatowej 
nr 1983D należy pozostawić w istniejących 
liniach rozgraniczających. 

2) Przekrój ulicy: 1 jezdnia, 2 pasy ruchu. 
3) Należy ograniczać liczbę nowych włączeń 
komunikacyjnych do drogi powiatowej 
nr 1983D przez zapewnienie obsługi komuni-
kacyjnej terenów drogami odbarczającymi 
i wewnętrznymi. 

5. Ochrona dziedzictwa kulturowewo i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: 
1) W odniesieniu do terenu położonego w strefie 
„B” ochrony konserwatorskiej obowiązują 
warunki ochrony konserwatorskiej określone 
w § 5 ust. 1. 

2) W odniesieniu do terenu położonego w strefie 
„K” ochrony konserwatorskiej obowiązują 
warunki ochrony konserwatorskiej określone 
w § 5 ust. 2. 

3) W zakresie ochrony archeologicznej obowią-
zuj ą ustalenia § 5 ust. 5 i 6. 

§ 23 

12.01 – 12.04 KDD 1/2 – publiczne drowi dojaz-
dowe. 

1. Przeznaczenie podstawowe: 
Drogi publiczne. 

2. Przeznaczenie dopuszczalne: 
1) Zieleń urządzona. 
2) Obiekty usługowe, nośniki reklamowe – loka-
lizowane za zgodą zarządcy drogi. 

3) Sieci i urządzenia infrastruktury technicznej. 
3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-

newo oraz wymawania wynikające z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych: 
1) Lokalizacja obiektów usługowych (kioski, 
pawilony itp.) wyłącznie za zgodą zarządcy 
drogi. 

2) Lokalizacji nośników reklamowych wyłącznie 
za zgodą zarządcy drogi. 

4. Parametry i wskaźniki zawospodarowania terenu: 
1) Szerokość   w   liniach   rozgraniczających 
10–16 m. 

2) Przekrój ulicy: 1 jezdnia, 2 pasy ruchu. 
3) W obiektach usługowych lokalizowanych 
w granicach terenu za zgodą zarządcy drogi 
dopuszcza się: 
a) Stosowanie dowolnych form dachów. 
b) Wysokość obiektów nie może przekroczyć 
6 m licząc od poziomu terenu. 

5. Ochrona dziedzictwa kulturowewo i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: 
1) W odniesieniu do terenów położonych 
w strefie „B” ochrony konserwatorskiej obo-
wiązują warunki ochrony konserwatorskiej 
określone w § 5 ust. 1. 

2) W odniesieniu do terenów położonych 
w strefie „K” ochrony konserwatorskiej obo-

wiązują warunki ochrony konserwatorskiej 
określone w § 5 ust. 2. 

3) W zakresie ochrony archeologicznej obowią-
zują ustalenia § 5 ust. 5 i 6. 

§ 24 

13 KDPj – publiczny ciąw pieszo-jezdny 
1. Przeznaczenie podstawowe: 
Droga publiczna. 

2. Przeznaczenie dopuszczalne: 
Sieci i urządzenia infrastruktury technicznej. 

3. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
newo oraz wymawania wynikające z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych: 
Ustala się zakaz lokalizacji obiektów kubaturo-
wych. 

4. Parametry i wskaźniki zawospodarowania terenu: 
Szerokość w liniach rozgraniczających 3–10 m, 
zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu. 

§ 25 

KDw – przeznaczenie podstawowe – drowi wospo-
darcze transportu rolnewo, śródpolne – służące do 
obsługi terenów rolnych. 
1. Przeznaczenie dopuszczalne: 
1) Podziemne sieci infrastruktury technicznej 
oraz związane z nimi urządzenia realizowane 
za zgodą zarządców poszczególnych sieci 
i zgodnie w wymaganiami przepisów odręb-
nych, zieleń urządzona. 

2) Ustala się zakaz lokalizacji trwałych i tymcza-
sowych obiektów usługowych (kioski, pawi-
lony itp.). 

3) Ustala się zakaz sytuowania ogrodzeń wzdłuż 
dróg gospodarczych transportu rolnego 
w odległości mniejszej niż 5 m od osi drogi. 

2. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
oraz zawospodarowania terenu: 
Szerokość    w    liniach    rozgraniczających  
10–13 m. 

§ 26 

W granicach obszaru objętego planem nie występu-
ją obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy 
i infrastruktury technicznej, obszary wymagające 
przekształceń lub rekultywacji, tereny przeznaczone 
pod budowę obiektów handlowych, o których mo-
wa w art. 10 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 23 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, tereny służące organizacji imprez ma-
sowych oraz granice pomników zagłady wraz ze 
strefami ochronnymi, określone na podstawie usta-
wy z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów by-
łych hitlerowskich obozów zagłady. 

R o z d z i a ł  IV 

Ustalenia ko cowe 

§ 27 

Ustala się stawkę służącą naliczeniu opłaty, o której 
mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym – w wysokości 30%. 
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§ 28 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Kobierzyce. 
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 29 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od 
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
 
 
 PRZEWODNICZDCY 
 RWDY GMINY 

 CZESŁAW CZERWIEC 
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Załącznik nr 1 do uchwały Rady 
Gminy Kobierzyce nr XXII/278/08 
z dnia 4 lipca 2008 r. (poz. 2500) 
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Załącznik nr 2 do uchwały Rady 
Gminy Kobierzyce nr XXII/278/08 
z dnia 4 lipca 2008 r. (poz. 2500) 

 
 
 

ROZSTRZYGNIICIE 

o sposobie realizacji, zapisanych w zmianie miejscowewo planu zawospodarowania 
przestrzennewo wsi Rolantowice inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 
naleuą do zada  własnych wminy, oraz zasadach ich finansowania, zwodnie z przepisami 

o finansach publicznych 
 
 

§ 1 

Zgodnie z ustaleniami planu zawartymi w treści uchwały ustala się realizację inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy, polegających na 
budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej oraz budowie dróg gminnych. 

§ 2 

1. Ustala się, że źródłem finansowania inwestycji, o których mowa w § 1, będą: 
1) Środki własne gminy. 
2) Środki pozyskane z funduszy Unii Europejskiej. 
3) Środki pozyskane z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
4) Kredyt bankowy. 
5) Emisja obligacji komunalnych. 

2. Ustala się możliwość wykorzystania innych źródeł finansowania niewymienionych 
w ust. 1, w tym również finansowania inwestycji ze środków prywatnych. 

§ 3 

Wykonanie finansowania inwestycji powierza się Wójtowi Gminy Kobierzyce. 
 

 
 
 
 
 

Załącznik nr 3 do uchwały Rady 
Gminy Kobierzyce nr XXII/278/08 
z dnia 4 lipca 2008 r. (poz. 2500) 

 
 
 

ROZSTRZYGNIICIE 

o sposobie rozpatrzenia uwaw wniesionych do projektu 
zmiany miejscowewo planu zawospodarowania przestrzennewo 
wsi Rolantowice podczas wyłouenia do publicznewo wwlądu 

 
 
Ze względu na brak rozpatrzonych negatywnie przez Wójta Gminy Kobierzyce uwag wnie-
sionych do projektu planu podczas wyłożenia do publicznego wglądu Rada Gminy Kobierzyce 
nie dokonuje rozstrzygnięć wynikających z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717 
z późniejszymi zmianami). 
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Egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych oraz załączniki można nabywać: 

1) w punktach sprzedaży: 

– Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74, 

– Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w 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 Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, 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 powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu  

Wojewódzkiego we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, tel. 0-71/340-62-54. Treść wydawanych dzienników dostępna jest  

w Internecie na stronie: http://www.duw.pl 
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