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2842 

UCHWAŁA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 
NR XXX/465/2008 

z dnia 29 września 2008 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/365/08 Sejmiku Województwa Dolno-
śląskiego z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu przyzna-
wania i przekazywania wsparcia stypendialnego dla uczniów szkół gimna-
zjalnych i ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2008/2009 w wojewódz-
twie dolnośląskim, realizowanego w ramach IX Priorytetu Programu Opera-
cyjnego Kapitał Ludzki – Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.3 – Pomoc 
                stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych 

 Na podstawie art. 18 pkt 19a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o sa-
morządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. 
zm.1)) uchwala się, co następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr XXVII/395/08 Sejmiku Wojewódz-
twa Dolnośląskiego z dnia 27 maja 2008 r. w 
sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania i prze-
kazywania wsparcia stypendialnego dla uczniów 
szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w roku 
szkolnym 2009/2009 w województwie dolnoślą-
skim, realizowanego w ramach IX Priorytetu Pro-
gramu Operacyjnego Kapitał Iudzki – Działanie 9.1, 
Poddziałanie 9.1.3. – Pomoc stypendialna dla 
uczniów szczególnie uzdolnionych (Dz. Urz. Woj. 
Dol. Nr 167, poz. 1906) w § 6 ust. 3 otrzymuje 
Rrzmienie: 
„3. Wnioski należy składać w siedziRie Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Dolnoślą-
skiego – Wydział Edukacji i Nauki, WyRrzeże 
Słowackiego 12-14, Wrocław (oRecnie: wej-
ście od ul. Mazowieckiej 17, IV piętro, pokój 

413, 414) w nieprzekraczalnym terminie do 
dnia 15 października 2008 r. w godzinach pra-
cy urzędu.” 

§ 2 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Zarzą-
dowi Województwa Dolnośląskiego. 

§ 3 

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

PRZEWODNICZWCD SEZMIKU 
WOZEWÓDZTWA DOINOŚIWSKIEGO 

 
JERZY POKÓJ 

_________________ 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, 

poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206 i Nr 167, poz. 
1759, z 2006 r. Nr 126, poz. 875 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 173, poz. 1218. 

 
 
 

2843 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE 
NR XXI/189/2008 

z dnia 16 września 2008 r. 

w sprawie zasad przyznawania stypendiów uczniom romskim 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) 
uchwala się, co następuje: 

 
 

§ 1 

Przyznawanie stypendiów uczniom romskim ma na 
celu zmoRilizowanie ich do uzyskiwania lepszych 
wyników w nauce, zmniejszenie aRsencji na zaję-
ciach szkolnych oraz wyraRianie nawyków odpo-
wiedzialności za własny rozwój, zgodnie z przyję-

tym rządowym „Programem na rzecz społeczności 
romskiej w Polsce na rok 2008”. 

§ 2 

1. Stypendium przyznawane jest uczniom klas  
IV–VI szkół podstawowych, uczniom szkół gim-
nazjalnych oraz szkół ponadgimnazjalnych. 
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2. Stypendium wypłacane jest miesięcznie w okre-
sach: 
1) luty – czerwiec, 
2) wrzesień – styczeń. 

3. Wysokość stypendium jest uzależniona od wy-
sokości otrzymanej dotacji z Rudżetu państwa. 
Pierwsze stypendium wypłacone zostanie 
z chwilą otrzymania środków z Rudżetu pań-
stwa. 

§ 3 

1. W okresie luty – czerwiec stypendium otrzymają 
uczniowie, którzy uzyskali najwyższą średnią 
ocen w I semestrze danego roku szkolnego, 
a w okresie wrzesień – styczeń uczniowie, któ-
rzy uzyskali najwyższą średnią ocen rocznych. 

2. Warunkiem przyznania stypendium danemu 
uczniowi w kolejnym okresie jest podwyższenie 
luR utrzymanie uzyskanej poprzednio średniej 
ocen. 

3. W przypadku identycznej średniej ocen uzyska-
nej przez większą liczRę uczniów ustala się na-
stępujące kryteria dodatkowe: 
1) frekwencja,  

2) ocena zachowania,  
3) opinia asystenta romskiego,  
4) sytuacja materialna rodziny. 

4. Wniosek o przyznanie stypendium dla uczniów 
pochodzenia romskiego składa się na formularzu, 
którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniej-
szej uchwały. 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi 
Miasta Głogowa. 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
 
 
 PRZEWODNICZWCD 
 RADD MIEZSKIEZ 

 RADOSŁAW POBOL 
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Załącznik do uchwały Rady Miejskiej 
w Głogowie nr XXI/189/2008 z dnia 
16 września 2008 r. (poz. 2843) 
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2844 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE 
NR XXI/190/2008 

z dnia 16 września 2008 r. 

w sprawie ustalenia opłaty targowej 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) 
oraz art. 15 i art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 
ze zmianami) uchwala się, co następuje: 

 
 

§ 1 

Ustala się dzienne stawki opłaty targowej poRierane 
na terenie miasta Głogowa, zgodnie z załącznikiem 
do niniejszej uchwały.  

§ 2 

Do poRierania opłaty targowej na terenie miasta 
Głogowa za odpowiednim pokwitowaniem upo-
ważnia się Zakład Budżetowy – Głogowskie ORiek-
ty Usługowe – za wynagrodzeniem w wysokości 
80% poRieranej opłaty targowej.  

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi 
Miasta Głogowa. 

§ 4 

Traci moc uchwała nr IX/79/2007 Rady Miejskiej 
w Głogowie z dnia 11 września 2007 r. w sprawie 
ustalenia opłaty targowej.  

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od  
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego.  
 
 
 PRZEWODNICZWCD 
 RADD MIEZSKIEZ 

 RADOSŁAW POBOL 
 
 

Załącznik do uchwały Rady Miejskiej 
w Głogowie nr XXI/190/2008 z dnia 
16 września 2008 r. (poz. 2843) 

 
Dzienne stawki opłaty targowej obowiązujące 

na terenie miasta Głogowa 
 

I. Przy sprzedaży: 
 

1. Warzyw, owoców, jaj i kwiatów 
a) za zajęcie miejsca m2   3,20 zł 
R) za zajęcie stoiska   8,90 zł 
c) za zajęcie stanowiska z samochodem o powierzchni 4,8 m x 6 m  10,50 zł 
2. Artykułów spożywczych i przemysłowych  
a) za zajęcie miejsca m2   6,50 zł 
R) za zajęcie stoiska 14,20 zł 
c) za zajęcie stanowiska z samochodem o powierzchni 6 m x 6 m  52,00 zł 
d) za zajęcie stanowiska z samochodem o powierzchni 6 m x 3 m 26,00 zł 
e) za zajęcie stanowiska z samochodem o powierzchni 3 m x 3 m 16,00 zł 
3. W pawilonie handlowym 
a) o powierzchni pawilonu do 6 m2   8,90 zł 
R) o powierzchni pawilonu od 6 m2 do 10 m2 13,00 zł 
c) o powierzchni pawilonu od 10 m2 do 12 m2 21,50 zł 

 
 

II. Przy sprzedaży hurtowej z:  
 

1. ciągnika  14,20 zł 
2. samochodu o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 tony  21,50 zł 
3. samochodu ciężarowego  28,20 zł 
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2845 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE 
NR XXI/192/2008 

z dnia 16 września 2008 r. 

w sprawie zaliczenia dróg położonych w granicach administracyjnych 
miasta Głogowa do kategorii dróg gminnych 

 Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 ze zmianami), w związku z art. 7 ustawy z dnia 21 marca 
1985 r. o drogach puRlicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zmia-
nami) uchwala się, co następuje: 

 
 

§ 1 

Zalicza się do kategorii dróg gminnych następujące 
odcinki dróg w granicach administracyjnych miasta 
Głogowa (4,345 km): 
– ulica Generała Władysława Sikorskiego (od 

ul. Marszałka Zózefa Piłsudskiego do Placu Kon-
stytucji 3 Maja – 3,025 km), 

– ulica Bolesława Krzywoustego (od Placu Konsty-
tucji 3 Maja do ul. Wały ChroRrego 0,627 km), 

– ulica Wały ChroRrego (od ul. Bolesława Krzywo-
ustego do ul. Piastowskiej – 0,301 km), 

– ulica Piastowska (od ul. Wały ChroRrego do 
ul. Rudnowskiej – 0,392 km). 

 
 
 
 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi 
Miasta Głogowa. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego, z mocą od 1 stycznia 
2009 r. pod warunkiem poRawienia wyżej wymie-
nionych  dróg  dotychczasowej  kategorii  przez 
Sejmik Województwa Dolnośląskiego. 
 
 
 PRZEWODNICZWCD 
 RADD MIEZSKIEZ 

 RADOSŁAW POBOL 
 
 
 
 
 
 
 
 

2846 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU 
NR XXVI/172/08 

z dnia 1 września 2008 r. 

w sprawie  uchwalenia  miejscowego  planu  zagospodarowania przestrzen-
nego  miasta  Kudowy-Zdroju,  dla  terenu  położonego  przy  ulicy  Słone, 
przeznaczonego  pod mieszkalnictwo  niskiej intensywności, mieszkalnictwo 

pensjonatowe, usługi 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 
oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) 
oraz w związku z uchwałą nr XII/74/07 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 
9 lipca 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowy-Zdroju oraz po 
stwierdzeniu zgodności ustaleń miejscowego planu ze studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowy-Zdroju 
przyjętego uchwałą nr XIII/86/95 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 
29 września 1995 r. Rada Miejska Kudowy-Zdroju uchwala, co następuje: 
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R o z d z i a ł  I 

Ustalenia ogólne 

§ 1 

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego, zwany dalej planem miejscowym, oRejmu-
je oRszar położony w Kudowie-Zdroju, przy ulicy 
Słone, zgodnie z załącznikiem nr 1. 

2. Przedmiotem planu jest: 
1) określenie przeznaczenia terenów oraz wy-

znaczenie linii rozgraniczających tereny 
o różnych funkcjach oraz o różnych zasadach 
zagospodarowania, 

2) określenie lokalnych zasad i standardów 
kształtowania zaRudowy i zagospodarowania 
terenu, 

3) określenie zasad modernizacji, rozRudowy 
i Rudowy systemów komunikacji i infrastruk-
tury technicznej, 

4) określenie szczególnych warunków zagospo-
darowania terenu, wynikających z potrzeR 
ochrony środowiska i prawidłowego zarzą-
dzania zasoRami przyrody, 

5) określenie szczególnych warunków zagospo-
darowania terenu, wynikających z potrzeR 
ochrony dziedzictwa kulturowego. 

§ 2 

1. Następujące określenia stosowane w uchwale 
oznaczają: 
1) uchwała – tekst niniejszej uchwały, 
2) rysunek planu miejscowego – należy przez to 

rozumieć rysunek planu miejscowego na ma-
pie zasadniczej w skali 1:2000, który stano-
wi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, 

3) teren – oRszar wyznaczony na rysunku planu 
liniami rozgraniczającymi, oznaczony symRo-
lem, 

4) przeznaczenie podstawowe terenu – jest to 
część przeznaczenia terenu, która powinna 
dominować na danym terenie, w sposóR 
określony w ustaleniach planu miejscowego, 

5) przeznaczenie uzupełniające – jest to część 
przeznaczenia terenu, które uzupełnia luR 
wzRogaca przeznaczenie podstawowe terenu 
w sposóR określony w ustaleniach planu 
miejscowego, 

6) linia rozgraniczająca – linia rozgraniczająca 
tereny o różnym sposoRie użytkowania, któ-
rym przypisane są różne ustalenia planu miej-
scowego, 

7) nieprzekraczalna linia zaRudowy – linia okre-
ślająca granice terenu, na którym dopuszcza 
się lokalizację Rudynku, 

8) powierzchnia zaRudowy – oRszar zajęty przez 
Rudynek luR Rudynki, ograniczony zewnętrz-
nym oRrysem ścian zewnętrznych w rzucie 
o największej powierzchni, liczonej w ze-
wnętrznym oRrysie ścian zewnętrznych, 

9) urządzenia towarzyszące oRiektom Rudowla-
nym – urządzenia techniczne zapewniające 
możliwość użytkowania oRiektu zgodnie z je-
go przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia 
instalacyjne, ogrodzenia, place postojowe, 
place pod pojemniki na odpadki stałe, 

10) oRiekt małej architektury – urządzenia towa-
rzyszące ciągom pieszym, ulicom i innym 
przestrzeniom puRlicznym takie jak: ławki, 
kosze na śmieci, latarnie, rzeźRy, fontanny 
oraz inne o podoRnym charakterze, 

11) przepisy odręRne – aktualne w momencie 
realizacji niniejszej uchwały przepisy praw-
ne: ustawy wraz z aktami wykonawczymi, 
normy Rranżowe oraz ograniczenia w dys-
ponowaniu terenami, wynikające z prawo-
mocnych decyzji administracyjnych. 

2. W przepisach niniejszej uchwały terminy takie 
jak: oRiekt Rudowlany, Rudynek, zaRudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna, przeRudowa, roz-
Rudowa stosowane są w znaczeniu jakie nadaje 
im ustawa Prawo Budowlane. 

§ 3 

1. Integralną częścią uchwały jest rysunek planu, 
w skali 1:1000, stanowiący załącznik nr 1 do 
niniejszej uchwały. 

2. Kolejnymi załącznikami do uchwały są: 
1) rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag 

wniesionych do wyłożonego do puRlicznego 
wglądu projektu planu miejscowego, stano-
wiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, 

2) rozstrzygnięcie o sposoRie realizacji zapisa-
nych w planie miejscowym inwestycji z za-
kresu infrastruktury technicznej, które należą 
do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich 
finansowania, stanowiące załącznik nr 3 do 
niniejszej uchwały. 

3. Załączniki, o których mowa w ust. 2, nie sta-
nowią ustaleń planu miejscowego. 

§ 4 

Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu 
miejscowego są jego oRowiązującymi ustaleniami: 
1) oznaczenia ogólne: 

a) granice opracowania planu miejscowego, 
R) linie rozgraniczające tereny o różnym sposo-

Rie użytkowania, 
c) symRole identyfikujące tereny, 

2) oznaczenia dotyczące kształtowania zaRudowy 
oraz zagospodarowania terenu: nieprzekraczalne 
linie zaRudowy, 

3) oznaczenia dotyczące ochrony środowiska:  
a) granica strefy „C” ochrony uzdrowiskowej, 
R) granica strefy ochrony sanitarnej cmentarza. 

§ 5 

1. Ustala się następujące kategorie przeznaczeń 
terenu: 
1) zaRudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 
2) usługi – działalność usługowa o nieznaczą-

cym oddziaływaniu na zdrowie ludzi i środo-
wisko, 

3) cmentarz, 
4) zieleń urządzona – urządzone i zakompono-

wane zespoły zieleni o wysokich walorach 
krajoRrazowych przystosowane dla potrzeR 
rekreacji i wypoczynku, 

5) zieleń nieurządzona, 
6) tereny łąk i pastwisk, 
7) wody płynące – rzeki, potoki, 
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  8) wody stojące – sadzawki, oczka wodne, 
  9) ulica lokalna, 
10) ulica dojazdowa, 
11) ulica dojazdowa wewnętrzna, 
12) parking. 

2. Na każdym z terenów zakazuje się przeznaczeń 
innych niż te, które są dla niego ustalone w pla-
nie miejscowym. 

§ 6 

Na terenach, dla których dopuszcza się zaRudowę 
oRiektami Rudowlanymi, dopuszcza się sytuowanie 
urządzeń towarzyszących oRiektom Rudowlanym, 
o ile nie jest to sprzeczne z innymi ustaleniami pla-
nu miejscowego. 

§ 7 

Ustalenia dotyczące ochrony środowiska 

  1. Teren oRjęty opracowaniem planu miejscowego 
leży w zasięgu następujących oRszarów chro-
nionych: 
1) strefy „C” ochrony uzdrowiskowej, 
2) oRszaru górniczego, 
3) otuliny Parku Narodowego Gór Stołowych, 
4) oRszaru głównego zRiornika wód podziem-

nych (GZWP nr 341) „Niecka Wewnątrz-
sudecka Kudowa-Zdrój – Bystrzyca Kłodz-
ka”. 

  2. Należy ściśle respektować przepisy odręRne 
dotyczące oRszarów, o których mowa 
w ust. 1. 

  3. Dla strefy, „C” ochrony uzdrowiskowej, pro-
centowy udział terenów zielonych dla każdej 
nowej działki przewidzianej pod zaRudowę po-
winien wynosić nie mniej niż 50% powierzchni 
działki. 

  4. Część terenu opracowania planu położona jest 
w zasięgu strefy ochrony sanitarnej cmentarza. 

  5. Dla terenu, o którym mowa w ust. 4, oRowią-
zuje zakaz sytuowania zaRudowy mieszkanio-
wej. 

  6. ORowiązuje zakaz deformowania koron drzew, 
z wyjątkiem droRnych korekt ze względów 
Rezpieczeństwa oraz zaRiegów pielęgnacyj-
nych. 

  7. Należy zachować istniejący drzewostan. 
  8. W zakresie ochrony zasoRów i czystości wód 

podziemnych i powierzchniowych oRowiązują 
ustalenia zawarte w § 11, § 12 i § 13 niniej-
szej uchwały. 

  9. W zakresie ochrony i zachowania właściwego 
standardu jakości powietrza oRowiązują ustale-
nia zawarte w § 15 niniejszej uchwały. 

10. W zakresie ochrony przed polami magnetycz-
nymi i elektroenergetycznymi oRowiązują usta-
lenia zawarte w § 14 i § 17 niniejszej uchwały. 

§ 8 

Ustalenia dotyczące ochrony krajobrazu 
oraz dziedzictwa kulturowego 

1. Wyznacza się strefę oRserwacji archeologicznej 
„OW” o przeRiegu pokazanym na rysunku planu. 

2. Dla strefy, o której mowa w ust. 1, ustala się 
oRowiązek uzgadniania wszelkich prac ziemnych 
z właściwymi służRami ochrony zaRytków. 

3. W odniesieniu do oRiektów wpisanych do gmin-
nej ewidencji zaRytków nieruchomych miasta 
Kudowy-Zdroju, pokazanych na rysunku planu, 
oRowiązują następujące ustalenia: 
1) oRowiązuje zachowanie ukształtowania Rryły 

Rudynku, w tym w szczególności jego oRrysu 
zewnętrznego, wysokości, kształtu dachu, 

2) oRowiązuje zachowanie rozplanowania ele-
wacji, w tym zachowanie głównych wejść do 
Rudynku oraz układu otworów okiennych 
i drzwiowych, ważniejszych podziałów archi-
tektonicznych elewacji oraz takich elemen-
tów jak werandy, ganki, i podoRne, 

3) oRowiązuje stosowanie materiałów wykoń-
czeniowych elewacji zewnętrznych oraz da-
chów identycznych luR podoRnych do orygi-
nalnych. 

4. Dopuszcza się lokalizacje reklam dotyczących 
wyłącznie działalności prowadzonej na przedmio-
towym terenie. 

5. Dopuszcza się lokalizacje oRiektów i taRlic in-
formacyjnych stanowiących elementy miejskiego 
systemu wizualnego, oraz inne stanowiące 
oznaczenia turystyczne. 

6. Reklamy i taRlice, o których mowa w ust. 1 
i ust. 2, należy umieszczać na Rudynkach, na-
tomiast jako wolno stojące w formie oRiektów 
małej architektury. 

7. ORowiązuje zakaz wznoszenia ogrodzeń z prefa-
Rrykowanych elementów Retonowych oraz in-
nych ogrodzeń pełnych. 

§ 9 

Ustalenia dotyczące komunikacji pieszej 
i kołowej 

1. Wyznacza się ulicę lokalną, w odniesieniu do 
której oRowiązują następujące ustalenia: 
1) ustala się zmienną szerokość w liniach roz-

graniczających, 
2) oRowiązuje jezdnia mająca po jednym pasie 

ruchu w każdym kierunku jazdy, 
3) minimalna szerokość pasa ruchu powinna 

wynosić 3 metry, 
4) oRowiązuje wydzielenie oRustronnych chod-

ników. 
2. Wyznacza się ulice dojazdowe, w odniesieniu do 

których oRowiązują następujące ustalenia: 
1) szerokość w liniach rozgraniczających dla 

projektowanych ulic powinna wynosić co naj-
mniej 6 metrów, 

2) oRowiązuje jezdnia mająca po jednym pasie 
ruchu w każdym kierunku jazdy, 

3) dopuszcza się, aRy nie wyodręRniać jezdni 
i chodników. 

3. Wyznacza się ulice dojazdowe wewnętrzne, dla 
których oRowiązują następujące ustalenia:  
1) szerokość w liniach rozgraniczających wynosi 

co najmniej 5 metrów, 
2) dopuszcza się, aRy nie wyodręRniać jezdni 

i chodników. 
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§ 10 

Zaopatrzenie w wodę 

Pokrycie potrzeR w zakresie zaopatrzenia w wodę 
w oRszarze oRjętym planem miejscowym z istnieją-
cej i projektowanej miejskiej sieci wodociągowej. 

§ 11 

Odprowadzanie ścieków bytowych 

1. Ścieki Rytowe z oRszaru oRjętego planem miej-
scowym należy odprowadzać do miejskiej sieci 
kanalizacyjnej. 

2. ORowiązuje zakaz odprowadzania ścieków Ry-
towych i przemysłowych Rezpośrednio do gleRy, 
rowów melioracyjnych Rądź cieków wodnych. 

§ 12 

Odprowadzanie ścieków opadowych 

1. Ścieki opadowe z oRszaru oRjętego planem miej-
scowym należy odprowadzać poprzez piaskow-
niki luR separatory do miejskiej sieci kanalizacji 
deszczowej. 

2. Dopuszcza się odprowadzanie ścieków opado-
wych poprzez piaskowniki luR separatory do:  
1) zRiorników Rezodpływowych z przeznacze-

niem dla celów gospodarczych, 
2) rowów melioracyjnych. 

§ 13 

Gospodarka odpadami 

1. Dla oRiektów Rudowlanych należy zapewnić 
utwardzone place pod pojemniki na odpadki sta-
łe zapewniające możliwość segregacji odpadów. 

2. Odpady z terenu oRjętego planem miejscowym 
należy wywozić na komunalne składowisko od-
padów. 

3. ORowiązuje zakaz gromadzenia jakichkolwiek 
odpadów w oRszarze oRjętym planem. 

§ 14 

Zaopatrzenie w energię elektryczną 

1. Pokrycie potrzeR w zakresie zaopatrzenia 
w energię elektryczną w oRszarze oRjętym pla-
nem miejscowym z istniejącej i projektowanej 
sieci energetycznej. 

2. Sieci i przyłącza niskiego napięcia należy reali-
zować w formie podziemnych sieci kaRlowych. 

3. Urządzenia zaopatrzenia w energię elektryczna, 
w szczególności stacje transformatorowe, nale-
ży realizować w oRręRie terenów przewidzia-
nych pod zaRudowę. 

§ 15 

Zaopatrzenie w energię cieplną 

Pokrycie potrzeR w zakresie zaopatrzenia w energię 
cieplną w oRszarze oRjętym planem miejscowym 
w oparciu o następujące źródła ciepła: 
1) gaz ziemny, 
2) olej opałowy, 
3) energię elektryczną, 
4) energię ze źródeł odnawialnych, 

5) niskoemisyjne systemy ogrzewania na paliwa 
stałe wyłącznie dla Rudynków istniejących. 

§ 16 

Zaopatrzenie w gaz 

Pokrycie potrzeR w zakresie zaopatrzenia w gaz 
w oRszarze oRjętym planem miejscowym z istnieją-
cej i projektowanej sieci gazowej. 

§ 17 

Przyłącza telekomunikacyjne 

1. Sieci i przyłącza telekomunikacyjne realizować 
wyłącznie w formie podziemnych linii kaRlo-
wych. 

2. Zakazuje się realizacji urządzeń sieci radiokomu-
nikacyjnych, anten telefonii komórkowej w for-
mie wolno stojących Rudynków i Rudowli. 

R o z d z i a ł  II 

Ustalenia szczegółowe 

§ 18 

Tereny 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 8MN 

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symRolami 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 8MN ustala 
się przeznaczenie terenu:  
1) przeznaczenie podstawowe: zaRudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna. 
2) przeznaczenie uzupełniające: 

a) zieleń urządzona, 
R) wody stojące. 

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, oRowiązu-
ją następujące ustalenia dotyczące ukształtowa-
nia Rudynków:  
1) liczRa nadziemnych kondygnacji nie może Ryć 

większa niż 2 kondygnacje, licząc łącznie 
z poddaszem, 

2) oRowiązuje nachylenie połaci dachowych pod 
kątem 40–45 stopni, 

3) oRowiązują dachy dwuspadowe.  
3. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, oRowią-

zują następujące ustalenia dotyczące sposoRu 
zagospodarowania terenu:  
1) ustala się nieprzekraczalną linię zaRudowy 

w odległości co najmniej 6 metrów od linii 
rozgraniczającej ulicy o przeRiegu pokazanym 
na rysunku planu, 

2) powierzchnia zaRudowy wszelkich kuRaturo-
wych oRiektów Rudowlanych nie może prze-
kraczać 25% powierzchni działki, 

3) co najmniej 50% powierzchni terenu należy 
zagospodarować jako powierzchnie niezaRu-
dowane i nieutwardzone, w formie zieleni 
urządzonej, 

4) dopuszcza się oRiekty małej architektury. 

§ 19 

Tereny 5MN, 6MN, 7MN 

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symRolami 5MN, 6MN, 7MN ustala się przezna-
czenie terenu:  
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1) przeznaczenie podstawowe: zaRudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna, 

2) przeznaczenie uzupełniające: 
a) zieleń urządzona, 
R) wody stojące. 

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, oRowiązu-
ją następujące ustalenia dotyczące ukształtowa-
nia Rudynków:  
1) liczRa nadziemnych kondygnacji nie może Ryć 

większa niż 2 kondygnacje, licząc łącznie 
z poddaszem, 

2) oRowiązuje nachylenie połaci dachowych pod 
kątem 40–45 stopni, 

3) oRowiązują dachy dwuspadowe. 
3. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, oRowią-

zują następujące ustalenia dotyczące sposoRu 
zagospodarowania terenu:  
1) ustala się nieprzekraczalną linię zaRudowy 

w odległości co najmniej 6 metrów od linii 
rozgraniczającej ulicy o przeRiegu pokazanym 
na rysunku planu, 

2) ustala się nieprzekraczalną linię zaRudowy 
w odległości 10 metrów od krawędzi jezdni 
ulicy Słone, 

3) powierzchnia zaRudowy wszelkich kuRaturo-
wych oRiektów Rudowlanych nie może prze-
kraczać 25% powierzchni działki, 

4) co najmniej 50% powierzchni terenu należy 
zagospodarować jako powierzchnie niezaRu-
dowane i nieutwardzone, w formie zieleni 
urządzonej, 

5) dopuszcza się oRiekty małej architektury. 
4. Dla terenów 5MN, 7MN oRowiązują ustalenia 

zawarte w § 8 ust. 3. 

§ 20 

Teren 1U 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
Rolem 1U ustala się przeznaczenie terenu: 
1) przeznaczenie podstawowe: usługi, 
2) przeznaczenie uzupełniające: 

a) zieleń urządzona, 
R) parking. 

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, oRowiązu-
ją następujące ustalenia dotyczące ukształtowa-
nia Rudynków: 
1) liczRa nadziemnych kondygnacji nie może Ryć 

większa niż 3 kondygnacje, licząc łącznie 
z poddaszem, 

2) oRowiązują  dachy  symetryczne  o  nachyle-
niu połaci dachowych pod kątem 40–45 
stopni. 

3. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, oRowiązu-
ją następujące ustalenia dotyczące sposoRu za-
gospodarowania terenu: 
1) powierzchnia zaRudowy wszelkich kuRaturo-

wych oRiektów Rudowlanych nie może prze-
kraczać 25% powierzchni działki, 

2) co najmniej 50% powierzchni terenu należy 
zagospodarować jako powierzchnie niezaRu-
dowane i nieutwardzone, w formie zieleni 
urządzonej, 

3) dopuszcza się oRiekty małej architektury. 

§ 21 

Teren 1ZC 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
Rolem 1ZC ustala się przeznaczenie terenu: 
cmentarz. 

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, ustala się 
strefę ochrony sanitarnej w odległości 50 me-
trów od granicy cmentarza, dla której oRowiązu-
je zakaz sytuowania zaRudowy mieszkaniowej. 

§ 22 

Teren 1RZ 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
Rolem 1RZ ustala się przeznaczenie terenu: łąki i 
pastwiska. 

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, oRowiązu-
je zakaz zaRudowy. 

§ 23 

Teren 1ZN 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
Rolem 1ZN ustala się przeznaczenie terenu: zie-
leń nieurządzona. 

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, oRowiązu-
je zakaz zaRudowy. 

§ 24 

Teren 1WP/ZN 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
Rolem 1WP/ZN ustala się przeznaczenie terenu:  
a) wody płynące, 
R) zieleń nieurządzona. 

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, zakazuje 
się wycinania drzew i krzewów stanowiących 
naturalną oRudowę cieków wodnych, z wyjąt-
kiem prac porządkowych związanych z utrzyma-
niem drożności koryta rzecznego. 

§ 25 

Teren 1KL 

3. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
Rolem 1KI, ustala się przeznaczenie terenu: uli-
ca lokalna. 

4. Dla ulicy lokalnej, o której mowa w ust. 1, oRo-
wiązują ustalenia zawarte w § 9 ust. 1. 

§ 26 

Tereny 1KD, 2KD, 3KD, 4KD, 5KD 

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symRolami 1KD, 2KD, 3KD, 4KD, 5KD ustala się 
przeznaczenie terenu: ulica dojazdowa. 

2. Dla ulic dojazdowych, o których mowa w ust. 1, 
oRowiązują ustalenia zawarte w § 9 ust. 2. 

§ 27 

Tereny 1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW 

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symRolami 1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW ustala 
się przeznaczenie terenu: ulica dojazdowa we-
wnętrzna. 
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2. Dla ulic dojazdowych wewnętrznych, o których 
mowa w ust. 1, oRowiązują ustalenia zawarte 
w § 9 ust. 3. 

R o z d z i a ł  III 

Ustalenia końcowe 

§ 28 

1. Na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym, ustala się jednorazową 
opłatę od wzrostu wartości nieruchomości 
w wysokości 30%. 

2. Stawka procentowa, o której mowa w ust. 1, 
jest podstawą do naliczenia i poRrania jednora-
zowej opłaty należnej od właściciela nierucho-
mości dla Miasta Kudowy-Zdroju przy zRyciu 
nieruchomości. 

§ 29 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta Kudowy-Zdroju. 

§ 30 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od 
daty jej opuRlikowania w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego. 
 
 
 
 PRZEWODNICZWCD 
 RADD MIEZSKIEZ 

 BOGUSŁAW BURGER 
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Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miej-
skiej Kudowy-Zdroju nr XXVI/172/08 
z dnia 1 września 2008 r. (poz. 2846) 
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Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miej-
skiej Kudowy-Zdroju nr XXVI/172/08 
z dnia 1 września 2008 r. (poz. 2846) 

 
 

zawierający informację o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu 
 
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Kudowa-Zdrój dla terenu położonego w oRręRie 
Słone Rył wyłożony do puRlicznego wglądu w siedziRie Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju w dniach od 
7 maja 2008 r. do 28 maja 2008 r. Informację o terminach: wyłożeniu projektu planu do puRlicznego 
wglądu, dyskusji puRlicznej i możliwości zgłaszania uwag Burmistrz Miasta Kudowa-Zdrój ogłosił za po-
mocą komunikatu/oRwieszczenia umieszczonego w Tygodniku Powiatowym Euroregion Glacensis z dnia 
30 kwietnia 2008 r. oraz na taRlicy ogłoszeń urzędowych Urzędu Miasta w Kudowie-Zdroju. Projekt planu 
wyłożono wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. 

W trakcie wyłożenia planu oraz w terminie 14 dni po wyłożeniu planu nie wpłynęły żadne uwagi. 

W dniu 11 czerwca 2008 r. o godz. 12 wyznaczono termin dyskusji puRlicznej. Stawili się projektanci 
planu oraz współpracujący przedstawiciele Urzędu Miasta. Nie przyRyły inne osoRy zainteresowane pla-
nem. Nie zgłoszono uwag do panu. Stwierdza się, że plan miejscowy zyskał akceptację zainteresowanych 
stron oraz społeczeństwa Kudowy-Zdroju. 

W planie uwzględniono wszystkie uwagi, wnioski i zalecenia zainteresowanych stron, jednostek opiniują-
cych i uzgadniających, zgłoszone przed, w trakcie i po opracowaniu projektu planu miejscowego. 
 
 

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miej-
skiej Kudowy-Zdroju nr XXVI/172/08 
z dnia 1 września 2008 r. (poz. 2846) 

 
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
należących do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania 

Dla potrzeR miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wymienionego w punkcie 1, opraco-
wano prognozę skutków finansowych uchwalenia planu zawierającą: 
• analizę ustaleń planu miejscowego; 
• analizę planowanych inwestycji, w tym program prac infrastrukturalnych; 
• analizę kosztów inwestycji; 
• analizę kosztów związanych wykupem nieruchomości; 
• analizę dochodów z tytułu wzrostu wartości nieruchomości; 
• analizę dochodów z tytułu podatku od nieruchomości, Rilans kosztów prac infrastrukturalnych; 
• analizę dochodów z tytułu opłaty adiacenckiej; 
• analizę dochodów z tytułu opłaty planistycznej; 
• analizę dochodów z tytułu podatku od działalności gospodarczej. 
Dokonano zRiorczego podsumowania kosztów i przychodów. 

Prognozowane koszty do poniesienia przez miasto Kudowa-Zdrój w wyniku realizacji planu wyniosą 
3 204 434 zł. 

Prognozowane przychody do uzyskania przez miasto Kudowa-Zdrój wyniosą 6 461 857 zł. 

Zyski z opłaty adiacenckiej, dopływ środków finansowych z tytułu podatków od Rudynków i Rudowli, 
oraz działalności gospodarczej pozwalają założyć rekompensatę kosztów poniesionych przez gminę. 

Miasto poniesie koszty związane z Rudową i przeRudową sieci wodociągowej i kanalizacyjnych oraz prze-
Rudową ulic gminnych. 
Koszty realizacji: sieci i przyłączy energetycznych, gazowych i telekomunikacyjnych poniosą jednostki 
zarządzające poszczególnymi mediami. 
Koszty związane z realizacją: przyłączy do sieci i urządzeń infrastruktury technicznej: w zakresie zaopa-
trzenia w wodę, usuwania ścieków sanitarnych i opadowych poniosą inwestorzy poszczególnych zadań. 

Uwaga: szczegółowe wyliczenia kosztów zawarte są w Prognozie skutków finansowych. 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE 
NR VII/154/08 

z dnia 28 sierpnia 2008 r. 

w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury 

 Na podstawie art. 9 ust. 1, art. 18 ust. 9 lit. „h” ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 ze zmianami), art. 9, art. 11, art. 13, art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 
25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kultural-
nej (Dz. U. Nr 114, poz. 493 ze zmianami) oraz art. 8 ust. 1 i 2, art. 9 ust. 2 
i art. 10 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o RiRliotekach (Dz. U. Nr 85, 
poz. 539 ze zmianami) Rada Miejska w IuRawce uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Tworzy się samorządową instytucję kultury pod 
nazwą Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury. 

2. SiedziRą Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury jest 
miasto IuRawka, Rudynek przy ulicy Przyjaciół 
Żołnierza 6a. 

3. Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury nadaje się 
statut w Rrzmieniu określonym załącznikiem do 
niniejszej uchwały. 

§ 2 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, z chwilą wpisu 
do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez 
Gminę IuRawka, uzyskuje osoRowość prawną. 

§ 3 

Przedmiotem działania Miejsko-Gminnego Ośrodka 
Kultury Rędzie zaspokajanie zRiorowych potrzeR 
wspólnoty w zakresie kultury, a w szczególności: 
a) tworzenie, upowszechnianie i ochrona kultury 

i kultury fizycznej, 
R) prowadzenie działalności RiRliotecznej. 
 
 
 
 

§ 4 

W celu prowadzenia działalności, o której mowa 
w § 3, Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury prze-
każe się niezRędne mienie gminne. 

§ 5 

Niniejsza uchwała stanowi akt o utworzeniu insty-
tucji kultury w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
25 października 1991 r. o organizowaniu i prowa-
dzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. Nr 114, 
poz. 493 ze zmianami). 

§ 6 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta IuRawka. 

§ 7 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego, z mocą oRowiązującą od 1 stycznia 
2009 r. 
 
 
 PRZEWODNICZWCD 
 RADD MIEZSKIEZ 

 WIESŁAW OSIŃSKI 

 
 
 

Załącznik do uchwały Rady Miejskiej 
w Lubawce nr VII/154/08 z dnia 
28 sierpnia 2008 r. (poz. 2847) 

 
 

STATUT 
MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W LUBAWCE 

 
 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w IuRawce, zwa-
ny dalej „Ośrodkiem”, jest samorządową instytucją 
kultury działającą na podstawie aktu o jej utworze-
niu, niniejszego statutu oraz stosownych przepisów 
prawa powszechnie oRowiązującego. 

§ 2 

1. Organizatorem Miejsko-Gminnego Ośrodka Kul-
tury jest Rada Miejska w IuRawce. 

2. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury posiada oso-
Rowość  prawną  i  jest  wpisany  do  rejestru 
instytucji kultury prowadzonego przez Organiza-
tora. 
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§ 3 

1. SiedziRą Ośrodka jest miasto IuRawka, Rudynek 
przy ul. Przyjaciół Żołnierza 6a. 

2. Terenem działania Ośrodka jest oRszar gminy 
IuRawka, z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Ośrodek może współpracować z instytucjami 
oraz organizacjami o podoRnym profilu działalno-
ści, a w związku z tą współpracą prowadzić 
działania także poza oRszarem, o którym mowa 
w ust. 2. 

§ 4 

Nadzór nad działalnością Ośrodka, w imieniu Orga-
nizatora, sprawuje Burmistrz Miasta IuRawka. 

II. CELE I ZADANIA 

§ 5 

Podstawowym celem Ośrodka jest prowadzenie 
działalności kulturalnej i RiRliotecznej, realizowanej 
w szczególności poprzez: 
a) organizowanie różnorodnych form edukacji kul-

turalnej i wychowania przez sztukę, 
R) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego 

ruchu artystycznego oraz zainteresowania wie-
dzą i sztuką, 

c) tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, 
a także rękodzieła ludowego i artystycznego, 

d) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie 
i ochronę materiałów RiRliotecznych, 

e) udostępnianie posiadanych zRiorów RiRliotecz-
nych użytkownikom, 

f) popularyzację czytelnictwa oraz upowszechnia-
nie wiedzy i kultury, 

g) rozpoznawanie, rozRudzanie i zaspokajanie po-
trzeR oraz zainteresowań kulturalnych, 

h) działalność informacyjną i promocyjną z zakresu 
czytelnictwa i kultury, 

i) działalność wydawniczą, instruktażowo-meto-
dyczną i szkoleniową z zakresu kultury, edukacji 
kulturalnej oraz pracy RiRliotekarskiej. 

§ 6 

1. Ośrodek może również, na ogólnych zasadach 
określonych w odręRnych przepisach, prowadzić 
działalność inną niż określona w § 5. 

2. Dochody z działalności, o której mowa w ust. 1, 
mogą Ryć wykorzystywane wyłącznie w celu fi-
nansowania działalności statutowej Ośrodka. 

III. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE 

§ 7 

Organizację wewnętrzną Ośrodka określa regulamin 
organizacyjny nadawany przez Dyrektora, po zasię-
gnięciu opinii Organizatora oraz opinii działających 
w Ośrodku organizacji związkowych i stowarzyszeń 
twórców. 

§ 8 

1. Dyrektora powołuje i odwołuje się na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 25 października 

1991 r., o organizowaniu i prowadzeniu działal-
ności kulturalnej (Dz. U. Nr 114, poz. 493 
z późn. zm.). 

2. Dyrektor zarządza całokształtem działalności 
merytorycznej, finansowej i gospodarczej Ośrod-
ka oraz reprezentuje go na zewnątrz. 

3. Dyrektor Ośrodka wykonuje przysługujące pra-
codawcy czynności z zakresu prawa pracy wo-
Rec wszystkich podległych mu pracowników. 

§ 9 

1. W Ośrodku mogą działać komisje, zespoły 
i kolegia jako organy pomocnicze, opiniodawcze 
i doradcze Dyrektora. 

2. Komisje, zespoły i kolegia powołuje Dyrektor 
w drodze wewnętrznego zarządzenia. W tym 
samym tryRie Dyrektor określa ich nazwy oraz 
przedmiot i zakres działania. 

IV. MAJĄTEK I GOSPODARKA FINANSOWA 

§ 10 

1. Ośrodek prowadzi samodzielną gospodarkę fi-
nansową na zasadach określonych przepisami 
ustawy z 25 października 1991 r., o organizo-
waniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 
(Dz. U. Nr 114, poz. 493 z późn. zm.). 

2. Organizator zapewnia Ośrodkowi środki nie-
zRędne do rozpoczęcia i prowadzenia działalno-
ści podstawowej oraz do utrzymania oRiektów, 
w których ta działalność jest prowadzona. 

§ 11 

1. Ośrodek pokrywa koszty Rieżącej działalności 
i zoRowiązania z uzyskiwanych przychodów. 

2. Przychodami Ośrodka są: 
a) wpływy z prowadzonej działalności, 
R) dotacja z Rudżetu gminy, 
c) środki otrzymane od osóR fizycznych i praw-

nych, 
d) wpływy z innych źródeł. 

3. Wysokość rocznej dotacji z Rudżetu gminy na 
działalność Ośrodka ustala Organizator. 

4. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest 
roczny plan działalności zatwierdzony przez Dy-
rektora z zachowaniem wysokości dotacji przy-
znawanej przez Organizatora. 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 12 

Zmian w niniejszym Statucie może dokonywać 
Organizator, w tryRie właściwym dla jego uchwale-
nia. 

§ 13 

Iikwidacja Ośrodka, jego podział luR połączenie 
z inną instytucją kultury, może nastąpić na zasa-
dach określonych przepisami ustawy z 25 paździer-
nika 1991 r., o organizowaniu i prowadzeniu dzia-
łalności kulturalnej (Dz. U. Nr 114, poz. 493 z 
późn. zm.). 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W OLSZYNIE 
NR VII/39/2008 

z dnia 3 września 2008 r. 

w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy 
de minimis dla przedsiębiorców  tworzących  nowe miejsca pracy na terenie 

Gminy Olszyna 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
ze zm.), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opła-
tach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.) Rada Miejska 
w Olszynie uchwala się, co następuje: 

 
 
 

§ 1 

PrzedsięRiorca może uzyskać pomoc, jeżeli wartość 
tej pomocy Rrutto łącznie z wartością innej pomocy 
de minimis, otrzymanej w okresie trzech kolejnych 
lat kalendarzowych, nie przekracza kwoty 
200 000 euro, a dla działających w sektorze trans-
portu drogowego kwoty 100 000 euro. 

§ 2 

Zwalnia się od podatku od nieruchomości, w ra-
mach pomocy de minimis grunty, Rudynki i Rudow-
le należące do przedsięRiorców tworzących nowe 
miejsca pracy na terenie Gminy Olszyna. Zwolnie-
nia Rędą udzielane na zasadach określonych w roz-
porządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006. 

§ 3 

Zwolnienia od podatku od nieruchomości nie mogą 
otrzymać przedsięRiorcy: 
1. Znajdujący się w trudnej sytuacji, w rozumieniu 

pkt 9–11 Wytycznych dotyczących pomocy 
państwa w celu ratowania i restrukturyzacji 
przedsięRiorstw znajdujących się w trudnej sy-
tuacji (Dz. Urz. UE C 244, 1.10.2004, s. 2). 

2. Działający w dziedzinie produkcji podstawowej 
produktów rolnych wymienionych w załączniku I 
do Traktatu. 

3. Działający w dziedzinie przetwarzania i wprowa-
dzania do oRrotu produktów rolnych wymienio-
nych w załączniku I do Traktatu w przypadku, 
gdy: 
1) wysokość pomocy ustalana jest na podsta-

wie ceny luR ilości takich produktów zaku-
pionych od producentów surowców luR 
wprowadzonych na rynek przez podmioty 
gospodarcze oRjęte pomocą; 

2) przyznanie pomocy zależy od faktu jej prze-
kazania w części luR w całości producentom  
surowców. 

4. Prowadzący działalność w sektorach: ryRołów-
stwa i akwakultury oraz węgla. 

5. Prowadzący działalność związaną z wywozem 
do państw trzecich luR państw członkowskich 
w sytuacji, gdy pomoc RyłaRy Rezpośrednio 
związana z ilością wywożonych produktów, 
tworzeniem i prowadzeniem sieci dystryRucyjnej 
luR innymi wydatkami Rieżącymi związanymi 
z prowadzeniem działalności eksportowej. 

6. Prowadzący działalność uwarunkowaną pierw-
szeństwem korzystania z towarów krajowych 
w stosunku do towarów sprowadzanych z za-
granicy. 

7. Prowadzący działalność zaroRkową w zakresie 
drogowego transportu towarowego w sytuacji, 
gdy pomoc przeznaczona RyłaRy na naRywanie 
pojazdów przeznaczonych do transportu drogo-
wego. 

§ 4 

Ogólne warunki dopuszczalności pomocy na pod-
stawie uchwały: 
1. Utworzenie na terenie Gminy Olszyna nowych 

miejsc pracy, przy czym warunek utworzenia 
nowych miejsc pracy uważa się za spełniony, je-
śli nastąpił u przedsięRiorcy wzrost netto liczRy 
pracowników w odniesieniu do średniego za-
trudnienia z ostatnich 12 miesięcy poprzedzają-
cych fakt naRycia uprawnień do zwolnienia, 
w przeliczeniu na osoRy zatrudnione w pełnym 
wymiarze czasu pracy. 

 Przy ustalaniu poziomu zatrudnienia uwzględnia 
się tylko pracowników zatrudnionych na pełnym 
etacie w ciągu jednego roku, natomiast ilość 
osóR zatrudniona w niepełnym wymiarze luR 
przy pracy sezonowej stanowią ułamkowe czę-
ści. 

2. Utrzymanie zwiększonego zatrudnienia przez 
okres co najmniej 24 miesięcy, licząc od dnia 
utworzenia nowych miejsc pracy. 

3. Zgłoszenie organowi podatkowemu – Burmi-
strzowi Olszyny, zamiaru korzystania z pomocy, 
na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do 
uchwały, nie później niż w ciągu 6 miesięcy od 
dnia, w którym przedsięRiorca utworzył nowe 
miejsca pracy wraz z: 
1) korektą informacji o nieruchomościach 

i oRiektach Rudowlanych IN-1 dane o zwol-
nieniach podatkowych w podatku od nieru-
chomości – w przypadku, gdy przedsięRiorcą 
jest osoRa fizyczna; 

2) korektą deklaracji na podatek od nieruchomo-
ści DN-1 dane o zwolnieniach podatkowych 
w podatku od nieruchomości – w przypadku, 
gdy przedsięRiorcą jest osoRa prawna, jed-
nostka organizacyjna luR spółka niemająca 
osoRowości prawnej; 
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3) uwierzytelnionymi kserokopiami deklaracji 
ZUS z ostatnich 12 miesięcy; 

4) deklaracją o utrzymaniu zwiększonego za-
trudnienia przez okres co najmniej 24 miesię-
cy, licząc od dnia utworzenia nowych miejsc 
pracy; 

5) oświadczeniem o pomocy de minimis otrzy-
manej w ciągu trzech kolejnych lat kalenda-
rzowych, wraz z załączonymi wszystkimi za-
świadczeniami o pomocy de minimis, według 
wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do 
uchwały; 

6) informacją o otrzymanej innej pomocy pu-
Rlicznej dotyczącej tych samych kosztów 
kwalifikujących się do oRjęcia pomocą 
w związku z realizacją których udzielana jest 
pomoc de minimis alRo informacją o nie-
otrzymaniu pomocy puRlicznej, na formularzu 
stanowiącym załącznik do rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. 
w sprawie informacji o otrzymanej pomocy 
puRlicznej oraz informacji o nieotrzymaniu 
pomocy (Dz. U. z 2007 r. Nr 61, poz. 413); 

7) oświadczeniem, że przedsięRiorca nie podlega 
wyłączeniom wynikającym z § 3 uchwały. 

§ 5 

1. Za każde nowo utworzone miejsce pracy zwal-
nia się od podatku od nieruchomości w pierw-
szym roku zwolnienia: 
1) 40 m2 powierzchni Rudynków zajętych na 

prowadzenie działalności gospodarczej luR 
Rudynków związanych z prowadzeniem dzia-
łalności gospodarczej; 

2) 400 m2 powierzchni gruntów zajętych luR 
związanych z działalnością gospodarczą; 

3) 4000 zł wartości Rudowli związanych 
z działalnością gospodarczą. 

2. W kolejnych latach wysokość zwolnienia wzra-
sta o 10% rocznie w stosunku do roku poprzed-
niego. 

3. Łączny okres zwolnienia nie może przekroczyć 
pięciu lat, licząc od dnia naRycia prawa do zwol-
nienia. 

4. Zwolnienie od podatku przysługuje od pierwsze-
go dnia miesiąca następującego po miesiącu, 
w którym przedsięRiorca utworzył nowe miejsca 
pracy. 

5. Zeżeli przedsięRiorca nie jest oRjęty oRowiązkiem 
podatkowym w którymkolwiek z przedmiotów 
opodatkowania wymienionych w ust. 1, zwol-
nienie od podatku przysługuje tylko z tego tytu-
łu, w którym jest opodatkowany. 

6. Wysokość udzielonego zwolnienia od podatku 
od nieruchomości nie może przekroczyć podatku 
należnego za nieruchomość luR jej część zwią-
zaną z działalnością gospodarczą za dany rok ka-
lendarzowy. 

7. Wysokość zwolnienia od podatku od nierucho-
mości, dla poszczególnych tytułów wymienio-
nych w § 5 ust. 1, ustala się oddzielnie dla każ-
dego z nich według wzoru: 

X = A x B x C 

gdzie poszczególne symRole oznaczają: 

X – wysokość zwolnienia od podatku; 
A – powierzchnia Rudynków, gruntów luR war-
tość amortyzacyjna Rudowli związanej z działal-
nością gospodarczą, Rędącą podstawą opodat-
kowania, o których mowa w § 5 ust. 1; 
B – przyrost netto miejsc pracy, w przeliczeniu 
na osoRy zatrudnione w pełnym wymiarze czasu 
pracy; 
C – stawka podatku od nieruchomości, od po-
wierzchni Rudynków, powierzchni gruntów i od 
wartości amortyzacyjnej Rudowli związanych 
z działalnością gospodarczą w danym roku ka-
lendarzowym. 

§ 6 

PrzedsięRiorca, w okresie korzystania ze zwolnienia 
od podatku od nieruchomości na podstawie niniej-
szej uchwały, jest zoRowiązany do dnia 15 stycznia 
każdego roku podatkowego, przedstawiać Rez we-
zwania organowi podatkowemu: 
1. Informację o pomocy de minimis otrzymanej 

w ciągu trzech kolejnych lat kalendarzowych, 
wraz z załączonymi wszystkimi zaświadczeniami 
o pomocy de minimis, według wzoru stanowią-
cego załącznik nr 2 do uchwały; 

2. Informację o otrzymanej innej pomocy puRlicznej 
dotyczącej tych samych kosztów kwalifikują-
cych się do oRjęcia pomocą w związku z realiza-
cją  których  udzielana  jest  pomoc  de minimis 
alRo informację o nieotrzymaniu pomocy pu-
Rlicznej, na formularzu stanowiącym załącznik 
do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
20 marca 2007 r. w sprawie informacji 
o otrzymanej pomocy puRlicznej oraz informacji 
o nieotrzymaniu pomocy (Dz. U. z 2007 r. 
Nr 61, poz. 413). 

3. Informację o stanie zatrudnienia na koniec po-
przedniego roku kalendarzowego, potwierdzoną 
uwierzytelnionymi kopiami deklaracji ZUS skła-
danymi w roku kalendarzowym. 

4. Oświadczenie o Rraku trudnej sytuacji ekono-
micznej. 

§ 7 

1. Organ podatkowy ma prawo do przeprowadza-
nia kontroli w zakresie przestrzegania przez 
przedsięRiorcę warunków udzielenia zwolnienia 
od podatku od nieruchomości i oRowiązków za-
wartych w uchwale, w tym także sprawdzania 
zgodności ze stanem faktycznym dokumentów 
i informacji składanych przez przedsięRiorców. 

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

§ 8 

1. PrzedsięRiorca traci prawo do zwolnienia od 
podatku od nieruchomości gdy: 
1) nowo utworzone miejsca pracy nie zostaną 

utrzymane przez okres co najmniej 24 mie-
siące; 

2) przedstawić organowi podatkowemu nie-
prawdziwe dane, o których mowa w § 4; 
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3) nie przedstawił organowi podatkowemu in-
formacji, o których mowa w § 7. 

2. PrzedsięRiorca zoRowiązany jest powiadomić 
pisemnie Burmistrza Olszyny o każdej zmianie 
stanu zatrudnienia powodującej utratę prawa do 
zwolnienia, w terminie 14 dni od dnia powstania 
okoliczności uzasadniających jego utratę. 

3. W przypadku utraty prawa do zwolnienia od 
podatku od nieruchomości przedsięRiorca jest 
zoRowiązany do zwrotu całości otrzymanej po-
mocy na zasadach przewidzianych w przepisach 
o pomocy puRlicznej dla przedsięRiorców, po-
przez zapłatę podatku od nieruchomości wraz 
z odsetkami za zwłokę, zgodnie z procedurą 
wynikającą z przepisów ustawy z dnia 29 sierp-
nia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jed-
nolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmia-
nami). 

§ 9 

PrzedsięRiorca korzystający z pomocy w formie 
zwolnienia od podatku od nieruchomości na pod-
stawie niniejszej uchwały nie może jednocześnie 
korzystać z pomocy udzielanej w tej samej formie, 
na podstawie innych programów pomocowych 
uchwalonych przez Radę Miejską w Olszynie. 

§ 10 

W przypadku otrzymania w trakcie roku podatko-
wego pomocy ponad dopuszczalną wielkość, przed-
sięRiorca jest zoRowiązany do zwrotu kwoty sta-
nowiącej nadwyżkę pomocy ponad ogólną kwotę, 
w terminie do dnia 31 grudnia danego roku podat-
kowego, na zasadach przewidzianych w przepisach 
o pomocy puRlicznej dla przedsięRiorców, poprzez 

zapłatę podatku do nieruchomości wraz 
z odsetkami za zwłokę, zgodnie z procedurą wyni-
kającą z przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity 
Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami). 

§ 11 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Olszyny. 

§ 12 

Traci moc uchwała nr I/10/2005 Rady Miejskiej 
w Olszynie z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie 
określenia zwolnień w podatku od nieruchomości 
w ramach pomocy de minimis. 
 

§ 13 

Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie 
na taRlicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Olszynie 
i opuRlikowanie w BIP. 

§ 14 

1. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 

2. Uchwała oRowiązuje do dnia 31 grudnia 
2013 roku. 

 
 
 PRZEWODNICZWCD RADD 

 JAN WRÓBLEWSKI 
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Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miej-
skiej w Olszynie nr VII/39/2008 z dnia 
3 września 2008 r. (poz. 2848) 
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Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miej-
skiej w Olszynie nr VII/39/2008 z dnia 
3 września 2008 r. (poz. 2848) 
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2849 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W OLSZYNIE 
NR VII/42/2008 

z dnia 3 września 2008 r. 

w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego od osób fizycznych 
w drodze inkasa na obszarze gminy Olszyna 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, 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.) oraz art. 6R ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rol-
nym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 z późn. zm.) Rada Miejska w Olszy-
nie uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Ustala się poRór podatku rolnego od osóR fizycz-
nych w drodze inkasa. 

§ 2 

1. Inkasentami podatku rolnego określa się: 
1) sołtysów wsi: 

– Biedrzychowice, 
– Grodnica, 
– Kałużna, 
– Karłowice, 
– Krzewie Małe, 
– Nowa Świdnica, 
– Olszyna Dolna, 
– Zapusta, 

2) pana Henryka Nowaka zam. w Bożkowicach 
nr 4 we wsi Bożkowice. 

2. Podatnicy, których gospodarstwa rolne położone 
są na terenie miasta Olszyna, uiszczają podatek 
rolny w kasie Urzędu miejskiego w Olszynie luR 
na rachunek Rankowy oRsługujący gminę Olszy-
na. 

 
 

§ 3 

Ustala się dla inkasentów podatku rolnego prowizję 
w wysokości 6,1% od zainkasowanych przez nich 
kwot. 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Olszyny. 

§ 5 

Traci moc uchwała nr VIII/60/2005 Rady Miejskiej 
w Olszynie z dnia 9 listopada 2005 r. w sprawie 
zarządzenia poRoru podatku rolnego od osóR fi-
zycznych  w  drodze  inkasa  na  oRszarze  gminy 
Olszyna. 

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
 
 
 PRZEWODNICZWCD RADD 

 JAN WRÓBLEWSKI 
 
 
 
 
 
 
 

2850 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W OLSZYNIE 
NR VII/43/2008 

z dnia 3 września 2008 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr X/53/2007 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 
31 października 2007 r.  w sprawie  określenia  wysokości  stawek podatku 

od nieruchomości 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i 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.), art. 5 ust. 1, art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. 
Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) Rada Miejska w Olszynie uchwala, co nastę-
puje: 
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§ 1 

W uchwale nr X/53/2007 Rady Miejskiej w Olszy-
nie z dnia 31 października 2007 r. w sprawie okre-
ślenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 
wprowadza się następujące zmiany: 
§ 2 otrzymuje Rrzmienie: 
„1. Ustala się poRór podatku od nieruchomości od 

osóR fizycznych w drodze inkasa. 
 2. Inkasentami podatku czyni się: 

1) sołtysów wsi: 
– Biedrzychowice, 
– Grodnica, 
– Kałużna, 
– Karłowice, 
– Krzewie Małe, 
– Nowa Świdnica, 
– Olszyna Dolna, 
– Zapusta, 

2) pana Henryka Nowaka zam. w Bożkowicach 
nr 4 we wsi Bożkowice. 

 3. Na terenie miasta Olszyna podatek od nieru-
chomości od osóR fizycznych podlega wpłacie 
w kasie Urzędu miejskiego w Olszynie luR na 
rachunek Rankowy oRsługujący gminę Olszy-
na”. 

§ 2 

Pozostałe zapisy uchwały pozostają Rez zmian.. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Olszyny. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
 
 
 PRZEWODNICZWCD RADD 

 JAN WRÓBLEWSKI 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA 
NR XXVIII/249/08 

z dnia 12 września 2008 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/173/05 z dnia 28 stycznia 2005 r. 
w sprawie   nadania  statutu  Miejskiemu  Ośrodkowi   Pomocy  Społecznej 

w Wałbrzychu ze zmianami 

 Na podstawie art. 18 ust. 1 oraz art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska WałRrzycha uchwala, co na-
stępuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr XXXV/173/05 z dnia 28 stycznia 
2005 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu 
Ośrodkowi Pomocy Społecznej w WałRrzychu ze 
zmianami wprowadza się następujące zmiany: 
1. Paragraf 1 otrzymuje Rrzmienie: 

„Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wał-
Rrzychu, zwany dalej „Ośrodkiem”, został utwo-
rzony uchwałą nr XV/83/90 Miejskiej Rady Na-
rodowej w WałRrzychu z dnia 27 kwietnia 
1990 r. i działa na podstawie: 
1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. 
Nr 115, poz. 728),  

2) ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodat-
kach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, 
poz. 734 z późniejszymi zmianami), 

3) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wy-
chowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu al-
koholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. 
Nr 70, poz. 473 z późniejszymi zmianami), 

4) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciw-
działaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, 
poz. 1485 z późniejszymi zmianami), 

5) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finan-
sach puRlicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 
z późniejszymi zmianami), 

6) ustawy  z dnia 29 września 1994 r.  o ra-
chunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. 
Nr 76,  poz.  694  z  późniejszymi  zmiana-
mi), 

7) ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrud-
nieniu socjalnym (Dz. U. Nr 122, poz. 1143 
z późniejszymi zmianami), 

8) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 
29 czerwca 2006 r. w sprawie gospodarki 
finansowej jednostek Rudżetowych, zakła-
dów Rudżetowych i gospodarstw pomocni-
czych oraz tryRu postępowania przy prze-
kształcaniu w inną formę organizacyjno-praw-
ną (Dz. U. Nr 116, poz. 783 z późniejszymi 
zmianami)”, 

9) niniejszego statutu. 
2. W § 6 ust. 3 otrzymuje Rrzmienie: 

„3. Zadania zlecone z zakresu administracji rzą-
dowej realizowane przez Ośrodek: 
1) ustalanie uprawnień, przyznawanie i wy-

płacanie zasiłków stałych,  
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2) prowadzenie postępowań i wydawanie 
decyzji administracyjnych w sprawie 
opłacania składek na uRezpieczenie zdro-
wotne określonych w przepisach o po-
wszechnym uRezpieczeniu w Narodowym 
Funduszu Zdrowia, 

3) organizowanie i świadczenie specjali-
stycznych usług opiekuńczych dla osóR 
z zaRurzeniami psychicznymi w miejscu 
ich zamieszkania, 

4) prowadzenie Środowiskowego Domu Sa-
mopomocy w WałRrzychu o zasięgu lokal-
nym dla osóR niepełnosprawnych intelek-
tualnie, 

5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celo-
wych, udzielanie schronienia, posiłku 
i niezRędnego uRrania cudzoziemcom, 
o których mowa w art. 5a ustawy o po-
mocy społecznej, 

6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celo-
wych, udzielanie schronienia, posiłku 
i niezRędnego uRrania cudzoziemcom ma-
jącym zgodę na poRyt tolerowany w Pol-
sce, 

7) realizowanie zadań wynikających z rządo-
wych programów pomocy społecznej”. 

§ 2 

Pozostałe postanowienia statutu Ośrodka nie ulega-
ją zmianie.  

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi 
Miasta WałRrzycha. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
 
 
 
 PRZEWODNICZWCA 
 RADD MIEZSKIEZ 

 AGNIESZKA KOŁACZ-LESZCZYŃSKA 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W WDGLIŃCU 
NR 153/XXIII/08 

z dnia 27 sierpnia 2008 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wsi Ruszów 

 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 
ze zmianami), 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 
ze zmianami), w związku z uchwałą Rady Gminy i Miasta Węgliniec 
nr 53/IX/07  z dnia 31 maja 2007 r.  w  sprawie  przystąpienia  do  sporzą-
dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi 
Ruszów oraz po stwierdzeniu zgodności ze „Studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Węgliniec” przyjętym 
przez Radę Gminy i Miasta Węgliniec uchwałą 46/VIII/03 z dnia 8 maja 2003 
r. Rada Miejska w Węglińcu uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego wsi Ruszów, zwa-
ną 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 sposoRie realizacji zapisa-

nych w planie inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej, które należą do zadań wła-
snych gminy oraz o zasadach ich finansowa-
nia zgodnie z przepisami o finansach puRlicz-
nych – załącznik nr 2. 

2) rozstrzygnięcie o sposoRie 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 oRejmuje oRszar położony w oRręRie geode-
zyjnym wsi Ruszów, w granicach działek 
nr 57/3, 57/4, 58/1, 58/2. 

2. Granicę oRszaru oRjętego planem określono na 
rysunku planu w skali 1:2000, stanowiącym za-
łącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 
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§ 3 

1. W planie określa się:  
1) przeznaczenie terenu oraz linię rozgraniczają-

cą teren o określonym przeznaczeniu, 
2) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-

strzennego, 
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo-

Rrazu kulturowego, 
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 

i zaRytków oraz dóRr kultury współczesnej, 
5) parametry i wskaźniki kształtowania zaRudo-

wy oraz zagospodarowania terenu, w tym li-
nie zaRudowy, gaRaryty oRiektów i wskaźniki 
intensywności zaRudowy, 

6) zasady modernizacji, rozRudowy i Rudowy 
systemów komunikacji i infrastruktury tech-
nicznej, 

7) sposóR i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i użytkowania terenów, 

8) stawkę procentową, na podstawie której 
ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 
ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z później-
szymi zmianami). 

2. W oRszarze oRjętym planem planie nie zachodzi 
konieczność ustalenia: 
1) szczególnych warunków zagospodarowania 

terenów  oraz  ograniczeń  w  ich  użytko-
waniu, 

2) wymagań wynikających z potrzeR kształto-
wania przestrzeni puRlicznej, 

3) granic i sposoRów zagospodarowania tere-
nów luR oRiektów podlegających ochronie, 
ustalonych na podstawie odręRnych przepi-
sów. 

3. W planie nie określa się:  
1) granic oRszarów wymagających przeprowa-

dzenia scaleń i podziałów nieruchomości, 
2) granic oRszarów rehaRilitacji istniejącej zaRu-

dowy i infrastruktury technicznej, 
3) granic oRszarów wymagające przekształceń 

luR rekultywacji, 
4) granic terenów przeznaczone pod Rudowę 

oRiektów handlowych, o których mowa 
w art. 10 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 
23 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym, 

5) granic terenów służących organizacji imprez 
masowych, 

6) granic pomników zagłady oraz ich stref 
ochronnych, określonych na podstawie usta-
wy z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów 
Ryłych hitlerowskich oRozów zagłady. 

§ 4 

1. ORowiązującymi ustaleniami planu są następują-
ce oznaczenia graficzne rysunku planu: 
1) granica oRszaru oRjętego planem, 
2) linia rozgraniczająca terenu o określonym 

przeznaczeniu luR różnych zasadach zago-
spodarowania, wraz z oznaczeniem określa-
jącym przeznaczenie terenu. 

3) nieprzekraczalna linia zaRudowy. 

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

§ 5 

Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 
1. terenie – należy przez to rozumieć oRszar wy-

znaczony na rysunku planu liniami rozgraniczają-
cymi, oznaczony symRolem określającym prze-
znaczenie podstawowe, 

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

3. przeznaczeniu podstawowym – należy przez to 
rozumieć takie przeznaczenie luR funkcję, która 
przeważa na danym terenie wydzielonym liniami 
rozgraniczającymi, 

4. przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to 
rozumieć rodzaje przeznaczenia luR funkcję inną 
niż podstawowa, która stanowi uzupełnienie luR 
wzRogaca funkcję podstawową, jednocześnie 
nie kolidując z nią luR nie wykluczając możliwo-
ści zagospodarowania terenu w sposóR określo-
ny przeznaczeniem podstawowym, 

5. linii rozgraniczającej – należy przez to rozumieć 
linię rozdzielającą tereny o różnym przeznaczeniu 
(funkcji) luR różnych zasadach zagospodarowa-
nia, 

6. nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez 
to rozumieć linię wyznaczającą dopuszczalne 
zRliżenie ściany frontowej oRiektu kuRaturowego 
do wskazanej linii rozgraniczającej danego tere-
nu, regulacji tej nie podlegają wykusze, zada-
szenia wejściowe, rampy i podesty, tarasy Rez 
podpiwniczenia, schody i okapy; w miejscach, 
w których nie zostały określone linie zaRudowy 
należy stosować ogólne zasady lokalizacji oRiek-
tów określone w przepisach odręRnych, 

7. wskaźniku powierzchni zabudowy – należy 
przez to rozumieć stosunek powierzchni zaRu-
dowy Rudynków na działce do powierzchni 
działki luR terenu przeznaczonego pod inwesty-
cję, 

8. infrastrukturze technicznej – należy przez to 
rozumieć ogół podziemnych i nadziemnych urzą-
dzeń liniowych i kuRaturowych służących zaopa-
trzeniu w wodę, odprowadzeniu ścieków i wód 
opadowych, zaopatrzeniu w energię elektryczną, 
gaz i ciepło oraz łączności i telekomunikacji, 

9. urządzeniach towarzyszących – należy przez to 
rozumieć oRiekty technicznego wyposażenia, do-
jazdy i dojścia, parkingi i garaże, Rudynki gospo-
darcze, wiaty i zadaszenia, małą architekturę, 
oczka wodne o charakterze rekreacyjnym luR 
ozdoRnym oraz inne urządzenia pełniące służeR-
ną rolę woRec funkcji określonych w przezna-
czeniu podstawowym luR dopuszczalnym. 

§ 6 

U – teren usług, z urządzeniami towarzyszącymi. 
1. Przeznaczenie podstawowe: 

1) usługi związane z oRsługą turystyki (hotel, 
motel, schronisko, ośrodek wczasowy, ośro-
dek kolonijny, pensjonat itp.),  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 266 –  20880  – Poz. 2852 

2) usługi   związane   z  oRsługą  konferencyjno-
-szkoleniową, 

3) usługi związane z ochrona zdrowia (przy-
chodnie, szpitale, ośrodki medyczno-rehaRili-
tacyjne itp.),  

4) usługi gastronomii (restauracje, Rary, kawiar-
nie itp.), 

5) usługi kultury i rozrywki, sportu i rekreacji, 
6) usługi oświaty, 
7) usługi handlu (detalicznego i hurtowego), 
8) siedziRy jednostek i instytucji finansowych, 

uRezpieczeniowych, społecznych (w tym 
przedstawicielstw), gospodarczych i politycz-
nych, jednostek projektowych oraz innych, 
mających charakter puRliczny luR komercyj-
ny, 

9) zaRudowa mieszkaniowa. 
2. Przeznaczenie dopuszczalne: 

1) usługi oRsługi komunikacji (stacje paliw), 
2) Rudynki gospodarcze związane z funkcji oR-

sługi turystyki, sportu i rekreacji (stajnie, sto-
doły itp.), 

3) zieleń urządzona, 
4) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej. 

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobra-
zu kulturowego. 
1) ORszar Natura 2000. 

a) ORszar oRjęty planem znajduje się w gra-
nicach oRszaru specjalnej ochrony ptaków 
Natura 2000 „Bory Dolnośląskie” (kod oR-
szaru PIB 020005). 

R) ORszar oRjęty planem znajduje się w za-
sięgu projektowanego oRszaru ochrony 
przyrody sieci Natura 2000 – Specjalnego 
ORszaru Ochrony (SOO) „Puszcza Zgorze-
lecko-Osiecznicka”. 

2) ORszar oRjęty planem znajduje się w oRręRie: 
c) Głównego ZRiornika Wód Podziemnych 

GZWP nr 315 „Chocianów-Gozdnica” 
gromadzącego wody w czwartorzędo-
wych utworach porowych, 

d) Głównego ZRiornika Wód Podziemnych 
GZWP nr 317 „Niecka zewnętrznosudecka 
Bolesławiec”, gromadzącego wody 
w kredowych utworach szczelinowo-
porowych. 

3) Ze względu na położenie terenu oRjętego pla-
nem w oRszarach Głównych ZRiorników Wód 
Podziemnych nr 315 i 317 ustala się zakaz 
odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do 
wód podziemnych, gruntów oraz wód otwar-
tych (rowów). 

4) Działalność prowadzona w granicach terenu 
oRjętego planem nie może powodować po-
nadnormatywnych oRciążeń środowiska 
uciążliwościami w zakresie hałasu, wiRracji, 
emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych, 
zanieczyszczenia wód podziemnych i po-
wierzchniowych, promieniowania elektroma-
gnetycznego itp. poza granicami terenu, do 
którego inwestor posiada tytuł prawny. 

5) Ustala się jako dopuszczalny poziom hałasu 
wartość określoną w oRowiązujących przepi-
sach odręRnych odpowiednio jak dla zaRu-

dowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usłu-
gami rzemieślniczymi. 

4. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej. 
Dla zamierzeń inwestycyjnych zlokalizowanych 
w granicach oRszaru oRjętego planem ustala się 
następujące wymogi konserwatorskie w zakresie 
ochrony archeologicznej: 
1) Inwestor zoRowiązany jest do pisemnego 

powiadomienia  właściwej  służRy  ochrony 
zaRytków o terminie rozpoczęcia i zakończe-
nia prac ziemnych z 7 dniowym wyprzedze-
niem. 

2) W przypadku wystąpienia zaRytków i oRiek-
tów archeologicznych wymagane jest podję-
cie ratowniczych Radań wykopaliskowych, za 
zezwoleniem właściwej służRy ochrony za-
Rytków. 

5. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego. 
1) Ochronie przed likwidacją podlega drzewo-

stan występujący w granicach oRszaru oRję-
tego planem; dopuszcza się wycinkę drzew 
ze względów sanitarnych oraz przypadku za-
grożenia dla życia ludzi luR Rezpieczeństwa 
oRiektów. 

2) Ustala się zakaz realizacji od strony terenów 
o charakterze puRlicznym ogrodzeń z przęseł 
wykonanych w całości z prefaRrykatów Re-
tonowych. 

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

7. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu. 
1) Ustala się nieprzekraczalną linię zaRudowy 

w odległości 10 m od linii rozgraniczających 
drogi zRiorczej (KDZ 1/2) (ul. K. Świerczew-
skiego), zgodnie z oznaczeniami na rysunku 
planu. 

2) Wysokość zaRudowy nie może przekroczyć 
16 m od poziomu terenu do kalenicy luR naj-
wyższego elementu konstrukcyjnego Rudyn-
ku. 

3) Ustala się oRowiązek stosowania dachów 
o symetrycznym układzie połaci dachowych; 
kąt  nachylenia  głównej  połaci  dachowej 
350–450, pokrycie dachówką ceramiczną, 
cementową, łupkiem luR innymi materiałami 
o podoRnej fakturze. 

4) Dopuszcza się zmniejszenie luR zwiększenie 
kąta nachylenia zadaszeń nad wykuszami, 
wejściami do Rudynku luR tarasami. 

5) Wskaźnik powierzchni zaRudowy – nie więcej 
niż 0,25. 

6) Powierzchnia terenów czynnych Riologicznie 
– nie mniej niż 50% powierzchni działki luR 
terenu przeznaczonego pod inwestycję. 

8. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podzia-
łu nieruchomości. 
Dopuszcza się podział terenu na odręRne działki 
Rudowlane pod warunkiem, że minimalna po-
wierzchnia wydzielanych samodzielnych działek 
Rędzie nie mniejsza niż 1 000 m2. 
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9. Zasady  modernizacji,  rozbudowy  i  budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicz-
nej 
1) Komunikacja: 

a) oRsługa komunikacyjna wjazdem z drogi 
puRlicznej klasy zRiorczej (KDZ 1/2) luR 
z ciągu pieszo-jezdnego (KDX), na warun-
kach uzgodnionych z zarządcami dróg. 

R) Ustala się oRowiązek zapewnienia odpo-
wiedniej liczRy miejsc postojowych, lecz 
nie mniej niż: 
– 15 stanowisk na 100 zatrudnionych 

luR 1 stanowisko postojowe dla klien-
tów na każde rozpoczęte 30 m2 po-
wierzchni użytkowej usług, 

– 30 stanowisk na 100 łóżek w hotelu, 
motelu luR pensjonacie. 

2) Zaopatrzenie w wodę: 
a) Zaopatrzenie w wodę przyłączami wodo-

ciągowymi wpiętymi do rozdzielczej sieci 
wodociągowej, zgodnie z przepisami od-
ręRnymi, na warunkach uzgodnionych 
z zarządcą sieci. 

R) Dopuszcza się korzystanie z własnych ujęć  
wody  dla  zaspokojenia  wyłącznie  po-
trzeR gospodarczych (niespożywczych). 

3) Kanalizacja sanitarna: 
a) Docelowo odprowadzenie ścieków Ryto-

wych systemem kanalizacji sanitarnej 
do oczyszczalni ścieków w Węglińcu luR 
lokalnej oczyszczalni ścieków w Ruszo-
wie. 

R) Do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej 
dopuszcza się Rudowę: 
– szczelnych, Rezodpływowych zRiorni-

ków na nieczystości płynne. 
– indywidualnych systemów oczyszcza-

nia  ścieków  Rytowych  pod  warun-
kiem uzyskania zgody stosownych or-
ganów. 

4) Kanalizacja deszczowa: 
a) Odprowadzenie wód opadowych z połaci 

dachowych i nawierzchni utwardzonych 
do kanalizacji deszczowej luR rozprowa-
dzenie powierzchniowe, z zastosowaniem 
studni chłonnych, otwartych zRiorników 
odparowująco-retencyjnych w granicach 
własnej działki; odprowadzenie wód opa-
dowych do rowów melioracyjnych wyma-
ga uzgodnienia z zarządcą cieku oraz uzy-
skania zgód wymaganych przepisami od-
ręRnymi.  

R) Tereny, na których może dojść do zanie-
czyszczenia suRstancjami ropopochodnymi 
luR chemicznymi, należy utwardzić i ska-
nalizować, zanieczyszczenia winny Ryć 
zneutralizowane na terenie inwestora 
przed ich odprowadzeniem do kanalizacji 
deszczowej luR odRiornika wód opado-
wych. 

c) Ustala się zakaz odprowadzania wód opa-
dowych do rowów odwadniających drogi 
puRliczne. 

5) Elektroenergetyka: 
a) Zasilanie odRiorców siecią elektroenerge-

tyczną. 
R) Dopuszcza się w miarę potrzeR lokaliza-

cję stacji transformatorowych. 
  6) Zaopatrzenie w gaz: 

a) Docelowo dostawa gazu z rozdzielczej 
sieci gazowej, przyłączanie oRiektów 
na zasadach określonych w PrPwie E er-
getycz ym, po spełnieniu warunków 
technicznych i ekonomicznych przyłącze-
nia. 

R) Dopuszcza się stosowanie indywidual-
nych zRiorników zaopatrzenia w gaz 
płynny, lokalizacja zRiorników i związa-
nych z nimi instalacji zgodnie z wymo-
gami przepisów odręRnych. 

  7) Zaopatrzenie w ciepło:  
Zaopatrzenie z indywidualnych źródeł zaopa-
trzenia w ciepło, zalecane stosowanie paliw 
proekologicznych, niskoemisyjnych (energia 
elektryczna, olej opałowy, gaz przewodowy 
luR płynny itp.) niepowodujących ponad-
normatywnego zanieczyszczenia powietrza; 
dopuszcza się stosowanie niekonwencjonal-
nych, odnawialnych źródeł energii. 

  8) Telekomunikacja: 
a) Dostęp do usług telekomunikacyjnych 

kaRlową luR radiową siecią telekomuni-
kacyjną. 

R) Rozwój sieci telekomunikacyjnej wynika-
jący z kolejności rozRudowy oRszarów 
planowanej zaRudowy Rędzie następował 
staraniem i na koszt operatora sieci. 

  9) Usuwanie odpadów komunalnych: 
ORowiązują zasady usuwania i utylizacji od-
padów określone w przepisach odręRnych 
i gminnych. 

10) Melioracje: 
W przypadku naruszenia i uszkodzenia sieci 
drenarskiej należy natychmiast powiadomić 
Dol ośląski ZPrząd MeliorPcji i Urządzeń 
Wod ych, OddziPł w Lwówku Śląskim oraz 
dokonać naprawy układu drenażowego pod 
nadzorem specjalisty ds. melioracji. 

§ 7 

Tymczasowe sposoby zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów 

Nie ustala się terminu ani szczególnych warunków 
tymczasowego zagospodarowania terenu. 

R o z d z i a ł  IV 

Ustalenia końcowe 

§ 8 

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 15%. 
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§ 9 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmi-
strzowi Gminy i Miasta Węgliniec. 
 
 
 
 
 
 
 

§ 10 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od 
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
 
 
 PRZEWODNICZWCA RADD 

 BARBARA DROZD 
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Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miej-
skiej Węglińca nr 153/XXIII/08 z dnia 
27 sierpnia 2008 r. (poz.  2852) 
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Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miej-
skiej Węglińca nr 153/XXIII/08 z dnia 
27 sierpnia 2008 r. (poz.  2852) 

 
 
 

ROZSTRZYGNIDCIE 
o sposobie realizacji, zapisanych w zmianie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego wsi Ruszów inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, 

zgodnie z przepisami o finansach publicznych 
 

§ 1 

Zgodnie z ustaleniami planu zawartymi w treści uchwały ustala się realizację inwestycji z za-
kresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy polegających na Ru-
dowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej oraz Rudowie dróg gminnych. 

§ 2 

1. Ustala się, że źródłem finansowania inwestycji, o których mowa w § 1, Rędą: 
1) Środki własne gminy. 
2) Środki pozyskane z funduszy Unii Europejskiej. 
3) Środki pozyskane z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
4) Kredyt Rankowy. 
5) Emisja oRligacji 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 Burmistrzowi Gminy i Miasta Węgliniec. 
 

 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miej-
skiej Węglińca nr 153/XXIII/08 z dnia 
27 sierpnia 2008 r. (poz.  2852) 

 
 
 

ROZSTRZYGNIDCIE 
o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ruszów 
podczas wyłożenia do publicznego wglądu 

 
 
Ze względu na Rrak uwag przedstawionych przez Burmistrza Gminy i Miasta Węgliniec jako 
nieuwzględnione Rada Miejska w Węglińcu nie rozstrzyga o sposoRie rozpatrzenia uwag 
wniesionych do projektu planu zgodnie 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 ze zmia-
nami). 
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2853 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ZIDBICACH 
NR XXII/140/08 

z dnia 26 czerwca 2008 r. 

w sprawie  uchwalenia  miejscowego  planu zagospodarowania przestrzen-
nego części miasta Ziębice, obejmującego obszar zawarty między ulicami: 
Chrobrego,  Kolejową,  Wałową,  Przemysłową   a   granicą  administracyjną 

miasta Ziębice (z wyłączeniem ulicy Wałowej) 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 
oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz zgodnie 
z uchwałą nr XXXIV/241/2005 z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie przy-
stąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego dla części miasta ZięRice i po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego mia-
sta i gminy ZięRice zatwierdzonego uchwałą nr XXXII/231/01 Rady Miejskiej 
w ZięRice z dnia 27 kwietnia 2001 r. Rada Miejska w ZięRicach uchwala, co 
następuje: 

 
 

§ 1 

Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego części miasta ZięRice, oRejmujący 
oRszar zawarty między ulicami: ChroRrego, Kolejo-
wą, Wałową, Przemysłową a granicą administra-
cyjną miasta ZięRice (z wyłączeniem ulicy Wało-
wej), zwany dalej planem, w granicach przedsta-
wionych na rysunku planu, którego ustalenia wyra-
żone są w postaci niniejszej uchwały oraz załączni-
ków: 
1) załącznik nr 1 – rysunek planu, przedstawiający 

granice oRszaru oRjętego planem, w skali 1:2000; 
2) załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie o sposoRie roz-

patrzenia uwag do projektu planu; 
3) załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie o sposoRie reali-

zacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które należą do zadań 
własnych gminy oraz zasadach ich finansowa-
nia, zgodnie z przepisami o finansach puRlicz-
nych. 

D z i a ł  I 

USTALENIA OGÓLNE 

§ 2 

1. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały 
jest mowa o: 
1) planie – należy przez to rozumieć ustalenia 

planu, o którym mowa w § 1 uchwały; 
2) przepisach szczególnych – należy przez to 

rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wy-
konawczymi; 

3) terenie – należy przez to rozumieć oRszar, 
wyznaczony na rysunku planu liniami rozgra-
niczającymi, oznaczony numerem i symRolem 
funkcji; 

4) nieprzekraczalnych liniach zabudowy – należy 
przez to rozumieć linie ograniczające oRszar 
terenu luR działki, na którym można zlokali-
zować nowo projektowane Rudynki; nie ogra-

niczając tym samym modernizacji istniejących 
w granicach oRszaru oRjętego planem; 

5) nieprzekraczalnych liniach zabudowy w obry-
sie istniejącego budynku – należy przez to ro-
zumieć linie ograniczające oRszar istniejącej 
zaRudowy wychodzący poza projektowaną 
nieprzekraczalną linię zaRudowy, na którym 
to oRszarze zakazuje się rozRudowy Rudynku; 

6) obowiązujących liniach zabudowy – należy 
przez to rozumieć linie, na których muszą 
Ryć zlokalizowane elewacje frontowe Rudyn-
ków; 

7) przeznaczeniu – należy przez to rozumieć 
funkcję  terenu  określoną  w  ustaleniach 
planu; 

8) przeznaczeniu podstawowym – należy przez 
to rozumieć takie przeznaczenie, które po-
winno przeważać na danym terenie, w spo-
sóR określony ustaleniami planu; 

9) przeznaczeniu uzupełniającym – należy przez 
to rozumieć przeznaczenie inne niż podsta-
wowe, które wzRogaca przeznaczenie pod-
stawowe danego terenu w sposóR określony 
w ustaleniach planu. 

2. Niezdefiniowane pojęcia należy rozumieć zgod-
nie z przepisami szczególnymi. 

§ 3 

1. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały 
jest mowa o przeznaczeniu terenu określonym 
jako: 
1) administracja – należy przez to rozumieć te-

reny przeznaczone pod działalność admini-
stracji puRlicznej, policji i wojska; 

2) produkcja, składy i magazyny – należy przez 
to rozumieć tereny, na których zlokalizowano 
oRiekty i urządzenia przeznaczone do wyko-
nywania funkcji przemysłowej, produkcyjnej, 
składowej, magazynowej, transportu, w tym 
stacje paliw oraz logistyka; 
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  3) biura – należy przez to rozumieć tereny 
przeznaczone do lokalizacji oRiektów zwią-
zanych z oRsługą nieruchomości, wynaję-
ciem specjalistów, Radaniami; działalnością 
związaną z prowadzeniem interesów: dzia-
łalnością prawniczą, rachunkowością, księ-
gowością, doradztwem, Radaniem rynku 
i opinii puRlicznej, pośrednictwem, dostar-
czaniem informacji, sporządzaniem opraco-
wań, reklamą; działalnością firm poczto-
wych, telekomunikacyjnych i projektowych, 
droRne usługi itp.; 

  4) handel detaliczny – należy przez to rozumieć 
tereny przeznaczone pod lokalizację oRiek-
tów związanych ze sprzedażą detaliczną 
towarów w domach towarowych, halach 
targowych i handlowych, sklepach itp.; 

  5) handel hurtowy – należy przez to rozumieć 
tereny przeznaczone pod lokalizację oRiek-
tów związanych ze sprzedażą hurtową to-
warów w halach, magazynach i sklepach 
hurtowych; 

  6) finanse – należy przez to rozumieć tereny 
przeznaczone pod lokalizację oRiektów zwią-
zanych z pośrednictwem finansowym – 
działalność Ranków, domów maklerskich, 
instytucji zajmujących się oRsługą finanso-
wą, np. w formie leasingu czy oRsługi sprze-
daży ratalnej, a także instytucji związanych 
z uRezpieczeniami  i  funduszami emerytal-
no-rentowymi itp.; 

  7) turystyka – należy przez to rozumieć tereny 
przeznaczone pod działalność oRiektów i ze-
społów turystycznych, hoteli, moteli, do-
mów wycieczkowych, schronisk młodzie-
żowych, campingów itp.; 

  8) wypoczynek – należy przez to rozumieć te-
reny przeznaczone pod działalność urządzeń, 
oRiektów i ośrodków sportowo-rekrea-
cyjnych i rozrywkowych, a także tereny 
sportowe, parki rozrywki itp.; 

  9) kultura – należy przez to rozumieć działal-
ność teatrów, kin, muzeów, galerii sztuki, 
kluRów profesjonalnych, kaRaretów, RiRlio-
tek, ośrodków kultury itp.; 

10) rozrywka – należy przez to rozumieć działal-
ność oRiektów przeznaczonych do organiza-
cji zaRaw i kursów tanecznych, dyskotek, 
imprez okolicznościowych itp.; 

11) gastronomia – należy przez to rozumieć te-
reny przeznaczone pod działalność restaura-
cji, kawiarni, herRaciarni, puRów, winiarni, 
kluRów Rilardowy, kręgielni itp.; 

12) usługi sakralne – należy przez to rozumieć 
teren kościoła wraz z oRiektami i urządze-
niami towarzyszącymi związanymi z działal-
nością kościelną i parafialną; 

13) obiekty zamieszkiwania sezonowego – nale-
ży przez to rozumieć letniskowe oRiekty tu-
rystyki typu Rungalow itp.; 

14) usługi komercyjne – należy przez to rozu-
mieć tereny przeznaczone pod handel hur-
towy, handel detaliczny, rozrywkę, turysty-
kę, gastronomię, kulturę. 

§ 4 

1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku 
planu są oRowiązującymi ustaleniami planu: 
  1) granica oRszaru oRjętego planem; 
  2) linie rozgraniczające tereny o różnym prze-

znaczeniu luR różnych zasadach zagospoda-
rowania; 

  3) symRole określające przeznaczenie podsta-
wowe terenu; 

  4) nieprzekraczalne linie zaRudowy; 
  5) oRowiązujące linie zaRudowy; 
  6) stanowisko archeologiczne 
  7) granica strefy „OW” oRserwacji archeolo-

gicznej tożsama z granicą opracowania pla-
nu; 

  8) oRiekty wpisane do rejestru zaRytków; 
  9) oRiekty figurujące w gminnej ewidencji za-

Rytków; 
10) granice strefy ścisłej ochrony konserwator-

skiej; 
11) granice strefy ochrony konserwatorskiej; 
12) granice terenów zamkniętych; 
13) granice strefy ochronnej terenów zamknię-

tych kolei. 
2. Pozostałe elementy rysunku planu mają charak-

ter informacyjny Rądź postulatywny. 

R o z d z i a ł  1 

Ogólne zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego  oraz  wymagania  wynikające z potrzeb 

kształtowania przestrzeni publicznych 

§ 5 

1. Na całym oRszarze oRjętym planem oRowiązują 
następujące zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 
1) kształtowanie zaRudowy powinno uwzględ-

niać skalę, formę i detal architektoniczny cha-
rakterystyczny dla regionalnego Rudownic-
twa; 

2) zakazuje się realizacji ogrodzeń pełnych 
z prefaRrykatów Retonowych. 

2. Na całym oRszarze oRjętym planem oRowiązują 
następujące wymagania wynikające z potrzeR 
kształtowania przestrzeni puRlicznych: 
1) wzdłuż ulic: Wałowej i Przemysłowej dopusz-

cza się nośniki reklamowe o powierzchni 
maksymalnej 10 m2; 

2) nośniki reklamowe wzdłuż ulic: Wałowej 
i Przemysłowej powinny Ryć umieszczane 
z uwzględnieniem sąsiedztwa oRiektów za-
Rytkowych; nośniki reklamowe umieszczane 
na elewacji oRiektów zaRytkowych nie po-
winny Ryć elementami dominującymi; 

3) dopuszcza się umieszczanie elementów małej 
architektury oraz nośników informacji wizual-
nej. 

R o z d z i a ł  2 

Ogólne zasady ochrony środowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego 

§ 6 

Ustala się oRszar oddziaływania napowietrznej linii 
elektroenergetycznej o napięciu 20 kV o szerokości 
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10 m – po 5 m od osi linii w oRu kierunkach, dla 
której oRowiązują przepisy szczególne. 

§ 7 

1. Ustala się granice strefy ochronnej terenów za-
mkniętych kolei, przedstawione na rysunku pla-
nu, w której oRowiązują przepisy szczególne. 

2. W oRręRie strefy, o której mowa w ust. 1, dla 
placów składowych, dojazdów manewrowych 
oraz parkingów ustala się nawierzchnię twardą 
ze spadkiem zapewniającym spływ wody w kie-
runku przeciwnym do terenów kolejowych. 

§ 8 

Na całym oRszarze oRjętym planem oRowiązują 
następujące ustalenia: 
  1) stosowanie do celów grzewczych i technolo-

gicznych przyjaznych dla środowiska nośników 
energii;  

  2) segregacja odpadów w miejscach wyznaczo-
nych i wykonanych zgodnie z oRowiązującymi 
przepisami; 

  3) segregacja odpadów w wyniku prowadzonej 
działalności w składowiskach wRudowanych 
w oRiekty; 

  4) istniejący drzewostan należy przewidzieć 
w miarę możliwości do zachowania; 

  5) w przypadku wystąpienia starodrzewu i drzew 
o wymiarach pomnikowych należy je oRjąć 
Rezwzględną ochroną; 

  6) zakazuje się wykorzystywania rowów odwad-
niających tereny kolejowe dla użytkowników 
spoza PKP; 

  7) zakazuje się prowadzenia magistrali wodocią-
gowych większych niż 1620 mm wzdłuż linii 
kolejowych; 

  8) dopuszcza się lokalizację urządzeń przekaźni-
kowych telekomunikacji, w tym konstrukcji 
wieżowych, pod warunkiem: 
a) lokalizacji masztu w odległości od oRszaru 

TK większej niż wysokość tego oRiektu Ru-
dowlanego, 

R) planowane urządzenia przekaźnikowe tele-
komunikacji nie powodują zakłóceń łączno-
ściowych na linii kolejowej; 

  9) uciążliwości z prowadzonych działalności nie 
mogą wykraczać poza linie rozgraniczające te-
renów przeznaczonych pod te działalności; 

10) ustala się oRowiązek pozostawienia minimum 
3m pasa wolnego od zaRudowy wzdłuż cieków 
wodnych i potoków oznaczonych na rysunku 
planu symRolami WS. 

§ 9 

Na całym oRszarze oRjętym planem oRowiązuje 
strefa ochronna dla ujęcia wody Zakładów Prze-
twórstwa Owocowo-Warzywnego w ZięRicach, dla 
której zasady określone są wg przepisów szczegól-
nych. 

§ 10 

Na całym oRszarze oRjętym planem oRowiązuje 
strefa pośredniej ochrony ujęć i źródeł wody pitnej 
dla miasta Wrocławia, dla której zasady określone 
są wg przepisów szczególnych. 

R o z d z i a ł  3 

Ogólne zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

§ 11 

Na całym oRszarze oRjętym planem występują na-
stępujące oRiekty i oRszary wpisane do rejestru 
zaRytków – chronione prawem  na podstawie prze-
pisów odręRnych: 
  1) Fragment historycznego układu urRanistyczne-

go centrum staromiejskiego miasta, ZięRice pod 
numerem rejestru 418 z dnia 12.02.1956 roku; 

  2) Klasztor Krzyżowców, oR. Towarzystwo Chry-
stusowe, ul. Kolejowa 27a, ZięRice pod nume-
rem rejestru 1263 z dnia 30.03.1965 roku; 

  3) Willa – pałac faRrykanta, oR. Internat, ul. Chro-
Rrego 12, ZięRice pod numerem rejestru 
1382/Wł z dnia 30.12. 1992 roku; 

  4) Budynek pakowni cukru – w zespole Cukrowni, 
ul. Przemysłowa 34, ZięRice pod numerem re-
jestru 544/A/05/1 z dnia 12.07.2005 roku; 

  5) Budynek produktowni – w zespole Cukrowni, 
ul. Przemysłowa 34, ZięRice pod numerem re-
jestru 544/A/05/2 z dnia 12.07.2005 roku; 

  6) Budynek  surowni  i  filtracji  –  w  zespole 
Cukrowni, ul. Przemysłowa 34, ZięRice pod 
numerem rejestru 544/A/05/3 z dnia 
12.07.2005 roku; 

  7) Budynek  Riura  technicznego – w  zespole 
Cukrowni, ul. Przemysłowa 34, ZięRice pod 
numerem rejestru 544/A/05/4 z dnia 
12.07.2005 roku; 

  8) Budynek krajalnicy – w zespole Cukrowni, 
ul. Przemysłowa 34, ZięRice pod numerem re-
jestru 544/A/05/5 z dnia 12.07.2005 roku; 

  9) Budynek   płuczki   Ruraków  –  w  zespole 
Cukrowni, ul. Przemysłowa 34, ZięRice pod 
numerem rejestru 544/A/05/6 z dnia 
12.07.2005 roku; 

10) Budynek suszarni cukru – w zespole Cukrowni, 
ul. Przemysłowa 34, ZięRice pod numerem re-
jestru 544/A/05/7 z dnia 12.07.2005 roku. 

§ 12 

1. Na całym oRszarze oRjętym planem ustala się 
ochronę konserwatorską oRiektów figurujących 
w gminnej ewidencji zaRytków. 

2. Dla oRiektów, o których mowa w ust. 1, oRo-
wiązują następujące ustalenia: 
1) nakaz zachowania Rudynku w zakresie Rryły, 

formy i pierwotnego rodzaj pokrycia dachu, 
układu i wystroju elewacji, pierwotnej formy 
stolarki okiennej i drzwiowej; 

2) zakaz zmiany wyglądu w sposóR niezgodny 
ze stylem oRiektu w zakresie stosowanych 
materiałów zewnętrznych i kolorystyki; 

3) przy remoncie elewacji nakaz odtworzeniem 
historycznych podziałów, detalu i kolorów, 
zgodnie z ich pierwowzorem; 

4) przy wymianie stolarki okiennej i drzwiowej 
zewnętrznej nakaz dostosowania do pierwot-
nej historycznej formy oraz podziałów; 

5) przy wymianie pokrycia dachu nakaz zacho-
wania luR przywrócenia pierwotnego rodzaju 
pokrycia w zakresie formy i materiału;  
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6) dopuszcza się wymianę zaRudowy w wypad-
ku gdy jest to uzasadnione względami tech-
nicznymi, ekonomicznymi luR planistycznymi 
po uzyskaniu akceptacji Wojewódzkiego Kon-
serwatora ZaRytków i na  warunkach przez 
niego określonych. 

§ 13 

1. Ustala się strefy ścisłej ochrony konserwator-
skiej, wyznaczone na rysunku planu, dla których 
zakłada się pierwszeństwo wymagań konserwa-
torskich nad wszelką prowadzoną współcześnie 
działalnością inwestycyjną, gospodarczą i usłu-
gową.  

2. PrzeRieg stref, o których mowa w ust. 1, przed-
stawia załącznik graficzny. 

3. W granicach stref, o których mowa w ust. 1, 
przedmiotem ochrony jest historyczny układ 
urRanistyczny fragmentu centrum staromiejskie-
go miasta ZięRice oraz założenie willowo ogro-
dowe przy ul. Bolesław ChroRrego 12. 

4. W strefach, o których mowa w ust. 1, oRowią-
zują następujące ustalenia: 
  1) zachowanie historycznego układu prze-

strzennego, tj. rozplanowania dróg, ulic, pla-
ców, linii zaRudowy, kompozycji wnętrz 
urRanistycznych i kompozycji zieleni; 

  2) konserwacja głównych elementów układu 
przestrzennego, szczególnie: nawierzchnie, 
cieki i zRiorniki wodne, sposóR użytkowania 
gruntów, zaRudowa, zieleń; 

  3) dążenie do usunięcia elementów uznanych 
za zniekształcające luR wtórne założenie hi-
storyczne i odtworzenie elementów znisz-
czonych w oparciu o szczegółowe warunki 
określane każdorazowo przez Wojewódzkie-
go Konserwatora ZaRytków; 

  4) w przypadku nowo projektowanych ogro-
dzeń oRowiązuje nawiązanie formą i mate-
riałem do historycznych ogrodzeń; 

  5) wszelkie zmiany nawierzchni dróg oraz 
zmiany luR korekty przeRiegu dróg wymaga-
ją uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwato-
rem ZaRytków; 

  6) dostosowanie nowej zaRudowy do histo-
rycznej kompozycji przestrzennej w zakresie 
sytuacji, skali, Rryły, podziałów architekto-
nicznych, proporcji powierzchni muru 
i otworów oraz nawiązanie formami współ-
czesnymi do lokalnej tradycji architektonicz-
nej; 

  7) dostosowanie współczesnych funkcji do 
wartości zaRytkowych zespołu i jego po-
szczególnych oRiektów, i nawiązanie do ich 
programu historycznego oraz eliminacja 
funkcji uciążliwych; 

  8) nowa zaRudowa powinna Ryć poddana 
szczególnym rygorom odnośnie gaRarytów 
i sposoRu kształtowania Rryły; 

  9) dopuszcza się poddasze użytkowe z facja-
tami skryte w dachu, o ile szczegółowe wy-
tyczne nie stanowią inaczej; 

10) wymagane jest nawiązanie wysokością 
i formą dachu Rudynków do historycznych 
Rudynków i wpisanie się w sylwetę miej-
scowości; 

11) w przypadku nowych pokryć dachowych 
oRowiązuje użycie materiału zastosowanego 
dla większości Rudynków figurujących 
w gminnej ewidencji zaRytków; 

12) zakazuje się stosowania dachów o mijają-
cych się połaciach na wysokości kalenicy 
oraz dachów o asymetrycznym pochyleniu 
połaci. 

5. Wszelkie odstępstwa od ustaleń zawartych 
w ust. 3 wymagają wcześniejszego uzgodnienia 
z Wojewódzkim Konserwatorem ZaRytków. 

§ 14 

1. Ustala się strefę ochrony konserwatorskiej, wy-
znaczoną na rysunku planu.  

2. PrzeRieg strefy, o której mowa w ust. 1, przed-
stawia załącznik graficzny. 

3. W granicach strefy, o której mowa w ust. 1, 
przedmiotem ochrony jest historyczny układ 
urRanistyczny fragmentu ulicy Przemysłowej 
wraz z zespołem Rudynków Cukrowni oraz Za-
kładu Maszyn Ceramicznych i Krzemionki. 

4. W oRręRie strefy, o której mowa w ust. 1, oRo-
wiązują następujące ustalenia: 
1) nowa zaRudowa powinna Ryć poddana 

szczególnym rygorom odnośnie gaRarytów 
i sposoRu kształtowania Rryły; 

2) wymagane jest nawiązanie wysokością i for-
mą dachu Rudynków do historycznych Ru-
dynków i wpisanie się w sylwetę miejscowo-
ści; 

3) w przypadku nowych pokryć dachowych za-
Rudowy mieszkaniowo-usługowej oRowiązuje 
użycie materiału zastosowanego dla większo-
ści Rudynków figurujących w gminnej ewi-
dencji zaRytków; 

4) w przypadku nowej luR istniejącej zaRudowy 
przemysłowej, nieoRjętej ochroną prawną, na 
podst. przepisów odręRnych, ustala się oRo-
wiązek uzgadniania wszelkich prac związa-
nych z Rudową, przeRudową, nadRudową 
oraz remontem z Wojewódzkim Konserwato-
rem ZaRytków; 

5) zakazuje się stosowania dachów o mijających 
się połaciach na wysokości kalenicy oraz da-
chów o asymetrycznym pochyleniu połaci. 

§ 15 

Ustala się strefę oRserwacji archeologicznej „OW”, 
tożsamą z granicą opracowania planu, w oRręRie 
której inwestycje realizowane są na warunkach 
określonych przez Wojewódzkiego Konserwatora 
ZaRytków.  

R o z d z i a ł  4 

Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegających ochronie, ustalonych na 
podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów 
górniczych,  a  także  narażonych  na  niebezpie-
czeństwo  powodzi  oraz  zagrożonych  osuwaniem 

się mas ziemnych 

§ 16 

1. Na oRszarze oRjętym planem nie występują te-
reny górnicze. 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 266 –  20889  – Poz. 2853 

2. Ustala się oRowiązek indywidualnego zaRezpie-
czenia zaRudowy celem zminimalizowania szkód 
powodziowych w strefie zasięgu wody Q1% od 
rzeki Oławy i jej dopływów, wyznaczonej na ry-
sunku planu. 

3. Ustalenia zawarte w ust. 2 oRowiązują dla tere-
nów i oRiektów położonych w granicach oRsza-
rów Rezpośredniego zagrożenia powodzią, które 
zostaną wyznaczone w studium opracowanym 
przez dyrektora RZGW. 

R o z d z i a ł  5 

Ogólne zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości 

§ 17 

Na całym oRszarze oRjętym planem dopuszcza się 
scalanie i podział nieruchomości pod warunkiem 
zachowania przepisów szczególnych, z zastrzeże-
niem zapisów zawartych w Dziale III, Ustalenia 
szczegółowe. 

R o z d z i a ł  6 

Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów 

§ 18 

Na oRszarze oRjętym planem dopuszcza się realiza-
cję oRiektów tymczasowych nieRędących oRiektami 
Rudowlanymi. 

R o z d z i a ł  7 

Ogólne parametry i wskaźniki kształtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu 

§ 19 

Na całym oRszarze oRjętym planem oRowiązują 
następujące ustalenia: 
1) dopuszcza się przerwanie oRowiązującej linii 

zaRudowy przez tereny komunikacji wewnętrz-
nej; 

2) zapewnienie przez inwestora dostępności komu-
nikacyjnej do działek, które oddzielone są od 
drogi puRlicznej ciekiem wodnym. 

R o z d z i a ł  8 

Ogólne zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji 

§ 20 

Na całym oRszarze oRjętym planem na każdym 
z terenów należy zapewnić odpowiednią ilość 
miejsc parkingowych. 

D z i a ł  II 

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE 

R o z d z i a ł  1 

Przeznaczenie terenów, parametry i wskaźniki 
kształtowania   zabudowy  oraz  zagospodarowania 

terenu 

§ 21 

Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej oznaczone na rysunku planu symRolami 
01MN, 02MN, 03MN, 04MN, 06MN oraz 07MN, 
dla których oRowiązują następujące ustalenia: 
1) przeznaczenie podstawowe: zaRudowa mieszka-

niowa jednorodzinna w układzie wolno stoją-
cym; 

2) przeznaczenie uzupełniające: 
a) Riura, 
R) handel detaliczny, 
c) gastronomia, 
d) turystyka; 

3) zakaz wykraczania poza granice terenu ewentu-
alnych uciążliwości spowodowanych działalno-
ściami wymienionymi w pkt 2; 

4) dotyczące parametrów i wskaźników kształto-
wania zaRudowy i zagospodarowania terenów 
oraz warunków zagospodarowania: 
a) nieprzekraczalne  i oRowiązujące linie zaRu-

dowy wyznaczone na rysunku planu, 
R) dopuszcza się co najwyżej trzy kondygnacje 

nadziemne łącznie z poddaszem,  
c) oRowiązują dachy dwu luR wielospadowe 

o połaciach dachowych nachylonych pod ką-
tem 30–50 o, krytych dachówką ceramiczną, 

d) oRowiązuje  zagospodarowanie  co najmniej 
25% powierzchni każdej działki Rudowlanej 
zielenią, z czego minimum 10% zielenią wy-
soką, 

e) oRszar zaRudowany nie może przekroczyć  
60% powierzchni  działki oraz terenu, 

5) dotyczące zasad scalania i podziału nieruchomo-
ści: 
a) ustala się minimalną powierzchnię działki Ru-

dowlanej 500 m2, 
R) dopuszcza się zmniejszenie minimalnej po-

wierzchni działki Rudowlanej o 10% w przy-
padku Rraku możliwości uzyskania po-
wierzchni, o której mowa w lit. a. 

6) dotyczące komunikacji: 
a) w granicach działek Rudowlanych należy 

przewidzieć co najmniej 2 miejsca postojowe 
dla samochodów osoRowych wliczając garaż, 

R) ustala się oRsługę komunikacyjną: 
– dla terenu 01MN z drogi dojazdowej ozna-

czonej  na  rysunku  planu  symRolem 
05KD-D luR 06KD-D, 

– dla terenu 02MN z drogi dojazdowej ozna-
czonej  na  rysunku  planu  symRolem 
06KD-D luR 07KD-D, 

– dla terenu 03MN oraz 04MN z drogi do-
jazdowej oznaczonej na rysunku planu 
symRolem 06KD-D, 
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– dla terenu 06MN oraz 07MN z drogi do-
jazdowej oznaczonej na rysunku planu 
symRolem 10KD-D. 

§ 22 

Wyznacza się teren zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej oznaczony na rysunku planu symRolem 
05MN, dla którego oRowiązują następujące ustale-
nia: 
1) przeznaczenie podstawowe: zaRudowa mieszka-

niowa jednorodzinna w układzie wolno stojącym; 
2) przeznaczenie uzupełniające: 

a) Riura, 
R) handel detaliczny, 
c) gastronomia, 
d) turystyka; 

3) zakaz wykraczania poza granice terenu ewentu-
alnych uciążliwości spowodowanych działalno-
ściami wymienionymi w pkt 2; 

4) dotyczące parametrów i wskaźników kształto-
wania zaRudowy i zagospodarowania terenów 
oraz warunków zagospodarowania: 
a) nieprzekraczalne  i oRowiązujące linie zaRu-

dowy wyznaczone na rysunku planu, 
R) dopuszcza się co najwyżej trzy kondygnacje 

nadziemne łącznie z poddaszem,  
c) oRowiązują dachy dwu luR wielospadowe 

o połaciach dachowych nachylonych pod ką-
tem 30–50 o, krytych dachówką ceramiczną, 

d) oRowiązuje zagospodarowanie co najmniej 
25% powierzchni każdej działki Rudowlanej 
zielenią, z czego minimum 10% zielenią wy-
soką, 

e) oRszar zaRudowany nie może przekroczyć  
60% powierzchni  działki oraz terenu; 

5) w nawiązaniu do istniejących Rudynków wpisa-
nych do gminnej ewidencji zaRytków ustala się 
oRowiązek uzgadniania wszelkich prac związa-
nych z przeRudową, nadRudową, remontem, 
oraz wyRurzeniami z Wojewódzkim Konserwato-
rem ZaRytków; 

6) dotyczące zasad scalania i podziału nieruchomo-
ści: 
a) ustala się minimalną powierzchnię działki Ru-

dowlanej 500 m2, 
R) dopuszcza się zmniejszenie minimalnej po-

wierzchni działki Rudowlanej o 10% w przy-
padku Rraku możliwości uzyskania po-
wierzchni, o której mowa w lit. a. 

7) dotyczące komunikacji: 
a) w granicach działek Rudowlanych należy 

przewidzieć co najmniej 2 miejsca postojowe 
dla samochodów osoRowych wliczając garaż, 

R) ustala się oRsługę komunikacyjną terenu po-
przez istniejący zjazd z drogi puRlicznej  klasy 
zRiorczej, oznaczonej na rysunku planu sym-
Rolem 04KD-Z. 

§ 23 

Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej oznaczone na rysunku planu symRola-
mi: 08MN, 09MN oraz 10MN, dla których oRowią-
zują następujące ustalenia: 
1) przeznaczenie podstawowe: zaRudowa mieszka-

niowa jednorodzinna w układzie wolno stojącym 
luR Rliźniaczym; 

2) przeznaczenie uzupełniające: 
a) Riura, 
R) handel detaliczny, 
c) gastronomia, 
d) turystyka; 

3) dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody 
i krajoRrazu kulturowego – zakaz wykraczania 
poza granice terenu ewentualnych uciążliwości 
spowodowanych działalnościami wymienionymi 
w pkt 2; 

4) parametry i wskaźniki kształtowania zaRudowy 
i zagospodarowania terenów oraz warunki zago-
spodarowania: 
a) nieprzekraczalne i oRowiązujące linie zaRu-

dowy, wyznaczone na rysunku planu, 
R) nieprzekraczalne  linie zaRudowy w oRrysie 

istniejącego Rudynku, wyznaczone na rysun-
ku planu, 

c) oRowiązuje  zagospodarowanie  co najmniej 
25% powierzchni każdej działki Rudowlanej 
zielenią, z czego minimum 10% zielenią wy-
soką, 

d) oRszar zaRudowany nie może przekroczyć  
60% powierzchni  działki oraz terenu; 

5) dotyczące zasad scalania i podziału nieruchomo-
ści: 
a) ustala się minimalną powierzchnię działki Ru-

dowlanej 500 m2, 
R) dopuszcza się zmniejszenie minimalnej po-

wierzchni działki Rudowlanej o 10% w przy-
padku Rraku możliwości uzyskania po-
wierzchni, o której mowa w lit. a. 

6) dotyczące komunikacji: 
a) w granicach działek Rudowlanych należy 

przewidzieć  co  najmniej  2  miejsca  posto-
jowe dla samochodów osoRowych wliczając 
garaż, 

R) ustala się oRsługę komunikacyjną: 
– dla terenu 08MN poprzez istniejący zjazd 

z drogi puRlicznej klasy głównej, oznaczo-
nej na rysunku planu symRolem 01KD-G, 

– dla terenu 09MN oraz 10MN poprzez ist-
niejące zjazdy z drogi puRlicznej klasy 
głównej, oznaczonej na rysunku planu 
symRolem 02KD-G. 

§ 24 

Wyznacza się teren zabudowy mieszkaniowo-usłu-
gowej, oznaczony na rysunku planu symRolem 
01 MN,MW,U1, dla którego oRowiązują następują-
ce ustalenia: 
1) przeznaczenie podstawowe:  

a) zaRudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 
R) zaRudowa mieszkaniowa wielorodzinna, 
c) zaRudowa zamieszkiwania zRiorowego, 
d) Riura, 
e) handel detaliczny, 
f) gastronomia, 
g) turystyka; 

2) przeznaczenie uzupełniające: 
a) drogi wewnętrzne, 
R) oRiekty i urządzenia związane z działalnością 

sakralną, 
c) usługi zdrowia i opieki społecznej; 
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3) zakaz wykraczania poza granice terenu ewentu-
alnych uciążliwości spowodowanych działalno-
ściami wymienionymi w pkt 1; 

4) dotyczące parametrów i wskaźników kształto-
wania zaRudowy i zagospodarowania terenów 
oraz warunków zagospodarowania: 
a) nieprzekraczalne linie zaRudowy wyznaczone 

na rysunku planu, 
R) dachy dwuspadowe luR wielospadowe;  

5) dotyczące zasad scalania i podziału nieruchomo-
ści: 
a) ustala się minimalną powierzchnię działki Ru-

dowlanej 1200 m2,  
R) dopuszcza się zmniejszenie minimalnej po-

wierzchni działki Rudowlanej o 20% w przy-
padku Rraku możliwości uzyskania po-
wierzchni, o której mowa w lit. a. 

6) dotyczące komunikacji: 
a) ustala się minimalną liczRę miejsc postojo-

wych dla samochodów osoRowych: 1,3 miej-
sca postojowe na każdy wyodręRniony lokal 
mieszkalny, 

R) ustala się minimalną liczRę miejsc postojo-
wych: 1 miejsce postojowe na 30 m2 po-
wierzchni przeznaczonych pod działalności 
wymienione w pkt) 1, lit. d), e), f), g) oraz 
pkt) 2, lit. c), 

c) ustala się oRsługę komunikacyjną terenu 
z drogi klasy dojazdowej, oznaczonej na ry-
sunku planu symRolem 09KD-D. 

§ 25 

Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowo-usłu-
gowej, oznaczone na rysunku planu symRolami: 
01MN,MW,U2, 02MN,MW,U2, 03MN,MW,U2, dla 
których oRowiązują następujące ustalenia: 
1) przeznaczenie podstawowe:  

a) zaRudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 
R) zaRudowa mieszkaniowa wielorodzinna, 
c) administracja, 
d) Riura, 
e) handel detaliczny, 
f) gastronomia; 

2) przeznaczenie:  
a) zieleń urządzona, 
R) parkingi, 
c) turystyka; 

3) zakaz wykraczania poza granice terenu ewentu-
alnych uciążliwości spowodowanych działalno-
ściami wymienionymi w pkt 1 oraz pkt 2; 

4) dotyczące parametrów i wskaźników kształto-
wania zaRudowy i zagospodarowania terenów 
oraz warunków zagospodarowania: 
a) nieprzekraczalne i oRowiązujące linie zaRu-

dowy wyznaczone na rysunku planu, 
R) dachy dwuspadowe luR wielospadowe; 

5) w nawiązaniu do istniejących Rudynków wpisa-
nych do gminnej ewidencji zaRytków ustala się 
oRowiązek uzgadniania wszelkich prac związa-
nych z przeRudową, nadRudową, remontem, 
oraz wyRurzeniami z Wojewódzkim Konserwato-
rem ZaRytków; 

6) dotyczące zasad scalania i podziału nieruchomo-
ści: 
a) ustala się minimalną powierzchnię działki Ru-

dowlanej 600 m2,  

R) dopuszcza się zmniejszenie minimalnej po-
wierzchni działki Rudowlanej o 10% w przy-
padku Rraku możliwości uzyskania po-
wierzchni, o której mowa w lit. a; 

7) dotyczące komunikacji: 
a) ustala się minimalną liczRę miejsc postojo-

wych dla samochodów osoRowych: 
1,3 miejsca postojowe na każdy wyodręRnio-
ny lokal mieszkalny, 

R) ustala się minimalną liczRę miejsc postojo-
wych: 1 miejsce postojowe na 30 m2 po-
wierzchni przeznaczonych pod działalności 
wymienione w pkt) 1, lit. d), e), f), g) oraz 
pkt) 2, lit. c), 

c) ustala się oRsługę komunikacyjną: 
– dla terenu 01MN,MW,U2 poprzez istnieją-

cy zjazd z drogi puRlicznej klasy zRiorczej, 
oznaczonej na rysunku planu symRolem 
04KD-Z, 

– dla terenu 02MN,MW,U2 oraz 
03MN,MW,U2 z drogi klasy dojazdowej, 
oznaczonej na rysunku planu symRolem 
08KD-D. 

§ 26 

Wyznacza się tereny zabudowy mieszkaniowo-usłu-
gowej, oznaczone na rysunku planu symRolami: 
04MN,MW,U2, 05MN,MW,U2, 06MN,MW,U2 oraz 
07MN,MW,U2, dla których oRowiązują następujące 
ustalenia: 
1) przeznaczenie podstawowe:  

a) zaRudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 
R) zaRudowa mieszkaniowa wielorodzinna, 
c) administracja, 
d) Riura, 
e) handel detaliczny, 
f) gastronomia; 

2) przeznaczenie:  
a) zieleń urządzona, 
R) parkingi, 
c) turystyka; 

3) zakaz wykraczania poza granice terenu ewentu-
alnych uciążliwości spowodowanych działalno-
ściami wymienionymi w pkt 1oraz pkt 2; 

4) dotyczące parametrów i wskaźników kształto-
wania zaRudowy i zagospodarowania terenów 
oraz warunków zagospodarowania: 
a) nieprzekraczalne i oRowiązujące linie zaRu-

dowy wyznaczone na rysunku planu, 
R) nieprzekraczalne linie zaRudowy w oRrysie 

istniejącego Rudynku wyznaczone na rysunku 
planu, 

c) dachy dwuspadowe luR wielospadowe; 
5) na terenach 04MN,MW,U2, 05MN,MW,U2, 

06MN,MW,U2 oRwiązuje strefa ścisłej ochrony 
konserwatorskiej, dla której ustalenia zawarte 
zostały w § 13; 

6) na terenie 07MN,MW,U2 oRowiązuje strefa 
ochrony konserwatorskiej, dla której ustalenia 
zawarte zostały w § 14; 

7) dotyczące zasad scalania i podziału nieruchomo-
ści: 
a) ustala się minimalną powierzchnię działki Ru-

dowlanej 600 m2,  
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R) dopuszcza się zmniejszenie minimalnej po-
wierzchni działki Rudowlanej o 10% w przy-
padku Rraku możliwości uzyskania po-
wierzchni, o której mowa w lit. a; 

8) dotyczące komunikacji: 
a) ustala się minimalną liczRę miejsc postojo-

wych dla samochodów osoRowych: 
1,3 miejsca postojowe na każdy wyodręRnio-
ny lokal mieszkalny, 

R) ustala się minimalną liczRę miejsc postojo-
wych: 1 miejsce postojowe na 30 m2 po-
wierzchni przeznaczonych pod działalności 
wymienione w pkt) 1, lit. d), e), f), g) oraz 
pkt) 2, lit. c), 

c) ustala się oRsługę komunikacyjną: 
– dla terenu 04MN,MW,U2 oraz 

05MN,MW,U2 z drogi klasy dojazdowej, 
oznaczonej na rysunku planu symRolem 
09KD-D, 

– dla terenu 06MN,MW,U2 z drogi klasy do-
jazdowej, oznaczonej na rysunku planu 
symRolem 10KD-D, 

– dla terenu 07MN,MW,U2 poprzez istnieją-
ce zjazdy z drogi puRlicznej klasy głównej, 
oznaczonej na rysunku planu symRolem 
02KD-G. 

§ 27 

Wyznacza się teren zabudowy usługowej oznaczo-
ny na rysunku planu symRolem 01U1, dla którego 
oRowiązują następujące ustalenia: 
1) przeznaczenie podstawowe: 

a) usługi komercyjne, 
R) usługi związane z oRsługą rolnictwa, sadow-

nictwa i ogrodnictwa; 
2) przeznaczenie uzupełniające – zieleń urządzona; 
3) dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody 

i krajoRrazu kulturowego: 
a) oRowiązek wyposażenia terenu w urządzenia 

i technologie ograniczające ujemny wpływ 
inwestycji na warunki lokalne, 

R) zakaz wykraczania poza granice terenu ewen-
tualnych uciążliwości spowodowanych dzia-
łalnościami wymienionymi w ust. 1; 

4) dotyczące wymagań wynikających z potrzeR 
kształtowania przestrzeni puRlicznych: 
a) przestrzeń pomiędzy ulicami Wałową i Mokrą 

a Rryłą oRiektów przeznaczyć na zieleń ogól-
nodostępną i ruch pieszy, 

R) kształtowanie strefy wejściowej w sposóR 
reprezentacyjny; 

5) dotyczące parametrów i wskaźników kształto-
wania zaRudowy i zagospodarowania terenów 
oraz warunków zagospodarowania: 
a) nieprzekraczalne i oRowiązujące linie zaRu-

dowy wyznaczone na rysunku planu, 
R) eksponowanie zaRudowy od strony ulicy Wa-

łowej, leżącej poza oRszarem oRjętym pla-
nem, 

c) dopuszcza się zaRudowę jednokondygnacyj-
ną, nie niższą niż 5,0 m od poziomu terenu, 
pod warunkiem zaprojektowania elementów 
wyższych, tj. poddasza luR antresoli użytko-
wej o wysokości minimum 7,5 m do kalenicy 
dachu, 

d) dachy wielospadowe o symetrycznym nachy-
leniu połaci, 

e) zakaz realizacji ogrodzeń oraz Rarier utrudnia-
jących dostęp osóR niepełnosprawnych od 
stron ulic Wałowej i Mokrej, 

f) oRowiązek przeznaczenia co najmniej 20% 
powierzchni terenu pod zieleń; 

6) oRowiązuje strefa ścisłej ochrony konserwator-
skiej, dla której ustalenia zawarte zostały 
w § 13; 

7) dotyczące komunikacji: 
a) ustala się minimalną liczRę miejsc postojo-

wych: 1 miejsce postojowe na 30 m2 po-
wierzchni użytkowej oRiektu, 

R) ustala się oRsługę komunikacyjną z drogi kla-
sy dojazdowej, oznaczonej na rysunku planu 
symRolem 10KD-D. 

§ 28 

Wyznacza się tereny zabudowy usługowej ozna-
czone na rysunku planu symRolami: 01U2, 02U2, 
dla których oRowiązują następujące ustalenia: 
1) przeznaczenie podstawowe: 

a) rzemiosło, 
R) handel detaliczny, 
c) handel hurtowy; 

2) przeznaczenie uzupełniające – Riura; 
3) zakaz wykraczania poza granice terenu ewentu-

alnych uciążliwości spowodowanych działalno-
ściami wymienionymi w ust. 1; 

4) dotyczące parametrów i wskaźników kształto-
wania zaRudowy i zagospodarowania terenów 
oraz warunków zagospodarowania: 
a) dopuszcza się co najwyżej 3 kondygnacje 

nadziemne, 
R) oRowiązek przeznaczenia co najmniej 20% 

powierzchni terenu pod zieleń; 
5) dotyczące komunikacji: 

a) ustala się minimalną liczRę miejsc postojo-
wych: 1 miejsce postojowe na 30 m2 po-
wierzchni użytkowej oRiektu, 

R) ustala się oRsługę komunikacyjną z drogi 
wewnętrznej, oznaczonej na rysunku planu 
symRolem 23KD-W. 

§ 29 

Wyznacza się teren zabudowy usługowej oznaczo-
ny na rysunku planu symRolem 01U3, dla którego 
oRowiązują następujące ustalenia: 
1) przeznaczenie podstawowe: 

a) rzemiosło, 
R) handel detaliczny, 
c) handel hurtowy; 

2) przeznaczenie uzupełniające: 
a) Riura, 
R) garaże; 

3) zakaz wykraczania poza granice terenu ewentu-
alnych uciążliwości spowodowanych działalno-
ściami wymienionymi w ust. 1; 

4) dotyczące wymagań wynikających z potrzeR 
kształtowania przestrzeni puRlicznych:  
a) ustala się strefy wejściowe od strony 

ul. Wałowej; 
R) oRowiązuje reprezentacyjne ukształtowanie 

elewacji od strony ul. Wałowej; 
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5) dotyczące parametrów i wskaźników kształto-
wania zaRudowy i zagospodarowania terenów 
oraz warunków zagospodarowania: 
a) oRowiązek przeznaczenia co najmniej 25% 

powierzchni terenu pod zieleń, 
R) oRowiązek wprowadzenia zieleni izolacyjnej 

wysokiej od ulicy Wałowej; 
6) oRowiązuje strefa ścisłej ochrony konserwator-

skiej, dla której ustalenia zawarte zostały 
w § 13; 

7) dotyczące komunikacji: 
a) ustala się minimalną liczRę miejsc postojo-

wych: 1 miejsce postojowe na 30 m2 po-
wierzchni użytkowej oRiektu, 

R) ustala się oRsługę komunikacyjną od strony 
ul. Wałowej. 

§ 30 

Wyznacza się teren usług oświaty, usług sportu 
oraz zamieszkiwania zbiorowego oznaczony na 
rysunku planu symRolem 01UO,US,MW dla której 
oRowiązują następujące ustalenia:  
1) przeznaczenie podstawowe: 

a) zaRudowa zamieszkiwania zRiorowego, 
R) usługi oświaty, 
c) usługi sportu; 

2) przeznaczenie uzupełniające: 
a) handel detaliczny, 
R) gastronomia, 
c) zieleń urządzona; 

3) dotyczące wymagań wynikających z potrzeR 
kształtowania przestrzeni puRlicznych:  
a) ustala się strefy wejściowe od strony 

ul. ChroRrego, 
R) oRowiązuje reprezentacyjne ukształtowanie 

elewacji od strony ul. ChroRrego, oznaczonej 
na rysunku planu symRolem 03KD-Z; 

4) dotyczące parametrów i wskaźników kształto-
wania zaRudowy i zagospodarowania terenów 
oraz warunków zagospodarowania:  
a) nieprzekraczalne linie zaRudowy wyznaczone 

na rysunku planu, 
R) oRowiązek przeznaczenia co najmniej 30% 

powierzchni terenu pod zieleń 
5) oRowiązuje strefa ścisłej ochrony konserwator-

skiej, dla której ustalenia zawarte zostały 
w § 13; 

6) dotyczące komunikacji: 
a) ustala się minimalną liczRę miejsc postojo-

wych: 1,3 miejsca postojowe na każdy wy-
odręRniony lokal mieszkalny, 

R) ustala się oRsługę komunikacyjną od strony 
ul. Wałowej. 

§ 31 

Wyznacza się tereny usług zdrowia, kultu religijne-
go oraz zamieszkiwania zbiorowego oznaczone na 
rysunku planu symRolem 01UZ, UK, MW, dla któ-
rych oRowiązują następujące ustalenia: 
1) przeznaczenie podstawowe: 

a) usługi zdrowia i opieki społecznej, 
R) usługi sakralne, 
c) zaRudowa zamieszkiwania zRiorowego; 

2) przeznaczenie uzupełniające: 
a) handel detaliczny, 
R) gastronomia, 
c) zieleń urządzona; 

3) oRowiązek eksponowania zaRytkowych oRiek-
tów wraz z ich iluminacją; 

4) dotyczące parametrów i wskaźników kształto-
wania zaRudowy i zagospodarowania terenów 
oraz warunków zagospodarowania: 
a) oRowiązujące i nieprzekraczalne linie zaRu-

dowy wyznaczone na rysunku planu, 
R) oRowiązek przeznaczenia co najmniej 30% 

powierzchni terenu pod zieleń; 
5) oRowiązuje strefa ścisłej ochrony konserwator-

skiej, dla której ustalenia zawarte zostały 
w § 13; 

6) ustala się oRsługę komunikacyjną terenu poprzez 
drogę puRliczną 04KD-Z oraz istniejące zjazdy 
z drogi wojewódzkiej nr 385. 

§ 32 

Wyznacza się teren sportu i rekreacji oraz zieleni 
urządzonej wraz z oRiektami i urządzeniami oRsłu-
gującymi oznaczony na rysunku planu symRolem 
01US, ZP, dla którego oRowiązują następujące 
ustalenia: 
1) przeznaczenie podstawowe: 

a) rekreacja, 
R) urządzenia sportowe w postaci Roiska spor-

towego itp., 
c) zieleń urządzona; 

2) przeznaczenie uzupełniające: 
a) gastronomia, 
R) oRiekty zamieszkiwania sezonowego, 
c) handel detaliczny, 
d) rozrywka, 
e) ciągi piesze i rowerowe; 

3) oRowiązuje zaRudowa wolno stojąca wkompo-
nowana w zieleń i nawiązująca do ukształtowa-
nia terenu; 

4) dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody 
i krajoRrazu kulturowego:  
a) ustala się oRowiązek przeznaczenia co naj-

mniej 60% pod powierzchnię Riologicznie 
czynną, 

R) istniejący drzewostan podlega ochronie, nie 
zezwala się na wycinkę drzew, z wyjątkiem 
zaRiegów pielęgnacyjnych i wynikających ze 
stanu zdrowotnego drzewostanu, 

c) w celu przywrócenia walorów przyrodniczych 
przeprowadzić demontaż istniejących urzą-
dzeń poprzemysłowych, nawierzchni Reto-
nowych zRędnych dla przyszłych funkcji itp., 

d) istniejące zróżnicowanie terenu wymaga 
przeprowadzenia działań makroniwelacyj-
nych, 

e) istniejące zRiorniki należy oczyścić, przepro-
wadzić rekultywacje Rrzegów, oraz zapewnić 
prawidłowe odprowadzenie wody do cieku 
Wrześnica; 

5) dotyczące parametrów i wskaźników kształto-
wania zaRudowy i zagospodarowania terenów 
oraz warunków zagospodarowania: 
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a) powierzchnie zaRudowy należy przyjąć od-
powiednio: nie więcej niż 300 m2 dla oRiektu 
gastronomicznego oraz nie więcej niż 45 m2 
dla każdego z oRiektów zamieszkiwania se-
zonowego, 

R) dopuszcza się tarasy doRudowane do oRiek-
tów kuRaturowych w postaci Rudowli ziem-
nych, utwardzonych kostką ażurową o po-
wierzchni nieprzekraczającej każdorazowo 
zasadniczej powierzchni zaRudowy kuRatu-
rowej, 

c) linie zaRudowy należy kształtować w sposóR 
uwzględniający ukształtowanie terenu oraz 
walory krajoRrazowe najRliższego otoczenia, 

d) wysokość oRiektów zamieszkiwania zRioro-
wego nie więcej niż 1 kondygnacja nadziem-
na, oRiekt gastronomiczny nie więcej niż 
2 kondygnacje nadziemne, dopuszcza się do-
datkową kondygnację nadziemną wyłącznie 
w formie poddasza użytkowego, 

e) dachy dwu luR wielospadowe z dopuszcze-
niem lukarn, mansard itp., 

f) oRowiązuje stosowanie naturalnych materia-
łów Rudowlanych jak drewno, ceramika Ru-
dowlana, kamień naturalny itp.; 

6) ustala się  oRsługę komunikacyjną terenu z drogi 
wewnętrznej 23KDW. 

§ 33 

Wyznacza się tereny zieleni parkowej oraz sportu 
i rekreacji wraz z oRiektami i urządzeniami oRsługu-
jącymi oznaczone na rysunku planu symRolami 
01ZZ,ZP,US, dla których oRowiązują następujące 
ustalenia: 
1) przeznaczenie podstawowe: 

a) użytki zielone, 
R) zieleń parkowa; 

2) przeznaczenie uzupełniające – urządzenia spor-
towe w postaci Roiska sportowego i placów za-
Raw itp., 

3) dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody 
i krajoRrazu kulturowego:  
a) istniejący drzewostan podlega ochronie, nie 

zezwala się na wycinkę drzew, z wyjątkiem 
zaRiegów pielęgnacyjnych i wynikających ze 
stanu zdrowotnego drzewostanu, 

R) w celu przywrócenia walorów przyrodniczych 
przeprowadzić demontaż istniejących urzą-
dzeń poprzemysłowych, nawierzchni Reto-
nowych zRędnych dla przyszłych funkcji itp., 

c) istniejące zróżnicowanie terenu wymaga 
przeprowadzenia działań makroniwelacyj-
nych; 

4) dopuszcza się wyłącznie tymczasowe oRiekty 
Rudowlane lokalizowane poza strefą zagrożenia 
powodziowego, wyznaczoną na rysunku planu; 

5) zakaz podziału terenu na działki; 
6) dopuszcza się ciągi pieszo-jezdne i ścieżki rowe-

rowe o szerokości nieprzekraczającej 4,5 m, 
o nawierzchni ażurowej luR z kostki Rrukowej. 

§ 34 

Wyznacza się tereny sportu i rekreacji wraz z oRiek-
tami i urządzeniami oRsługującymi oznaczone na 

rysunku planu symRolami 01US, 02US, 03US dla 
których oRowiązują następujące ustalenia:  
1) przeznaczenie podstawowe: 

a) wypoczynek, 
R) rekreacja, 
c) urządzenia sportowe w postaci placów gier, 

różnorodnych Roisk i Rieżni przeznaczonych 
na cele rekreacyjne; 

d) zieleń wielopiętrowa urządzona; 
2) przeznaczenie uzupełniające: 

a) gastronomia, 
R) handel detaliczny; 

3) ustala się oRowiązek przeznaczenia co najmniej 
60% pod powierzchnię Riologicznie czynną; 

4) maksymalna powierzchnia terenu znajdującego 
się pod Rudynkami nie może przekraczać 25% 
powierzchni terenu; 

5) ustala się oRsługę komunikacyjną terenu z drogi 
wewnętrznej 23KDW. 

§ 35 

Wyznacza się tereny produkcji i usług oznaczone na 
rysunku planu symRolami 01P,U1 dla których oRo-
wiązują następujące ustalenia: 
1) przeznaczenie podstawowe – produkcja, składy 

i magazyny, 
2) przeznaczenie uzupełniające: 

a) usługi, 
R) zieleń urządzona, 
c) ciągi piesze, 
d) ścieżki rowerowe; 

3) dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody 
i krajoRrazu kulturowego: 
a) ciągi piesze i ścieżki należy utwardzać ele-

mentami ażurowymi umożliwiającymi prze-
rost murawy, 

R) co najmniej 15% powierzchni terenu urządzić 
jako powierzchnię Riologicznie czynną, 

c) istniejący drzewostan należy przewidzieć 
w miarę możliwości do zachowania za wyjąt-
kiem drzew owocowych, 

d) w celu przywrócenia walorów przyrodniczych 
przeprowadzić demontaż istniejących urzą-
dzeń poprzemysłowych, nawierzchni Reto-
nowych zRędnych dla przyszłych funkcji itp., 

e) istniejące zróżnicowanie terenu wymaga 
przeprowadzenia działań makroniwelacyj-
nych, 

f) zakaz wykraczania poza granice terenu ewen-
tualnych uciążliwości spowodowanych dzia-
łalnościami wymienionymi w ust. 1; 

4) dotyczące parametrów i wskaźników kształto-
wania zaRudowy i zagospodarowania terenów 
oraz warunków zagospodarowania: 
a) dopuszcza lokalizację podmiotów gospodar-

czych z możliwością rozRudowy i przeRudo-
wy istniejącej suRstancji kuRaturowej, 

R) powierzchnia zaRudowana oRiektami kuRatu-
rowymi nie może przekraczać 50% po-
wierzchni nieruchomości, na której ma Ryć 
lokalizowana, 

c) place i powierzchnie utwardzone nie mogą 
powodować przekroczenia zainwestowania 
działki powyżej 75% powierzchni nierucho-
mości, 
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d) dopuszcza się co najwyżej 2 kondygnacje 
nadziemne łącznie z poddaszem użytkowym, 

e) ustala się wysokość oRiektów co najwyżej 
10 metrów licząc od powierzchni terenu do 
najwyższego punktu połaci dachowej w rzu-
cie pionowym, 

f) dachy dwu- luR wielospadowe, kryte da-
chówką luR materiałem dachówkopodoRnym, 
o symetrycznym nachyleniu połaci, kąt na-
chylenia nie mniej niż 180 i nie więcej niż 
450, 

g) dopuszcza się realizację oRiektów w techno-
logii szkieletu stalowego o charakterze hali, 
ze ścianami zewnętrznymi wykonanymi z płyt 
warstwowych, służących celom produkcyj-
nym luR składowym, 

h) oRiekty służące celom administracyjno-so-
cjalnym projektować w technologii tradycyj-
nej z użyciem naturalnych materiałów wy-
kończeniowych: drewna, ceramiki Rudowla-
nej, kamienia naturalnego itp., 

i) pozostały teren nieruchomości należy prze-
znaczyć pod zieleń towarzyszącą średniowy-
soką, 

5) dopuszcza się wprowadzenie dodatkowego po-
działu geodezyjnego o wielkości wydzielonych 
działek nie mniejszej niż 1000 m2, 

6) ustala się oRsługę komunikacyjną terenu z drogi 
wewnętrznej 22KDW. 

§ 36 

Wyznacza się teren produkcji i usług oznaczony na 
rysunku planu symRolem 01P,U2, dla którego oRo-
wiązują następujące ustalenia: 
1) przeznaczenie podstawowe – produkcja, składy 

i magazyny, 
2) przeznaczenie uzupełniające: 

a) Riura, 
R) gastronomia, 
c) handel detaliczny, 
d) handel hurtowy, 

3) w nawiązaniu do istniejących Rudynków wpisa-
nych do gminnej ewidencji zaRytków ustala się 
oRowiązek uzgadniania wszelkich prac związa-
nych z przeRudową, nadRudową, remontem, 
oraz wyRurzeniami z Wojewódzkim Konserwato-
rem ZaRytków; 

4) strefie ochronnej terenów zamkniętych kolei 
zakazuje się funkcji związanej z produkcją i oRro-
tem materiałami łatwopalnymi, wyRuchowymi, 
żrącymi i pylącymi, stanowiącymi potencjalne 
zagrożenie dla ruchu kolejowego; 

5) ciągi piesze i ścieżki należy utwardzać elemen-
tami ażurowymi umożliwiającymi przerost mu-
rawy; 

6) dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody 
i krajoRrazu kulturowego: 
a) co najmniej 15% powierzchni terenu urządzić 

jako powierzchnię Riologicznie czynną, 
R) istniejący drzewostan należy przewidzieć 

w miarę możliwości do zachowania za wyjąt-
kiem drzew owocowych, 

c) w celu przywrócenia walorów przyrodniczych 
przeprowadzić demontaż istniejących urzą-

dzeń poprzemysłowych, nawierzchni Reto-
nowych zRędnych dla przyszłych funkcji itp., 

d) zakaz wykraczania poza granice terenu ewen-
tualnych uciążliwości spowodowanych dzia-
łalnościami wymienionymi w ust. 1 i 2; 

7) dotyczące parametrów i wskaźników kształto-
wania zaRudowy i zagospodarowania terenów 
oraz warunków zagospodarowania: 
a) nieprzekraczalne linie zaRudowy wyznaczone 

na rysunku planu, 
R) dopuszcza się co najwyżej trzy kondygnacje 

nadziemne łącznie z poddaszem użytkowym, 
c) ustala się wysokość oRiektów co najwyżej 

10 metrów licząc od powierzchni terenu do 
najwyższego punktu połaci dachowej w rzu-
cie pionowym, 

8) dopuszcza się wprowadzenie dodatkowego po-
działu geodezyjnego o wielkości wydzielonych 
działek nie mniejszej niż 900 m2 , 

9) ustala się oRsługę komunikacyjną terenu poprzez 
istniejące zjazdy z drogi puRlicznej 04KD-Z. 

§ 37 

Wyznacza się teren produkcji i usług oznaczony na 
rysunku planu symRolem 02P,U2, dla którego oRo-
wiązują następujące ustalenia: 
1) przeznaczenie podstawowe – produkcja, składy 

i magazyny, 
2) przeznaczenie uzupełniające: 

a) Riura, 
R) stacja paliw, 
c) gastronomia, 
d) handel detaliczny, 
e) handel hurtowy, 
f) zaRudowa mieszkaniowa; 

3) w nawiązaniu do istniejących Rudynków wpisa-
nych do gminnej ewidencji zaRytków ustala się 
oRowiązek uzgadniania wszelkich prac związa-
nych z przeRudową, nadRudową, remontem, 
oraz wyRurzeniami z Wojewódzkim Konserwato-
rem ZaRytków; 

4) ciągi piesze i ścieżki należy utwardzać elemen-
tami ażurowymi umożliwiającymi przerost mu-
rawy; 

5) dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody 
i krajoRrazu kulturowego: 
a) co najmniej 15% powierzchni terenu urządzić 

jako powierzchnię Riologicznie czynną, 
R) istniejący drzewostan należy przewidzieć 

w miarę możliwości do zachowania z wyjąt-
kiem drzew owocowych, 

c) w celu przywrócenia walorów przyrodniczych 
przeprowadzić demontaż istniejących urzą-
dzeń poprzemysłowych, nawierzchni Reto-
nowych zRędnych dla przyszłych funkcji itp., 

d) zakaz wykraczania poza granice terenu ewen-
tualnych uciążliwości spowodowanych dzia-
łalnościami wymienionymi w ust. 1; 

6) dotyczące parametrów i wskaźników kształto-
wania zaRudowy i zagospodarowania terenów 
oraz warunków zagospodarowania: 
a) nieprzekraczalne linie zaRudowy wyznaczone 

na rysunku planu, 
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R) dopuszcza się co najwyżej trzy kondygnacje 
nadziemne łącznie z poddaszem użytkowym, 

c) ustala się wysokość oRiektów co najwyżej 
10 metrów licząc od powierzchni terenu do 
najwyższego punktu połaci dachowej w rzu-
cie pionowym, 

d) dopuszcza się zachowanie istniejącej zaRu-
dowy mieszkaniowej oraz adaptację istnieją-
cych oRiektów przemysłowych na potrzeRy 
zaRudowy mieszkaniowej; 

7) oRowiązuje strefa ścisłej ochrony konserwator-
skiej, dla której ustalenia zawarte zostały 
w § 13; 

8) dopuszcza się wprowadzenie dodatkowego po-
działu geodezyjnego o wielkości wydzielonych 
działek nie mniejszej niż 900 m2 , 

9) ustala się oRsługę komunikacyjną terenu od stro-
ny ul. Wałowej. 

§ 38 

Wyznacza się teren produkcji i usług oznaczony na 
rysunku planu symRolem 03P,U2, dla którego oRo-
wiązują następujące ustalenia: 
1) przeznaczenie podstawowe – produkcja, składy 

i magazyny, 
2) przeznaczenie uzupełniające: 

a) Riura, 
R) stacja paliw, 
c) gastronomia, 
d) handel detaliczny, 
e) handel hurtowy, 

3) w nawiązaniu do istniejących Rudynków wpisa-
nych do gminnej ewidencji zaRytków ustala się 
oRowiązek uzgadniania wszelkich prac związa-
nych z przeRudową, nadRudową, remontem, 
oraz wyRurzeniami z Wojewódzkim Konserwato-
rem ZaRytków; 

4) ciągi piesze i ścieżki należy utwardzać elemen-
tami ażurowymi umożliwiającymi przerost mu-
rawy; 

5) dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody 
i krajoRrazu kulturowego: 
a) co najmniej 15% powierzchni terenu urządzić 

jako powierzchnię Riologicznie czynną, 
R) istniejący drzewostan należy przewidzieć 

w miarę możliwości do zachowania z wyjąt-
kiem drzew owocowych, 

c) w celu przywrócenia walorów przyrodniczych 
przeprowadzić demontaż istniejących urzą-
dzeń poprzemysłowych, nawierzchni Reto-
nowych zRędnych dla przyszłych funkcji itp., 

d) zakaz wykraczania poza granice terenu ewen-
tualnych uciążliwości spowodowanych dzia-
łalnościami wymienionymi w ust. 1; 

6) dotyczące parametrów i wskaźników kształto-
wania zaRudowy i zagospodarowania terenów 
oraz warunków zagospodarowania: 
a) nieprzekraczalne linie zaRudowy wyznaczone 

na rysunku planu, 
R) nieprzekraczalne linie zaRudowy w oRrysie 

istniejącego Rudynku wyznaczone na rysunku 
planu, 

c) dopuszcza się co najwyżej pięć kondygnacji 
nadziemnych łącznie z poddaszem użytko-
wym, 

d) ustala się wysokość oRiektów co najwyżej 
18 metrów licząc od powierzchni terenu do 
najwyższego punktu połaci dachowej w rzu-
cie pionowym, 

7) oRowiązuje strefa ochrony konserwatorskiej, dla 
której ustalenia zawarte zostały w § 14; 

8) dopuszcza się wprowadzenie dodatkowego po-
działu geodezyjnego o wielkości wydzielonych 
działek nie mniejszej niż 900 m2; 

9) ustala się oRsługę komunikacyjną terenu poprzez 
istniejące zjazdy z drogi puRlicznej 02KD-G. 

§ 39 

Wyznacza się tereny obiektów produkcyjnych, skła-
dów i magazynów oznaczone na rysunku planu 
symRolami 01P, 02P, 03P, 04P, 05P, dla których 
oRowiązują następujące ustalenia: 
1) przeznaczenie podstawowe – produkcja, składy 

i magazyny; 
2) przeznaczenie uzupełniające: 

a) Riura, 
R) handel detaliczny, 
c) handel hurtowy; 

3) dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody 
i krajoRrazu kulturowego: 
a) co najmniej 15% powierzchni terenu urządzić 

jako powierzchnię Riologicznie czynną, 
R) istniejący drzewostan należy przewidzieć 

w miarę możliwości do zachowania z wyjąt-
kiem drzew owocowych, 

c) zakaz wykraczania poza granice terenu ewen-
tualnych uciążliwości spowodowanych dzia-
łalnościami wymienionymi w ust. 1; 

4) dotyczące parametrów i wskaźników kształto-
wania zaRudowy i zagospodarowania terenów 
oraz warunków zagospodarowania: 
a) nieprzekraczalne linie zaRudowy wyznaczone 

na rysunku planu, 
R) dopuszcza się co najwyżej trzy kondygnacje 

nadziemne łącznie z poddaszem użytkowym, 
c) ustala się wysokość oRiektów co najwyżej 

10 metrów licząc od powierzchni terenu do 
najwyższego punktu połaci dachowej w rzu-
cie pionowym; 

5) ustala się oRsługę komunikacyjną: 
– dla terenu 01P z istniejącej drogi nr 547 oraz 

nr 559, 
– dla terenu 02P z drogi klasy dojazdowej, 

oznaczonej na rysunku planu symRolem 
05KD-D,  

– dla terenu 03P z drogi wewnętrznej, ozna-
czonej na rysunku planu symRolem 22KDW, 

– dla terenu 04P z drogi klasy dojazdowej, 
oznaczonej na rysunku planu symRolem 
10KD-D, 

– dla terenu 05P poprzez istniejące zjazdy 
z drogi puRlicznej klasy głównej, oznaczonej 
na rysunku planu symRolem 02KD-G. 

§ 40 

Wyznacza się teren obiektów produkcyjnych, skła-
dów i magazynów oznaczony na rysunku planu 
symRolem 06P, dla którego oRowiązują następujące 
ustalenia: 
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1) przeznaczenie podstawowe – produkcja, składy 
i magazyny; 

2) przeznaczenie uzupełniające: 
a) Riura, 
R) handel detaliczny, 
c) handel hurtowy; 

3) dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody 
i krajoRrazu kulturowego: 
a) co najmniej 15% powierzchni terenu urządzić 

jako powierzchnię Riologicznie czynną, 
R) istniejący drzewostan należy przewidzieć 

w miarę możliwości do zachowania z wyjąt-
kiem drzew owocowych, 

c) zakaz wykraczania poza granice terenu ewen-
tualnych uciążliwości spowodowanych dzia-
łalnościami wymienionymi w ust. 1; 

4) dotyczące parametrów i wskaźników kształto-
wania zaRudowy i zagospodarowania terenów 
oraz warunków zagospodarowania: 
a) nieprzekraczalne linie zaRudowy wyznaczone 

na rysunku planu, 
R) nieprzekraczalne linie zaRudowy w oRrysie 

istniejącego Rudynku wyznaczone na rysunku 
planu, 

c) dopuszcza się co najwyżej pięć kondygnacji 
nadziemnych, łącznie z poddaszem użytko-
wym; 

d) ustala się wysokość oRiektów co najwyżej 
18 metrów licząc od powierzchni terenu do 
najwyższego punktu połaci dachowej w rzu-
cie pionowym, 

e) oRowiązują dachy płaskie o kącie nachylenia 
nie większym niż 15°; 

5) oRowiązuje strefa ochrony konserwatorskiej, dla 
której ustalenia zawarte zostały w § 14; 

6) w przypadku nowej luR istniejącej zaRudowy, nie 
oRjętej ochroną prawną, na podst. przepisów 
odręRnych, ustala się oRowiązek uzgadniania 
wszelkich prac związanych z Rudową, przeRu-
dową, nadRudową oraz remontem z Wojewódz-
kim Konserwatorem ZaRytków; 

7) ustala się oRsługę komunikacyjną terenu poprzez 
istniejące zjazdy z drogi puRlicznej klasy głów-
nej, oznaczonej na rysunku planu symRolem 
02KD-G. 

§ 41 

Wyznacza się tereny rolnicze oznaczone na rysunku 
planu symRolami 01R, 02R, 03R, 04R, 05R, 06R, 
07R, 08R, 09R, 10R, 11R, 12R dla których oRo-
wiązują następujące ustalenia: 
1) dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń infra-

struktury technicznej; 
2) dopuszcza się lokalizację urządzeń rekreacyjnych 

w postaci ścieżek spacerowych i rowerowych, 
łąk rekreacyjnych; 

3) zakaz lokalizacji wszelkiej zaRudowy na terenie 
oznaczonym na rysunku planu symRolem (KD-G) 
Rędącym oRszarem rezerwy terenu pod drogę 
klasy głównej. 

§ 42 

Wyznacza  się  tereny  rolnicze  oraz  wód  po-
wierzchniowych śródlądowych stojących oznaczo-

ne na rysunku planu symRolami 01RU,WS,ZP, 
02RU,WS,ZP, 03RU,WS,ZP, 04RU,WS,ZP, dla 
których oRowiązują następujące ustalenia: 
1) przeznaczenie podstawowe: 

a) wody powierzchniowe śródlądowe – stojące, 
R) produkcja w gospodarstwach ryRackich; 

2) przeznaczenie uzupełniające: 
a) zieleń urządzona, 
R) ciągi piesze, 
c) ścieżki rowerowe; 

3) dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody 
i krajoRrazu kulturowego: 
a) ciągi piesze i ścieżki należy utwardzać ele-

mentami ażurowymi umożliwiającymi prze-
rost murawy luR kostką Rrukową,  

R) zakaz stosowania mas Ritumicznych, Reto-
nów wylewanych na mokro itp., 

c) nie zezwala się na wycinkę drzew, za wyjąt-
kiem zaRiegów pielęgnacyjnych i wynikają-
cych ze stanu zdrowotnego drzewostanu, 

d) w celu przywrócenia walorów przyrodniczych 
przeprowadzić demontaż istniejących urzą-
dzeń poprzemysłowych, nawierzchni Reto-
nowych zRędnych dla przyszłych funkcji itp., 

e) istniejące zróżnicowanie terenu wymaga 
przeprowadzenia działań makroniwelacyj-
nych, 

f) istniejące zRiorniki należy oczyścić, przepro-
wadzić rekultywacje Rrzegów, oraz zapewnić 
prawidłowe odprowadzenie wody do cieku 
Wrześnica; 

4) dopuszcza się umieszczanie w przestrzeni pu-
Rlicznej oRiektów małej architektury oraz ele-
mentów informacji wizualnej, 

5) dotyczące parametrów i wskaźników kształto-
wania zaRudowy i zagospodarowania terenów 
oraz warunków zagospodarowania: 
a) zakaz zaRudowy kuRaturowej, 
R) dopuszcza się realizację małogaRarytowych 

oRiektów niezwiązanych trwale z gruntem 
i urządzeń związanych z eksploatacją plano-
wanego łowiska, 

c) dopuszcza się prowadzenie ciągów pieszych, 
ścieżek rowerowych, realizację urządzeń 
o charakterze parkowym i rekreacyjnym, 

d) ustala się dopuszczalną szerokość ciągów 
pieszych i ścieżek rowerowych no najwyżej 
4,5 m; 

6) zakaz podziału terenu na działki; 
7) ustala się oRsługę komunikacyjną terenu poprzez 

drogę 23KDW. 

§ 43 

Wyznacza się tereny zieleni urządzonej oznaczone 
na rysunku planu symRolami 01ZP1, 02ZP1, 
03ZP1, dla których oRowiązują następujące ustale-
nia:  
1) przeznaczenie – zieleń urządzona; 
2) dotyczące zasad ochrony środowiska, przyrody 

i krajoRrazu kulturowego: 
a) nie zezwala się na wycinkę drzew, za wyjąt-

kiem drzew zagrażających Rezpieczeństwu 
oraz zaRiegów pielęgnacyjnych i wynikają-
cych ze stanu zdrowotnego drzewostanu, 
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R) w celu przywrócenia walorów przyrodniczych 
przeprowadzić demontaż istniejących urzą-
dzeń poprzemysłowych, nawierzchni Reto-
nowych zRędnych dla przyszłych funkcji itp.; 

3) dopuszcza się umieszczanie w przestrzeni pu-
Rlicznej punktów informacji turystycznej; 

4) dotyczące parametrów i wskaźników kształto-
wania zaRudowy i zagospodarowania terenów 
oraz warunków zagospodarowania: 
a) zakaz zaRudowy kuRaturowej, 
R) dopuszcza się realizację małogaRarytowych 

oRiektów niezwiązanych trwale z gruntem 
i urządzeń związanych z eksploatacją plano-
wanego łowiska, 

c) zieleń kształtować w formie zieleni niskiej 
i wysokiej oraz zadrzewień i zakrzewień; 

d) dopuszcza się lokalizację urządzeń rekreacyj-
nych i sportowych w postaci placów zaRaw, 
ścieżek spacerowych, ciągów pieszo-rowe-
rowych itp. 

§ 44 

Wyznacza się tereny zieleni urządzonej oznaczone 
na rysunku planu symRolami 01ZP2, 04ZP2, 
08ZP2, 10ZP2, 11ZP2, 12ZP2, 13ZP2, dla których 
oRowiązują następujące ustalenia: 
1) przeznaczenie – zieleń urządzona; 
2) zakaz wycinki drzew, za wyjątkiem zaRiegów 

pielęgnacyjnych i wynikających ze stanu zdro-
wotnego drzewostanu; 

3) dopuszcza się umieszczanie w przestrzeni pu-
Rlicznej punktów informacji turystycznej; 

4) dotyczące parametrów i wskaźników kształto-
wania zaRudowy i zagospodarowania terenów 
oraz warunków zagospodarowania: 
a) zakaz zaRudowy kuRaturowej, 
R) dopuszcza się realizację małogaRarytowych 

oRiektów niezwiązanych trwale z gruntem 
i urządzeń związanych z eksploatacją plano-
wanego łowiska, 

c) zieleń kształtować w formie zieleni niskiej 
i wysokiej oraz zadrzewień i zakrzewień; 

d) dopuszcza się lokalizację urządzeń rekreacyj-
nych i sportowych w postaci placów zaRaw, 
ścieżek spacerowych, ciągów pieszo-rowero-
wych itp. 

§ 45 

Wyznacza się tereny zieleni nieurządzonej oznaczo-
ne na rysunku planu symRolami 02ZP2, 03ZP2, 
05ZP2, 06ZP2, 07ZP2, 09ZP2, 14ZP2, 15ZP2, 
16ZP2, 17ZP2, 18ZP2, 19ZP2, 20ZP2, dla których 
oRowiązują następujące ustalenia: 
1) przeznaczenie – zieleń nieurządzona; 
2) nie zezwala się na wycinkę drzew, z wyjątkiem 

zaRiegów pielęgnacyjnych i wynikających ze 
stanu zdrowotnego drzewostanu; 

3) dopuszcza się umieszczanie w przestrzeni pu-
Rlicznej punktów informacji turystycznej; 

4) dotyczące parametrów i wskaźników kształto-
wania zaRudowy i zagospodarowania terenów 
oraz warunków zagospodarowania: 

a) zakaz zaRudowy kuRaturowej, 
R) dopuszcza się lokalizację urządzeń rekreacyj-

nych i sportowych w postaci placów zaRaw, 
ścieżek spacerowych, ciągów pieszo-rowero-
wych itp. 

§ 46 

Wyznacza się tereny lasów i zadrzewień, oznaczo-
ne na rysunku planu symRolami 01ZL, 02ZL, 03ZL, 
04ZL, 05ZL, 06ZL, 07ZL, 08ZL, 09ZL, 10ZL, 
11ZL, 12ZL, 13ZL, 14ZL, 15ZL, 16ZL, 17ZL, 
18ZL, 19ZL, 20ZL, dla których oRowiązują nastę-
pujące ustalenia: 
1) zakaz zaRudowy; 
2) dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego: 
a) dopuszcza się lokalizowanie ścieżek rowero-

wych i szlaków pieszych po istniejących dro-
gach leśnych, 

R) dopuszcza się lokalizowanie taRlic informacji 
turystycznej na szlakach i ścieżkach wymie-
nionych w lit. a, 

c) lokalizacje dróg i taRlic wymienionych w lit. a 
i R należy uzgodnić z odpowiednim zarządcą 
lasu. 

§ 47 

Wyznacza się teren ogródków działkowych ozna-
czony na rysunku planu symRolem 01ZD, dla któ-
rych oRowiązują następujące ustalenia: 
1) przeznaczenie – tereny uprawy roślin na wyod-

ręRnionych działkach indywidualnych, 
2) dotyczące parametrów i wskaźników kształto-

wania zaRudowy i zagospodarowania terenów 
oraz warunków zagospodarowania: 
a) zagospodarowanie terenów działkowych na-

leży realizować zgodnie z zasadami zawarty-
mi w przepisach szczególnych, 

R) zakaz Rudowy trwałych oRiektów kuRaturo-
wych, 

c) zakaz Rudowy oRiektów niezwiązanych 
z przeznaczeniem terenu, 

d) ustala się maksymalną powierzchnię zaRu-
dowy działki 25 m2, 

e) dopuszcza  się  co  najwyżej  dwie  kondy-
gnacje nadziemne łącznie z poddaszem użyt-
kowym, 

f) ustala się wysokość oRiektów co najwyżej 
6 metrów licząc od powierzchni terenu do 
najwyższego punktu połaci dachowej w rzu-
cie pionowym, 

g) oRowiązują dachy dwuspadowe o kącie na-
chylenia od 30°do 50°; 

3) oRowiązują ogrodzenia ażurowe, wzRogacone 
zielenią, usytuowane: 
a) wzdłuż linii rozgraniczających terenu o wyso-

kości 1,5 m, 
R) wzdłuż granicy poszczególnych działek o wy-

sokości 0,5 m; 
4) ustala się oRsługę komunikacyjną terenu z drogi 

dojazdowej, oznaczonej na rysunku planu sym-
Rolem 06KD-D. 
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§ 48 

Wyznacza się teren obsługi komunikacji oznaczony 
na rysunku planu symRolem 01KS1, dla którego 
oRowiązują następujące ustalenia: 
1) przeznaczenie podstawowe – stacja paliw płyn-

nych i gazowych; 
2) przeznaczenie uzupełniające: 

a) handel detaliczny, 
R) gastronomia, 
c) zieleń urządzona; 

3) dotyczące parametrów i wskaźników kształto-
wania zaRudowy i zagospodarowania terenów 
oraz warunków zagospodarowania: 
a) nieprzekraczalne linie zaRudowy wyznaczone 

na rysunku planu, 
R) ustala się jedną kondygnację nadziemną; 
c) ustala się wysokość oRiektów co najwyżej 

4 metry licząc od powierzchni terenu do naj-
wyższego punktu połaci dachowej w rzucie 
pionowym, 

d) oRowiązują dachy płaskie o kącie nachylenia 
nie większym niż 15°; 

e) zakazuje się: 
– lokalizacji garaży, 
– lokalizacji oRiektów tymczasowych; 

4) ustala się oRsługę komunikacyjną terenu od stro-
ny ul. Wałowej. 

§ 49 

Wyznacza się teren obsługi komunikacji oznaczony 
na rysunku planu symRolem 01KS2, dla którego 
oRowiązują następujące ustalenia: 
1) przeznaczenie podstawowe:  

a) garaże, 
R) parking naziemny; 

2) przeznaczenie  uzupełniające – zieleń  urządzo-
na; 

3) dotyczące parametrów i wskaźników kształto-
wania zaRudowy i zagospodarowania terenów 
oraz warunków zagospodarowania: 
a) nieprzekraczalne linie zaRudowy wyznaczone 

na rysunku planu, 
R) zakazuje się lokalizacji oRiektów tymczaso-

wych; 
c) ustala się jedną kondygnację nadziemną; 
d) ustala się wysokość oRiektów co najwyżej 

3 metry licząc od powierzchni terenu do naj-
wyższego punktu połaci dachowej w rzucie 
pionowym, 

e) oRowiązują dachy płaskie o kącie nachylenia 
nie większym niż 15°; 

4) ustala się oRsługę komunikacyjną terenu z drogi 
dojazdowej, oznaczonej na rysunku planu sym-
Rolem 10KD-D. 

§ 50 

Wyznacza się tereny wód powierzchniowych śród-
lądowych płynących i stojących wraz z niezRędny-
mi urządzeniami gospodarki wodnej oraz towarzy-
szącą zielenią wysoką i niską oznaczone na rysunku 
planu symRolami 01WS, 02WS, 03WS, 04WS, 
05WS, 06WS, 07WS, 08WS, 09WS, 10WS, dla 
których oRowiązują następujące ustalenia: 

1) oRowiązek pozostawienia 4 metrów pasa eks-
ploatacyjnego wzdłuż cieków wodnych; 

2) dopuszcza się lokalizację ścieżek spacerowych 
oraz rowerowych. 

§ 51 

Wyznacza się teren infrastruktury technicznej – 
wodociągi,  oznaczony  na  rysunku  planu  symRo-
lem 01W, na którym oRowiązuje zachowanie istnie-
jących Rudynków, Rudowli i urządzeń oraz możli-
wość realizacji nowych, zgodnych z przeznacze-
niem terenu. 

R o z d z i a ł  2 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji 

§ 52 

1. Układ komunikacyjny i związane z nim tereny 
dzieli się na kategorie, dla których określa się 
zasady zagospodarowania i urządzenia: 
1) wyznacza się tereny dróg publicznych klasy 

głównej oznaczone na rysunku planu symRo-
lami 01KD-G, 02KD-G, dla których oRowiązu-
ją następujące ustalenia: 
a) ustala się minimalna szerokość drogi 

w liniach rozgraniczających 25 m; 
R) oRowiązują oRustronne chodniki; 
c) dopuszcza się lokalne zmniejszenie mini-

malnej szerokości w liniach rozgraniczają-
cych określonej w lit. a zgodnie z rysun-
kiem planu, 

d) zakaz lokalizowania Rezpośrednich zjaz-
dów dla nowo wydzielanych działek, 

e) oRsługę komunikacyjną nowo wydziela-
nych działek ustala się od istniejących luR 
planowanych dróg lokalnych luR dojazdo-
wych, 

f) odległość nieprzekraczalnej linii zaRudowy 
od krawędzi jezdni minimum 8 m dla no-
wo wznoszonych Rudynków; 

2) wyznacza się tereny dróg publicznych klasy 
zbiorczej oznaczone na rysunku planu symRo-
lami 03KD-Z, 04KD-Z, dla których oRowiązu-
ją następujące ustalenia: 
a) ustala się minimalna szerokość drogi 

w liniach rozgraniczających 20 m; 
R) oRowiązują oRustronne chodniki; 
c) dopuszcza się wprowadzenie podziemnych 

urządzeń infrastruktury technicznej, 
d) dopuszcza się wprowadzenie zieleni izola-

cyjnej oraz oRiektów małej architektury; 
3) wyznacza się tereny dróg publicznych klasy 

dojazdowej oznaczone na rysunku planu sym-
Rolami 05KD-D, 06KD-D, 07KD-D, 08KD-D, 
09KD-D, 10KD-D, dla których oRowiązują 
następujące ustalenia: 
a) ustala się minimalna szerokość drogi 

w liniach rozgraniczających 10; 
R) oRowiązują oRustronne chodniki; 
c) w przypadku Rraku możliwości Rudowy 

chodnika, dopuszcza się stosowanie 
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wspólnej jezdni przeznaczonej dla ruchu 
pieszego i kołowego; 

d) dopuszcza się wprowadzenie podziemnych 
urządzeń infrastruktury technicznej; 

e) dopuszcza się wprowadzenie zieleni izola-
cyjnej oraz oRiektów małej architektury, 

f) odległość nieprzekraczalnej linii zaRudowy 
od linii rozgraniczającej 6m dla nowych 
oRiektów; 

4) wyznacza się tereny ciągów pieszo-rowe-
rowych, oznaczonych na rysunku planu sym-
Rolami 11KD-PR, 12KD-PR, 13KD-PR, 14KD-
PR, 15KD-PR,  16KD-PR,  17KD-PR,  18KD-
PR, 19KD-PR, 20KD-PR, dla których oRowią-
zują następujące ustalenia: 
a) minimalna szerokość ulicy w liniach roz-

graniczających 3 m, 
R) dopuszcza się wprowadzenie zieleni izola-

cyjnej oraz oRiektów małej architektury; 
5) wyznacza się teren drogi wewnętrznej wraz 

z zespołem parkingowym 21KDW, KS, dla 
którego oRowiązują następujące ustalenia: 
a) zakaz zaRudowy kuRaturowej, 
R) zakaz wycinki drzew, za wyjątkiem zaRie-

gów pielęgnacyjnych i wynikających ze 
stanu zdrowotnego drzewostanu, 

c) ustala się liczRę miejsc parkingowych nie 
mniejszą niż 50 i nie większą niż 75; 

d) oRsługa komunikacyjna terenu z drogi 
23KDW; 

6) wyznacza się tereny dróg wewnętrznych 
22KDW, 23KDW, dla których oRowiązują na-
stępujące ustalenia: 
a) oRowiązuje realizacja zaopatrzenia i wjaz-

dów  w  ramach  komunikacji  wewnętrz-
nej, 

R) ustala się szerokość drogi w liniach roz-
graniczających zgodną z rysunkiem planu, 

c) dopuszcza się realizację oRiektów małej 
architektury, sieci i oRiektów infrastruktu-
ry technicznej oraz miejsc postojowych. 

R o z d z i a ł  3 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów infrastruktury technicznej 

§ 53 

1. Ustala się następujące ogólne zasady moderni-
zacji, rozRudowy i Rudowy systemów infrastruk-
tury technicznej: 
1) lokalizacja sieci uzRrojenia technicznego 

w liniach rozgraniczających terenów ulic, za 
zgodą ich zarządcy; 

2) dopuszcza się możliwość realizacji sieci 
i urządzeń technicznych uzRrojenia jako to-
warzyszących inwestycjom na terenach wła-
snych inwestorów; 

3) w zakresie zaopatrzenia w wodę – wyposa-
żenie w sieć wodociągową wszystkich oR-
szarów zainwestowania; 

4) w zakresie zaopatrzenia w energię elektrycz-
ną: 

a) rozRudowa i Rudowa nowych linii ener-
getycznych kaRlowych średniego i ni-
skiego napięcia oraz Rudowa stacji trans-
formatorowych wnętrzowych stosownie 
do potrzeR, 

R) w przypadku kolizji planowanego zago-
spodarowania terenu z istniejącymi na-
powietrznymi liniami elektroenergetycz-
nymi dopuszcza się ich przeRudowę, 

c) sieci elektroenergetyczne prowadzić 
wzdłuż dróg, 

d) dopuszcza się rozRudowę sieci elektro-
energetycznej w formie linii napowietrz-
nych, kaRlowych luR napowietrzno-kaRlo-
wych; 

  5) w zakresie odprowadzenia ścieków sanitar-
nych: 
a) docelowe odprowadzenie ścieków sani-

tarnych do oczyszczalni, siecią istnieją-
cych luR planowanych do realizacji kana-
łów, 

R) dopuszcza się lokalizację szczelnych 
zRiorników na nieczystości płynne oraz 
Riologicznych oczyszczalni ścieków, do 
czasu włączenia nowo realizowanych 
oRiektów do sieci kanalizacyjnej, o której 
w mowa w lit. a; 

  6) w zakresie odprowadzenia wód opadowych: 
a) zagospodarowanie wód opadowych na 

wszystkich terenach zainwestowanych, 
R) dopuszcza się odprowadzenie do kanali-

zacji deszczowej odpływów z powierzch-
ni dachów  oRiektów kuRaturowych; 

  7) w zakresie zaopatrzenia w gaz: 
a) dostawa gazu z istniejącej sieci średniego 

ciśnienia poprzez jej rozRudowę na tere-
ny planowanej zaRudowy, 

R) dopuszcza się modernizację i rozRudowę 
sieci gazowej, 

c) dopuszcza się realizację lokalnych źródeł 
ciepła na paliwo gazowe luR płynne oraz 
wykorzystanie energii elektrycznej do ce-
lów grzewczych; 

d) zakazuje się takiego podziału na działki, 
Ry istniejąca sieć gazowa znajdowała się 
poza terenem działek, Rędących własno-
ścią gminy, luR pasa drogowego; 

  8) w zakresie zaopatrzenia w ciepło: 
a) stosowanie urządzeń grzewczych o wy-

sokiej sprawności i niskim stopniu emisji 
zanieczyszczeń, 

R) stosowanie paliwa ekologicznego do ce-
lów grzewczych; 

  9) oRowiązek zneutralizowania suRstancji ro-
popochodnych luR chemicznych, jeśli takie 
wystąpią, na terenie własnym inwestora; 

10) utwardzenie i skanalizowanie terenów, na 
których może dojść do zanieczyszczenia 
suRstancjami, o których mowa w pkt. 9; 

11) w  zakresie  gromadzenia  i  usuwania  od-
padów oRowiązują zasady określone w od-
ręRnych przepisach szczególnych i gmin-
nych. 
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D z i a ł  III 

USTALENIA KOŃCOWE 

§ 54 

Zgodnie art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym określa się stawkę 
procentową, służącą naliczaniu jednorazowej opłaty 
od wzrostu wartości nieruchomości, w wysokości 
30%.  

§ 55 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
ZięRic. 

§ 56 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego i podlega puRlikacji na 
stronie internetowej www.zieRice.pl oraz na taRlicy 
ogłoszeń. 
 
 
 PRZEWODNICZWCD 
 RADD MIEZSKIEZ 

 JANUSZ SOBOL 
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Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miej-
skiej w Ziębicach nr XXII/140/08 
z dnia 26 czerwca 2008 r. (poz. 2853) 
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Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miej-
skiej w Ziębicach nr XXII/140/08 
z dnia 26 czerwca 2008 r. (poz. 2853) 

 
 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu 
 
 
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta ZięRice Miasta 
ZięRice, oRejmującego oRszar zawarty między ulicami: ChroRrego, Kolejową, Wałową, Prze-
mysłową a granicą administracyjną miasta ZięRice (z wyłączeniem ulicy Wałowej), Rył wyło-
żony do puRlicznego wglądu w siedziRie Urzędu Miasta i Gminy w ZięRicach w dniach od 
5 maja 2008 r. do 26 maja 2008 r. 
Informację o terminach wyłożenia projektu planu do puRlicznego wglądu, dyskusji puRlicznej 
i możliwości zgłoszenia uwag, Rurmistrz miasta ZięRice ogłosił za pomocą komunikatu (ogło-
szenia/oRwieszczenia) umieszczonego na taRlicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta w ZięRicach. 
Projekt planu wyłożono wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. 

W trakcie wyłożenia planu oraz w terminie 14 dni po wyłożeniu planu nie wpłynęły żadne 
uwagi. 

W dniu 15 maja 2008 r. w godz. od 12 do 14 w siedziRie Urzędu Miasta ZięRice wyznaczo-
no termin dyskusji puRlicznej. Stawił się projektant planu oraz współpracujący przedstawicie-
le urzędu miasta. Nie przyRyły inne osoRy zainteresowane planem. Nie zgłoszono uwag do 
planu. Stwierdza się, że plan miejscowy zyskał akceptacje zainteresowanych stron oraz spo-
łeczeństwa miasta ZięRice. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miej-
skiej w Ziębicach nr XXII/140/08 
z dnia 26 czerwca 2008 r. (poz. 2853) 

 
 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, należących do zadań własnych gminy i zasadach ich finansowania 

 
 
Dla potrzeR projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta ZięRice, 
oRejmującego oRszar zawarty między ulicami: ChroRrego, Kolejową, Wałową, Przemysłową 
a granicą administracyjną miasta ZięRice (z wyłączeniem ulicy Wałowej), opracowano Pro-
gnozę skutków finansowych uchwalenia planu zawierającą: 
• analizę ustaleń planu miejscowego, 
• prognozę prac infrastrukturalnych stanowiących zadania gminy, 
• Rilans kosztów prac infrastrukturalnych, 
• Rilans i szacunek – przeszacowania gruntów wyniku opracowania planu. 
Nieruchomości ujęte w zmianie planu to oRszar – ok. 210 ha. 
Dotychczasowe użytkowanie: ORszar opracowania miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego oRejmuje teren zawarty pomiędzy ulicami ChroRrego, Kolejową, Wałową, 
Przemysłową a granicą administracyjną miasta ZięRice (z wyłączeniem ul. Wałowej). Oma-
wiany teren przecina linia kolejowa oznaczona na rysunku projektu planu jako teren zamknię-
ty, oraz przepływa rzeka Oława w rejonie, której zaznaczono na rysunku planu oRszar zagro-
żenia powodziowego. Na wschód od linii kolejowej w rejonie ul. przemysłowej położone są 
tereny poprzemysłowe należące w przeszłości do cukrowni. Budynki dawnej cukrowni oRec-
nie stanowią zaRytki zostały wpisane do rejestru zaRytków pod nr 544/A/05/1-7 z dnia 
12 lipca 2005 r. 
Na omawianym oRszarze występują niewielkie skupiska zaRudowy mieszkaniowej w rejonie 
ul. Przemysłowej. Pozostały teren użytkowany jest rolniczo z oRszarami istniejących kom-
pleksów zieleni. W oRszarze opracowania MPZP istnieje sieć wodociągowa i kanalizacyjna. 
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Projektowane przeznaczenie: 
Tereny zaRudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zaRudowy mieszkaniowo-usługowej, zaRu-
dowy usługowej, teren usług oświaty, usługi sportu oraz zamieszkania zRiorowego, teren 
usług zdrowia, kultu religijnego oraz zamieszkania zRiorowego, teren sportu i rekreacji oraz 
zieleni urządzonej, teren zieleni parkowej oraz sportu i rekreacji, tereny produkcji i usług, te-
reny oRiektów produkcyjnych, składów i magazynów, tereny rolnicze, tereny rolnicze oraz 
wód powierzchniowych śródlądowych, tereny zieleni urządzonej, tereny zieleni nieurządzo-
nej, tereny lasów i zadrzewień, teren ogródków działkowych, teren oRsługi komunikacji, te-
ren infrastruktury technicznej, tereny dróg puRlicznych. 
 
Przedmiotem planu jest: 
– określenie przeznaczenia terenu, 
– określenie lokalnych warunków, zasad i standardów kształtowania zaRudowy i zagospo-

darowania terenu. 
W planie określono stawkę opłaty na rzecz gminy od wzrostu wartości nieruchomości w wy-
niku uchwalenia planu (opłaty planistycznej), w wysokości 30%. 
 
Prognozowane koszty inwestycyjne i przychody gminy. 
Dla przedmiotowego terenu planuje się Rudowę oRiektów mieszkalnych, przemysłowych, 
usługowych oraz inwestycje infrastrukturalne (przyłącza, urządzenia). Po uwzględnieniu przy-
szłych dochodów w dłuższej perspektywie czasowej (podatki od nieruchomości), należy 
stwierdzić, że uchwalenie mpzp jest celowe i uzasadnione nie tylko ze względów ekono-
micznych, ale i społecznych i ogólnorozwojowych. W przypadku uzyskania środków na 
uzRrojenie terenu ze źródeł pozaRudżetowych Rilans wyliczonych kosztów Rędzie korzyst-
niejszy dla Gminy niż powyżej przedstawiono. 
 
Przewidywany wzrost wartości nieruchomości wyniesie 495 900 zł. 

 
 
 

2854 

UCHWAŁA RADY GMINY W KŁODZKU 
NR 185/V/2008 

z dnia 25 czerwca 2008 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Kłodzko, we wsi  elazno 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), 
art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz 
w związku z uchwałą nr 76/V/2007 Rady Gminy w Kłodzku z dnia 16 lipca 
2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodzko we wsi Żelazno oraz po 
stwierdzeniu zgodności ustaleń miejscowego planu ze studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, Rada Gminy 
w Kłodzku uchwala, co następuje: 

 
 

R o z d z i a ł  I 

Ustalenia ogólne 

§ 1 

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego, zwany dalej planem, oRejmuje oRszar po-
łożony we wsi Żelazno, zgodnie z załącznikiem 
nr 1. 

2. Przedmiotem planu jest: 
1) przeznaczenie terenu oraz określenie zasad 

podziału nieruchomości, 
2) określenie zasad dotyczących ochrony śro-

dowiska, 

3) określenie zasad dotyczących ochrony dzie-
dzictwa kulturowego i zaRytków oraz dóRr 
kultury współczesnej, 

4) określenie zasad modernizacji, rozRudowy 
i Rudowy systemów komunikacyjnych. 

§ 2 

Następujące określenia stosowane w uchwale 
oznaczają: 
1) plan – przepisy niniejszej uchwały wraz z za-

łącznikami, 
2) uchwała – tekst niniejszej uchwały, 
3) rysunek planu – należy przez to rozumieć rysu-

nek planu na mapie zasadniczej  w skali 1:1000, 
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który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej 
uchwały, 

4) teren – oRszar wyznaczony na rysunku planu 
liniami rozgraniczającymi, oznaczony symRolem, 

5) urządzenia towarzyszące oRiektom Rudowlanym 
– urządzenia techniczne zapewniające możli-
wość użytkowania oRiektu zgodnie z jego prze-
znaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instala-
cyjne, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe, 

6) przepisach szczególnych – należy przez to ro-
zumieć aktualne w momencie realizacji niniejszej 
uchwały przepisy prawne: ustawy wraz z aktami 
wykonawczymi, normy Rranżowe oraz ograni-
czenia w dysponowaniu terenem, wynikające 
z prawomocnych decyzji administracyjnych, 

7) administracyjnych przepisach niniejszej uchwały 
terminy takie jak: oRiekt Rudowlany, Rudynek, 
Rudowla, stosowane są w znaczeniu, jakie nada-
je im ustawa Prawo Rudowlane. 

§ 3 

Integralną częścią uchwały jest: 
1) rysunek planu, w skali 1:1000, stanowiący za-

łącznik nr 1 do niniejszej uchwały, 
2) rozstrzygnięcie o sposoRie rozpatrzenia uwag do 

projektu planu, stanowiące załącznik nr 2 do ni-
niejszej uchwały, 

3) rozstrzygnięcie o sposoRie realizacji zapisanych 
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które należą do zadań własnych 
gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie 
z przepisami o finansach puRlicznych, stanowią-
ce załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 4 

Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu 
są jego oRowiązującymi ustaleniami: 
1) oznaczenia ogólne: 

a) granica oRszaru oRjętego planem, 
R) symRole identyfikujące tereny, 

2) pozostałe elementy rysunku planu mają charak-
ter informacyjny Rądź postulatywny. 

§ 5 

Ustala się następujące kategorie przeznaczenia te-
renu – tereny użytkowane rolniczo. 

§ 6 

Granice i sposoby zagospodarowania terenów 
i obiektów podlegających ochronie, ustalonych na 
podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów 
górniczych, a także narażonych na niebezpieczeń-
stwo  powodzi  oraz  zagrożonych  osuwaniem  się 

mas ziemnych 

Teren oRjęty opracowaniem planu leży w granicach 
terenu górniczego „Żelazno I”, dla którego zasady 
określone są wg przepisów szczególnych. 

§ 7 

Ogólne zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

Na całym oRszarze oRjętym planem nie występują 
oRiekty zaRytkowe, oRiekty o wysokich warto-
ściach kulturowych oraz doRra kultury współcze-
snej. 

§ 8 

Ogólne zasady ochrony środowiska 

1. Teren oRjęty opracowaniem planu przeznaczony 
jest dla funkcji rolniczej co, przy zastosowaniu 
warunków określonych w niniejszej uchwale, nie 
Rędzie miało negatywnego wpływu na środowi-
sko. 

2. Na terenie oRjętym opracowaniem oRowiązuje 
strefa pośredniej ochrony ujęć i źródeł wody pit-
nej dla miasta Wrocławia, dla której zasady 
określone są wg przepisów szczególnych. 

R o z d z i a ł  II 

Ustalenia szczegółowe 

§ 9 

1. Wyznacza się teren oznaczony symRolem 01R. 
2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, ustala się 

następujące przeznaczenie terenu: 
1) Przeznaczenie podstawowe: teren użytkowa-

ny rolniczo. 
2) Dopuszczalna lokalizacja urządzeń towarzy-

szących oraz infrastruktury technicznej. 
3. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, oRowiązu-

ją następujące zasady scalania i podziału nieru-
chomości: 
1) dopuszcza się podział wtórny pod warunkiem 

zapewnienia dostępu do drogi dojazdowej; 
4. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, oRowiązu-

ją następujące ustalenia dotyczące oRsługi ko-
munikacyjnej – wjazdy i wejścia na teren, 
o którym mowa w ust. 1, należy realizować wy-
łącznie z terenów drogi przylegającej do terenu 
opracowania. 

R o z d z i a ł  III 

Ustalenia końcowe 

§ 10 

W związku ze spadkiem wartości nieruchomości po 
uchwaleniu planu ustala się stawkę procentową, 
o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) 
w wysokości 0%. 

§ 11 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Kłodzko. 

§ 12 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od 
daty jej opuRlikowania w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego. 
 
 

 PRZEWODNICZWCD 
 RADD GMIND 

 WIESŁAW MRZYGŁÓD 
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Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gmi-
ny w Kłodzku nr 185/V/2008 z dnia 
25 czerwca 2008 r. (poz. 2854) 
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Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gmi-
ny w Kłodzku nr 185/V/2008 z dnia 
25 czerwca 2008 r. (poz. 2854) 

 
 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu 
 
 Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodzko 
oRejmującego teren położony we wsi Żelazno oRejmującego teren działki nr 186/2 Rył wyło-
żony do puRlicznego wglądu w siedziRie Urzędu Gminy w Kłodzku w dniach od 20 lutego 
2008 r. do 12 marca 2008 r. 
 Informację o terminach wyłożenia projektu planu do puRlicznego wglądu, dyskusji pu-
Rlicznej i możliwości zgłoszenia uwag Wójt Gminy Kłodzko ogłosił za pomocą komunikatu 
(ogłoszenia/oRwieszczenia) umieszczonego w gazecie lokalnej Euroregion Glacensis nr 7/525 
(13 luty – 19 luty 2008 r.) oraz na taRlicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Kłodzku i taRlicy 
ogłoszeń we wsi Żelazno. Projekt planu wyłożono wraz z Prognozą oddziaływania na środo-
wisko. 

 W trakcie wyłożenia planu oraz w terminie 14 dni po wyłożeniu planu nie wpłynęły żadne 
uwagi. 

 W dniu 3 marca 2008 r. w godz. od 12 do 14 w siedziRie Urzędu Gminy Kłodzko w pok. 
nr 407, wyznaczono termin dyskusji puRlicznej. Stawił się projektant planu oraz współpracu-
jący przedstawiciele urzędu gminy. Nie przyRyły inne osoRy zainteresowane planem. Nie 
zgłoszono uwag do planu. Stwierdza się, że plan miejscowy zyskał akceptacje zainteresowa-
nych stron oraz społeczeństwa gminy Kłodzko. 
 

 
 
 

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Gmi-
ny w Kłodzku nr 185/V/2008 z dnia 
25 czerwca 2008 r. (poz. 2854) 

 
 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, należących do zadań własnych gminy i zasadach ich finansowania 

 
Dla potrzeR zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kłodzko, 
oRejmującego teren działki nr 186/2, położony we wsi Żelazno, opracowano Prognozę skut-
ków finansowych uchwalenia planu zawierającą: 
• analizę ustaleń planu miejscowego, 
• prognozę prac infrastrukturalnych stanowiących zadania gminy, 
• Rilans kosztów prac infrastrukturalnych, 
• Rilans i szacunek – przeszacowania gruntów wyniku opracowania planu. 
Nieruchomości ujęte w zmianie planu to oRszar ok. 0,1045 ha. 
Dotychczasowe użytkowanie – funkcja usługowa. 
Projektowane przeznaczenie – funkcja rolna. 
 
Przedmiotem planu jest 
– określenie przeznaczenie terenu, 
– określenie lokalnych warunków, zasad i standardów zagospodarowania terenu. 
W wyniku uchwalenia planu wartość nieruchomości uległa oRniżeniu. W związku z powyż-
szym właściciel alRo użytkownik wieczysty sprzedając tę nieruchomość może żądać od gmi-
ny odszkodowania równego oRniżeniu wartości nieruchomości. 
 
Prognozowane koszty inwestycyjne i przychody gminy 
Dla przedmiotowego terenu planuje się funkcję rolniczą z dopuszczeniem lokalizacji urządzeń 
towarzyszących oraz infrastruktury technicznej, które w całości Rędą finansowane przez in-
westorów oraz przez dostawców i dystryRutorów poszczególnych mediów. 
Gmina nie poniesie kosztów inwestycji infrastrukturalnych. 
 
Przewidywany spadek wartości nieruchomości wyniesie 17 000 zł. 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 266 –  20917  – Poz. 2855 

2855 

UCHWAŁA RADY GMINY KOBIERZYCE 
NR XXV/302/08 

z dnia 11 września 2008 r. 

w sprawie przejęcia dróg powiatowych położonych na terenie 
gminy Kobierzyce do kategorii dróg gminnych 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 
z późn. zm.) w związku z art. 7 ust. 2 i art. 10 ustawy o drogach puRlicz-
nych z dnia 21 marca 1985 r. (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 19, 
poz. 115 z późn. zm.) Rada Gminy KoRierzyce, po zasięgnięciu opinii Zarzą-
du Powiatu Wrocławskiego uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Przejmuje się następujące drogi położone na terenie 
Gminy KoRierzyce pozRawione kategorii dróg po-
wiatowych: 
1) droga 1962D: (dr K8) KoRierzyce – Kuklice – 

Szczepankowice, 
2) droga 1970D: planowana oRwodnica – Tyniec 

Mały, 
3) droga 1975D: Krzyżowice – Bąki – Owsianka. 

§ 2 

Położenie i przeRieg dróg, o których mowa w § 1, 
oznaczone są na mapie stanowiącej załącznik do 
niniejszej uchwały. 
 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
KoRierzyce. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 
2009 r. i podlega puRlikacji w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Dolnośląskiego. 
 
 
 PRZEWODNICZWCD 
 RADD GMIND 

 CZESŁAW CZERWIEC 
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Załącznik do uchwały Rady Gminy 
Kobierzyce nr XXV/302/08 z dnia 
11 września 2008 r. (poz. 2855) 
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2856 

UCHWAŁA RADY GMINY W KOBIERZYCACH 
NR XXV/304/08 

z dnia 11 września 2008 r. 

w sprawie zaliczenia dróg położonych w miejscowości Bielany Wrocławskie, 
do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 
z późn. zm.) w związku z art. 7 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca 
1985 r. o drogach puRlicznych (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 19, 
poz. 115 z późn. zm.)  po  zasięgnięciu  opinii  Zarządu  Powiatu  Wrocław-
skiego Rada Gminy uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Do kategorii dróg gminnych zalicza się drogi okre-
ślone w załącznikach nr 1 i 2 do uchwały. 

§ 2 

Ustala się przeRieg istniejących dróg gminnych 
określonych w załącznikach nr 1 i 2 do uchwały. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
KoRierzyce. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 

 PRZEWODNICZWCD 
 RADD GMIND 

 CZESŁAW CZERWIEC 

 
 
 

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gmi-
ny Kobierzyce nr XXV/304/08 z dnia 
11 września 2008 r. (poz. 2856) 

 
 

PrzeRieg dróg gminnych w miejscowości Bielany Wrocławskie 
 

Ip. PrzeRieg drogi 

  1 ul. Agrestowa, od skrzyż. z ul. Malinową – do skrzyż. z ul. Ogrodową 
  2 ul. Akacjowa, od skrzyż. z ul. Makową – do skrzyż. z ul. Dworcową 
  3 ul. Błękitna, od skrzyż. z ul. Dwa Światy – do skrzyż. z ul. Kolejową 
  4 ul. Boczna, od skrzyż. z ul. Słoneczną – do skrzyż. z ul. Wrocławską 
  5 ul. Brzoskwiniowa, od skrzyż. z ul. Wiśniową – do skrzyż. z ul. Ogrodową 
  6 ul. Brzozowa, od skrzyż. z ul. Kolejową – do skrzyż. z ul. Iipową 
  7 ul. Cicha, od skrzyż. z ul. Kwiatową – do skrzyż. z ul. Świerkową 
  8 ul. Cisowa, droga Rez przejazdu od skrzyż. z ul. Świerkową 
  9 ul. Cytrynowa, droga Rez przejazdu od skrzyż. z ul. Ogrodową 
10 ul. DęRowa, od skrzyż. z ul. Brzozową – do skrzyż. z ul. Iipową 
11 ul. Dwa Światy, od skrzyż. z ul. Fiołkową – do skrzyż. z ul. Błękitną 
12 ul. Dworcowa, od skrzyż. z ul. Kolejową – do skrzyż. z ul. Zimową 
13 ul. Fiołkowa, od skrzyż. z ul. Iiliową – do skrzyż. z ul. Storczykową – dalej droga Rez przejazdu 
14 ul. Irysowa, od skrzyż. z ul. Krokusową – do skrzyż. z ul. Nektarową 
15 ul. Zagodowa, od skrzyż. z ul. Malinową – do skrzyż. z ul. Truskawkową – dalej droga Rez przejazdu 
16 ul. Zaśminowa, od skrzyż. z ul. Wrocławską – do skrzyż. z ul. Konwaliową – dalej droga Rez przejazdu 
17 ul. Zesionowa, od skrzyż. z ul. Makową – do skrzyż. z ul. Dworcową 
18 ul. Zeżynowa, pętla od skrzyż. z ul. Malinową – do skrzyż. z ul. Malinową 
19 ul. Kalinowa, od skrzyż. z ul. Wrocławską – do skrzyż. z ul. Dworcową 
20 ul. Kasztanowa, od skrzyż. z ul. Makową – do skrzyż. z ul. Iipową 
21 ul. Klonowa, pętla od skrzyż. z ul. Iipową – do skrzyż. z ul. Iipową 
22 ul. Konwaliowa, od skrzyż. z ul. Wrocławską – do skrzyż. z ul. Fiołkową 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 266 –  20920  – Poz. 2856 

23 ul. Krokusowa, od skrzyż. z ul. Wrocławską – do skrzyż. z ul. Irysową – dalej droga Rez przejazdu 
24 ul. Kwiatowa, od skrzyż. z ul. Przestrzenną – do skrzyż. z ul. Wrocławską 
25 ul. Ieśna, od skrzyż. z ul. Łąkową – do skrzyż. z ul. Ogrodową 
26 ul. Ietnia, od skrzyż. z ul. Widok – do skrzyż. z ul. Dworcową 
27 ul. Iiliowa, od skrzyż. z ul. Wrocławską – do skrzyż. z ul. Nektarową – dalej droga Rez przejazdu 
28 ul. Iipowa, od skrzyż. z ul. Makową – do skrzyż. z ul. Dworcową 
29 ul. Iogistyczna, droga Rez przejazdu od skrzyż. z ul. Tęczową 
30 ul. Łąkowa, od skrzyż. z ul. Kwiatową – do skrzyż. z ul. Ieśną 
31 ul. MacMillana, droga Rez przejazdu od skrzyż. z drogą K-35 
32 ul. Magazynowa, od skrzyż. z drogą K-35 (ul. Czekoladowa – rondo Castorama), ul. Magazynowa, 

do ronda w kierunku ul. Tynieckiej 
33 ul. Magnoliowa, droga Rez przejazdu od skrzyż. z ul. Fiołkową 
34 ul. Makowa, od skrzyż. z ul. Kolejową – do skrzyż. z ul. Kalinową 
35 ul. Malinowa, od skrzyż. z ul. Przestrzenną – do skrzyż. z ul. Ogrodową 
36 ul. Miodowa, droga Rez przejazdu od skrzyż. z ul. Ogrodową 
37 ul. Modrzewiowa, pętla od skrzyż. z ul. Ogrodową – do skrzyż. z ul. Ogrodową 
38 ul. Morelowa, od skrzyż. z ul. Wiśniową – do skrzyż. z ul. Ogrodową 
39 ul. Nektarowa, od skrzyż. z ul. Iiliową – do skrzyż. z ul. Irysową 
40 ul. NieRieska, od gr. m. Wrocławia (ul. KoRierzycka) – do skrzyż. z ul. Atramentową 
41 ul. Ogrodowa, od skrzyż. z ul. Klecińską – do skrzyż. z ul. Świerkową 
42 ul. Platanowa, droga Rez przejazdu od skrzyż. z ul. Dworcową 
43 ul. Polarna, droga Rez przejazdu od skrzyż. z ul. Zimową 
44 ul. Polna, od skrzyż. z ul. Iiliową – do skrzyż. z ul. Irysową 
45 ul. Poziomkowa, droga Rez przejazdu od skrzyż. z ul. Agrestową 
46 ul. Przestrzenna, od skrzyż. z ul. Tęczową – do skrzyż. z ul. Kwiatową 
47 ul. Różana, od skrzyż. z ul. Polną – do skrzyż. z ul. Irysową 
48 ul. Sadownicza, droga Rez przejazdu od skrzyż. z ul. Kłodzką 
49 ul. Sosnowa, droga Rez przejazdu od skrzyż. z ul. Kłodzką 
50 ul. Spokojna, droga Rez przejazdu od skrzyż. z ul. Kwiatową 
51 ul. Storczykowa, od skrzyż. z ul. Fiołkową – do skrzyż. z ul. Dwa Światy 
52 ul. Śnieżna, droga Rez przejazdu od skrzyż. z ul. Zimową 
53 ul. Świerkowa, od skrzyż. z ul. Cisową – do skrzyż. z ul. Kłodzką 
54 ul. Truskawkowa, od skrzyż. z ul. Agrestową – do skrzyż. z ul. Kwiatową 
55 ul. Widok, od skrzyż. z ul. Ietnią – dwa sięgacze Rez przejazdu 
56 ul. Wiosenna, od skrzyż. z ul. Wrocławską – do skrzyż. z ul. Dworcową + łącznik do ul. Ietniej 
57 ul. Wiśniowa, od skrzyż. z ul. Morelową – do skrzyż. z ul. Ogrodową 
58 ul. Zimowa, od skrzyż. z ul. Kłodzką – do skrzyż. z ul. Dworcową 
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Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gmi-
ny Kobierzyce nr XXV/304/08 z dnia 
11 września 2008 r. (poz. 2856) 
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2857 

UCHWAŁA RADY GMINY ŚWIDNICA 
NR XXXIII/274/2008 

z dnia 11 września 2008 r. 

o  zmianie  uchwały  nr  XX/180/2007  Rady  Gminy  Świdnica  z  dnia 
20 grudnia 2007 r. w sprawie warunków przyznawania i odpłatności 
za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem 
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 
oraz   szczegółowych   warunków   zwolnienia   z  opłat  jak  również  trybu 

ich pobierania 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 
oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
(Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) Rada Gminy Świdnica uchwala, co 
następuje: 

 
 

§ 1 

W § 1 uchwały nr XX/180/2007 Rady Gminy 
Świdnica z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie wa-
runków przyznawania i odpłatności za usługi opie-
kuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłą-
czeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla 
osóR z zaRurzeniami psychicznymi oraz szczegóło-
wych warunków zwolnienia z opłat jak również 
tryRu ich poRierania uchyla się: pkt 1 i pkt 2. 
 
 
 
 
 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Świdnica. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
 
 
 PRZEWODNICZWCD 
 RADD GMIND 

 HENRYK SARA 
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UCHWAŁA RADY GMINY ŚWIDNICA 
NR XXXIII/275/2008 

z dnia 11 września 2008 r. 

w sprawie zaliczenia dróg powiatowych do kategorii dróg gminnych 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 
oraz na podstawie art. 7 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 
o drogach puRlicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) 
uchwala się, co następuje: 

 
 

§ 1 

Zaliczyć do kategorii dróg gminnych następujące 
drogi powiatowe: 
1. Droga nr 2909D Bystrzyca Dolna do drogi 

nr 2876D. 
2. Droga nr 2910D na odcinku Bystrzyca Dolna 

(od drogi nr 2909D) do drogi nr 2911D. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Świdnica.  

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego, z mocą oRowiązującą od 1 stycznia 
2009 r.  
 
 
 PRZEWODNICZWCD 
 RADD GMIND 

 HENRYK SARA 
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OBWIESZCZENIE 

KOMISARZA WYBORCZEGO W LEGNICY 

z dnia 22 września 2008 r. 

o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Bolkowie 
przeprowadzonych w dniu 21 września 2008 r. 

 Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wy-
Rorcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, 
poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 
2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, 
poz. 1055, Nr 159, poz. 1127 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 
112, poz. 766 oraz z 2008 r. Nr 96, poz. 607), Komisarz WyRorczy w Iegnicy poda-
je do puRlicznej wiadomości wyniki wyRorów uzupełniających do Rady Miejskiej w 
Bolkowie, przeprowadzonych w dniu 21 września 2008 r. 

 
 

I. 

A. WyRory uzupełniające przeprowadzono w 1 okręgu wyRorczym. 
B. WyRierano 1 radnego spośród 2 kandydatów zgłoszonych na 2 listach kandyda-

tów. 
C. WyRrano 1 radnego. 
D. Uprawnionych do głosowania Ryło 689 osóR. 
E. W wyRorach wzięło udział (osoRy, którym wydano karty do głosowania) 250 wy-

Rorców, to jest 36,33 uprawnionych do głosowania. 
F. Ogółem głosów oddano (liczRa kart ważnych) 250. 
G. Głosów ważnych oddano 244, to jest 97,63 ogólnej liczRy głosów oddanych. 
H. Głosów nieważnych oddano 6, to jest 2,43 ogólnej liczRy głosów oddanych. 

II. 

Wyniki wyborów: 
Okręg wyborczy nr 6, w którym wyRierano 1 radnego. 
A. WyRory odRyły się. 
B. Głosowanie  przeprowadzono. 
C. Ogółem  głosów oddano (liczRa kart ważnych) 250. 
D. Głosów ważnych oddano 244. 
E. Radnym został wyRrany 

z listy nr 1 KWW  MIROSŁAWA JAWORSKIEGO 
JAWORSKI MIROSŁAW JACEK 

 
 
 KOMISARZ WDBORCZD 
 W IEGNICD 

 STANISŁAW RĄCZKOWSKI 
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Egzemplarze Rieżące i z lat uRiegłych oraz załączniki można naRywać: 

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 Zeleniej Górze, 58-506 Zelenia Góra, ul. Wiejska 29, tel. 0-75/764-72-99, 

– Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Iegnicy, 59-220 Iegnica, ul. F. SkarRka 3, tel. 0-76/856-08-00 w. 401, 

– Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w WałRrzychu, 58-300 WałRrzych, 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 ORsługi 

Urzędu, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-02. 

ZRiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w BiRliotece 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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