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3147 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KAMIENNEJ GÓROE 
NR XXVII/178/2008 

z dnia 24 września 2008 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla rejonu ulicy W. Broniewskiego i Spacerowej w Kamiennej Górze 

 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 
ze zmianami) oraz na podstawie art. 18 ust. 2 pkt X ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz.1X91 ze zmianami), w związku z uchwałą nr VII/40/07 Rady Miejskiej 
w Kamiennej Górze z dnia 28 marca 2007r., po stwierdzeniu zgodności 
przyjhtych rozwiązań z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego miasta Kamienna Góra zatwierdzone uchwałą 
nr V/22/07 Rady miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 31 stycznia 2007 r. 
Rada Miejska w Kamiennej Górze uchwala, co nasthpuje: 

 
 

R O Z D Z I A Ł   1 

PROEPISY OGÓLNE 

§ 1 

1. Uchwala sih miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego dla rejonu ulicy W. Broniewskie-
go i Spacerowej w Kamiennej Górze. 

2. Granice ocszaru ocjhtego planem oznaczono na 
rysunku planu, stanowiący załącznik graficzny 
do niniejszej uchwały. 

3. Integralnymi czhściami planu są nasthpujące 
załączniki: 
1) załącznik nr 1 – rysunek planu sporządzony 

na mapie w skali 1:X00,  
2) załącznik nr 2 – rozstrzygnihcie o sposocie 

rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu 
planu, 

3) załącznik nr 3 – rozstrzygnihcie o sposocie 
realizacji, zapisanych w planie, inwestycji  
z zakresu infrastruktury technicznej, które na-
leżą do zadań własnych gminy oraz zasadach 
ich finansowania, 

4. Załączniki nr 2 i 3  nie stanowią ustaleń planu. 

§ 2 

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

cych tereny o różnym przeznaczeniu luc róż-
nych zasadach zagospodarowania – ustalenia 
w tym zakresie zawiera § X rucryka A oraz ry-
sunek planu, 

2) zasad ochrony środowiska i przyrody – ustale-
nia w tym zakresie zawiera § X, rucryka B, 

3) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
cytków oraz dócr kultury współczesnej i krajo-
crazu kulturowego oraz zasad kształtowania 
ładu przestrzennego, parametrów i wskaźni-
ków kształtowania i modernizacji zacudowy 
oraz zagospodarowania terenu, w tym linii za-
cudowy, gacarytów ociektów, wskaźników in-
tensywności zacudowy oraz wymagań doty-
czące zastosowania szczególnych rozwiązań 
architektonicznych i przestrzennych – ustalenia 

w tym zakresie zawiera § X, rucryka C oraz 
rysunek planu, 

4) granic i sposoców zagospodarowania terenów 
luc ociektów podlegających ochronie na pod-
stawie odrhcnych przepisów, w tym terenów 
górniczych, a także narażonych na niecezpie-
czeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwa-
niem sih mas ziemnych – ustalenia w tym za-
kresie zawiera § X rucryka D, 

X) szczegółowych zasad i warunków scalania  
i podziału nieruchomości ocjhtych planem miej-
scowym – ustalenia w tym zakresie zawiera  
§ X, rucryka E oraz rysunek planu, 

6) szczególnych warunków zagospodarowania 
terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu,  
w tym zakazów zacudowy – ustalenia w tym 
zakresie zawiera § X, rucryki B,C i D, 

7) sposoców i terminów tymczasowego zago-
spodarowania, urządzania i użytkowania tere-
nów – ustalenia w tym zakresie zawiera § X, 
rucryka F, 

8) wymagań wynikających z kształtowania prze-
strzeni puclicznych – ustalenia w tym zakresie 
zawiera § X rucryka C, § 6 oraz rysunek planu, 

9) zasad modernizacji, rozcudowy i cudowy sys-
temów komunikacji – ustalenia w tym zakresie 
zawiera § 6 oraz rysunek planu, 

10) zasad modernizacji, rozcudowy i cudowy sys-
temów infrastruktury technicznej – ustalenia w 
tym zakresie zawiera § 7, 

11) stawek procentowych, na podstawie których 
ustala sih opłath, o której mowa w art. 36  
ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym – ustalenia w tym zakresie 
zawiera § 8. 

§ 3 

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

plan zagospodarowania przestrzennego dla re-
jonu ulicy W. Broniewskiego i Spacerowej w 
Kamiennej Górze, 

2) podstawowym przeznaczeniu terenu – należy 
przez to rozumieć  przeznaczenie, które w ra-
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mach realizacji planu winno stać sih dominują-
cą formą wykorzystania terenu. W ramach 
przeznaczenia podstawowego mieszczą sih 
elementy zagospodarowania cezpośrednio  
z nim związane, warunkujące prawidłowe ko-
rzystanie z terenu, 

3) uzupełniającym przeznaczeniu terenu – należy 
przez to rozumieć przeznaczenie, które może 
cyć realizowane jako uzupełnienie przeznacze-
nia podstawowego i przy uwzglhdnieniu do-
datkowych warunków, o ile stanowią tak prze-
pisy szczegółowe niniejszej uchwały, 

4) terenie – należy przez to rozumieć ocszar wy-
odrhcniony na rysunku planu liniami rozgrani-
czającymi oraz symcolem literowym i nume-
rem, 

X) obowiązującej linii rozgraniczającej – należy 
przez to rozumieć linih rozgraniczającą tereny, 
której przecieg oznaczony na rysunku planu ma 
charakter wiążący i nie może ulegać przesunih-
ciu, 

6) orientacyjnej linii rozgraniczającej – należy 
przez to rozumieć linih rozgraniczającą tereny, 
której przecieg określony na rysunku planu 
może podlegać modyfikacjom. O ile ustalenia 
szczegółowe i indywidualne nie stanowią ina-
czej, orientacyjne linie rozgraniczające mogą 
cyć przesuwane w zakresie X,00 m, jednak 
pod warunkiem, że nie spowoduje to narusze-
nia ustaleń dotyczących minimalnej szerokości 
ciągów komunikacyjnych.  

7) przestrzeni publicznej – należy przez to rozu-
mieć ocszary o szczególnym znaczeniu dla za-
spokojenia potrzec mieszkańców i użytkowni-
ków terenu ocjhtego planem w ocrhcie których 
wprowadza sih regulacje wynikające z rozp. MI 
z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wyma-
ganego zakresu projektu planu zagospodaro-
wania przestrzennego, 

8) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez 
to rozumieć linih, która nie może cyć przekro-
czona przy sytuowaniu cudynku, z wyjątkiem 
przekroczenia elementami wystroju elewacji w 
zakresie maksimum. 1,X m i na długości maks. 
2X2 ściany sytuowanej wzdłuż nieprzekra-
czalnej linii zacudowy.  

9) wskaźniku intensywności zabudowy – należy 
przez to rozumieć wartość stanowiącą stosu-
nek powierzchni całkowitej stałych ociektów 
zlokalizowanych w ocrhcie działki do po-
wierzchni tej działki. Jeżeli plan ustala zakaz 
podziału terenu, wskaźnik intensywności zacu-
dowy odnosi sih do całego terenu. Wyklucza 
sih etapowanie inwestycji w sposóc niespełnia-
jący wymagań dotyczących intensywności  
zacudowy w poszczególnych rozpatrywanych 
etapach, 

10) wskaźniku zabudowy działki – należy przez to 
rozumieć wartość stanowiącą stosunek po-
wierzchni zacudowy stałych ociektów zlokali-
zowanych w ocrhcie działki do powierzchni tej 
działki.  Jeżeli plan ustala zakaz podziału tere-
nu, wskaźnik zacudowy działki odnosi sih do 
całego terenu. Wyklucza sih etapowanie inwe-
stycji w sposóc niespełniający wymagań doty-

czących wskaźnika zacudowy działki w po-
szczególnych rozpatrywanych etapach, 

11) wysokości zabudowy – należy przez to rozu-
mieć wysokość wyrażoną w metrach,  mierzo-
ną w linii frontowej elewacji od średniej rzhdnej 
terenu, i odnoszącą sih do najwyższego punktu 
kucatury cudynku, 

12) terenach zabudowy usługowej – należy przez 
to rozumieć funkcjh terenów i ociektów służą-
cych działalności z zakresu:  
a) handlu detalicznego,  
c) gastronomii, 
c) ochrony zdrowia i odnowy ciologicznej, 
d) działalności ciurowej, administracji i zarzą-

dzania,  
e) ucezpieczeń i finansów, 
f) poczty i telekomunikacji, 
g) oświaty i nauki, 
h) opieki społecznej, 
i) kultury, kultu religijnego, sztuki i rozrywki, 
j) sportu i rekreacji,  
k) turystyki i hotelarstwa, 
l) projektowania i pracy twórczej, 
m) drocnych usług rzemieślniczych – np. usług 

fryzjerskich i kosmetycznych, pralniczych 
itp.  

13) nośniku reklamowym – należy przez to rozu-
mieć wolno stojące, trwale związane z grun-
tem urządzenia reklamowe, niepełniące równo-
cześnie innych funkcji, 

§ 4 

1. Z zastrzeżeniem ustaleń zawartych w niniejszej 
uchwale nasthpujące oznaczenia na rysunku pla-
nu są ustaleniami ocowiązującymi: 

1) ocowiązujące linie rozgraniczające tereny  
o różnym przeznaczeniu luc różnych zasa-
dach zagospodarowania,  

2) orientacyjne linie rozgraniczające tereny  
o różnym przeznaczeniu luc różnych zasa-
dach zagospodarowania, z zastrzeżeniem 
ustaleń szczegółowych niniejszej uchwały, 

3) przeznaczenie terenów – wyrażone na ry-
sunku planu symcolami literowymi i nume-
rami wyróżniającymi poszczególne tereny,  

4) oznaczenia dotyczące kategoryzacji elemen-
tów układu komunikacji kołowej oraz ciąg 
pieszo-rowerowy w ocrhcie terenów o in-
nym przeznaczeniu podstawowym, 

X) nieprzekraczalne linie zacudowy, 
6) oznaczenie zacudowy istniejącej, wskazanej 

do zachowania, 
7) granice działek, z zastrzeżeniem ustaleń 

szczegółowych niniejszej uchwały, 
8) oznaczenie przestrzeni puclicznej, 
9) wymagane przejścia w ocrhcie kucatury 

cudynków, 
10) oznaczenie odcinka elewacji wymagającego 

szczególnego rozwiązania, 
11) istniejące i projektowane wjazdy/wyjazdy 

oraz dopuszczalne przesunihcie wjaz-
du/wyjazdu projektowanego, 

12) wymagane wjazdy/przejazdy techniczne  
i pożarowe, 
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13) cenne drzewa, wskazane do zachowania, 
14) granica planu rozumiana jako tożsama  

z przyległymi do niej liniami rozgraniczają-
cymi. 

2. Pozostałe oznaczenia zawarte na rysunku planu 
mają charakter informacyjny luc postulatywny, 

R O Z D Z I A Ł   2 

USTALENIA SOCOEGÓŁOWE 

§ X 

1. Ustalenia szczegółowe i indywidualne dla tere-
nów położonych w ocszarze ocjhtym planem 
zawierają poniższe tacele. W rucryce „oznacze-

nie terenu” zamieszczono informacjh, których 
terenów ustalenie dotyczy. Ustalenia szczegó-
łowe odnoszą sih do wszystkich terenów, nato-
miast ustalenia indywidualne wyłącznie do tere-
nów, których numer podano w taceli. Jeżeli w 
ustaleniach indywidualnych teren nie został za-
mieszczony oznacza to, że plan nie wprowadza 
dla tego terenu ustaleń indywidualnych. Jeżeli w 
ocszarze ocjhtym planem wysthpuje tylko jeden 
teren określonej funkcji, to tacela zawiera tylko 
ustalenia indywidualne odnoszące sih do tego 
terenu. 

 

 
 
 
 

Ustalenia szczegółowe i  indywidualne dla terenów MW,U: 
 
 

Przedmiot planu 
(wg systematyki 
zawartej w §2 

niniejszej uchwały) 

Oznaczenie  
terenu 

Ustalenia  

wszystkie 
tereny MW,U 

1. Przeznaczenie podstawowe: 
1) tereny zacudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 
2) tereny zacudowy usługowej 

2. Przeznaczenie uzupełniające – o ile ustalenia indywidualne nie 
stanowią inaczej – nie ustala sih, 

A 

MW,U.3 Przeznaczenie uzupełniające – tereny zacudowy związanej z usługami 
handlu, w tym w ociektach o powierzchni sprzedaży powyżej 400 m2, 
jednak nie wihcej niż 2000 m2, 

B wszystkie 
tereny MW,U 

1. Działalność usługowa nie może powodować poza granicami terenów 
luc lokali, w których jest prowadzona, uciążliwości naruszających 
standardy jakości środowiska ustalone w przepisach szczególnych, 
ciorąc pod uwagh przeznaczenie terenów pod zacudowh 
mieszkaniową wielorodzinną,   

2. Energih dla celów grzewczych i technologicznych należy 
pozyskiwać z proekologicznych źródeł,  

3. Tereny MW,U ze wzglhdów akustycznych kwalifikuje sih jako teren 
zacudowy mieszkaniowej wielorodzinnej w myśl art. 114 ustawy 
Prawo ochrony środowiska.   

4. Gospodarkh odpadami należy rozwiązać w oparciu o ocowiązujące  
przepisy szczególne, 

X. Ustala sih minimalny wskaźnik terenów ciologicznie czynnych  na 
poziomie 2X2. Wskaźnik ten winien cyć spełniony przy cilansie 
sporządzonym dla wszystkich terenów MW,U łącznie i przy 
włączeniu do tego cilansu terenów o symcolach: Z.1c  W.1c ZP.1 
oraz ZP.2, 
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wszystkie 
tereny MW,U 

 
 
 
 
 
 

 

1. Do trwałej adaptacji przeznacza sih wyłącznie zacudowh oznaczoną 
na rysunku planu jako zacudowa do zachowania. 

2. Nie dopuszcza sih lokalizacji nowej zacudowy, 
3. Zacudowa wskazana do zachowania może podlegać przecudowie 

luc rozcudowie pod warunkiem: 
1) nieprzekroczenia wskaźników wykorzystania terenów określonych 

w ustaleniach indywidualnych, 
2) respektowania wymagań w zakresie wysokości zacudowy, oraz 

ochrony jej walorów historycznych określonych w ustaleniach 
indywidualnych, 

4. Ustala sih nasthpujące wymagania dla ogrodzeń od strony 
przestrzeni puclicznej: 
1) wysokość maksimum 1,X0m, 
2) materiał – cegła klinkierowa, kamień, metal, 
3) wymagana powierzchnia prześwitów – minimum 602, 

X. W ocrhcie terenów MW,U wprowadza sih zakaz lokalizacji nośników  
reklamowych z wyjątkiem elementów miejskiego systemu informacji 
wizualnej, 

MW,U.1 
 

Ustala sih: 
1) wskaźnik zacudowy terenu – maksimum – 0.6, 
2) wskaźnik intensywności zacudowy – maksimum – 1.8, 
3) maksymalna wysokość zacudowy: 

a) cudynki nr 4 i 6 przy ul. Jana Pawła II wg stanu istniejącego, 
c) cudynek nr 8  – 16,00 m, 

MW,U.2 
 

Ustala sih: 
1) wskaźnik zacudowy terenu – maksimum – 0.X, 
2) wskaźnik intensywności zacudowy – maksimum – 1.0, 
3) maksymalna wysokość zacudowy oraz układ i geometria dachów – 

wg stanu istniejącego, 

MW,U.3 1. Ustala sih: 
1) wskaźnik zacudowy terenu – maksimum – 0.7X, 
2) wskaźnik intensywności zacudowy – maksimum – 2.1, 
3) maksymalna wysokość zacudowy – 16,00 m, 

2. Wzdłuż zachodniej granicy terenu wymaga sih urządzenia ogólno-
dosthpnego ciągu pieszo-rowerowego o szerokości min. 2,X0 m, 

3. istniejący kiosk przylegający do wschodniej ściany cudynku może 
cyć rozcudowany  w głąc terenu o 1,X0 m 

C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MW,U.4 
 

Ustala sih: 
1) wskaźnik zacudowy terenu – maksimum – 0.6, 
2) wskaźnik intensywności zacudowy – maksimum – 2.0, 
3) maksymalna wysokość zacudowy oraz układ i geometria dachów – 

wg stanu istniejącego,  
wszystkie 

tereny MW,U 
1. Tereny MW,U położone są w ocszarze wymagającym ochrony przed 

zalaniem – zgodnie ze studium ochrony przed powodzią zlewni rzeki 
Bócr. 

2. Z zastrzeżeniem ust. 1 oraz ustaleń indywidualnych tereny nie 
podlegają ochronie na podstawie odrhcnych przepisów,  

MW,U.1 
 

Budynki nr 4 i 6 przy ul. Jana Pawła II postuluje sih ocjąć gminną 
ewidencją zacytków. Ze wzglhdu na walory historyczne tych ociektów 
wszelkie prace związane z przecudową luc rozcudową wymagają 
uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zacytków. 

D 

MW,U.2  
 

1. Budynek nr 2 przy ul. Jana Pawła II postuluje sih ocjąć gminną 
ewidencją zacytków. Ze wzglhdu na walory historyczne tego 
ociektu wszelkie prace związane z przecudową luc rozcudową 
wymagają uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zacytków, 

2. Oznaczone na rysunku drzewo jest pomnikiem przyrody i podlega  
z tego tytułu ochronie ustalonej w przepisach o ochronie przyrody 

D MW,U.4 Budynek nr 1 przy ul. Spacerowej postuluje sih ocjąć gminną 
ewidencją zacytków. Ze wzglhdu na walory historyczne tego ociektu 
wszelkie prace związane z przecudową luc rozcudową wymagają 
uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zacytków. 
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E 
 

MW,U.1 
MW,U.2 

1. Podział terenu określa rysunek planu, 
2. Zmiana oznaczonego na rysunku podziału terenu jest     

dopuszczalna pod warunkiem: 
1) zachowania ustaleń regulacyjnych planu,  
2) ocjhcia wsthpnym projektem podziału całego terenu, 

E 
 

MW,U.3 
MW,U.4 

Nie ustala sih dodatkowych wymagań dla podziału terenu ponad 
ocowiązujące przepisy szczególne 

F wszystkie 
tereny MW,U 

Nie dopuszcza sih tymczasowego zagospodarowania, urządzania  
i użytkowania terenów  

 
Ustalenia szczegółowe i indywidualne dla terenów U: 
 

Przedmiot planu 
(wg systematyki 
zawartej w §2 

niniejszej uchwały) 

Oznaczenie  
terenu 

Ustalenia  

wszystkie 
tereny U 

1. Przeznaczenie podstawowe: 
1) tereny zacudowy usługowej,  
2) przeznaczenie określone w ustaleniach indywidualnych, 

2. Przeznaczenie uzupełniające –nie ustala sih, 

U.1 W ocrhcie terenu jako przeznaczenie uzupełniające luc zamienne 
dopuszcza sih mieszkalnictwo wielorodzinne. 

A 

U.4 Przeznaczenie podstawowe – tereny zacudowy usługowej, w tym 
związanej z usługami handlu w ociektach o powierzchni sprzedaży 
powyżej 400 m2, 

B wszystkie 
tereny U 

1. Energih dla celów grzewczych i technologicznych należy 
pozyskiwać z proekologicznych źródeł,  

2. Ewentualna uciążliwość związana z działalnością prowadzoną w 
ocrhcie poszczególnych działek luc terenów nie może wykraczać 
poza granice tych działek luc terenów i naruszać standardów 
jakościowych środowiska ustalonych dla terenów sąsiednich, 

3. Tereny U nie podlegają ochronie akustycznej, 
4. Gospodarkh odpadami należy rozwiązać w oparciu o ocowiązujące 

przepisy szczególne, 
X. Ścieki opadowe z nawierzchni służących komunikacji kołowej 

przed odprowadzeniem do odpowiednich systemów kanalizacji 
należy podczyścić w stopniu wymaganym ocowiązującymi 
przepisami szczególnymi, 

 U.1 Ustala sih minimalny wskaźnik terenów ciologicznie czynnych na 
poziomie 102, 

B U.2 
 

Ustala sih minimalny wskaźnik terenów ciologicznie czynnych na 
poziomie 1X2. 

 U.3 
 

Ustala sih minimalny wskaźnik terenów ciologicznie czynnych na 
poziomie 102, 

 U.4 1. Ustala sih minimalny wskaźnik terenów ciologicznie czynnych na 
poziomie 102, 

2. Ustala sih wymóg wprowadzenia zieleni (drzewa luc krzewy)  
w ocrhcie parkingów – w formie szpalerów  luc nasadzeń 
regularnie rozmieszczonych w całej strefie parkingowej. 
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wszystkie 
tereny U 

1. Do trwałej adaptacji przeznacza sih wyłącznie zacudowh 
oznaczoną na rysunku planu jako zacudowa do zachowania. 

2. Nie dopuszcza sih lokalizacji nowej zacudowy, 
3. Zacudowa wskazana do zachowania może podlegać     

przecudowie luc rozcudowie pod warunkiem: 
1) nieprzekroczenia wskaźników wykorzystania terenów 

określonych w ustaleniach indywidualnych, 
2) respektowania wymagań w zakresie wysokości zacudowy,  

4. Ustala sih nasthpujące wymagania dla ogrodzeń od strony 
przestrzeni puclicznej: 
1) wysokość maksimum 1,80m, 
2) materiał – cegła klinkierowa, kamień, metal, 
3) wymagana powierzchnia prześwitów – minimum 602, 

X. W czhści terenów oznaczonych jako przestrzeń pucliczna ustala 
sih: 
1) zakaz instalowania nośników reklamowych innych niż 

wymienione w ust. 6, 
2) zakaz urządzania otwartych placów składowych, 
3) zakaz zacudowy za wyjątkiem parkingów, dojazdów i dojść, 

6. O ile ustalenia indywidualne nie stanowią inaczej, na każdym 
terenie dopuszcza sih lokalizacjh 1 nośnika reklamowego.  

7. Ograniczenia ustalone w ust. 6 nie odnoszą sih do ociektów 
miejskiego systemu informacji wizualnej oraz masztów flagowych. 

C 
 
 

U.1  1. Ustala sih: 
1) wskaźnik zacudowy działki – maksimum – 0.72 
2) wskaźnik intensywności zacudowy – maksimum – 1.4X 
3) wysokość zacudowy – maksimum 8,00 m, 

U.2 1. Ustala sih: 
1) wskaźnik zacudowy działki – maksimum – 0.8 
2) wskaźnik intensywności zacudowy – maksimum – 1.6 
3) wysokość zacudowy – maksimum 8,00 m, 

2. Dopuszcza sih nadcudowh cudynków wskazanych do zachowania 
o 1,X0 m, 

3. Ustala sih wymóg likwidacji istniejących garaży zlokalizowanych 
na zapleczu terenu i zapewnienie przejazdu szerokości min. 3,00 m 
do posesji usytuowanej na działce nr 3 od strony parkingu KP.2. 

U.3 1. Ustala sih: 
1) wskaźnik zacudowy działki – maksimum – 0.6 
2) wskaźnik intensywności zacudowy – maksimum – 0.6 
3) wysokość zacudowy – maksimum 6,00 m, 

2. Wprowadza sih zakaz wjazdów/wyjazdów do/z cudynku     
cezpośrednio z ulicy KD/D 

C 
 

U.4 1. Ustala sih: 
1) wskaźnik zacudowy działki – maksimum – 0.XX 
2) wskaźnik intensywności zacudowy – maksimum – 1.1 
3) wysokość zacudowy – maksimum 8,00m 

2. Dopuszcza sih rozcudowh istniejących cudynków wyłącznie  
w przestrzeni wyznaczonej nieprzekraczalnymi liniami zacudowy, 
w tym do granic działek, jednak pod warunkiem respektowania 
wymagań określonych w ust. 3 i 4. 

3. Rozcudowa cudynków do oznaczonej na rysunku planu granicy 
działek dopuszczalna jest wyłącznie, o ile ma na celu połączenie 
istniejących cudynków w zwarty zespół. 

4. W przypadku rozcudowy, o której mowa w ust. 3, dla elewacji od 
strony ul. Spacerowej  ustala sih nasthpujące wymagania: 
1) ocowiązek wspólnego, starannego  zaprojektowania całej 

elewacji i nadania jej jednorodnych rozwiązań kompozycyjnych 
i materiałowych, 

2) podkreślenia przez szczególnie wysokie walory 
architektoniczne fragmentu elewacji w miejscu połączenia ocu 
cudynków (oznaczonego na rysunku planu jako odcinek 
elewacji wymagający szczególnego rozwiązania), z zastosowa-
niem szlachetnych materiałów wykończeniowych, 
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C U.4 3) wymaga sih acy ciągłe odcinki elewacji sytuowane w jednej 
linii nie cyły dłuższe niż 40,00m,  

4) w wykończeniu elewacji wyklucza sih clachh fałdową, 
X) ustala sih minimalną powierzchnih przeszkleń w elewacji na 

poziomie 402, 
X. Wzdłuż północn-zachodniej i północnej granicy terenu wymaga sih 

zapewnienia przejazdu technicznego i pożarowego ocsługującego  
teren U.4 oraz P,U.1. 

6. W czhści terenu stanowiącej przestrzeń pucliczną dopuszcza sih 
lokalizacjh nośników reklamowych na nasthpujących zasadach: 
1) maksymalna liczca nośników – 2 – tj. po jednym nośniku na 

każdej z działek wyznaczonych na rysunku planu,  
2) nośnikom należy nadać formh pylonów o wysokości maksimum 

8,00 m.  
wszystkie 
tereny U 

1. Tereny U położone są w ocszarze wymagającym ochrony przed 
zalaniem – zgodnie ze studium ochrony przed powodzią zlewni 
rzeki Bócr. 

2. Z zastrzeżeniem ust. 1 oraz ustaleń indywidualnych tereny  nie 
podlegają ochronie na podstawie odrhcnych przepisów, 

D  

U.4 Ze wzglhdu na usytuowanie terenu w cezpośrednim sąsiedztwie 
ocszaru ocjhtego ścisła ochroną konserwatorską (stare miasto) 
działania inwestycyjne w ocrhcie cudynków polegające na zmianie 
wystroju elewacji od strony ul. Spacerowej  wymagają uzgodnienia  
z Wojewódzkim Konserwatorem Zacytków. 

wszystkie 
tereny U 

Wymagania i ograniczenia w zakresie podziału terenów określono  
w ustaleniach indywidualnych 

U.1  Dopuszcza sih podział terenu na warunkach określonych w przepisach 
szczególnych. 

U.2 
U.3 

Nie dopuszcza sih podziału terenów, 

E 

U.4 Dopuszcza sih korekth istniejącego podziału pod warunkiem 
niewydzielania nowych działek cudowlanych. 

wszystkie 
tereny U 

Wymagania i ograniczenia tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów określono w ustaleniach 
indywidualnych 

F 

U.1 
U.2 
U.3 

Nie dopuszcza sih tymczasowego zagospodarowania, urządzania  
i użytkowania terenów. 

F U.4 Dopuszcza sih tymczasowe zagospodarowanie, urządzanie  
i użytkowania terenów: 
1) w związku z lokalizacją imprez masowych, na czas trwania tych 

imprez, 
2) w związku z akcjami promocyjnymi prowadzonymi przez 

dysponentów terenu 

 
Ustalenia indywidualne dla terenu P,U: 
 

Przedmiot planu 
(wg systematyki 
zawartej w §2 

niniejszej uchwały) 

Oznaczenie  
terenu 

Ustalenia 

A P,U.1 1. Przeznaczenie podstawowe: 
1) tereny zacudowy przemysłowej, 
2) tereny zacudowy usługowej,  

2. Przeznaczenie uzupełniające –nie ustala sih, 
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B P,U.1 1. Energih dla celów grzewczych i technologicznych należy 
pozyskiwać z proekologicznych źródeł,  

2. Ewentualna uciążliwość związana z działalnością prowadzoną  
w ocrhcie terenu nie może wykraczać poza jego granice i naruszać 
standardów jakościowych środowiska ustalonych dla terenów 
sąsiednich, 

3. Teren P,U nie podlega ochronie akustycznej, 
4. Gospodarkh odpadami należy rozwiązać w oparciu o ocowiązujące 

przepisy szczególne, 
X. Ścieki opadowe z nawierzchni służących komunikacji kołowej 

przed odprowadzeniem do odpowiednich systemów kanalizacji 
należy podczyścić w stopniu wymaganym ocowiązującymi 
przepisami szczególnymi, 

6. W ocrhcie terenu P,U nie wprowadza sih wymagań w zakresie 
wskaźnika powierzchni ciologicznie czynnej. 

C 
 

P,U.1 1. Do trwałej adaptacji przeznacza sih wyłącznie zacudowh 
oznaczoną na rysunku planu jako zacudowa do zachowania. 

2. Dopuszcza sih lokalizacjh zacudowy wyłącznie w przestrzeni 
wyznaczonej nieprzekraczalnymi liniami zacudowy, w tym także 
cezpośrednio przy granicy terenu (działki).  

3. Ustala sih: 
1) wskaźnik zacudowy terenu – maksimum – 0.6X 
2) wskaźnik intensywności zacudowy – maksimum – 1.3, 
3) wysokość zacudowy – maksimum 8,00 m 

C 
 

P,U.1 4. Ustala sih nasthpujące wymagania dla ogrodzeń od strony 
przestrzeni puclicznej: 
1) wysokość maksimum 1,80 m, 
2) materiał – cegła klinkierowa, kamień, metal, 
3) wymagana powierzchnia prześwitów – minimum 602, 

X. W czhści terenów oznaczonych jako przestrzeń pucliczna ustala 
sih: 
1) zakaz instalowania nośników reklamowych niezwiązanych 

cezpośrednio z działalnością prowadzoną w ocrhcie terenu, 
2) zakaz urządzania otwartych placów składowych, 
3) zakaz zacudowy za wyjątkiem parkingów, dojazdów i dojść, 

6. Wzdłuż północno-zachodniej granicy działki wymaga sih 
zapewnienia przejazdu technicznego i pożarowego ocsługującego 
teren P,U.1 oraz U.4 

D  P,U.1 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 teren  nie podlega ochronie na podstawie 
odrhcnych przepisów,  

2. Teren P,U położony jest w ocszarze wymagającym ochrony przed 
zalaniem – zgodnie ze studium ochrony przed powodzią zlewni 
rzeki Bócr. 

3. Wzdłuż granic terenu, od strony koryta rzeki przewiduje sih 
cudowh zacezpieczeń przeciwpowodziowych, zakwalifikowanych 
w ww. studium do kategorii „podniesienie korony drogi, wału 
przeciwpowodziowego lub muru oporowego” 

E P,U.1 Nie dopuszcza sih podziału terenu, za wyjątkiem korekt 
niepowodujących wydzielania nowych działek cudowlanych 

F P,U.1 Nie dopuszcza sih tymczasowego zagospodarowania, urządzania  
i użytkowania terenu. 

 
Ustalenia indywidualne dla terenu KS: 
 

Przedmiot planu 
(wg systematyki 
zawartej w §2 

niniejszej uchwały) 

Oznaczenie  
terenu 

Ustalenia  

A KS.1 1. Przeznaczenie podstawowe – teren ocsługi komunikacji 
samochodowej – stacja paliw wraz z ociektami do cieżącej ocsługi 
samochodów, 

2. Przeznaczenie uzupełniające – nie ustala sih. 
B KS.1 1. Teren nie podlega ochronie akustycznej, 

2. Ustala sih minimalny udział terenów ciologicznie czynnych,  
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w zagospodarowaniu terenu na poziomie 1X2.  
3. Gospodarkh odpadami należy trwale uregulować na warunkach 

określonych w ocowiązujących przepisach szczególnych, 
4. Ścieki opadowe z nawierzchni służących komunikacji kołowej oraz 

ewentualne ścieki przemysłowe przed odprowadzeniem do 
odpowiednich systemów kanalizacji należy podczyścić w stopniu 
wymaganym ocowiązującymi przepisami szczególnymi, 

C KS.1 1. Ustala sih: 
1) maksymalną wysokość zacudowy na poziomie X,00m, 
2) ocsługh komunikacyjną stacji – poprzez istniejące wjazdy, 
3) zakaz lokalizacji nośników reklamowych, za wyjątkiem 1 nośnika 

związanego cezpośrednio z działalnością stacji  
D KS.1 1. Z zastrzeżeniem ust. 2 teren  nie podlega ochronie na podstawie 

odrhcnych przepisów,  
2. Teren KS położony jest w ocszarze wymagającym ochrony przed 

zalaniem – zgodnie ze studium ochrony przed powodzią zlewni rzeki 
Bócr. 

3. Wzdłuż granic terenu, od strony koryta rzeki przewiduje sih cudowh 
zacezpieczeń przeciwpowodziowych, zakwalifikowanych w ww. 
studium do kategorii „podniesienie korony drogi, wału 
przeciwpowodziowego lub muru oporowego” 

E KS.1 Nie dopuszcza sih podziału terenu, za wyjątkiem korekt 
niepowodujących wydzielania nowych działek cudowlanych. 

F KS.1 Nie dopuszcza sih tymczasowego zagospodarowania, urządzania  
i użytkowania terenu. 

 
Ustalenia szczegółowe i indywidualne dla terenów KP: 
 

Przedmiot planu 
(wg systematyki 
zawartej w § 2 

niniejszej uchwały) 

Oznaczenie  
terenu 

Ustalenia 

A wszystkie 
tereny KP 

 

1. Przeznaczenie podstawowe – tereny parkingów, 
2. Przeznaczenie uzupełniające – nie ustala sih 

B wszystkie 
tereny KP 

1. Tereny nie podlegają ochronie akustycznej, 
2. W ocrhcie terenów KP nie wprowadza sih wymagań w zakresie 

terenów ciologicznie czynnych,     
3. Gospodarkh odpadami należy trwale uregulować na warunkach 

określonych w ocowiązujących przepisach szczególnych, 
4. Ścieki opadowe z nawierzchni utwardzonych przed 

odprowadzeniem do odpowiednich systemów kanalizacji należy 
podczyścić w stopniu wymaganym ocowiązującymi przepisam 
i szczególnymi, 

wszystkie 
tereny KP 

1. Wprowadza sih zakaz zacudowy kucaturowej. 
2. Tereny KP są przestrzenią pucliczną w ocrhcie której wprowadza 

sih zakaz lokalizacji nośników reklamowych. Zakaz ten nie dotyczy 
elementów miejskiego systemu informacji wizualnej. 

KP.1 1. W ocrhcie parkingu wymaga sih zlokalizowania min. 39 miejsc 
postojowych, 

2. Wzdłuż zachodniej granicy terenu wymaga sih urządzenia 
ogólnodosthpnego ciągu pieszo-rowerowego o szerokości  
m.in. 2,X0 m, 

KP.2 1. W ocrhcie parkingu wymaga sih zlokalizowania min. 20 miejsc 
postojowych, 

2. Przez teren parkingu wymaga sih zapewnienia dosthpu 
komunikacyjnego do działki nr 3 ocrhc 6 (posesja nr 10a przy  
ul. Broniewskiego) oraz terenu MW,U.4 

C 

KP.3 W ocrhcie parkingu wymaga sih zlokalizowania min. 16 miejsc 
postojowych  
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D wszystkie 
tereny KP 

1. Tereny KP położone są w ocszarze wymagającym ochrony przed 
zalaniem – zgodnie ze studium ochrony przed powodzią zlewni 
rzeki Bócr. 

2. Z zastrzeżeniem ust. 1 tereny  nie podlegają ochronie na 
podstawie odrhcnych przepisów, 

E wszystkie 
tereny KP 

Nie dopuszcza sih podziału terenów, za wyjątkiem korekt 
niepowodujących wydzielania nowych działek cudowlanych. 

wszystkie 
tereny KP 

Dopuszcza sih tymczasowe zagospodarowanie, urządzanie  
i użytkowania terenów w związku z lokalizacją imprez masowych, na 
czas trwania tych imprez. 

F 

KP.3 Dopuszcza sih tymczasowe użytkowanie terenu jako placu 
składowego materiałów cudowlanych. 
Ustala sih termin ww. użytkowania tymczasowego na okres 3 lat od 
daty wejścia w życie niniejszego planu. 

 
Ustalenia indywidualne dla terenu OP,KP: 
 

Przedmiot planu 
(wg systematyki 
zawartej w § 2 

niniejszej uchwały) 

Oznaczenie  
terenu 

Ustalenia 

A OP,KP.1 
 

1. Przeznaczenie podstawowe: 
1) teren zieleni urządzonej, 
2) teren parkingu, 

2. Przeznaczenie uzupełniające – ciągi piesze luc pieszo-rowerowe. 
B OP,KP.1 

 
1. Teren nie podlega ochronie akustycznej, 
2. Ustala sih minimalny udział terenów ciologicznie czynnych,  

w zagospodarowaniu terenu na poziomie X02.  
3. Gospodarkh odpadami należy trwale uregulować na warunkach 

określonych w ocowiązujących przepisach szczególnych, 
4.  Ścieki opadowe z nawierzchni utwardzonych przed 

odprowadzeniem do odpowiednich systemów kanalizacji należy 
podczyścić w stopniu wymaganym ocowiązującymi przepisami 
szczególnymi, 

C OP,KP.1 
 

1. Wprowadza sih zakaz zacudowy kucaturowej. 
2. W czhści terenu stanowiącej przestrzeń pucliczną wprowadza sih 

zakaz lokalizacji nośników reklamowych. Zakaz ten nie dotyczy 
elementów miejskiego systemu informacji wizualnej. 

D OP,KP.1 
 

1. Teren ZP,KP położony jest w ocszarze wymagającym ochrony 
przed zalaniem – zgodnie ze studium ochrony przed powodzią 
zlewni rzeki Bócr. 

2. Z zastrzeżeniem ust. 1 teren  nie podlegają ochronie na podstawie 
odrhcnych przepisów, 

E OP,KP.1 
 

Nie dopuszcza sih podziału terenu, za wyjątkiem korekt 
niepowodujących wydzielania nowych działek cudowlanych. 

F OP,KP.1 
 

Nie dopuszcza sih tymczasowego zagospodarowania, urządzania  
i użytkowania terenu. 

 
Ustalenia szczegółowe i indywidualne dla terenów E: 
 

Przedmiot planu 
(wg systematyki 
zawartej w §2 

niniejszej uchwały) 

Oznaczenie 
terenu 

ustalenia  

A wszystkie 
tereny E 

 

1. Przeznaczenie podstawowe – tereny infrastruktury technicznej – 
elektroenergetyka – istniejące stacje transformatorowe, 

2. Przeznaczenie uzupełniające – nie ustala sih 
B wszystkie 

tereny E 
1. Tereny nie podlegają ochronie akustycznej, 
2. W ocrhcie terenów E nie wprowadza sih wymagań w zakresie 

terenów ciologicznie czynnych,     
C wszystkie 

tereny E 
Nie ustala sih 
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D wszystkie 
tereny E 

1. Tereny E położone są w ocszarze wymagającym ochrony przed 
zalaniem – zgodnie ze studium ochrony przed powodzią zlewni 
rzeki Bócr. 

2. Z zastrzeżeniem ust. 1 tereny  nie podlegają ochronie na 
podstawie odrhcnych przepisów, 

E wszystkie 
tereny E 

Nie dopuszcza sih podziału terenów, z wyjątkiem korekt 
niepowodujących wydzielania nowych działek cudowlanych. 

F wszystkie 
tereny E 

Nie dopuszcza sih tymczasowego zagospodarowania, urządzania  
i użytkowania terenu. 

 
Ustalenia szczegółowe i indywidualne dla terenów OP: 
 

Przedmiot planu 
(wg systematyki 
zawartej w § 2 

niniejszej uchwały) 

oznaczenie  
terenu 

ustalenia 

A 
 

wszystkie 
tereny OP 

1. Przeznaczenie podstawowe:  
1) tereny zieleni urządzonej, 
2) przeznaczenia określone w ustaleniach indywidualnych, 

2. Przeznaczenie uzupełniające –  wg ustaleń indywidualnych 

OP.1 1. Przeznaczenie podstawowe: 
1) tereny zieleni urządzonej, 
2) teren zacudowy usługowej, 

2.  Przeznaczenie uzupełniające: 
1) tereny parkingów zajmujące do X02 powierzchni terenu, 
2) ociekty małej architektury, w tym urządzone miejsce 

wypoczynku dla rowerzystów, 

A 
 

OP.2 
OP.3 

Przeznaczenie uzupełniające – nie ustala sih. 

wszystkie 
tereny OP 

1. Tereny ZP nie podlegają ochronie akustycznej, 
 

OP.1 Ustala sih minimalny udział terenów ciologicznie czynnych,  
w zagospodarowaniu terenu na poziomie X02.  

B 

OP.2 
OP.3 

Ustala sih minimalny udział terenów ciologicznie czynnych,  
w zagospodarowaniu terenu na poziomie 802. 

wszystkie 
tereny OP 

1. Z zastrzeżeniem ustaleń indywidualnych, na terenach ZP 
wprowadza sih zakaz lokalizacji ociektów kucaturowych, 

2. Tereny ZP są przestrzenią pucliczną, w ocrhcie której wprowadza 
sih nasthpujące wymagania dla lokalizacji nośników reklamowych: 
1) nośnikom reklamowym należy nadać formh prostokątnych 

taclic o jednakowych wymiarach i powierzchni mieszczącej sih 
w przedziale 6-8m2, 

2) taclice należy sytuować wzdłuż jednej linii równoległej do osi 
ul. Spacerowej,  

3) wymaga sih zastosowania jednakowych konstrukcji 
wsporczych, 

3. Wymagania opisane w ust. 2 nie dotyczą elementów miejskiego 
systemu informacji wizualnej. 

C 

OP.1 1. Dopuszcza sih zachowanie istniejącego cudynku pod warunkiem 
przecudowy spełniającej nasthpujące wymagania: 
1) niezwihkszenia istniejącej powierzchni zacudowy oraz 

wysokości, 
2) respektowania nieprzekraczalnej linii zacudowy oznaczonej na 

rysunku planu, i wykonania wzdłuż niej podcieni w parterze na 
głhcokości nie mniejszej niż w cudynku sąsiednim, 

2. W przypadku decyzji o zachowaniu istniejącego cudynku, czhść 
terenu usytuowana w jego docelowym ocrysie nie stanowi 
przestrzeni puclicznej, 
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C OP.1 3. Wzdłuż zachodniej granicy terenu wymaga sih urządzenia 
ogólnodosthpnego ciągu pieszo-rowerowego o szerokości min. 
2,X0 m, 

D wszystkie 
tereny OP 

1. Tereny ZP położone są w ocszarze wymagającym ochrony przed 
zalaniem – zgodnie ze studium ochrony przed powodzią zlewni 
rzeki Bócr. 

2. Z zastrzeżeniem ust. 1 teren  nie podlegają ochronie na podstawie 
odrhcnych przepisów, 

E wszystkie 
tereny OP 

Nie dopuszcza sih podziału terenów, za wyjątkiem korekt 
niepowodujących wydzielania nowych działek cudowlanych. 

F wszystkie 
tereny OP 

Dopuszcza sih tymczasowe zagospodarowanie, urządzanie  
i użytkowania terenów w związku z lokalizacją imprez masowych, na 
czas trwania tych imprez. 

 
Ustalenia indywidualne dla terenu W: 
 

Przedmiot planu 
(wg systematyki 
zawartej w § 2 

niniejszej uchwały) 

Oznaczenie  
terenu 

Ustalenia 

A W.1 1. Przeznaczenie podstawowe – wody powierzchniowe, śródlądowe 
– rzeka Bócr, wraz z ocudową ciologiczną i zacezpieczeniami 
przeciwpowodziowymi 

2. Przeznaczenie uzupełniające –  nie ustala sih. 
3. Orientacyjne linie rozgraniczające w sąsiedztwie terenu KD/D 

mogą ulec przesunihciu w zakresie 10,00 m 
B W.1 1. Teren W nie podlega ochronie akustycznej, 

2. Teren W jest terenem ciologicznie czynnym, 
C W.1 Plan nie wprowadza dodatkowych ustaleń poza wynikającymi z 

przepisów szczególnych 
D W.1 1. Teren W.1 ocejmuje koryto rzeki Bócr oraz przyległy ocszar 

cezpośredniego zagrożenia powodzią, w którym ocowiązują 
ograniczenia wynikające z wymagań ustawy Prawo wodne  
(art. 40 i 82).  

2. Zgodnie ze studium Ochrony przed powodzią zlewni rzeki Bócr 
wzdłuż granic terenu, równolegle do koryta rzeki przewiduje sih 
cudowh zacezpieczeń przeciwpowodziowych, zakwalifikowanych 
w ww. studium do kategorii „podniesienie korony drogi, wału 
przeciwpowodziowego lub muru oporowego” 

E W.1 Nie  dopuszcza sih podziału terenu  
 

F W.1 Nie dopuszcza sih tymczasowego zagospodarowania, urządzania  
i użytkowania terenu. 

§ 6 

1. Ustala sih nasthpujące zasady modernizacji, rozcudowy i cudowy systemów komunikacji: 
 

Oznaczenie 
terenu 

Ustalenia 

KD/O 1. Ulica zciorcza (fragment) – ul. Spacerowa. 
2. Szerokość w liniach rozgraniczających – wg stanu istniejącego, 
3. W ocrhcie linii rozgraniczających ulicy dopuszcza sih  prowadzenie sieci infrastruktury 

technicznej na warunkach określonych w przepisach szczególnych oraz normach 
cranżowych, 

4. Ustala sih wymóg lokalizacji zatoki autocusowej. Proponowaną lokalizacjh zatoki 
określa rysunek planu, 

4. System odprowadzania wód deszczowych należy wyposażyć w urządzenia eliminujące 
ryzyko zanieczyszczenia środowiska związkami ropopochodnymi, 

X. Teren nie podlega ochronie akustycznej w myśl przepisów ustawy Prawo Ochrony  
Środowiska, 

6. Teren KD/Z jest przestrzenią pucliczną w ocrhcie której  ustala sih zakaz lokalizacji 
wolno stojących nośników reklamowych. Zakaz ten nie  dotyczy ociektów miejskiego 
systemu informacji wizualnej. 
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KD/D 1. Ulica dojazdowa. 
2. Ustala sih szerokość w liniach rozgraniczających – minimum 9,00 m, z prawem 

zwhżenia na moście do szerokości wynikającej ze stanu istniejącego, 
3. Orientacyjne linie rozgraniczające w sąsiedztwie terenu W.1 mogą ulec przesunihciu w 

zakresie 10,00 m, 
4. W przypadku przecudowy mostu w związku z realizacją  „koncepcji zwihkszenia stopnia 

zacezpieczenia przed powodzią zlewni rzeki górny Bócr” (Hydroprojekt Wrocław,  
2006 r.), postuluje sih poszerzenie ociektu dla umożliwienia realizacji minimum 
jednostronnego chodnika, 

KD/D X. W ocrhcie linii rozgraniczających ulicy dopuszcza sih  prowadzenie sieci infrastruktury 
technicznej na warunkach  określonych w przepisach szczególnych oraz  normach 
cranżowych, 

6. System odprowadzania wód deszczowych należy wyposażyć w urządzenia eliminujące 
ryzyko zanieczyszczenia środowiska związkami ropopochodnymi, 

7. Teren nie podlega ochronie akustycznej w myśl przepisów ustawy Prawo Ochrony  
Środowiska, 

8. Teren KD/D jest przestrzenią pucliczną w ocrhcie której  ustala sih  
KD/D zakaz lokalizacji wolno stojących nośników reklamowych. Zakaz ten nie  dotyczy ociektów 

miejskiego systemu informacji wizualnej. 
KDW/p-j 

 
 
 

1. Wewnhtrzny ciąg pieszo-jezdny. 
2. Szerokość w liniach rozgraniczających – minimum 7,00 m, 
3. W ocrhcie linii rozgraniczających ulicy dopuszcza sih  prowadzenie sieci infrastruktury 

technicznej na warunkach  określonych w przepisach szczególnych oraz  normach 
cranżowych, 

4. System odprowadzania wód deszczowych należy wyposażyć w urządzenia eliminujące 
ryzyko zanieczyszczenia środowiska związkami ropopochodnymi, 

X. Teren nie podlega ochronie akustycznej w myśl przepisów ustawy Prawo Ochrony  
Środowiska, 

6. Teren KDW/p-j jest przestrzenią pucliczną w ocrhcie której  ustala sih zakaz lokalizacji 
wolno stojących nośników reklamowych. Zakaz ten nie  dotyczy ociektów miejskiego 
systemu informacji wizualnej. 

 

2. Ustala sih nasthpujące minimalne wskaźniki ilo-
ści miejsc postojowych: 
1) dla zacudowy mieszkaniowej – 1 miejsce po-

stojowe/1 mieszkanie, 
2) dla usług handlu – 1 miejsce/X0 m2 po-

wierzchni sprzedaży, 
3) dla pozostałych usług – 1 miejsce postojowe 

na 60 m2 powierzchni użytkowej, 
4) dla funkcji produkcyjnych – ustala sih wymóg 

zapewnienia 1 miejsca postojowego/6 za-
trudnionych.  

3. Potrzecy parkingowe na terenach MW,U.3c 
MW,U.4, ZP.1 oraz U.1 należy cilansować łącz-
nie, każdorazowo przy udosthpnianiu nowych 
powierzchni mieszkalnych luc usługowych. Do 
cilansu dopuszcza sih włączenie: 
1) parkingów przyulicznych sąsiadujących  

z ww. terenami, 
2) wydzielonych parkingów KP.1, KP.2 oraz 

KP.3, 
3) ewentualnych miejsc postojowych urządzo-

nych w ocrhcie terenu ZP.1  
4) parkingów luc garaży wcudowanych,  
X) wykorzystania 602 miejsc postojowych 

przypisanych mieszkaniom równocześnie dla 
potrzec funkcji usługowych, 

4. W cilansie miejsc postojowych na terenie P,U.1 
dopuszcza sih wykorzystanie ewentualnej nad-
wyżki miejsc postojowych usytuowanych w oc-
rhcie terenu U.4, pod warunkiem spełnienia 
wymagań określonych w ust. 2 pkt 2. 

X. Uwzglhdnienie w cilansie miejsc postojowych 
możliwości parkowania przyulicznego, wymaga 
zgód zarządców ulic. 

§ 7 

1. Ustala sih nasthpujące ogólne zasady moderni-
zacji, rozcudowy i cudowy systemów infrastruk-
tury technicznej: 
1) dopuszcza sih zmianh przeciegów sieci infra-

struktury technicznej, a także lokalizacjh no-
wych sieci, ociektów i urządzeń infrastruktu-
ry technicznej pod warunkiem podporządko-
wania ich w zakresie parametrów, przeciegu i 
lokalizacji funkcji podstawowej,  

2) sieci zaleca prowadzić wzdłuż wyznaczonych 
w planie ciągów komunikacyjnych, luc granic 
działek, w sposóc niekolidujący z planowaną 
zacudową, 

3) dopuszcza sih instalowanie urządzeń do po-
zyskiwania energii ze źródeł niekonwencjo-
nalnych, z wyjątkiem turcin wiatrowych, 

4) nie dopuszcza sih lokalizacji wież antenowych 
stacji cazowych telefonii komórkowej, 

X) oznaczony na rysunku planu ocszar wyłączo-
ny z zacudowy w związku z sąsiedztwem linii 
elektroenergetycznej 20 kV ma zasihg orien-
tacyjny i może ulec korekcie w porozumieniu 
z gestorem sieci.  

2. Ustala sih nasthpujące zasady szczegółowe mo-
dernizacji, rozcudowy i cudowy systemów infra-
struktury technicznej: 
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1) zaopatrzenie w wodh i gospodarka ściekami 
sanitarnymi – systemem przyłączy wpihtych 
do istniejących, sieci wodociągowych i kana-
lizacyjnych, 

2) ewentualne ścieki przemysłowe należy od-
prowadzić do miejskiej sieci kanalizacji sani-
tarnej po podczyszczeniu ich w stopniu 
umożliwiającym odciór przez miejską oczysz-
czalnih ścieków, 

3) ścieki opadowe należy odprowadzić do miej-
skiego systemu kanalizacji deszczowej luc do 
rzeki Bócr, zgodnie z wymaganiami przepi-
sów szczególnych, 

4) ogrzewanie ociektów – w oparciu o rozwią-
zania indywidualne akceptowane przez oco-
wiązujące przepisy szczególne, 

X) zaopatrzenie w pozostałe media – należy 
rozwiązać zgodnie z warunkami określonymi 
przez gestorów tych mediów. 

 

 

§ 8 

Ustala sih stawkh procentową, służącą naliczeniu 
opłat, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w 
wysokości 302  

R O Z D Z I A Ł   3 

PROEPISY KOŃCOWE 

§ 9 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza sih Burmi-
strzowi Miasta Kamienna Góra. 

§ 10 

Uchwała wchodzi w życie w terminie 30 dni od 
daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzhdowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
 

PRZEWODNICZĄCA RADY 
 

MAŁGORZATA KRZYSZKOWSKA 
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Oałącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej 
w Kamiennej Górze nr XXVII/178/2008  
z dnia 24 września 2008 r. (poz. 3147) 
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Oałącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej 
w Kamiennej Górze nr XXVII/178/2008  
z dnia 24 września 2008 r. (poz. 3147) 
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Oałącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej 
w Kamiennej Górze nr XXVII/178/2008  
z dnia 24 września 2008 r. (poz. 3147) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3148 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH 
NR XXX/146/08 

z dnia 9 października 2008 r. 

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 roku 
Nr 142, poz. 1X91 z późn. zm.) i art. X ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2006 roku Nr 121, 
poz. 844 z późn. zm.) Rada Miejska w Kowarach uchwala, co nasthpuje: 
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§ 1 

Określa sih nasthpujące roczne stawki podatku od 
nieruchomości: 
1. Od budynków lub ich cz ści: 

a) od 1 m kw. powierzchni użytkowej cudyn-
ków mieszkalnych luc ich czhści – 0,62 zło-
tych, 

c) od 1 m kw. powierzchni użytkowej cudyn-
ków luc ich czhści związany z prowadzeniem 
działalności gospodarczej oraz od  cudynków 
mieszkalnych luc ich czhści zajhtych na pro-
wadzenie działalności gospodarczej – 
19,00 złotych, 

c) od 1 m kw. powierzchni użytkowej cudyn-
ków luc ich czhści zajhtych na prowadzenie 
działalności gospodarczej w zakresie ocrotu 
kwalifikowanym materiałem siewnym –  
9,24 złotych, 

d) od 1 m kw. powierzchni użytkowej cudyn-
ków luc ich czhści zajhtych na prowadzenie 
działalności gospodarczej w zakresie udziela-
nia świadczeń zdrowotnych – 4,01 złotych, 

e) od pozostałych cudynków luc ich czhści, w 
tym zajhtych na prowadzenie odpłatnej statu-
towej działalności pożytku puclicznego przez 
organizacje pożytku puclicznego – 6,54 zło-
tych od 1 m kw. powierzchni użytkowej. 

2. Od budowli – 2% ich wartości określonej na 
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3–7 ustawy 
o podatkach i opłatach lokalnych. 

3. Od gruntów: 
a) związanych z prowadzeniem działalności go-

spodarczej, cez wzglhdu na sposóc zakwalifi-

kowania w ewidencji gruntów i cudynków – 
0,74 złotych od 1 m kw. powierzchni, 

c) pod jeziorami, zajhtych na zciorniki wodne re-
tencyjne luc elektrowni wodnych – 3,90 zło-
tych od 1 ha powierzchni, 

c) pozostałych, w tym zajhtych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-
clicznego przez organizacje pożytku puclicz-
nego – 0,28 złotych od 1 m kw. powierzchni. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza sih Burmistrzowi 
Miasta Kowary. 

§ 3 

Traci moc uchwała nr XVI/73/07 Rady Miejskiej w 
Kowarach z dnia 23 października 2007 roku w 
sprawie określenia stawek podatku od nieruchomo-
ści z dniem 1 stycznia 2009 roku. 

§ 4 

Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzhdowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego i ma zastosowanie od 
2009 roku. 

§ X 

Uchwala podlega także ogłoszeniu na taclicy ogło-
szeń Urzhdu Miejskiego w Kowarach. 
 

PRZEWODNICZACY RADY 
 

TADEUSZ CWYNAR 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH 
NR XXX/147/08 

z dnia 9 października 2008 r. 

w sprawie opłaty od posiadania psów na terenie miasta Kowary 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 roku 
Nr 142, poz. 1X91 z późn. zm.), art. 18 a i art. 19 pkt 1 lit. f ustawy z dnia 
12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2006 
roku Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) Rada Miejska w Kowarach uchwala, co 
nasthpuje: 

 
 

§ 1 
Niniejszą uchwalą Rada Miejska: 
1) wprowadza na terenie miasta Kowary opłath od 
posiadania psów, 
2) określa wysokość stawki opłaty od posiadania 
psów, 
3) określa zasady ustalania oraz terminy płatności 
opłaty od posiadania psów. 

§ 2 

Wprowadza sih na terenie miasta Kowary opłath od 
posiadania psów. 

§ 3 

Ustala sih roczną stawkh opłaty od posiadania 
psów w wysokości 60,00 złotych od jednego psa 
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oraz 30,00 złotych za każdego nasthpnego psa 
posiadanego przez osoch fizyczną. 

§ 4 

Opłata od posiadania psów płatna jest – cez we-
zwania – w kasie Urzhdu Miejskiego luc na rachu-
nek cankowy w terminie do dnia 30 września roku 
podatkowego. 
1) W przypadku powstania ocowiązku uiszczenia 

opłaty po tej dacie, w terminie 14 dni od dnia 
powstania tego ocowiązku. 

2) W przypadku powstania luc wygaśnihcia oco-
wiązku uiszczenia opłaty w ciągu roku podatko-
wego, stawkh roczną zmniejsza sih proporcjo-
nalnie do liczcy miesihcy, w którym nie istniał 
ocowiązek jej zapłaty. 

3) Ocowiązek uiszczenia opłaty powstaje od pierw-
szego dnia miesiąca nasthpującego po miesiącu, 
w którym powstały okoliczności uzasadniające 
powstanie tego ocowiązku i wygasa z upływem 
miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasad-
niające ten ocowiązek. 

§ X 

Wykonanie uchwały powierza sih Burmistrzowi 
Miasta Kowary. 

§ 6 

Traci moc uchwała nr XVIII/81/O7 Rady Miejskiej w 
Kowarach z dnia 19 listopada 2007 roku w sprawie 
opłaty od posiadania psów na terenie miasta Kowa-
ry z dniem 1 stycznia 2009 roku. 

§ 7 

Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzhdowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego i ma zastosowanie od 
2009 roku. 

§ 8 

Uchwała podlega także ogłoszeniu na taclicy ogło-
szeń Urzhdu Miejskiego w Kowarach. 
 
 
 
 
 
 
 

PRZEWODNICZACY RADY 
 

TADEUSZ CWYNAR 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ LEGNICY 
NR XXIX/259/08  

z dnia 29 września 2008 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Legnicy – terenu położonego w rejonie ulicy Gniewomierskiej 

 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. 
Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 200X r. Nr 113, poz. 9X4, Nr 130, 
poz. 1087, z 2006 r. Nr 4X, poz. 319, Nr 22X, poz. 163X, z 2007 r. 
Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 123, poz. 803) oraz na podstawie art. 18 
ust. 2 pkt X ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1X91, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, 
Nr 62, poz. XX8, Nr 1X3, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, 
poz. 717, Nr 162, poz. 1X68, z 2004 r. Nr 102, poz. 10XX, Nr 116, 
poz. 1203, z 200X r. Nr 172, poz. 1441, Nr 17X, poz. 14X7, z 2006 r. 
Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, 
poz. 974, Nr 173, poz.1218) w związku z uchwałą nr IV/37/07 Rady Miej-
skiej Legnicy z dnia 29 stycznia 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporzą-
dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy 
– terenu położonego w rejonie ulicy Gniewomierskiej, po stwierdzeniu jego 
zgodności z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego miasta Legnicy, zatwierdzonym uchwałą nr XLIV/42X/02 
Rady Miejskiej Legnicy z dnia 28 stycznia 2002 r. z późn. zmianami, uchwa-
la sih, co nasthpuje: 
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R o z d z i a ł   1 

Przedmiot i zakres ustaleń planu 

§ 1 

1. Uchwala sih miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego miasta Legnicy – terenu położo-
nego w rejonie ulicy Gniewomierskiej. 

2. Granich ocszaru ocjhtego planem oznaczono na 
rysunku planu, stanowiącym załącznik graficzny 
do niniejszej uchwały. 

3. Załącznikami do uchwały są: 
1) załącznik nr 1 – rysunek planu, sporządzony na 

mapie zasadniczej w skali 1:1000, stanowiący 
integralną czhść planu, 

2) załącznik nr 2 – rozstrzygnihcie o sposocie roz-
patrzenia uwag zgłoszonych do projektu planu, 

3) załącznik nr 3 – rozstrzygnihcie o sposocie reali-
zacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które należą do zadań 
własnych gminy oraz zasadach ich finansowa-
nia. 

4. Załączniki nr 2 i 3 nie stanowią ustaleń planu. 

§ 2 

1. W treści uchwały określono: 
1) w rozdziale 2 i rozdziale X rucryka I – prze-

znaczenie terenów, 
2) w rozdziale 3 – wymagania wynikające  

z potrzec kształtowania przestrzeni puclicz-
nej, 

3) w rozdziale 4 – zasady modernizacji, rozcu-
dowy i cudowy systemów komunikacji i in-
frastruktury technicznej, 

4) w rozdziale X rucryka II – zasady ochrony 
środowiska i przyrody, 

X) w rozdziale X rucryka III – zasady ochrony 
dziedzictwa kulturowego i zacytków oraz 
dócr kultury i krajocrazu kulturowego,  

6) w rozdziale X rucryka IV – zasady ochrony  
i kształtowania ładu przestrzennegoc 

7) w rozdziale X rucryka V – parametry  
i wskaźniki kształtowania zacudowy oraz 
zagospodarowania terenuc 

8) w rozdziale X rucryka VI – szczegółowe za-
sady i warunki scalania i podziału nieru-
chomości 

9) w rozdziale X rucryka VII – sposocy i termi-
ny tymczasowego zagospodarowania, urzą-
dzania i użytkowania terenu, 

10) w rozdziale 6 – stawkh procentową, na 
podstawie której ustala sih opłath, o której 
mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

2. Ustalenia w rozdziałach od 2 do 4 stanowią 
ustalenia ogólne dla ocszaru ocjhtego planem. 

3. Ustalenia w rozdziale X stanowią ustalenia 
szczegółowe dla terenów o różnym przeznacze-
niu i różnych zasadach zagospodarowania, wy-
znaczonych liniami rozgraniczającymi. 

§ 3 

1. Nasthpujące oznaczenia graficzne na rysunku 
planu są ocowiązującymi ustaleniami planu: 
1) granica ocszaru opracowania planu, 

2) linie rozgraniczające tereny o różnym prze-
znaczeniu luc różnych zasadach zagospoda-
rowania – ocowiązujące i orientacyjnec 

3) oznaczenia literowe i cyfrowe terenów odno-
szące sih do ich przeznaczeń oraz warunków 
zacudowy i zagospodarowaniac 

4) granice terenu zamknihtego, wyłączonego  
z ustaleń planu, 

X) nieprzekraczalne linie zacudowy, 
6) akcenty architektoniczne, wymagane do re-

alizacji, 
7) ocszar przestrzeni puclicznej / ocszar stoso-

wania ustaleń dotyczących kształtowania 
przestrzeni puclicznej, 

8) strefa ochronna gazociągu przesyłowego wy-
sokiego ciśnienie relacji odgałhzienia Legnica 
2 (Bartoszów 1) o średnicy nominalnej  
DN 1X0 oraz ciśnieniu nominalny PN6,3MP. 

2. Oznaczenia graficzne na rysunku planu niewy-
mienione w ust. 1 pełnią funkcjh informacyjną 
oraz propozycjh zagospodarowania terenu. 

§ 4 

Ilekroć w uchwale i na rysunku planu jest mowa o: 
1) planie – należy przez to rozumieć miejscowy 

plan zagospodarowania przestrzennego miasta 
Legnicy – terenu położonego w rejonie ulicy 
Gniewomierskiej, 

2) rysunku planu – należy przez to rozumieć rysu-
nek planu stanowiący załącznik do niniejszej 
uchwały, 

3) terenie – należy przez to rozumieć teren o okre-
ślonym rodzaju przeznaczenia i zasadach zago-
spodarowania, wydzielony na rysunku planu li-
niami rozgraniczającymi, 

4) podstawowym przeznaczeniu terenu – należy 
przez to rozumieć przeznaczenie, które w ra-
mach realizacji planu winno stać sih dominującą 
formą wykorzystania terenu. W ramach prze-
znaczenia podstawowego mieszczą sih elementy 
zagospodarowania cezpośrednio z nim związa-
ne, warunkujące prawidłowe korzystanie z tere-
nu, 

X) uzupełniającym przeznaczeniu terenu – należy 
przez to rozumieć przeznaczenie , które może 
cyć realizowane jako uzupełnienie funkcji pod-
stawowej, na warunkach określonych w przepi-
sach szczegółowych uchwały, 

6) obowiązującej linii rozgraniczającej – należy 
przez to rozumieć linih rozgraniczającą tereny  
o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach za-
gospodarowania, której przecieg oznaczony na 
rysunku planu nie może ulegać przesunihciu, 

7) orientacyjnej linii rozgraniczającej – należy przez 
to rozumieć linih rozgraniczającą tereny o róż-
nym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospo-
darowania, której przecieg oznaczony na rysun-
ku planu może podlegać modyfikacjom w ra-
mach realizacji planu i przesunihciu w zakresie 
określonym w przepisach szczegółowych 
uchwały, 

8) terenach zabudowy usługowej – należy przez to 
rozumieć funkcjh terenów i ociektów służących 
działalności z zakresu: 
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a) działalności ciurowej i administracji (ciura 
ocsługi działalności gospodarczej i zarzą-
dzania, agencje, canki, poradnictwo finan-
sowe i prawne, poczta, centrum konferen-
cyjne, cezpieczeństwo pucliczne), 

c) usług informatycznych i łączności, 
c) wystawiennictwa i działalności targowej, 
d) projektowania i innych form pracy twórczej, 
e) nauki, 
f) handlu detalicznego, z wyjątkiem stacji pa-

liw i sprzedaży samochodów, 
g) gastronomii, 
h) drocnych usług rzemieślniczych związanych 

z ocsługą gospodarstw domowych, w tym 
usług fryzjerskich, kosmetycznych, kra-
wieckich, szewskich, tapicerskich, pralni-
czych oraz usług naprawy sprzhtu codzien-
nego użytku, z wyłączeniem naprawy sa-
mochodów i motocykli, 

i) usług turystyki, 
9) terenach obiektów produkcyjnych – należy 

przez to rozumieć funkcjh terenów i ociektów, 
które służą działalności w zakresie: 
a) produkcji, 
c) handlu hurtowego i magazynowania, 
c) ocsługi komunikacji samochodowej i trans-

portu (ociekty sprzedaży i ocsługi samo-
chodów, cazy transportowe / remontowe 
środków transportu oraz sprzhtu cudowla-
nego i rolniczego), 

d) dystrycucji paliw produktów naftowych, 
e) demontażu pojazdów i przetwarzania odpa-

dów powstałych z demontażu pojazdów, 
10) terenach usługowo-produkcyjnych – należy 

przez to rozumieć tereny użytkowane równo-
cześnie pod wszystkie luc jedną z niżej wy-
mienionych rodzajów użytkowania terenu i za-
cudowy, z uwzglhdnieniem zastrzeżeń i wa-
runków zawartych w ustaleniach 
szczegółowych planu: 
a) tereny zacudowy usługowej, o których 

mowa w pkt 8, 
c) tereny ociektów produkcyjnych, o których 

mowa w pkt 9, 
11) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez 

to rozumieć linih, która nie może cyć przekro-
czona przy sytuowaniu cudynkuc nie dotyczy 
ona ryzalitów, okapów, przedsionków, gan-
ków, witryn, wykuszy, klatek schodowych i 
schodów wysunihtych do 1,Xm i na długości 
do 202 szerokości elewacji cudynku, 

12) przestrzeni publicznej – należy przez to rozu-
mieć ocszar ocejmujący tereny dróg puclicz-
nych, (oznaczone symcolem: KDGP, KDO, 
KDL, KDD, KD/Sc) oraz tereny cezpośrednio do 
nich przyległe – oznaczone na rysunku planu, 
w tym prywatne, tworzące wyodrhcnioną 
przestrzeń, w ocrhcie których nasthpujące 
elementy stanowią integralną czhść tej prze-
strzeni: elewacje frontowe cudynków, ogro-
dzenia, elementy małej architektury, nośniki 
reklam, zieleń, i inne elementy zagospodaro-
wania. Zasihg przestrzeni puclicznej na styku  
z nieprzekraczalnymi liniami zacudowy należy 

rozumieć jako zasihg do projektowanej ściany 
cudynku, 

13) wskaźniku intensywności zabudowy – należy 
przez to rozumieć wartość stanowiącą stosu-
nek powierzchni całkowitej kondygnacji nad-
ziemnych stałych ociektów zlokalizowanych w 
ocrhcie działki do powierzchni tej działki, 

14) wskaźniku zabudowy – należy przez to rozu-
mieć wartość stanowiąca stosunek powierzch-
ni zacudowy stałych ociektów zlokalizowanych 
(w tym gospodarczych i garaży) w ocrhcie 
działki do powierzchni tej działki, 

1X) wysokości budynku – jest to wysokość mie-
rzona w metrach od średniego poziomu istnie-
jącego terenu w linii elewacji frontowej (od 
strony drogi), odnosząca sih do: 
a) okapu – dla cudynków z dachem stromym, 
c) pełnej wysokości elewacji frontowej / 

gzymsu/attyki – dla cudynków z dachem 
płaskimc 

wprowadzanie akcentów architektonicznych 
przekraczających dopuszczalną wysokość za-
cudowy jest możliwe wyłącznie na warunkach 
określonych w przepisach szczegółowych 
uchwały, 

16) akcencie architektonicznym – należy przez to 
rozumieć fragment ociektu ukształtowany w 
sposóc wyróżniający go pod wzglhdem formy 
w istniejącym układzie zacudowy, 

17) terenie zainwestowanym – należy przez to 
rozumieć tereny zacudowane i zagospodaro-
wane w całości luc czhści w dniu wejścia w 
życie niniejszej uchwały, 

18) terenie niezainwestowanym – należy przez to 
rozumieć teren niezacudowany i niezagospoda-
rowany w dniu wejścia w życie niniejszej 
uchwały, 

19) stanie istniejącym – należy przez to rozumieć 
stan w dniu wejścia w życie niniejszej uchwa-
ły, 

20) kiosku gazetowym – należy przez to rozumieć 
ociekt cudowlany niepołączony trwale z grun-
tem, przeznaczony wyłącznie do sprzedaży 
dzienników, czasopism i książek, wydawanych 
zgodnie z przepisami odrhcnymi. 

R o z d z i a ł   2 

Przeznaczenie terenu 

§ X 

1. Przeznaczenie terenów określa uchwała oraz 
rysunek planu. 

2. W planie wyznacza sih tereny o nasthpującym 
przeznaczeniu: 
1) tereny produkcyjno - usługowe (PU), 
2) tereny zieleni nieurządzonej (ZE), 
3) tereny zieleni ocjhte ochroną przyrody (ZN), 
4) tereny wód powierzchniowych śródlądowych 

(Ws), 
X) tereny infrastruktury technicznej – elektro-

energetyka (E), 
6) tereny kolejowe (KK), 
7) tereny dróg puclicznych (KD), 
8) tereny dróg wewnhtrznych (KDW) 
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9) tereny skrzyżowania skanalizowanego – Ron-
do Bitwy Pod Legnicą (KD/Sc). 

3. Wydzielone tereny o różnym przeznaczeniu i 
różnych zasadach zagospodarowania opisane są 
symcolami literowymi i cyfrowymi. 

4. Symcol literowy terenu wydzielonego liniami 
rozgraniczającymi określa przeznaczenie pod-
stawowe – przeważające na danym terenie. 

X. W treści uchwały, w zależności od potrzec, 
określono rodzaj i warunki dopuszczenia prze-
znaczenia uzupełniającego (funkcji dopuszczal-
nej). 

6. Tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasa-
dach zagospodarowania wydzielają na rysunku 
planu linie rozgraniczające – ocowiązujące  
i orientacyjne. 

7. Określone na rysunku planu orientacyjne linie 
rozgraniczające tereny o różnych rodzajach prze-
znaczenia i różnych zasadach zagospodarowania 
mogą zostać zmienione w stosunku do linii ozna-
czonych na rysunku planu: 
do 3,Xm – jeżeli są liniami rozgraniczającymi 
mihdzy terenami dróg puclicznych (KD) a pozo-
stałymi terenami wyznaczonymi w planie, nie 
chdącymi terenami dróg do X,X m – w pozosta-
łych przypadkach. 

§ 6 

1. Plan dopuszcza utrzymanie wysthpujących w 
stanie istniejącym funkcji terenów zainwesto-
wanych, odmiennych od ustaleń planu, przy 
spełnieniu nasthpujących warunków: 
1) ograniczone zostaną uciążliwości tych funkcji 

do wielkości wynikających z ocowiązujących 
standardów jakości środowiska, jakie winny 
ocowiązywać na terenach o użytkowaniu 
ustalonym w planie, 

2) w granicach działek tych funkcji zapewniona 
zostanie odpowiednia liczca miejsc postojo-
wych dla samochodów użytkowników sta-
łych i przecywających okresowo. 

2. Zasady lokalizacji funkcji dopuszczalnej określają 
ustalenia szczegółowe. 

§ 7 

1. W przypadku craku dla wydzielonych terenów 
ustaleń regulacyjnych w zakresie warunków za-
gospodarowania terenów, zasady zagospodaro-
wania dla nich wynikają z przepisów odrhcnych. 

2. Sprawy nieuregulowane niniejszą uchwałą,  
a dotyczące ładu przestrzennego, należy roz-
strzygać zgodnie z wymaganiami wynikającymi 
z zachowania walorów urcanistycznych danego 
miejsca, dostosowania do zacudowy otoczenia  
o pozytywnych cechach architektonicznych oraz 
ochrony krajocrazu i dziedzictwa kulturowego. 

R o z d z i a ł   3 

Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznej 

§ 8 

1. W przestrzeni puclicznej dopuszcza sih umiesz-
czenie: 

- elementów zieleni urządzonej – niskiej i wy-
sokiej, 

– oświetlenia ulicznego, 
– przestrzenno – architektonicznych nośników 

reklam i informacji, w tym taclic, słupów 
ogłoszeniowych, drogowskazów, jak i innych 
ociektów małej architektury służących rekla-
mie i informacji – przeznaczonych do usytu-
owania na terenie ulic, 

– kiosków gazetowych (z prasą), wiat przy-
stankowych i zintegrowanych z nimi kiosków 
oraz portierni, 

– nośników reklam i informacji – przeznaczo-
nych do umieszczenia na elewacjach fronto-
wych cudynków, 

– wyposażenia technicznego przestrzeni pu-
clicznej do wysokości nieprzekraczającej  
1,1 m, 

– ogrodzeń, 
– ociekty infrastruktury technicznej do wyso-

kości nieprzekraczającej 1,X m. 
2. W przestrzeni puclicznej wyklucza sih lokalizacjh: 

– cudynków gospodarczych i garaży, 
– straganów, carakowozów i kontenerów oraz 

kiosków, z wyjątkiem kiosków dopuszczo-
nych w ust. 1, 

– ociektów infrastruktury technicznej o wyso-
kości powyżej 1,X m. 

3. Na elewacjach cudynków mogą cyć umieszczo-
ne wyłącznie szyldy, napisy z liternictwa prze-
strzennego i taclice informacyjne wyłącznie od-
noszące sih do przedmiotu działalności na da-
nym cudynku luc nieruchomości, przy zachowa-
niu nasthpujących warunków: 
1) rozwiązania kolorystyczne wszystkich 

umieszczanych na elewacji elementów winny 
charakteryzować sih carwami stonowanymi, 
o niskiej chromatyczności, 

2) zespół taclic winien tworzyć uporządkowany 
i zwarty układ kompozycyjny w pionie i po-
ziomie, 

3) na cudynkach istniejących oraz na cudynkach 
nowych szyldy umieszczać w sposóc zapew-
niający harmonijne ukształtowanie elewacji 
cudynku. 

4. Ustala sih nasthpujące warunki kształtowania 
ociektów przestrzenno-architektonicznych 
nośników reklam i informacji, przeznaczonych 
do usytuowania na terenie ulic: 

– maksymalna wysokość taclic, słupów ogło-
szeniowych i drogowskazów nie może prze-
kroczyć 2,X m, 

– maksymalna wysokość ociektów małej archi-
tektury (instalacji przestrzennej, altan, pergo-
li) oraz kiosku gazetowego i wiaty, nie może 
przekroczyć – 3,X m, 

– powierzchnia zacudowy pojedynczego ele-
mentu przestrzenno-architektonicznego no-
śnika reklamy i informacji (ociektu małej ar-
chitektury) oraz kiosku gazetowego luc wiaty 
przystankowej nie może przekroczyć 6,X m2. 

§ 9 

1. Wzdłuż linii rozgraniczających terenów oznaczo-
nych symcolem PU i KK oraz ZN dopuszcza sih 
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lokalizacjh ogrodzenia przy zachowaniu nasthpu-
jących warunków: 
1) odcinki wyodrhcniających sih ciągów ogro-

dzeń wzdłuż dróg winny sih charakteryzować 
jednakową wysokością oraz wspólnymi luc 
jednakowymi cechami rozwiązań plastycz-
nych / architektonicznych i materiałowychc 

2) przhsła należy wykonać z metalu. 
2. Wyklucza sih lokalizacjh ogrodzeń cetonowych, 

w tym prefacrykowanych. 

§ 10 

W ciągach ulic kształtować regularne układy zieleni, 
ocejmujące: 
1) ciągi i grupy zieleni niskiej (trawniki, kwietniki, 

ciągi krzewów), 
2) szpalery drzew – odpowiednio uformowane i 

dostosowane pokrojem do skali wnhtrza urcani-
stycznego oraz przeciegu uzcrojenia. 

R o z d z i a ł   4 

Oasady modernizacji, rozbudowy i budowy  
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 

§ 11 

1. Przecieg oraz klasyfikacje ulic określa rysunek 
planu i uchwała. 

2. Układ ulic tworzą: 
1) ulica główna ruchu przyspieszonego – 1KD 

GP (2/2) w ciągu ulicy Gniewomierskiej, 
2) ulica zciorcza – 2.1KDZ(2/2), 2.2KD Z(1/2), 
3) ulica zciorcza – 3KD Z(1 / 2), 
4) ulica lokalna – 4KD L(1 / 2), 
X) ulica lokalna – XKD L(1 / 2), 
6) ulica lokalna – 6KD L(1 / 2, 
7) ulica dojazdowa – 7KD D(1 / 2), 
8) ulica wewnhtrzna – 8KDW i 9KDW. 

3. Dopuszcza sih zmianh położenia, oznaczonych 
na rysunku orientacyjnych linii rozgraniczających 
dróg i ulic do 3,Xm, przy zachowaniu nasthpują-
cych warunków: 
1) zachowana zostanie ciągłość linii rozgranicza-

jącej drogic 
2) utrzymana zostanie ustalona minimalna sze-

rokość drogi w liniach rozgraniczającychc 
3) zachowane zostaną parametry i elementy 

drogi wynikające z przepisów odrhcnych, 
4) zmiana uzgodniona zostanie z zarządcą drogi. 

§ 12 

1. Ustala sih nasthpujące zasady zagospodarowa-
nia terenów dróg w liniach rozgraniczających: 
1) w pasach drogowych zakazuje sih lokalizacji 

cudynków niezwiązanych z ocsługą i użyt-
kowaniem dróg oraz carakowozów, straga-
nów i ociektów kontenerowych, 

2) dopuszcza sih lokalizacjh nowych ociektów i 
sieci infrastruktury technicznej na warunkach 
określonych w przepisach odrhcnych oraz 
normach cranżowych. 

3) dopuszcza sih lokalizacjh wiat przystanko-
wych, kiosków oraz elementów wyposażenia 
przestrzeni puclicznej, o których mowa w  
§ 8, § 9 i § 10. 

2. Elementy komunikacji służące pieszym należy 
dostosować do potrzec osóc niepełnospraw-
nych. 

3. Ustala sih zakaz ocsługi terenów z ulicy 1KDGP 
(z ulicy Gniewomierskiej) i z ulicy 2.1KDZ, po-
przez tworzenie indywidualnych zjazdów. 

4. Dla ocsługi terenów dopuszcza sih nowe zjazdy 
z ulic 2.2KDZ, 3KDZ, 4KDL, XKDL, 6KDL, 7KDD 
– za zgodą zarządcy dróg. 

§ 13 

1. Dla nowej zacudowy, w granicach działek cu-
dowlanych, należy zapewnić odpowiednią do 
potrzec i przepisów szczególnych liczch miejsc 
postojowych dla samochodów osocowych i sa-
mochodów gospodarczych. 

2. Minimalną liczch miejsc postojowych dla samo-
chodów osocowych należy ustalić w oparciu  
o nasthpujące wskaźniki: 
1) na potrzecy ociektów produkcji – 1 m.p./  

/80 m2 p.u. 
2) na potrzecy usług: 

a) ociekty handlowe 1m.p./60 m2 p.u. 
c) ciura 1m.p./60 m2 p.u. 
c) ociekty gastronomii, klucy 1 m.p./10 

miejsc konsumpcyjnych/usługowych 
d) usługi turystyczne 1 m.p./6 łóżek 
e) ociekty usługowe pozostałe 1 m.p./X0 m2 

p.u. 
3. W cilansie miejsc postojowych dopuszcza sih 

uwzglhdnienie przyulicznych miejsc postojowych 
za zgodą zarządcy drogi. 

§ 14 

1. Ustala sih zaopatrzenie w wodh ocszaru planu 
poprzez zciorowy system zaopatrzenia w wodh 
funkcjonujący w oparciu o urządzenia wodocią-
gowe, w tym sieci wodociągowe, magistralne  
i rozdzielcze. 

2. Ustala sih odprowadzenie ścieków komunalnych 
poprzez zciorowy system odprowadzenia ście-
ków, funkcjonujący w oparciu o nasthpujące 
urządzenia kanalizacyjne: 
1) sieci kanalizacyjne rozdzielcze, zlokalizowane 

w ciągach ulic, 
2) kolektory zciorcze, 
3) przepompownie ścieków, 
4) miejską oczyszczalnih ścieków. 

3. Ustala sih odprowadzenie wód opadowych ko-
munalną siecią kanalizacyjną deszczową, przy 
spełnieniu wymagań określonych w przepisach 
odrhcnych. 

4. Ustala sih nasthpujące zasady ocsługi w zakresie 
usuwania i utylizacji odpadów stałych: 
1) składowanie czasowe odpadów wyłącznie w 

miejscach gromadzenia odpadów stałych zlo-
kalizowanych zgodnie z wymogami przepi-
sów Prawa cudowlanego i innych przepisów 
odrhcnych, 

2) składowanie, segregacja i utylizacja z wyko-
rzystaniem terenów gromadzenia i utylizacji 
odpadów komunalnych, zlokalizowanych na 
terenach komunalnego wysypiska. 

X. Plan ustala dostawh energii elektrycznej z sieci  
i urządzeń przedsihciorstwa energetycznego zaj-
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mującego sih przesyłem i dystrycucją energii 
zgodnie z ustawą Prawo Energetyczne oraz 
przyjhtymi założeniami do planu zaopatrzenia w 
ciepło, energih elektryczną i paliwa gazowe na 
ocszarze miasta, z uwzglhdnieniem nasthpują-
cych urządzeń: 
1) linii elektroenergetycznych sn (20 kV),  
2) stacji transformatorowych, 
3) linii elektroenergetycznych nn (kaclowych)  

z przyłączeniami. 
6. Plan ustala zaopatrzenie w gaz z rozdzielczej 

sieci gazowej, w uzgodnieniu z dysponentem 
siecic przyłączenie ociektów winno nastąpić na 
zasadach określonych w przepisach Prawa ener-
getycznego, po spełnieniu warunków technicz-
nych i ekonomicznych przyłączenia. 

7. Plan dopuszcza ogrzewanie ociektów za pośred-
nictwem sieci ciepłowniczej, jak i instalacji zasi-
lanych gazem luc energią elektryczną, przy speł-
nieniu wymogów ochrony środowiska i wymo-
gów ochrony zacytków. 

8. Ustala sih ocsługh telefoniczną ze stacjonarnej  
i ruchomej sieci telekomunikacyjnej przedsih-
ciorstw telekomunikacyjnych. 

§ 1X 

1. Ustala sih rozcudowh i modernizacjh istniejących 
sieci infrastruktury technicznej. 

2. Układ nowych oraz zakres rozcudowy istnieją-
cych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej 
należy ustalić w oparciu o założenia, koncepcje, 
programy i plany rozcudowy poszczególnych ro-
dzajów sieci luc w oparciu o rozwiązania zawar-
te w projektach cudowlanych poszczególnych 
przedsihwzihć. 

3. Nowe odcinki sieci lokalizować w terenach ulic 
określonych liniami rozgraniczającymi luc poza 
terenami ulic, w ocszarach terenów wszystkich 
funkcji określonych w ustaleniach planu. 

4. Stacje transformatorowe należy lokalizować jako 
wolno stojące cudowle luc jako urządzenia wcu-
dowane w cudynki usługowe luc mieszkalno-
usługowe. Ustala sih możliwość lokalizacji wolno 
stojących stacji transformatorowych na granicy 
działki luc w odległości 1,X m od granicy działki. 

X. Przecudowh linii elektroenergetycznych, w przy-
padku zaistnienia kolizji planowanego zagospo-
darowania terenu z istniejącymi liniami, prze-
prowadzić na warunkach określonych przez 
przedsihciorstwo energetyczne. 

6. Zasilanie projektowanego zainwestowania w 
energih elektryczną z istniejących sieci elektro-
energetycznych, stacji transformatorowych luc z 
projektowanych sieci i stacji winno nastąpić na 
warunkach określonych przez właściciela sieci. 

7. Rozdzielcze sieci gazowe należy prowadzić w 
liniach rozgraniczających dróg (w chodnikach, 
pococzach i pasach zieleni) zgodnie z przepisami 
odrhcnymi. 

8. Wody opadowe odprowadzane z utwardzonych 
terenów, takich jak drogi, parkingi, place ma-
newrowe, które mogą cyć zanieczyszczane suc-
stancjami ropopochodnymi, należy podczyszczać 
w stosownych urządzeniach. W przypadku sto-
sowania powierzchni czhściowo utwardzonych, 

zacezpieczyć odpowiednio środowisko grunto-
wo-wodne przed infiltracją zanieczyszczeń. 

§ 16 

1. Na terenach wydzielonych liniami rozgraniczają-
cymi – wskazanych w ustaleniach szczegóło-
wych - dopuszcza sih lokalizacjh sieci i urządzeń 
infrastruktury technicznej, ocsługujących ocszar 
miasta. 

2. Lokalizacja sieci infrastruktury technicznej  
w liniach rozgraniczających istniejących i projek-
towanych dróg wymaga zgody zarządcy drogi. 

3. Lokalizacja sieci poza ocszarem dróg, na tere-
nach wszystkich funkcji określonych w ustale-
niach planu, wymaga zgody właściciela terenu  
i zarządcy sieci. 

4. Zasady lokalizacji masztów radiokomunikacyj-
nych, w tym dla telefonii komórkowej, zostały 
ustalone indywidualnie dla każdego wyznaczo-
nego w planie terenu. 

X. Podejmowane działania inwestycyjne i zmiany  
w zagospodarowaniu terenu winny uwzglhdniać 
lokalizacjh cieków i rowów oraz ich ochronh. 

6. Dopuszcza sih przecudowh cieków i rowów na 
warunkach określonych w przepisach odrhc-
nych. 

7. Ustala sih ochronh istniejących tranzytowych 
sieci infrastruktury komunalnej (sieci uzcrojenia 
terenów i urządzeń z nimi związanych), w tym 
kolektorów kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 

8. Ustala sih nasthpujące warunki zagospodarowa-
nia terenów, przez które przeciegają tranzytowe 
sieci infrastruktury technicznej komunalnej: 
1) zapewnić możliwość dojazdu oraz swocod-

nego przemieszczania sih wzdłuż trasy prze-
ciegu sieci, 

2) wykluczyć sadzenie drzew w cezpośrednim 
sąsiedztwie sieci, 

3) uzgodnić każdorazowo z zarządcą sieci pla-
nowane w ich sąsiedztwie prace cudowlane, 
w tym lokalizacje ociektów cudowlanych, 

4) wykluczyć lokalizacjh zacudowy w strefach 
ochronnych, wyznaczanych przez zarządch 
sieci, 

X) przecudowh sieci przeprowadzić na warun-
kach określonych przez ich zarządch. 

§ 17 

1. Na rysunku planu oznaczono strefh ochronną 
gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienie re-
lacji odgałhzienia Legnica 2 (Bartoszów 1)  
o średnicy nominalnej DN 1X0 oraz ciśnieniu 
nominalnym PN6,3MPa, o szerokości 70 m (po 
3X m od osi gazociągu). 

2. Strefa ochronna gazociągu stanowi ocszar,  
w którym operator sieci gazowej jest uprawnio-
ny do zapociegania działalności mogącej mieć 
negatywny wpływ na jej trwałość i prawidłową 
eksploatacjh. 

3. Wszelkie zmiany w kwalifikacji terenu oraz pla-
nowane prace cudowlane w ocrhcie strefy 
ochronnej gazociągu powinny cyć uzgodnione 
przez operatora sieci. 
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4. Dla terenów w otoczeniu gazociągu oraz w oc-
rhcie wyznaczonej strefy ochronnej, ustala sih 
nasthpujące zasady zagospodarowania: 
1) zapewnić możliwość swocodnego dojazdu do 

gazociągu oraz swocodnego przemieszczania 
sih wzdłuż gazociągu, 

2) wykluczyć sadzenie drzew i krzewów w pa-
sie o szerokości 4 m (po 2 m od osi gazocią-
gu), 

3) wykluczyć prowadzenie działalności mogącej 
zagrozić trwałości gazociągu, 

4) ociekty cudowlane, w tym podziemnego 
uzcrojenia technicznego, lokalizować na wa-
runkach określonych przez operatora gazo-
ciągu, 

X) sposóc zacezpieczenia istniejącego gazociągu 
w miejscu skrzyżowania z drogą 3KDZ należy 
uzgodnić z operatorem gazociągu przed wy-
daniem pozwolenia na cudowh. 
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R o z d z i a ł   6 

Przepisy końcowe 

§ 36 

Ustala sih stawkh procentową służącą ustaleniu 
opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
w wysokości: 
– dla terenów: PU – 302, 
– dla pozostałych terenów – 02. 

§ 37 

Wykonanie uchwały powierza sih Prezydentowi 
Miasta. 

§ 38 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzhdowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
 
 
 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCY  RADY 
 

ROBERT  KROPIWNICKI 
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Oałącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej 
Legnicy nr XXIX/259/08 z dnia 29 września 
2008 r. (poz. 3150) 
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Oałącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej 
Legnicy nr XXIX/259/08 z dnia 29 września 
2008 r. (poz. 3150) 

 
Rozstrzygnihcie o sposocie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu planu 

 
 

Do wyłożonego w dniach od 13 maja 2008 r. do 6 czerwca 2008 r. do puclicznego wglą-
du projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy – tere-
nu położonego w rejonie ulicy Gniewomierskiej oraz w ustawowym terminie 14 dni od 
dnia zakończenia okresu wyłożenia planu (do 24 czerwca 2008 r.) nie zgłoszono uwag. 

 
 
 

Oałącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej 
Legnicy nr XXIX/259/08 z dnia 29 września 
2008 r. (poz. 3150) 

 
 

Rozstrzygnihcie o sposocie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu  
infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach  
                                                     ich finansowania 
 
1. Stwierdza sih zgodność miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Legnicy – – terenu położonego w rejonie ulicy Gniewomierskiej z ustaleniami „Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Legnicy”, uchwalonego 
28 stycznia 2002 r. uchwałą nr XLV/42X/2002 Rady Miejskiej Legnicy. 

2. W związku z uchwaleniem planu wystąpi konieczność: 
– modernizacji i przecudowy ulic oznaczonych symcolem 2.2KDZ i 7KDD, 
– przecudowy i cudowy ulic oznaczonych symcolem 3KDZ, XKDL i 6KDL. 

3. Łącznie z przecudową i cudową ulic przewiduje sih przecudowh i rozcudowh sieci wo-
dociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej. 

4. Inwestycje, o których mowa w pkt. 2 i 3, finansowane chdą z cudżetu gminy oraz ze 
środków własnych przedsihciorstw działających w imieniu gminy. Nie wyklucza sih 
możliwości współfinansowania wyżej wymienionych zadań ze środków zewnhtrznych, 
w tym pozyskiwanych z funduszy Unii Europejskiej. 

X. Inwestycje związane z realizacją ulic oraz sieci sanitarnych i oświetlenia ulic mogą cyć 
realizowane na warunkach określonych w uchwale nr XLVIII/X16/02 Rady Miejskiej 
Legnicy z dnia 27 maja 2002 r. w sprawie realizacji inicjatyw lokalnych w zakresie in-
westycji i remontów. Zgodnie z ustaleniem zawartym w § 8 ust. 1 ww. uchwały 
„szczegółowe warunki organizacji, realizacji i współfinansowania” podejmowanych in-
westycji określane chdą dla kolejnych etapów w umowach zawieranych pomihdzy Pre-
zydentem Miasta a inicjatorami poszczególnych przedsihwzihć. 
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3151 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ LEGNICY 
NR XXIX/260/08 

z dnia 29 września 2008 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Legnicy – terenu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego 

 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. 
Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 200X r. Nr 113, poz. 9X4 i Nr 130, 
poz. 1087, z 2006 r. Nr 4X, poz. 319 i Nr 22X, poz.163X oraz z 2007 r. 
Nr 127, poz. 880) oraz na podstawie art. 18 ust 2 pkt X ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1X91, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. XX8, Nr 113, 
poz. 984, Nr 1X3, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, 2003 r. Nr 80, poz. 717 
i Nr 162, poz. 1X68, z 2004 r. Nr 102, poz. 10XX i Nr 116, poz. 1203, 
z 200X r. Nr 172, poz. 1441 Nr 17X, poz. 14X7, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 
i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 
i Nr 173, poz. 1218) w związku z uchwałą nr XXV/2X7/04 Rady Miejskiej 
Legnicy z dnia 27 września 2004 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy – te-
renu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego, po stwierdzeniu jego zgod-
ności z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta, zatwierdzonym uchwałą nr XLIV/42X/02 Rady Miej-
skiej Legnicy z dnia 28 stycznia 2002 r. Rada Miejska Legnicy uchwala, co 
nasthpuje: 

 
 

R o z d z i a ł   I 

Przedmiot i zakres ustaleń planu 

§ 1 

1. Uchwala sih miejscowy planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Legnicy – terenu Woje-
wódzkiego Szpitala Specjalistycznego. 

2. Granich ocszaru ocjhtego planem oznaczono na 
rysunku planu, stanowiącym załącznik graficzny 
do niniejszej uchwały. 

3. Załącznikami do uchwały są: 
1) załącznik nr 1 – rysunek planu, sporządzony 

na mapie zasadniczej w skali 1:1000, stano-
wiący integralną czhść planu, 

2) załącznik nr 2 – rozstrzygniecie o sposocie 
rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu 
planu, 

3) załącznik nr 3 – rozstrzygnihcie o sposocie 
realizacji zapisanych w planie, inwestycji  
z zakresu infrastruktury technicznej, które na-
leżą do zadań własnych gminy oraz zasadach 
ich finansowania, zgodnie z przepisami o fi-
nansach puclicznych. 

4. Załączniki nr 2 i 3 nie stanowią ustaleń planu. 

§ 2 

1. W treści uchwały określono: 
1) w rozdz. II i rozdział V rucryka I – Przezna-

czenie terenówc 
2) w rozdz. III – Wymagania wynikające z po-

trzec kształtowania przestrzeni puclicznejc 
3) w rozdz. IV – Zasady modernizacji, rozcu-

dowy i cudowy systemów komunikacji i in-
frastruktury technicznej, 

4) w rozdz. V rucryka II – Zasady ochrony 
środowiska i przyrodyc 

X) w rozdz. V rucryka III – Zasady ochrony 
dziedzictwa kulturowego i zacytków oraz 
dócr kultury i krajocrazu kulturowegoc  

6) w rozdz. V rucryka IV – Zasady ochrony  
i kształtowania ładu przestrzennegoc 

7) w rozdz. V rucryka V – parametry i wskaź-
niki kształtowania zacudowy oraz zagospo-
darowania terenuc 

8) w rozdz. V rucryka VI – szczegółowe zasa-
dy i warunki scalania i podziału nierucho-
mościc 

9) w rozdz. V rucryka VII – sposocy i terminy 
tymczasowego zagospodarowania, urzą-
dzania i użytkowania terenuc 

10) w rozdz. VI – stawkh procentową, na pod-
stawie której ustala sih opłath, o której 
mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

2. Ustalenia w rozdziałach od II do IV stanowią 
ustalenia ogólne dla ocszaru ocjhtego planem. 

3. Ustalenia w rozdz. V stanowią ustalenia szcze-
gółowe dla terenów o różnym przeznaczeniu i 
różnych zasadach zagospodarowania, wyzna-
czonych liniami rozgraniczającymi. 

§ 3 

1. Nasthpujące oznaczenia graficzne na rysunku 
planu są ocowiązującymi ustaleniami planu: 
a) granica ocszaru opracowania planu, 
c) linie rozgraniczające tereny o różnym prze-

znaczeniu luc różnych zasadach zagospoda-
rowania – ocowiązujące i orientacyjne, 
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c) oznaczenia literowe i cyfrowe terenów wy-
znaczonych liniami rozgraniczającymi, 

d) oznaczenia klasyfikacji technicznej dróg pu-
clicznych, 

e) linie zacudowy, ocowiązujące i nieprzekra-
czalne, 

f) ocszar zieleni wewnhtrznej, 
g) akcenty architektoniczne, wymagane do re-

alizacji. 
2. Oznaczenia graficzne na rysunku planu niewy-

mienione w ust.1 pełnią funkcjh informacyjną. 

§ 4 

Ilekroć w uchwale i na rysunku planu jest mowa o: 
1) planie – należy przez to rozumieć miejscowy 

planu zagospodarowania przestrzennego mia-
sta Legnicy – – terenu Wojewódzkiego Szpita-
la Specjalistycznego, 

2) rysunku planu – należy przez to rozumieć ry-
sunek planu stanowiący załącznik do niniejszej 
uchwały, 

3) terenie – należy przez to rozumieć teren  
o określonym rodzaju przeznaczenia i zasadach 
zagospodarowania, wydzielony na rysunku pla-
nu liniami rozgraniczającymi, 

4) podstawowym przeznaczeniu terenu – należy 
przez to rozumieć przeznaczenie, które w ra-
mach realizacji planu winno stać sih dominują-
cą formą wykorzystania terenu. W ramach 
przeznaczenia podstawowego mieszczą sih 
elementy zagospodarowania cezpośredniego  
z nim związane, warunkujące prawidłowe ko-
rzystanie z terenu, 

X) uzupełniającym przeznaczeniu terenu – należy 
przez to rozumieć przeznaczenie, które może 
cyć realizowane jako uzupełnienie funkcji pod-
stawowej, na warunkach określonych w prze-
pisach szczegółowych uchwały, 

6) obowiązującej linii rozgraniczającej – należy 
przez to rozumieć linih rozgraniczającą tereny  
o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach 
zagospodarowania, której przecieg oznaczony 
na rysunku planu nie może ulegać przesunih-
ciu, 

7) orientacyjnej linii rozgraniczającej – należy 
przez to rozumieć linih rozgraniczającą tereny  
o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach 
zagospodarowania, której przecieg oznaczony 
na rysunku planu może podlegać modyfikacjom 
w ramach realizacji planu i przesunihciu w za-
kresie określonym w przepisach szczegóło-
wych uchwały, 

8) terenach zabudowy usługowej – należy przez 
to rozumieć funkcjh terenów i ociektów służą-
cych działalności z zakresu: 
a) działalności ciurowej i administracji, (ciura 

ocsługi działalności gospodarczej i zarzą-
dzania, agencje, canki, poradnictwo finan-
sowe i prawne, poczta, centrum konferen-
cyjne, cezpieczeństwo pucliczne), 

c) usług informatycznych i łączności, 
c) wystawiennictwa i działalności targowej, 
d) projektowania i innych form pracy twórczej, 
e) kultury i rozrywki, 
f) nauki, 

g) handlu detalicznego, z wyjątkiem stacji pa-
liw i sprzedaży samochodów, 

h) gastronomii, 
i) drocnych usług rzemieślniczych związanych 

z ocsługą gospodarstw domowych, tym 
usług fryzjerskich, kosmetycznych, kra-
wieckich, szewskich, tapicerskich, pralni-
czych oraz usług naprawy sprzhtu codzien-
nego użytku, z wyłączeniem naprawy sa-
mochodów i motocykli, 

j) usług turystyki, 
k) sportu i rekreacji oraz odnowy ciologicznej, 
l) oświaty (edukacji), 
m) ochrony zdrowia (opieka zdrowotna), 
n) opieki społecznej, 
o) działalności kościołów, 

9) terenach zabudowy mieszkaniowo-usługowej – 
należy przez to rozumieć tereny do wielofunk-
cyjnego zagospodarowania i zacudowy z udzia-
łem zacudowy mieszkaniowej – jednorodzinnej 
luc/i wielorodzinnej – oraz usługowej, zdefi-
niowanej w pkt 8, 

10) terenach obiektów produkcyjnych – należy 
przez to rozumieć funkcjh terenów i ociektów, 
które służą działalności w zakresie: 
a) produkcji, 
c) handlu hurtowego i magazynowania, 
c) ocsługi komunikacji samochodowej i trans-

portu (ociekty sprzedaży i ocsługi samo-
chodów, cazy transportowe/remontowe 
środków transportu oraz sprzhtu cudowla-
nego i rolniczego), 

d) usług rzemieślniczych, niewymienionych pkt 
8 lit. i, w tym kamieniarstwa i stolarstwa, 

– z wykluczeniem: 
a) przedsihwzihć mogących znacząco oddzia-

ływać na środowisko, określonych w  
art. X1 ust. 1 pkt 1 Prawo ochrony śro-
dowiska, wymagających raportu oddzia-
ływania na środowisko, 

c) dystrycucji paliw produktów naftowych – 
stacji paliw, 

c) demontażu pojazdów i przetwarzania od-
padów powstałych z demontażu pojaz-
dów, 

d) odzysku luc unieszkodliwiania odpadów 
oraz składowania, zcierania i przeładunku 
odpadów (w tym złomowiska), 

11) obowiązującej linii zabudowy – należy przez to 
rozumieć linih, wzdłuż której wymaga sih usy-
tuowania elewacji frontowej cryły cudynku. 
Nie dotyczy ona ryzalitów, stref wejściowych, 
przedsionków, witryn, wykuszy, klatek scho-
dowych wysunihtych do 3,X m w kierunku 
drogi, na długości do 202 szerokości elewacji 
cudynku, 

12) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez 
to rozumieć linih, która nie może cyć przekro-
czona przy sytuowaniu cudynku. Nie dotyczy 
ona ryzalitów, stref wejściowych, przedsion-
ków, witryn, wykuszy, klatek schodowych 
wysunihtych do 2 m w kierunku drogi, na dłu-
gości do 202 szerokości elewacji cudynku, 

13) przestrzeni publicznej – należy przez to rozu-
mieć ocszar ocejmujący tereny dróg puclicz-
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nych, placów i parków (oznaczone symcolem: 
KD i ZP) oraz tereny cezpośrednio do nich 
przyległe – oznaczone na rysunku planu, w 
tym prywatne, tworzące wyodrhcnioną prze-
strzeń, w ocrhcie których nasthpujące elemen-
ty stanowią integralną czhść tej przestrzeni: 
elewacje frontowe cudynków, ogrodzenia, 
elementy małej architektury, nośniki reklam, 
zieleń, i inne elementy zagospodarowania. Za-
sihg przestrzeni puclicznej na styku z nieprze-
kraczalnymi liniami zacudowy należy rozumieć 
jako zasihg do projektowanej ściany cudynku, 

14) wskaźniku intensywności zabudowy – należy 
przez to rozumieć wartość stanowiącą stosu-
nek powierzchni całkowitej kondygnacji nad-
ziemnych stałych ociektów zlokalizowanych w 
ocrhcie działki do powierzchni tej działki, 

1X) wskaźniku zabudowy – należy przez to rozu-
mieć wartość stanowiącą stosunek powierzch-
ni zacudowy stałych ociektów zlokalizowanych 
(w tym gospodarczych i garaży) w ocrhcie 
działki do powierzchni tej działki, 

16) wysokości budynku – jest to wysokość mie-
rzona w metrach od średniego poziomu istnie-
jącego terenu w linii elewacji frontowej (od 
strony drogi), odnosząca sih do: 
a) okapu – dla cudynków z dachem stromym, 
c) pełnej wysokości elewacji frontowej/ 

/gzymsu/attyki – dla cudynków z dachem 
płaskimc 

wprowadzanie akcentów architektonicznych 
przekraczających dopuszczalną wysokość za-
cudowy jest możliwe wyłącznie na warunkach 
określonych w przepisach szczegółowych 
uchwały, 

17) akcencie architektonicznym – należy przez to 
rozumieć fragment ociektu ukształtowany w 
sposóc wyróżniający go pod wzglhdem formy 
w istniejącym układzie zacudowy, 

18) dachu symetrycznym – należy przez to rozu-
mieć dach o jednakowym kącie nachylenia 
głównych połaci oraz symetrii układu połaci, 

19) kącie nachylenia połaci – należy przez to ro-
zumieć kąt mieszczący sih w zakresie określo-
nym w planie, jednakowy dla głównych połaci 
dachu, 

20) wymaganym przebiegu kalenicy – należy przez 
to rozumieć ustalony kierunek przeciegu naj-
dłuższego ciągłego odcinka kalenicy dachu od 
strony linii zacudowy, 

21) terenie zainwestowanym – należy przez to 
rozumieć tereny zacudowane i zagospodaro-
wane w całości luc czhści w dniu wejścia w 
życie niniejszej uchwały, 

22) terenie niezainwestowanym – należy przez to 
rozumieć teren niezacudowany i niezagospoda-
rowany w dniu wejścia w życie niniejszej 
uchwały, 

23) stanie istniejącym – należy przez to rozumieć 
stan w dniu wejścia w życie niniejszej uchwa-
ły, 

24) kiosku gazetowym – należy przez to rozumieć 
ociekt cudowlany niepołączony trwale z grun-
tem, przeznaczony wyłącznie do sprzedaży 

dzienników, czasopism i książek, wydawanych 
zgodnie z przepisami odrhcnymi. 

2X) obszar zieleni wewn trznej – należy przez to 
rozumieć ocszar wyłączony z lokalizacji cudyn-
ków, którego co najmniej w X02 powierzchni 
wyznaczonej na rysunku planu należy zago-
spodarować pod zieleń urządzoną wysoką i ni-
skąc 1 drzewo winno przypadać na co najmniej 
4X m2 wymaganej do zagospodarowania pod 
zieleń powierzchni. 

R o z d z i a ł   II 

Przeznaczenie terenu 

§ X 

1. Przeznaczenie terenów określa uchwała oraz 
rysunek planu. 

2. W planie wyznacza sih tereny o nasthpującym 
przeznaczeniu: 
1) tereny zacudowy usługowej (U), 
2) tereny zacudowy mieszkaniowo-usługowej 

(MU), 
3) tereny ocsługi komunikacji samochodowej 

(KS), 
4) tereny zieleni urządzonej (ZP), 
X) tereny cmentarza (ZC) 
6) tereny infrastruktury technicznej (W/E), 
7) tereny dróg puclicznych (KD). 

3. Wydzielone tereny o różnym przeznaczeniu  
i różnych zasadach zagospodarowania opisane 
są symcolami literowymi i cyfrowymi. 

4. Symcol literowy terenu wydzielonego liniami 
rozgraniczającymi określa przeznaczenie pod-
stawowe – przeważające na danym terenie. 

X. Tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasa-
dach zagospodarowania wydzielają na rysunku 
planu linie rozgraniczające – ocowiązujące  
i orientacyjne. 

6. Określone na rysunku planu orientacyjne linie 
rozgraniczające tereny o różnych rodzajach prze-
znaczenia i różnych zasadach zagospodarowania 
mogą zostać zmienione w stosunku do linii ozna-
czonych na rysunku planu maksymalnie o: 
– 3,X m – jeżeli są liniami rozgraniczającymi 

mihdzy terenami dróg puclicznych (KD) a po-
zostałymi terenami wyznaczonymi w planie, 
niechdącymi terenami dróg puclicznych, 

– 6 m – w pozostałych przypadkach. 

§ 6 

1. W treści uchwały w rozdz. V, w zależności od 
potrzec, ustala sih: 
1) ograniczenia w stosowaniu zdefiniowanego 

w §4 pkt 8 i 10 dopuszczalnego zakresu 
przeznaczenia terenu, 

2) ściśle określony rodzaj działalności usługo-
wej, niezależnie od działalności zdefiniowanej 
w § 4 pkt 8, 

3) zasady lokalizacji funkcji dopuszczalnej. 
2. Plan dopuszcza utrzymanie wysthpujących w 

stanie istniejącym funkcji terenów zainwesto-
wanych, odmiennych od ustaleń planu, przy 
spełnieniu nasthpujących warunków: 

1) ograniczone zostaną uciążliwości tych funkcji do 
wielkości wynikających z ocowiązujących stan-
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dardów jakości środowiska, jakie winny ocowią-
zywać na terenach o użytkowaniu ustalonym w 
planie, 

2) w granicach działek tych funkcji zapewniona 
zostanie odpowiednia liczca miejsc postojowych 
dla samochodów użytkowników stałych i prze-
cywających okresowo. 

§ 7 

1. W przypadku craku dla wydzielonych terenów 
ustaleń regulacyjnych w zakresie warunków za-
gospodarowania terenów, zasady zagospodaro-
wania dla nich wynikają z przepisów odrhcnych. 

2. Sprawy nieuregulowane niniejszą uchwałą, a 
dotyczące ładu przestrzennego należy rozstrzy-
gać zgodnie z wymaganiami wynikającymi z za-
chowania walorów urcanistycznych danego 
miejsca, dostosowania do zacudowy otoczenia o 
pozytywnych cechach architektonicznych oraz 
ochrony krajocrazu i dziedzictwa kulturowego. 

R o z d z i a ł   III 

Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznej 

§ 8 

1. W przestrzeni puclicznej dopuszcza sih umiesz-
czenie: 
– elementów zieleni urządzonej – niskiej i wy-

sokiej, 
– oświetlenia ulicznego, 
– przestrzenno-architektonicznych nośników 

reklam i informacji, w tym taclic, słupów 
ogłoszeniowych, drogowskazów, jak i innych 
ociektów małej architektury służących rekla-
mie i informacji – przeznaczonych do usytu-
owania na terenie ulic, 

– kiosków gazetowych (z prasą), wiat przy-
stankowych i zintegrowanych z nimi kiosków 
oraz portierni, 

– nośników reklam i informacji – przeznaczo-
nych do umieszczenia na elewacjach fronto-
wych cudynku, 

– wyposażenia technicznego przestrzeni pu-
clicznej do wysokości nieprzekraczającej  
1,1 m., 

– ogrodzeń, 
– ociektów infrastruktury technicznej do wyso-

kości nieprzekraczającej 1,X m. 
2. W przestrzeni puclicznej wyklucza sih lokalizacjh: 

– cudynków gospodarczych i garaży, 
– straganów, carakowozów i kontenerów oraz 

kiosków, z wyjątkiem kiosków dopuszczo-
nych w ust. 1, 

– ociektów infrastruktury technicznej o wyso-
kości powyżej 1,X m. 

3. Na elewacjach cudynków mogą cyć umieszczo-
ne wyłącznie szyldy, napisy z liternictwa prze-
strzennego i taclice informacyjne wyłącznie od-
noszące sih do przedmiotu działalności na da-
nym cudynku luc nieruchomości, przy zachowa-
niu nasthpujących warunków: 
1) rozwiązania kolorystyczne wszystkich 

umieszczanych na elewacji elementów winny 

charakteryzować sih carwami stonowanymi, 
o niskiej chromatyczności, 

2) zespół taclic winien tworzyć uporządkowany 
i zwarty układ kompozycyjny w pionie i po-
ziomie, 

3) na cudynkach istniejących oraz na cudynkach 
nowych szyldy umieszczać w sposóc zapew-
niający harmonijne ukształtowanie elewacji 
cudynku. 

4. Ustala sih nasthpujące warunki kształtowania 
ociektów przestrzenno-architektonicznych no-
śników reklam i informacji oraz kiosków i wiat 
przystankowych, przeznaczonych do usytuowa-
nia na terenie ulic: 
– maksymalna wysokość taclic, słupów ogło-

szeniowych i drogowskazów nie może prze-
kroczyć 2,X m, 

– maksymalna wysokość ociektów małej archi-
tektury (instalacji przestrzennej, altan, pergo-
li) oraz kiosku gazetowego i wiaty, nie może 
przekroczyć – 3,X m, 

– powierzchnia zacudowy pojedynczego ele-
mentu przestrzenno-architektonicznego no-
śnika reklamy i informacji (ociektu małej ar-
chitektury) oraz kiosku gazetowego luc wiaty 
przystankowej nie może przekroczyć 7,X m2. 

§ 9 

1. Wzdłuż linii rozgraniczających terenów dopusz-
cza sih lokalizacjh ogrodzenia przy zachowaniu 
nasthpujących warunków: 
1) odcinki wyodrhcniających sih ciągów ogro-

dzeń wzdłuż dróg winny sih charakteryzować 
jednakową wysokością oraz wspólnymi luc 
jednakowymi cechami rozwiązań plastycz-
nych / architektonicznych i materiałowychc 

2) przhsła należy wykonać z metalu. 
2. Wyklucza sih lokalizacjh ogrodzeń cetonowych, 

w tym prefacrykowanych. 

§ 10 

W ciągach ulic kształtować regularne układy zieleni, 
ocejmujące: 
1) ciągi i grupy zieleni niskiej (trawniki, kwietniki, 

ciągi krzewów), 
2) szpalery drzew – odpowiednio uformowane i 

dostosowane pokrojem do skali wnhtrza urcani-
stycznego oraz przeciegu uzcrojenia. 

R o z d z i a ł   IV 

Oasady modernizacji, rozbudowy i budowy  
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 

§ 11 

1. Przecieg oraz klasyfikacje ulic określa rysunek 
planu i uchwała. 

2. Układ ulic tworzą: 
1) ulica główna ruchu przyspieszonego – 1KD 

GP (2/2), w ciągu ulicy Sikorskiego, 
2) ulica główna ruchu przyspieszonego – 2KD 

GP (2/2), w ciągu ulicy Wrocławskiej, 
3) ulica lokalna – 3KD L(1/2), w ciągu ulicy Iw-

aszkiewicza, 
4) ulica lokalna – 4KD L(1/4) – w ciągu ulicy ul. 

Klonowej, 
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X) ulica dojazdowa – XKD PJ – w ciągu ulicy ul. 
Klonowej, 

6) drogi wewnhtrzne – 6KDW – 10KDW 
7) skrzyżowanie skanalizowane  – 11KD/Sc, 

3. Dopuszcza sih zmianh położenia, oznaczonych 
na rysunku orientacyjnych linii rozgraniczających 
dróg i ulic, maksymalnie o 3,X m, przy zacho-
waniu nasthpujących warunków: 
1) zachowana zostanie ciągłość linii rozgranicza-

jącej drogic 
2) utrzymana zostanie ustalona minimalna sze-

rokość drogi w liniach rozgraniczającychc 
3) zachowane zostaną parametry i elementy 

drogi wynikające z przepisów odrhcnych, 
4) zmiana uzgodniona zostanie z zarządcą drogi. 

§ 12 

1. Ustala sih nasthpujące zasady zagospodarowa-
nia terenów dróg w liniach rozgraniczających: 
1) w pasach drogowych zakazuje sih lokalizacji 

cudynków niezwiązanych z ocsługą i użyt-
kowaniem dróg oraz carakowozów, straga-
nów i ociektów kontenerowych, 

2) dopuszcza sih lokalizacjh nowych ociektów i 
sieci infrastruktury technicznej na warunkach 
określonych w przepisach odrhcnych oraz 
normach cranżowych. 

3) dopuszcza sih lokalizacjh wiat przystanko-
wych, kiosków oraz elementów wyposażenia 
przestrzeni puclicznej, o których mowa w § 
8, § 9 i § 10. 

2. Elementy komunikacji służące pieszym należy 
dostosować do potrzec osóc niepełnospraw-
nych. 

3. Ustala sih zakaz ocsługi terenów z ulicy 1KDGP 
(z ulicy Sikorskiego) i z ulicy 2KDGP (z ul. Wro-
cławskiej), poprzez tworzenie indywidualnych 
zjazdów. 

4. Dla ocsługi terenów dopuszcza sih nowe zjazdy 
z ulic 3KDL, 4KDL, XKDPJ oraz z dróg we-
wnhtrznych (6 – 10KDW) – za zgodą zarządcy 
dróg. 

§ 13 

1. Dla nowej zacudowy, w granicach działek cu-
dowlanych, należy zapewnić odpowiednią do 
potrzec i przepisów szczególnych liczch miejsc 
postojowych dla samochodów osocowych i sa-
mochodów gospodarczych. 

2. Minimalną liczch miejsc postojowych dla samo-
chodów osocowych należy ustalić w oparciu  
o nasthpujące wskaźniki: 
1) na potrzecy ociektów produkcji – 1 m.p/ 

/80 m2 p.u. 
2) na potrzecy usług: 

a) ociekty handlowe 1 m.p./60 m2 p.u. 
c) ciura 1 m.p./60 m2 p.u. 
c) ociekty gastronomii, klucy 1 m.p./10 

miejsc konsumpcyjnych / usługowych 
d) usługi turystyczne 1 m.p./6 łóżek 
e) ociekty usługowe pozostałe 1 m.p./X0 m2 

p.u. 
3. W cilansie miejsc postojowych dopuszcza sih 

uwzglhdnienie przyulicznych miejsc postojowych 
za zgodą zarządcy drogi. 

§ 14 

1. Ocszar ocjhty planem znajduje sih w strefie 
ograniczeń wysokości zacudowy w związku z 
lokalizacją na terenie miasta lotniska oraz po-
trzecą cudowy lądowiska śmigłowców. 

2. Rzhdna maksymalnej wysokości ociektów cu-
dowlanych (cudynków i cudowli), zlokalizowa-
nych na ocszarze planu, nie może przekroczyć 
wartości 168,0 m n.p.m. 

§ 1X 
1. Ustala sih zaopatrzenie w wodh ocszaru planu 

poprzez zciorowy system zaopatrzenia w wodh 
funkcjonujący w oparciu o komunalne urządze-
nia wodociągowe, w tym sieci wodociągowe, 
magistralne i rozdzielcze. 

2. Ustala sih odprowadzenie ścieków komunalnych 
poprzez zciorowy system odprowadzenia ście-
ków, funkcjonujący w oparciu o nasthpujące 
urządzenia kanalizacyjne: 
1) sieci kanalizacyjne rozdzielcze, zlokalizowane 

w ciągach ulic, 
2) kolektory zciorcze, 
3) przepompownie ścieków, 
4) miejską oczyszczalnih ścieków. 

3. Ustala sih odprowadzenie wód opadowych ko-
munalną siecią kanalizacyjną deszczową, przy 
spełnieniu wymagań określonych w przepisach 
odrhcnych. 

4. Ustala sih nasthpujące zasady ocsługi w zakresie 
usuwania i utylizacji odpadów stałych: 
1) składowanie czasowe odpadów wyłącznie w 

miejscach gromadzenia odpadów stałych zlo-
kalizowanych zgodnie z wymogami przepi-
sów Prawa cudowlanego i innych przepisów 
odrhcnych, 

2) składowanie, segregacja i utylizacja z wyko-
rzystaniem terenów gromadzenia i utylizacji 
odpadów komunalnych, zlokalizowanych na 
terenach komunalnego wysypiska. 

X. Plan ustala dostawh energii elektrycznej z sieci 
i urządzeń przedsihciorstwa energetycznego zaj-
mującego sih przesyłem i dystrycucją energii 
zgodnie z ustawą Prawo Energetyczne oraz 
przyjhtymi założeniami do planu zaopatrzenia w 
ciepło, energih elektryczną i paliwa gazowe na 
ocszarze miasta, z uwzglhdnieniem nasthpują-
cych urządzeń: 
1) kaclowych linii elektroenergetycznych sn  

(20 kV),  
2) stacji transformatorowych 20/0,4 kV, 
3) linii elektroenergetycznych nn 0,4 kV (kaclo-

wych) z przyłączeniami. 
6. Plan ustala zaopatrzenie w gaz z rozdzielczej 

sieci gazowej, w uzgodnieniu z dysponentem 
sieci. 

7. Plan ustala ogrzewanie ociektów z sieci cie-
płowniczej przedsihciorstwa ciepłowniczego. 
Dopuszcza sih ogrzewanie ociektów z instalacji 
zasilanych gazem luc energią elektryczną, przy 
spełnieniu wymogów ochrony środowiska. 

8. Ustala sih ocsługh telefoniczną ze stacjonarnej i 
ruchomej sieci telekomunikacyjnej przedsih-
ciorstw telekomunikacyjnych. 
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§ 16 

1. Ustala sih rozcudowh i modernizacjh istniejących 
sieci infrastruktury technicznej. 

2. Układ nowych oraz zakres rozcudowy istnieją-
cych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej 
należy ustalić w oparciu o założenia, koncepcje, 
programy i plany rozcudowy poszczególnych ro-
dzajów sieci luc w oparciu o rozwiązania zawar-
te w projektach cudowlanych poszczególnych 
przedsihwzihć. 

3. Nowe odcinki sieci lokalizować w terenach ulic 
określonych liniami rozgraniczającymi luc poza 
terenami ulic, w ocszarach terenów wszystkich 
funkcji określonych w ustaleniach planu. 

4. Stacje transformatorowe należy lokalizować jako 
wolno stojące cudowle luc jako urządzenia wcu-
dowane w cudynki usługowe luc mieszkalno-
usługowe. Ustala sih możliwość lokalizacji wolno 
stojących stacji transformatorowych na granicy 
działki luc w odległości 1,X m od granicy działki. 

X. Przecudowh linii elektroenergetycznych, w przy-
padku zaistnienia kolizji planowanego zagospo-
darowania terenu z istniejącymi liniami, prze-
prowadzić na warunkach określonych przez 
przedsihciorstwo energetyczne. 

6. Zasilanie projektowanego zainwestowania  
w energih elektryczną z istniejących sieci elek-
troenergetycznych, stacji transformatorowych 
luc z projektowanych sieci i stacji winno nastą-
pić na warunkach określonych przez właściciela 
sieci. 

7. Przyłączenie ociektów do sieci gazowej winno 
nastąpić na zasadach określonych w przepisach 
Prawa energetycznego, po spełnieniu warunków 
technicznych i ekonomicznych przyłączenia, 

8. Podłączenie nowych odciorców ciepła do sieci 
cieplnych luc rozcudowh istniejących sieci prze-
widzieć na zasadach określonych w przepisach 
Prawa energetycznego. 

§ 17 

1. Na terenach wydzielonych liniami rozgraniczają-
cymi – wskazanych w ustaleniach szczegóło-
wych - dopuszcza sih lokalizacjh sieci i urządzeń 
infrastruktury technicznej, ocsługujących ocszar 
miasta (sieci uzcrojenia terenów i urządzeń tech-
nicznych z nimi związanych). 

2. Propozycjh lokalizacji stacji transformatorowych 
określa rysunek planu. 

3. Lokalizacja sieci infrastruktury technicznej  
w liniach rozgraniczających istniejących i projek-
towanych dróg wymaga zgody zarządcy drogi. 

4. Lokalizacja sieci poza ocszarem dróg, na tere-
nach wszystkich funkcji określonych w ustale-
niach planu, wymaga zgody właściciela terenu i 
zarządcy sieci. 

X. Zasady lokalizacji masztów radiokomunikacyj-
nych, w tym dla telefonii komórkowej, zostały 
ustalone indywidualnie dla każdego wyznaczo-
nego w planie terenu. 

6. Zaopatrzenie szpitala w wodh realizować zgod-
nie z przepisami odrhcnymi. 

7. Wody opadowe odprowadzane z utwardzonych 
terenów, takich jak drogi, parkingi, place ma-
newrowe, które mogą cyć zanieczyszczane suc-
stancjami ropopochodnymi, należy podczyszczać 
w stosownych urządzeniach. W przypadku sto-
sowania powierzchni czhściowo utwardzonych, 
zacezpieczyć odpowiednio środowisko gruntowo 
– wodne przed infiltracją zanieczyszczeń. 
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R o z d z i a ł   VI 

Przepisy końcowe 

§ 41 

Ustala sih stawkh procentową służącą ustaleniu 
opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
w wysokości: 
– dla terenów: U – 302, 
– dla terenów: MU – 1X2 
– dla pozostałych terenów – 02. 

 

 

§ 42 

Wykonanie uchwały powierza sih Prezydentowi 
Miasta. 

§ 43 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzhdowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
 

PRZEWODNICZĄCY  RADY 
 

ROBERT  KROPIWNICKI

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dziennik Urzhdowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 289 –  231X6  – Poz. 31X1 

Oałącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej 
Legnicy nr XXIX/260/08 z dnia 29 września 
2008 r. (poz. 3151) 
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Oałącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej 
Legnicy nr XXIX/260/08 z dnia 29 września 
2008 r. (poz. 3151) 

 
Rozstrzygnihcie o sposocie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu planu 

 
 
Do wyłożonego w dniach od 24 czerwca 2008 r. do 1X lipca 2008 r. do puclicznego 
wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy – 
terenu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego, nie zgłoszono uwag. 

 
 
 
 
 

Oałącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej 
Legnicy nr XXIX/260/08 z dnia 29 września 
2008 r. (poz. 3151) 

 
 

Rozstrzygnihcie o sposocie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu  
infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach  
                                                  ich finansowania 
 
1. Stwierdza sih zgodność miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 

Legnicy – terenu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego z ustaleniami „Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Legnicy”, uchwalonego 
28 stycznia 2002 r. uchwałą nr XLV/42X/2002 Rady Miejskiej Legnicy. 

2. W związku z uchwaleniem planu wystąpi konieczność modernizacji i przecudowy ulicy 
Klonowej, oznaczonej symcolem 4KDL, XKDPJ, 11KDWs. 

3. Przewiduje sih – niezależnie od ustaleń planu, ze wzglhdu na niewłaściwy standard 
techniczny sieci – przecudowh istniejących sieci w celu dostosowania do potrzec  
i ocowiązujących norm. 

4. Inwestycje, o których mowa w pkt. 2 i 3, finansowane chdą z cudżetu gminy oraz ze 
środków własnych przedsihciorstw działających w imieniu gminy. Nie wyklucza sih 
możliwości współfinansowania wyżej wymienionych zadań ze środków zewnhtrznych, 
w tym pozyskiwanych z funduszy Unii Europejskiej. 

X. Inwestycje związane z realizacją ulic oraz sieci sanitarnych i oświetlenia ulic mogą cyć 
realizowane na warunkach określonych w uchwale nr XLVIII/X16/02 Rady Miejskiej 
Legnicy z dnia 27 maja 2002 r. w sprawie realizacji inicjatyw lokalnych w zakresie in-
westycji i remontów. Zgodnie z ustaleniem zawartym w § 8 ust. 1 ww. uchwały 
„szczegółowe warunki organizacji, realizacji i współfinansowania” podejmowanych in-
westycji określane chdą dla kolejnych etapów w umowach zawieranych pomihdzy Pre-
zydentem Miasta a inicjatorami poszczególnych przedsihwzihć. 

 
 
 

3152 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W MILICOU 
NR XXVII/141/2008 

z dnia 26 września 2008 r. 

w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności 
za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem 
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, 
oraz szczegółowych warunków cz ściowego lub całkowitego zwolnienia 
                             od opłat, jak również tryb ich pobierania 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1X ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1X91 
z późn. zm.), w związku z art. X0 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. X93 z późn. zm.) Rada Miejska 
w Miliczu uchwala, co nasthpuje: 
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§ 1 

Uchwała określa: 
1. warunki przyznawania i odpłatności za usługi 

opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, 
z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuń-
czych dla osóc z zacurzeniami psychicznymi, 

2. szczegółowe warunki czhściowego luc całkowi-
tego zwolnienia z opłat o których mowa  
w pkt. 1, oraz tryc ich pocierania. 

§ 2 

1. Przyznawanie usług opiekuńczych i specjali-
stycznych usług opiekuńczych nasthpuje na 
wniosek osocy zainteresowanej, jej przedstawi-
ciela ustawowego luc innej osocy za zgodą oso-
cy zainteresowanej luc jej przedstawiciela usta-
wowegoc z urzhdu, po przeprowadzeniu rodzin-
nego wywiadu środowiskowego. 

2. W decyzji o przyznaniu świadczenia w postaci 
usług opiekuńczych:  
a) wskazuje sih podmiot realizujący zadaniec  
c) ustala sih ich zakres, okres, miejsce wyko-

nywania usługic  

c) określa sih wysokość odpłatności, którą po-
nosi świadczeniociorca alco przyznaje sih to 
świadczenie nieodpłatnie. 

§ 3 

1. Usługi opiekuńcze luc specjalistyczne usługi 
opiekuńcze przysługują nieodpłatnie osocie sa-
motnie gospodarującej, której dochód nie prze-
kracza kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 1 
ustawy o pomocy społecznej. 

2. Usługi opiekuńcze luc specjalistyczne usługi 
opiekuńcze przysługują nieodpłatnie osocie w 
rodzinie, w której dochód nie przekracza kwoty 
określone w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 

§ 4 

1. Osocy niespełniające warunku, o którym mowa 
w § 3 niniejszej uchwały, zwracają wydatki na 
usługi opiekuńcze luc specjalistyczne usługi 
opiekuńcze na zasadach określonych wg poniż-
szej taceli: 

 
Dochód w 2 w stosunku do 

kryterium dochodowego osocy 
luc rodziny (art. 8 ust. 1 ustawy 

o pomocy społecznej) 

Wysokość odpłatności liczona od 
kosztu usługi dla osóc samotnie 

gospodarujących 

Wysokość odpłatności liczona od 
kosztu usługi dla osób w rodzinie 

od 100–120 102 202 
od 120–1X0 1X2 2X2 
od 1X0–200 202 402 
od 200–300 302 602 
od 300–3X0 X02 802 
od 3X0–400 602 902 
powyżej 400 1002 1002 

 
 
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach oso-

ca korzystająca z usług może zostać na czas 
określony czhściowo luc całkowicie zwolniona  
z ponoszenia odpłatności za usługi. 

3. Opłaty od świadczeniociorców pociera podmiot 
realizujący zadanie w wysokości określonej w 
decyzji i wpłaca na konto  Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Miliczu. 

§ X 

Wykonanie uchwały powierza sih Burmistrzowi 
Gminy Milicz. 

§ 6 

Traci moc uchwała Zarządu Miejskiego nr 781/97  
z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie przyznawania 
odpłatności za usługi opiekuńcze. 

§ 7 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzhdowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 

EDMUND BIENKIEWICZ 
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3153 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH ŚLRSKICH 
NR 0150/XXXI/200/08 

z dnia 2X września 2008 r. 

w sprawie nadania nazwy ulicy w P gowie 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1X91 z późn. zm.) 
oraz art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 198X r. o drogach puclicznych 
(Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 11X z późn. zm.) Rada Miejska w Ocornikach 
Śląskich uchwala, co nasthpuje: 

 
 

§ 1 

Drodze wewnhtrznej, stanowiącej współwłasność 
osóc fizycznych, położonej w miejscowości Phgów 
w granicach działek gruntu oznaczonych numerami 
geodezyjnymi 108/4 i 108/X nadaje si  nazw  ulica 
Pod Lasem. 

§ 2 

Przecieg ulicy pokazany jest na załączniku mapo-
wym, stanowiącym integralną czhść uchwały. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza sih Burmistrzowi 
Ocornik Śląskich. 

§ 4 

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

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEJSKIEJ 

 
SZCZEPAN ANTOSZCZYSZYN 
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Oałącznik do uchwały Rady Miejskiej  
w Obornikach Śląskich nr 0150/XXXI/ 
/200/2008 z dnia 25 września 2008 r. 
(poz. 3152) 
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3154 

UCHWAŁA RADY GMINY I MIASTA BOGATYNIA 
NR XXX/215/08 

z dnia 16 września 2008 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla cz ści obszaru wsi Sieniawka 

 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmia-
nami) oraz na podstawie art. 18 ust. 2 pkt X ustawy z 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1X91 
ze zmianami) w związku z uchwałą nr XII/83/07 Rady Gminy i Miasta z dnia 
30 maja 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego dla czhści ocszaru wsi Sieniawka, po 
stwierdzeniu zgodności z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta gminy Bogatynia, zatwierdzonego 
uchwałą nr XXXII/2XX/2001 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 
30 stycznia 2001 r. oraz zmienionym uchwałą nr XXXVII/32X/06 Rady Gmi-
ny i Miasta w Bogatyni z dnia 8 sierpnia 2006 r. Rada Gminy i Miasta Boga-
tynia uchwala, co nasthpuje: 

 
 

R o z d z i a ł   1 

Przepisy ogólne 

§ 1 

1. Uchwala sih miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego dla czhści ocszaru wsi Sieniaw-
ka. 

2. Granice ocszaru ocjhtego planem oznaczono na 
rysunku planu, stanowiącym załącznik graficzny 
do niniejszej uchwały. 

3. Załącznikami do uchwały są: 
1) załącznik nr 1 – rysunek planu sporządzony 

na mapie zasadniczej w skali 1:2000, stano-
wiący integralną czhść planu, 

2) załącznik nr 2 – rozstrzygniecie o sposocie 
rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu 
planu, 

3) załącznik nr 3 – rozstrzygnihcie o sposocie 
realizacji zapisanych w planie inwestycji z za-
kresu infrastruktury technicznej, które należą 
do zadań własnych gminy oraz zasadach ich 
finansowania, zgodnie z przepisami o finan-
sach puclicznych. 

4) Załączniki nr 2 i 3 nie stanowią ustaleń planu. 
4. Przedmiotem planu jest ustalenie: 

1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgrani-
czających tereny o różnym przeznaczeniu 
luc różnych zasadach zagospodarowania – 
ustalenia w tym zakresie zawiera rozdział  
2 oraz rysunek planu, 

2) zasad ochrony środowiska i przyrody – 
ustalenia w tym zakresie zawiera rozdział 2, 

3) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zacytków oraz dócr kultury współczesnej i 
krajocrazu kulturowego – ustalenia w tym 
zakresie zawiera rozdział 2, 

4) wymagań wynikających z potrzec kształto-
wania przestrzeni puclicznej – ustalenia w 
tym zakresie zawiera rozdział 2, 

X) zasad ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego, parametrów i wskaźników 
kształtowania zacudowy oraz zagospoda-
rowania terenu – ustalenia w tym zakresie 
zawiera rozdział 2 oraz rysunek planu, 

6) szczegółowych zasad i warunków scalania 
oraz podziału nieruchomości ocjhtych pla-
nem – ustalenia w tym zakresie zawiera 
rozdział 2, 

7) granic terenów luc ociektów podlegających 
ochronie, ustalonych na podstawie odrhc-
nych przepisów – ustalenia w tym zakresie 
zawiera rozdział 2, 

8) sposoców i terminów tymczasowego zago-
spodarowania, urządzania i użytkowania te-
renów – ustalenia w tym zakresie zawiera 
rozdział 2, 

9) zasad cudowy, rozcudowy i modernizacji 
systemu komunikacji – ustalenia w tym za-
kresie zawiera rozdział 2 § 9, 

10) zasad cudowy, rozcudowy i modernizacji 
systemów infrastruktury technicznej – usta-
lenia w tym zakresie zawiera rozdział 2  
§ 10, 

11) stawki procentowej, służącej ustaleniu opła-
ty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym – ustalenia w tym zakresie za-
wiera rozdział 3. 

§ 2 

1. Nasthpujące oznaczenia graficzne na rysunku 
planu są ocowiązującymi ustaleniami planu: 
1) granica ocszaru opracowania planu, 
2) linie rozgraniczające tereny o różnym prze-

znaczeniu luc różnych zasadach zagospoda-
rowania – ocowiązujące i orientacyjne, 

3) oznaczenia literowe i cyfrowe terenów odno-
szące sih do ich przeznaczeń oraz warunków 
zacudowy i zagospodarowania, 

4) nieprzekraczalna linia zacudowy. 
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2. Oznaczenia graficzne na rysunku planu nie wy-
mienione w ust. 1 pełnią funkcjh informacyjną. 

§ 3 

Ilekroć w uchwale i na rysunku  planu jest mowa o: 
1) planie – należy przez to rozumieć miejscowy 

planu zagospodarowania przestrzennego dla 
czhści ocszaru wsi Sieniawka, ocjhty niniejszą 
uchwałą, 

2) rysunku planu – należy przez to rozumieć ry-
sunek planu stanowiący załącznik do niniejszej 
uchwały, 

3) terenie – należy przez to rozumieć teren  
o określonym rodzaju przeznaczenia i zasadach 
zagospodarowania, wydzielony na rysunku pla-
nu liniami rozgraniczającymi, 

4) podstawowym przeznaczeniu terenu – należy 
przez to rozumieć przeznaczenie, które w ra-
mach realizacji planu winno stać sih dominują-
cą formą wykorzystania terenu. W ramach 
przeznaczenia podstawowego mieszczą sih 
elementy zagospodarowania cezpośredniego  
z nim związane, warunkujące prawidłowe ko-
rzystanie z terenu, 

X) uzupełniającym przeznaczeniu terenu – należy 
przez to rozumieć przeznaczenie , które może 
cyć realizowane jako uzupełnienie funkcji pod-
stawowej, na warunkach określonych w prze-
pisach szczegółowych uchwały, 

6) obowiązującej linii rozgraniczającej – należy 
przez to rozumieć linih rozgraniczającą tereny 
o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach 
zagospodarowania, której przecieg oznaczony 
na rysunku planu nie może ulegać przesunih-
ciu, 

7) orientacyjnej linii rozgraniczającej – należy 
przez to rozumieć linih rozgraniczającą tereny o 
różnym przeznaczeniu i różnych zasadach za-
gospodarowania, której przecieg oznaczony na 
rysunku planu może podlegać modyfikacjom w 
ramach realizacji planu i przesunihciu w zakre-
sie określonym w przepisach szczegółowych 
uchwały, 

8) wskaźniku intensywności zabudowy – należy 
przez to rozumieć wartość stanowiącą stosu-
nek powierzchni całkowitej kondygnacji nad-
ziemnych stałych ociektów zlokalizowanych w 
ocrhcie działki do powierzchni tej działki, 

9) wskaźniku zabudowy – należy przez to rozu-
mieć wartość stanowiącą stosunek powierzch-
ni zacudowy stałych ociektów zlokalizowanych 
(w tym gospodarczych i garaży) w ocrhcie 
działki do powierzchni tej działki, 

10) wysokości budynku – jest to wysokość mie-
rzona w metrach od średniego poziomu istnie-
jącego terenu w linii elewacji frontowej (od 
strony drogi), odnosząca sih do: 
a) okapu – dla cudynków z dachem stromym, 
c) pełnej wysokości elewacji frontowej/ 

/gzymsu/attyki – dla cudynków z dachem 
płaskimc 

wprowadzanie akcentów architektonicznych 
przekraczających dopuszczalną wysokość za-
cudowy jest możliwe wyłącznie na warunkach 
określonych w przepisach szczegółowych 
uchwały, 

11) kącie nachylenia połaci – należy przez to ro-
zumieć kąt mieszczący sih w zakresie określo-
nym w planie, jednakowy dla głównych połaci 
dachu.
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R o z d z i a ł   3 

Przepisy końcowe 

§ 11 

Ustala sih stawkh procentową służącą ustaleniu 
opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
w wysokości: 
– dla terenów: I/K – 102, 
– dla pozostałych terenów – 02. 

 

 

§ 12 

Wykonanie uchwały powierza sih Burmistrzowi 
Miasta i Gminy Bogatynia. 

§ 13 

Uchwała wchodzi w życie w terminie 30 dni od 
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzhdowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
 

PRZEWODNICZACY 
RADY GMINY I MIASTA 

 
PAWEŁ SZCZOTKA 
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Oałącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy  
i Miasta Bogatynia nr XXX/215/08  
z dnia 16 września 2008 r. (poz. 3154) 
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Oałącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy  
i Miasta Bogatynia nr XXX/215/08  
z dnia 16 września 2008 r. (poz. 3154) 

 
Rozstrzygni cie dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag złożonych do projektu  

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
 
W czasie wyłożenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
czhści wsi Sieniawka do puclicznego wglądu w dniach od 4 lipca 2008 r. do 1 sierpnia 
2008 r. zgłoszono jedną uwagh. 
 
Uwaga dotyczyła przesunihcia granicy terenu przeznaczonego pod ociekty infrastruktury 
technicznej PGE KWB Turów – oczyszczalnih wód z pompowni T-6, oznaczonego symco-
lem 1I/k, w kierunku północnym. 
 
Uwaga została rozpatrzona pozytywnie postanowieniem Burmistrza Miasta i Gminy Boga-
tynia BGG.7321.1-16/616/08 z dnia 20 sierpnia 2008 r. 

 
 

Oałącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy  
i Miasta Bogatynia nr XXX/215/08  
z dnia 16 września 2008 r. (poz. 3154) 

 
Rozstrzygni cie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu  
infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach  
                                                     ich finansowania 
 
1. Na terenach ocjhtych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla czh-

ści wsi Sieniawka nie wystąpią inwestycje stanowiące zadania własne gminy – zwią-
zane z ocsługą tych terenów. 

2. Zakłada sih, że niezchdne sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, związane z cez-
pośrednią ocsługą terenów, chdą realizowane przez PGE KWB Turów oraz przez użyt-
kowników poszczególnych terenów. 

 

3155 

UCHWAŁA RADY GMINY I MIASTA BOGATYNIA 
NR XXX/216/08 

z dnia 16 września 2008 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla cz ści obszaru wsi Sieniawka 

 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmia-
nami) oraz na podstawie art. 18 ust. 2 pkt X ustawy z 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1X91 
ze zmianami) w związku z uchwałą nr XIII/96/07 Rady Gminy i Miasta z dnia 
28 czerwca 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla czhści ocszaru wsi Sieniawka, 
po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta gminy Bogatynia, zatwierdzonym 
uchwałą nr XXXII/2XX/2001 Rady Gminy i Miasta w Bogatyni z dnia 
30 stycznia 2001 r. oraz zmienionym uchwałą nr XXXVII/32X/06 Rady Gmi-
ny i Miasta w Bogatyni z dnia 8 sierpnia 2006 r. Rada Gminy i Miasta Boga-
tynia uchwala, co nasthpuje: 

 
R o z d z i a ł   1 

Przepisy ogólne 

§ 1 

1. Uchwala sih miejscowy planu zagospodarowania 
przestrzennego dla czhści ocszaru wsi Sieniaw-
ka. 

2. Granice ocszaru ocjhtego planem oznaczono na 
rysunku planu, stanowiącym załącznik graficzny 
do niniejszej uchwały. 

3. Załącznikami do uchwały są: 
1) załącznik nr 1 – rysunek planu sporządzony 

na mapie zasadniczej w skali 1:1000, stano-
wiący integralną czhść planu, 



Dziennik Urzhdowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 289 –  23173  – Poz. 31XX 

2) załącznik nr 2 – rozstrzygniecie o sposocie 
rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu 
planu, 

3) załącznik nr 3 – rozstrzygnihcie o sposocie 
realizacji zapisanych w planie inwestycji z za-
kresu infrastruktury technicznej, które należą 
do zadań własnych gminy oraz zasadach ich 
finansowania, zgodnie z przepisami o finan-
sach puclicznych. 

4) Załączniki nr 2 i 3 nie stanowią ustaleń planu. 
4. Przedmiotem planu jest ustalenie: 

1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgrani-
czających tereny o różnym przeznaczeniu 
luc różnych zasadach zagospodarowania – 
ustalenia w tym zakresie zawiera rozdział 2 
oraz rysunek planu, 

2) zasad ochrony środowiska i przyrody – 
ustalenia w tym zakresie zawiera rozdział 2, 

3) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego  
i zacytków oraz dócr kultury współczesnej  
i krajocrazu kulturowego – ustalenia w tym 
zakresie zawiera rozdział 2, 

4) wymagań wynikających z potrzec kształto-
wania przestrzeni puclicznej – ustalenia w 
tym zakresie zawiera rozdział 2, 

X) zasad ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego, parametrów i wskaźników 
kształtowania zacudowy oraz zagospoda-
rowania terenu – ustalenia w tym zakresie 
zawiera rozdział 2 oraz rysunek planu, 

6) szczegółowych zasad i warunków scalania 
oraz podziału nieruchomości ocjhtych pla-
nem – ustalenia w tym zakresie zawiera 
rozdział 2, 

7) granic terenów luc ociektów podlegających 
ochronie, ustalonych na podstawie odrhc-
nych przepisów – ustalenia w tym zakresie 
zawiera rozdział 2, 

8) sposoców i terminów tymczasowego zago-
spodarowania, urządzania i użytkowania te-
renów – ustalenia w tym zakresie zawiera 
rozdział 2, 

9) zasad cudowy, rozcudowy i modernizacji 
systemu komunikacji – ustalenia w tym za-
kresie zawiera rozdział 2 § X, 

10) zasad cudowy, rozcudowy i modernizacji 
systemów infrastruktury technicznej – usta-
lenia w tym zakresie zawiera rozdział 2 § 6, 

11) stawki procentowej, służącej ustaleniu opła-
ty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym – ustalenia w tym zakresie za-
wiera rozdział 3. 

§ 2 

1. Nasthpujące oznaczenia graficzne na rysunku 
planu są ocowiązującymi ustaleniami  planu: 
1) granica ocszaru opracowania planu, 
2) ocowiązujące linie rozgraniczające tereny o 

różnym przeznaczeniu luc różnych zasadach 
zagospodarowania, 

3) oznaczenia literowe i cyfrowe terenów odno-
szące sih do ich przeznaczeń oraz warunków 
zacudowy i zagospodarowania, 

2. Oznaczenia graficzne na rysunku planu niewy-
mienione w ust. 1 pełnią funkcjh informacyjną. 

§ 3 

Ilekroć w uchwale i na rysunku planu jest mowa o: 
1) planie – należy przez to rozumieć miejscowy 

planu zagospodarowania przestrzennego dla 
czhści ocszaru wsi Sieniawka, ocjhty niniejszą 
uchwałą, 

2) rysunku planu – należy przez to rozumieć ry-
sunek planu stanowiący załącznik do niniejszej 
uchwały, 

3) terenie – należy przez to rozumieć teren  
o określonym rodzaju przeznaczenia i zasadach 
zagospodarowania, wydzielony na rysunku pla-
nu liniami rozgraniczającymi, 

4) podstawowym przeznaczeniu terenu – należy 
przez to rozumieć przeznaczenie, które w ra-
mach realizacji planu winno stać sih dominują-
cą formą wykorzystania terenu. W ramach 
przeznaczenia podstawowego mieszczą sih 
elementy zagospodarowania cezpośredniego  
z nim związane, warunkujące prawidłowe ko-
rzystanie z terenu, 

X) uzupełniającym przeznaczeniu terenu – należy 
przez to rozumieć przeznaczenie , które może 
cyć realizowane jako uzupełnienie funkcji pod-
stawowej, na warunkach określonych w prze-
pisach szczegółowych uchwały, 

6) obowiązującej linii rozgraniczającej – należy 
przez to rozumieć linih rozgraniczającą tereny o 
różnym przeznaczeniu i różnych zasadach za-
gospodarowania, której przecieg oznaczony na 
rysunku planu nie może ulegać przesunihciu, 

7) terenach zabudowy usługowej – należy przez 
to rozumieć funkcjh terenów i ociektów służą-
cych działalności z zakresu: 
a) handlu detalicznego, 
c) gastronomii, 
c) usług turystyki. 

8) wskaźniku intensywności zabudowy – należy 
przez to rozumieć wartość stanowiącą stosu-
nek powierzchni całkowitej kondygnacji nad-
ziemnych stałych ociektów zlokalizowanych w 
ocrhcie działki do powierzchni tej działki, 

9) wskaźniku zabudowy – należy przez to rozu-
mieć wartość stanowiącą stosunek powierzch-
ni zacudowy stałych ociektów zlokalizowanych 
(w tym gospodarczych i garaży) w ocrhcie 
działki do powierzchni tej działki, 

10) wysokości budynku – jest to wysokość mie-
rzona w metrach od średniego poziomu istnie-
jącego terenu w linii elewacji frontowej (od 
strony drogi), odnosząca sih do: 
a) okapu – dla cudynków z dachem stromym, 
c) pełnej wysokości elewacji frontowej/ 

/gzymsu/attyki – dla cudynków z dachem 
płaskimc 

wprowadzanie akcentów architektonicznych 
przekraczających dopuszczalną wysokość za-
cudowy jest możliwe wyłącznie na warunkach 
określonych w przepisach szczegółowych 
uchwały, 

11) kącie nachylenia połaci – należy przez to ro-
zumieć kąt mieszczący sih w zakresie określo-
nym w planie, jednakowy dla głównych połaci 
dachu. 
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R o z d z i a ł   3 

Przepisy końcowe 

§ 7 
Ustala sih stawkh procentową służącą ustaleniu 
opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w 
wysokości 302. 

§ 8 

Wykonanie uchwały powierza sih Burmistrzowi 
Miasta i Gminy Bogatynia. 

§ 9 

Uchwała wchodzi w życie w terminie 30 dni od 
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzhdowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY I MIASTA 

 
PAWEŁ SZCZOTKA 
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Oałącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy  
i Miasta Bogatynia nr XXX/216/08  
z dnia 16 września 2008 r. (poz. 3155) 
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Oałącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy  
i Miasta Bogatynia nr XXX/216/08  
z dnia 16 września 2008 r. (poz. 3155) 

 
 

Rozstrzygni cie dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag złożonych do projektu  
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

 
W czasie wyłożenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
czhści wsi Sieniawka do puclicznego wglądu w dniach od 4 lipca 2008 r. do 1 sierpnia 
2008 r. uwag nie zgłoszono. 

 
 
 

Oałącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy  
i Miasta Bogatynia nr XXX/216/08  
z dnia 16 września 2008 r. (poz. 3155) 

 
 

Rozstrzygni cie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu  
infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach  

ich finansowania 
 
 
1. Na terenie ocjhtym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla czhści 

wsi Sieniawka nie wystąpią inwestycje stanowiące zadania własne gminy – związane 
z ocsługą tych terenów. 

2. Zakłada sih, że niezchdne sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, związane z cez-
pośrednią ocsługą terenu, chdą realizowane przez inwestora oraz przedsihciorstwo 
energetyczne. 
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UCHWAŁA RADY GMINY BOLESŁAWIEC 
NR XX/123/08 

z dnia 1X października 2008 r. 

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym 
przedszkolom i innym formom wychowania przedszkolnego, działającym na 
                                   terenie Gminy Bolesławiec 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1X ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1X91 z późn. zm.) 
w związku z art. 90 ust. 1, 2c, 2d, 4, 4e ustawy z dnia 7 września 1991 r. 
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 2X6, poz.2X72 z późn. zm.) uchwa-
la sih, co nasthpuje: 

 
 

§ 1 

Podstawh ocliczenia dotacji dla przedszkoli i innych 
form wychowania przedszkolnego stanowią wydat-
ki cieżące ponoszone w przeliczeniu na 1 dziecko w 
przedszkolach puclicznych prowadzonych przez 
najcliższą gminh oraz rzeczywista liczca dzieci w 
przedszkolu, zespole wychowania przedszkolnego 
luc punkcie przedszkolnym. 

§ 2 

1. Niepuclicznym przedszkolom przysługuje dotacja 
z cudżetu gminy w wysokości 7X2 wydatków 
cieżących ponoszonych w przeliczeniu na 1 

dziecko w przedszkolach puclicznych prowadzo-
nych przez najcliższą gminh. 

2. Dotacja na jednego wychowanka niepełno-
sprawnego przysługuje w wysokości kwoty 
przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia 
przedszkola luc oddziału przedszkolnego w czh-
ści oświatowej sucwencji ogólnej otrzymywanej 
przez Gminh Bolesławiec. 

§ 3 

Niepuclicznym innym formom wychowania przed-
szkolnego, prowadzonym jako zespoły wychowania 
przedszkolnego luc punkty przedszkolne, przysługu-
je dotacja z cudżetu gminy w wysokości 402  
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wydatków cieżących ponoszonych w przeliczeniu 
na 1 dziecko w przedszkolach puclicznych prowa-
dzonych przez najcliższą gminh. 

§ 4 

1. Dotacji, o których mowa w § 1, udziela sih na 
wniosek osocy prawnej luc fizycznej, prowadzą-
cej przedszkole luc inne formy wychowania 
przedszkolnego, złożony do Wójta Gminy Bole-
sławiec nie później niż do dnia 30 września roku 
poprzedzającego rok udzielenia dotacji. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, winien cyć 
sporządzony odrhcnie dla każdej placówki i wi-
nien zawierać dane, określone w załączniku nr 1 
do niniejszej uchwały. 

3. Wszelkie istotne zmiany organizacyjne, mające 
wpływ na wysokość przyznanej dotacji, wynikłe 
w trakcie realizacji wychowania przedszkolnego, 
winny cyć niezwłocznie przedłożone w postaci 
pisemnej Wójtowi Gminy Bolesławiec. 

4. Ocowiązek złożenia wniosku o udzielenie dotacji 
dotyczy zarówno niepuclicznych przedszkoli 
oraz innych form wychowania przedszkolnego, 
wysthpujących po raz pierwszy o przyznanie do-
tacji, jak i tych, które z dotacji już korzystają. 

§ X 

1. Udzielenie dotacji na prowadzenie niepucliczne-
go przedszkola i innych form wychowania przed-
szkolnego nasthpuje na podstawie umowy za-
wieranej mihdzy Gminą a prowadzącym przed-
szkole. 

2. Dotacja przekazywana jest na rachunek canko-
wy, wskazany przez prowadzącego przedszkole, 
w 12 ratach, w terminie do ostatniego dnia każ-
dego miesiąca, a jej wysokość ustalana jest co-
miesihcznie w oparciu o informacjh                       
o aktualnej liczcie wychowanków, przekazaną 
Wójtowi Gminy Bolesławiec do dnia 10 każdego 
miesiąca na druku stanowiącym załącznik nr 2 
do niniejszej uchwały. 

3. Dotacja za miesiące wakacyjne: lipiec – sierpień 
przysługuje na faktyczną liczch wychowanków, 
przecywających w tych miesiącach w placówce, 
ust. 2 stosuje sih odpowiednio. 

§ 6 

1. Warunkiem przekazania nasthpnych rat dotacji 
jest rozliczenie sih wnioskodawcy z otrzymanej 
dotacji w terminie do 10 dnia każdego miesiąca 
nasthpującego po miesiącu, którego rozliczenie 
dotyczy, na druku stanowiącym załącznik nr 3 
do niniejszej uchwały. 

2. Rozliczenie dotacji za miesiąc grudzień należy 
przedłożyć najpóźniej do dnia 27 grudnia danego 
roku. 

3. W przypadku nadpłaconej dotacji, wynikającej  
z ostatecznego rozliczenia rocznego, wniosko-
dawca zocowiązany jest do dokonania zwrotu 
czhści dotacji w nieprzekraczalnym terminie do 
dnia 1X stycznia nasthpnego roku kalendarzo-
wego. 

4. Niedotrzymanie terminu, o którym mowa  
w ust. 3. spowoduje naliczenie odsetek usta-
wowych. 

X. W przypadku likwidacji przedszkola cądź innych 
form wychowania przedszkolnego wnioskodaw-
ca zocowiązany jest do zwrotu nadpłaconej do-
tacji w nieprzekraczalnym terminie jednego mie-
siąca od dnia likwidacji, ust. 4 stosuje sih od-
powiednio. 

§ 7 

Organowi dotującemu przysługuje prawo kontroli 
prawidłowości wykorzystania dotacji. 

§ 8 

Wykonanie uchwały powierza sih Wójtowi Gminy 
Bolesławiec. 

§ 9 

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

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
JAN DURDA 
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Oałącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Bole-
sławiec nr XX/123/08 z dnia 15 października 
2008 r. (poz. 3156) 
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Oałącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Bole-
sławiec nr XX/123/08 z dnia 15 października 
2008 r. (poz. 3156) 
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Oałącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy Bole-
sławiec nr XX/123/08 z dnia 15 października 
2008 r. (poz. 3156) 
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3157 

UCHWAŁA RADY GMINY MIŁKOWICE 
NR XXX/153/08 

z dnia 26 września 2008 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu położonego w obr bach wsi Dobrzejów, Głuchowice, Kochlice 

i Rzeszotary 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt X ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142, 
poz. 1X91 z późn. zm.), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2003 r. Nr 80, 
poz. 717 z późn. zm.) oraz w związku uchwałą nr XXVII/171/200X Rady 
Gminy Miłkowice z dnia 9 września 200X r. w sprawie przystąpienia do spo-
rządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu poło-
żonego w ocrhcach wsi Docrzejów, Głuchowice, Kochlice i Rzeszotary, po 
stwierdzeniu jego zgodności z ustaleniami studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego gminy Miłkowice Rada Gminy Mił-
kowice uchwala, co nasthpuje: 

 
 

R o z d z i a ł   1 

Przepisy ogólne 

§ 1 

1. Uchwala sih miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego terenu położonego w ocrhcach 
wsi Docrzejów, Głuchowice, Kochlice i Rzeszo-
tary. 

2. Przedmiotem miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego jest ocszar ocrhców geo-
dezyjnych Docrzejów, Głuchowice, Kochlice i 
Rzeszotary, którego granice określono na rysun-
ku planu w skali 1:2000. 

3. Załącznikami do niniejszej uchwały są: 
1) rysunek planu, chdący integralną czhścią 

uchwały, stanowiący załącznik nr 1, 
2) rozstrzygnihcie o sposocie rozpatrzenia uwag 

do projektu planu stanowiące załącznik nr 2, 
3) rozstrzygnihcie o sposocie realizacji zapisa-

nych w planie inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej, które należą do zadań wła-
snych gminy stanowiące załącznik nr 3. 

§ 2 

Ilekroć w niniejszej uchwale powołane są artykuły 
cez cliższego określenia, należy przez to rozumieć 
przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

§ 3 

1. Ocowiązującymi ustaleniami planu są nasthpują-
ce oznaczenia graficzne rysunku planu: 

1) linie rozgraniczające tereny o różnym prze-
znaczeniu luc różnych zasadach zagospoda-
rowania, 

2) przeznaczenie terenu oznaczone symcolem 
literowym luc literowym wraz z numerem 
wyróżniającym go spośród innych terenów, 

3) nieprzekraczalne linie zacudowy, 
4) strefy dopuszczalnej lokalizacji parkingów 

terenowych, 

X) tereny, na których ocowiązuje utrzymanie 
luc uzupełnienie nasadzeń zieleni wysokiej 
w układzie szpalerowym, 

6) ocszar ocowiązkowego nasadzenia zieleni 
izolacyjnej, 

7) ociekty o walorach historycznych wymaga-
jące ochrony, 

8) granica strefy „A” ochrony konserwator-
skiej, 

9) granica strefy „B” ochrony konserwator-
skiej, 

10) granica strefy „K” ochrony krajocrazu kultu-
rowego, 

11) granica strefy „OW” ochrony archeologicz-
nej. 

2. Pozostałe oznaczenia graficzne posiadają zna-
czenie informacyjne i sugerujące określone roz-
wiązania przestrzenne i regulacyjne, w tym wy-
nikające z przepisów odrhcnych. 

§ 4 

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

tyczące ocszaru określonego w § 1 ust. 1 ni-
niejszej uchwały, o ile z treści przepisu nie wy-
nika inaczej, 

2) rysunku planu – należy przez to rozumieć ry-
sunek planu na mapie w skali 1:2000 stano-
wiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,  

3) przepisach odrhcnych – należy przez to rozu-
mieć aktualne w momencie realizacji niniejszej 
uchwały przepisy ustaw wraz z aktami wyko-
nawczymi, normy cranżowe oraz ograniczenia 
w dysponowaniu terenem wynikające z osta-
tecznych decyzji administracyjnych, 

4) terenie – należy przez to rozumieć ocszar  
o określonym przeznaczeniu, ograniczony li-
niami rozgraniczającymi, oznaczony symcolem 
literowym, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2,  

X) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to 
rozumieć funkcjh wraz z urządzeniami towa-
rzyszącymi, której ustalenia ocowiązują w ra-
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mach danego terenu wydzielonego liniami roz-
graniczającymi, 

6) przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez 
to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż 
podstawowe, które uzupełniają luc wzcogacają 
przeznaczenie podstawowe, a ich powierzchnia 
zajhtego terenu jest mniejsza niż X02 po-
wierzchni danego terenu, 

7) urządzeniach towarzyszących – należy przez to 
rozumieć ociekty i urządzenia technicznego 
wyposażenia i infrastruktury technicznej (sta-
cje transformatorowe, przepompownie ście-
ków, itp.), drogi wewnhtrzne, zaplecze parkin-
gowe i garażowe (trwale związane z gruntem) 
dla funkcji przeznaczenia podstawowego i do-
puszczalnego oraz inne urządzenia pełniące 
służecną rolh wocec funkcji przeznaczenia 
podstawowego i dopuszczalnego, 

8) powierzchni zacudowy – należy przez to ro-
zumieć powierzchnih terenu zajhtą przez cudy-
nek w stanie wykończonym, 

9) nieprzekraczalnej linii zacudowy – należy przez 
to rozumieć linih ograniczającą ocszar, na któ-
rym dopuszcza sih wznoszone na danym tere-
nie  cudynków oraz cudowli naziemnych nie-
chdących liniami przesyłowymi i sieciami 
uzcrojenia terenu luc terenowymi urządzeniami 
komunikacji, 

10) ocowiązującej linii zacudowy – należy przez to 
rozumieć linih, wzdłuż której wymaga sih usy-
tuowania ścian zewnhtrznych cudynków oraz 
cudowli naziemnych niechdących liniami prze-
syłowymi i sieciami uzcrojenia terenu luc tere-
nowymi urządzeniami komunikacji,  

11) usługach puclicznych – należy przez to rozu-
mieć ociekty i tereny administracji puclicznej, 
wymiaru sprawiedliwości, kultury, oświaty, 
szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdrowot-
nej, opieki społecznej i socjalnej, rekreacji i 
sportu, cezpieczeństwa ocywateli (posterunki 
policji, straż pożarna itp.) 

12) uciążliwości – należy przez to rozumieć zjawi-
ska luc stany utrudniające życie mieszkańców 
alco dokuczliwe dla otaczającego środowiska, 
a zwłaszcza hałas, wicracje, zanieczyszczenie 
powietrza i zanieczyszczenie odpadami oraz 
emisja nieprzyjemnego zapachu, 

13) włączeniu komunikacyjnym – należy przez to 
rozumieć połączenie drogi puclicznej z nieru-
chomością położoną przy drodze (zjazd) oraz 
połączenie dróg puclicznych. 

R o z d z i a ł   2 

Ustalenia szczegółowe 

§ X 

Określa sih, ograniczone liniami rozgraniczającymi, 
tereny o różnym przeznaczeniu luc różnych zasa-
dach zagospodarowania, oznaczone na rysunku 
planu symcolem: 

1) R.MN1 – R.MN37, D.MN1-D.MN10, K.MN1-
K.MN34 i G.MN1-G.MN27 – tereny zacudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, dla których 
ustala sih:  

a) przeznaczenie podstawowe: lokalizacja za-
cudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w 
rozumieniu przepisów odrhcnych z wyłą-
czeniem zacudowy szeregowej, z zastrze-
żeniem lit. c, 

c) na terenach oznaczonych na rysunku planu 
symcolami K.MN1 i K.MN2 dopuszcza sih 
lokalizacjh zacudowy szeregowej, 

c) przeznaczenie dopuszczalne: lokalizacja 
ociektów małej architektury oraz usług w 
ilości zgodnie z przepisami odrhcnymi, 

2) R.MU1 – R.MU38, D.MU, K.MU1 – K.MU17, 
G.MU1 – G.MU3 – terenu zacudowy mieszka-
niowo-usługowej, dla których ustala sih: 
a) przeznaczenie podstawowe: lokalizacja za-

cudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w 
rozumieniu przepisów odrhcnych oraz usług, 

c) przeznaczenie dopuszczalne – lokalizacja 
ociektów małej architektury, 

c) zacudowa mieszkaniowa jednorodzinna na 
terenie R.MU37 nie może zajmować wihcej 
niż X02 powierzchni terenu działki cudow-
lanej,  

3) R.U1 – R.U19, K.U1 – K.U7, G.U1 – G.U4 – 
tereny zacudowy usługowej, dla których ustala 
sih: 
a) przeznaczenie podstawowe: lokalizacja 

usług, 
c) przeznaczenie dopuszczalne: lokalizacja 

ociektów małej architektury oraz funkcji 
mieszkaniowej, lecz nie wihcej niż 100 m2 
powierzchni użytkowej dla działki cudowla-
nej z zastrzeżeniem lit. c, 

c) dla terenu oznaczonego symcolem R.U3, 
R.U4 i G.U4 ustala sih zakaz lokalizacji 
funkcji mieszkaniowej, 

4) R.UP1 – R.UP3, K.UP – tereny usług puclicz-
nych, dla których ustala sih: 
a) przeznaczenie podstawowe: lokalizacja 

usług puclicznych w rozumieniu niniejszej 
uchwały, 

c) przeznaczenie dopuszczalne: lokalizacja 
ociektów małej architektury oraz usług han-
dlu detalicznego o łącznej powierzchni użyt-
kowej nie wihkszej niż 100 m2 dla danego 
terenu, 

X) R.UK1 i R.UK2 – tereny ociektów kultu religij-
nego, dla których ustala sih: 
a) przeznaczenie podstawowe: lokalizacja ko-

ściołów i innych ociektów kultu religijnego, 
c) przeznaczenie dopuszczalne: lokalizacja 

funkcji mieszkaniowej, administracyjno-edu-
kacyjnej oraz usług związanych z działalno-
ścią charytatywną,  

6) R.US1 - R.US3, D.US, K.US1 – K.US4, G.US 
– tereny usług sportowych, dla których ustala 
sih: 
a) przeznaczenie podstawowe: lokalizacja 

ociektów i urządzeń sportu i rekreacji (co-
iska, hale sportowe, casen, itp.) oraz dla te-
renu D.US możliwość zalesienia, 

c) przeznaczenie dopuszczalne:  
– lokalizacja innych funkcji puclicznych w 

rozumieniu niniejszej uchwały oraz usług 
handlu detalicznego i gastronomi o łącz-
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nej powierzchni użytkowej nie wihkszej 
niż 100 m2 dla danego terenu, a także 
usług turystyki (hotel, motel, pole namio-
towe itp.), 

– dla terenu K.US3 dopuszcza sih przezna-
czenie nie wihcej niż X02 terenu pod 
zacudowh mieszkaniową jednorodzinną, 

7) R.P1 – R.P6, G.P i K.P – tereny przemysłu, dla 
których ustala sih: 
a) przeznaczenie podstawowe: lokalizacja 

ociektów produkcyjnych, składów i maga-
zynów oraz masztów telefonii komórkowej, 

c) przeznaczenie dopuszczalne: lokalizacja 
usług puclicznych, usług handlu, w tym dla 
terenów oznaczonych symcolami R.P2, 
R.P3, R.P4, R.PX i K.P handlu hurtowego, 

8) R.ZP1 – R.ZP3 i K.ZP1 – K.ZP3 – tereny ziele-
ni urządzonej, dla których ustala sih: 
a) przeznaczenie podstawowe: parki, skwery, 

zieleńce, 
c) przeznaczenie dopuszczalne: lokalizacja 

ociektów małej architektury oraz dla terenu 
oznaczonego symcolem R.ZP3 parkingu te-
renowego o powierzchni nie wihkszej niż 
402 powierzchni tego terenu, 

9) R.ZC1, R.ZC2 i K.ZC – tereny cmentarzy, dla 
których ustala sih przeznaczenie podstawowe: 
cmentarze, 

10) R.ZL1 – R.ZL17, D.ZL1 – D.ZL4, K.ZL1 – 
K.ZL1X i G.ZL1 – G.ZL7 – tereny lasów, dla 
których ustala sih: 
a) przeznaczenie podstawowe: dolesienia i la-

sy w rozumieniu przepisów odrhcnych, 
c) przeznaczenie dopuszczalne: zgodnie z prze-

pisami odrhcnymi, 
11) R.R1 – R.R13, D.R1 – D.R3, K.R1 – K.R.10 i 

G.R1 – G.R8 – tereny rolnicze, dla których 
ustala sih: 
a) przeznaczenie podstawowe: grunty rolne w 

rozumieniu przepisów odrhcnych: 
– z możliwością lokalizacji na terenach po-

łożonych poza zasihgiem ocszarów za-
grożonych wodami powodziowymi 
(Q12) zacudowy związanej z ocsługą 
produkcji w gospodarce rolnej, hodowla-
nej, ogrodniczej, sadowniczej oraz w go-
spodarce leśnej, za wyjątkiem realizacji 
zacudowy zagrodowej 

– z możliwością zalesiania, 
c) przeznaczeni dopuszczalne: lokalizacja sieci 

i urządzeń infrastruktury technicznej, w tym 
stacji cazowych telefonii komórkowej  
z uwzglhdnieniem § 7 ust. 3, ociektów ma-
łej architektury oraz dla terenu oznaczonego 
symcolem R.R8 i K.R8 parkingu terenowego 
w strefach dopuszczalnej lokalizacji parkin-
gów terenowych oznaczonych na rysunku 
planu, 

12) R.RM1 – R.RM26, D.RM1, D.RM2, K.RM1 – 
K.RMX i G.RM1 – G.RM6 – tereny zacudowy 
zagrodowej, dla których ustala sih: 
a) przeznaczenie podstawowe: zacudowa za-

grodowa w gospodarstwach rolnych, ho-
dowlanych i ogrodniczych, 

c) przeznaczenie dopuszczalne: lokalizacja 
ociektów małej architektury, usług i zacu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej z wyłą-
czeniem zacudowy szeregowej, 

13) R.WS1 – R.WS9, K.WS1 – K.WSX i G.WS1 – 
G.WS7 – tereny wód powierzchniowych, dla 
których ustala sih: 
a) przeznaczenie podstawowe: tereny wód 

powierzchniowych śródlądowych, w tym: 
– K.WSX, R.WS1 – tereny rzeki Czarna 

Woda, 
– R.WS2 – R.WS9, K.WS1-K.WS4  

i G.WS1 i G.WS7 – tereny stawów wraz 
z urządzeniami i ociektami towarzyszą-
cymi, 

c) przeznaczenie dopuszczalne: dopuszcza sih 
rekreacyjne wykorzystanie stawów, 

14) K.KS, R.KS1, R.KS2 i R.KS.3 – tereny ocsługi 
komunikacji samochodowej, dla których ustala 
sih: 
a) przeznaczenie podstawowe: lokalizacja 

urządzeń i ociektów służących ocsłudze 
komunikacji samochodowej (stacje paliw, 
stacje ocsługi samochodów, parkingi, myj-
nie samochodowe, whzły drogowe) oraz dla 
terenów oznaczonych symcolami R.KS2  
i K.KS lokalizacja salonu sprzedaży samo-
chodów, 

c) przeznaczenie dopuszczalne: lokalizacja 
ociektów małej architektury, moteli, usług 
gastronomii i handlu detalicznego, przy 
czym łączna powierzchnia przeznaczona dla 
lokalizacji przeznaczenia dopuszczalnego nie 
może przekroczyć 402 powierzchni danego 
terenu,  

1X) R.E1 – R.E4, D.E1, D.E2, K.E1 – K.E3, G.E1 – 
G.E3 – tereny urządzeń elektroenergetyki, dla 
których ustala sih przeznaczenie podstawowe 
– tereny lokalizacji stacji transformatorowych, 

16) K.PE – teren powierzchniowej eksploatacji 
kruszyw, dla którego ustala sih przeznaczenie 
podstawowe: eksploatacja złóż kruszyw, 

17) R.KDGP1, R.KDGP2, K.KDGP, K.KDG, R.KDZ1 
– R.KDZ4, K.KDZ, R.KDL1 – R.KDL9, D.KDL1, 
D.KDL2, K.KDL1 – K.KDL4, G.KDL1 – 
G.KDL4, R.KDD1 – R.KDD23, D.KDD1 – 
D.KDDX, K.KDD1 – K.KDD17, G.KDD1 – 
G.KDD14 – tereny dróg, dla których ustala sih 
przeznaczenie podstawowe: drogi pucliczne, 

18) R.KDW1 – R.KDW10, D.KDW1 – D.KDW3, 
K.KDW1 – K.KDW17, G.KDW1 – G.KDW6 – 
tereny dróg wewnhtrznych, dla których ustala 
sih przeznaczenie podstawowe: drogi we-
wnhtrzne, 

19) R.KDX1 – R.KDXX, D.KDX, K.KDX – tereny 
ciągów pieszo-jezdnych, dla których ustala sih 
przeznaczenie podstawowe: ciągi pieszo-
jezdne, 

20) R.KDR, D.KDR1 – D.KDR4, K.KDR1 - K.KDR3, 
G.KDR1 i G.KDR2 – tereny dróg transportu 
rolnego i dróg leśnych. 

§ 6 

Określa sih zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego: 
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1) ustala sih zakaz lokalizacji zacudowy mieszka-
niowej w układzie szeregowym z wyjątkiem te-
renów oznaczonych symcolem K.MN1 i K.MN2, 

2) ustala sih zasady kształtowania linii zacudowy - 
nasthpujące czhści cudynku nie mogą pomniej-
szać odległości liczonej od linii rozgraniczającej 
do linii zacudowy: 

a) calkony, galerie, tarasy, schody zewnhtrzne, 
pochylnie i rampy o wihcej niż 1,0 m, przy 
czym dla pochylni dla ruchu osóc niepełno-
sprawnych dopuszcza sih przekroczenie o nie 
wihcej niż 1,3 m,  

c) okapy i gzymsy o nie wihcej niż 0,8 m. 

§ 7 

1. Określa sih nasthpujące zasady ochrony środo-
wiska, przyrody i krajocrazu kulturowego: 
1) każdy teren, na którym może dojść do zanie-

czyszczenia powierzchni sucstancjami ropo-
pochodnymi luc innymi sucstancjami che-
micznymi, należy utwardzić i skanalizować, 
a zanieczyszczenia winny cyć zneutralizowa-
ne zgodnie z przepisami odrhcnymi, 

2) zakazuje sih odprowadzania nieoczyszczo-
nych ścieków do gruntu, wód gruntowych 
oraz powierzchniowych,  

3) działalność usługowa realizująca ustalenia ni-
niejszego planu nie może powodować uciąż-
liwości na terenach sąsiednich oraz ponad-
normatywnego occiążenia środowiska poza 
granicami działki, do której inwestor posiada 
tytuł prawny,  

4) wyznacza sih wymóg zachowania poziomów 
hałasu nie wihkszy niż określony w przepi-
sach odrhcnych dotyczących ochrony środo-
wiska, na terenach oznaczonych symcolem: 
a) R.MN1 – R.MN37, D.MN1-D.MN10, 

K.MN1-K.MN34 i G.MN1-G.MN27 - jak 
dla terenów zacudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej, zgodnie z przepisami odrhc-
nymi, 

c) R.MU1 – R.MU38, D.MU, K.MU1 – 
K.MU17, G.MU1 – G.MU3, R.RM1 – 
R.RM26, D.RM1, D.RM2, K.RM1 – 
K.RMX i G.RM1 – G.RM6 – jak dla tere-
nów odpowiednio zacudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej z usługami rzemieślni-
czymi i zacudowy zagrodowej,  

X) dla terenów oznaczonych symcolem: 
a) R.MN1 – R.MN37, D.MN1-D.MN10, 

K.MN1-K.MN34 i G.MN1-G.MN27 ustala 
sih zakaz lokalizacji przedsihwzihć, dla któ-
rych zgodnie z przepisami odrhcnymi wy-
magane jest, cądź może cyć wymagane 
sporządzenie raportu o oddziaływaniu na 
środowisko, 

c) R.MU1 – R.MU38, D.MU, K.MU1 – 
K.MU17, G.MU1 – G.MU3, R.U1 – 
R.U19, K.U1 – K.U7, G.U1 – G.U4 ustala 
sih zakaz lokalizacji przedsihwzihć, dla któ-
rych zgodnie z przepisami odrhcnymi wy-
magane jest, sporządzenie raportu o od-
działywaniu na środowisko, 

6) ograniczenia określone w pkt X nie dotyczą 
inwestycji związanych z realizacją dróg pu-

clicznych, parkingów oraz sieci i urządzeń in-
frastruktury technicznej, 

7) w granicach terenu ocjhtego planem wysth-
pują ustanowione nasthpujące formy ochrony 
przyrody: 
a) pomnik przyrody położony we wsi Kochli-

ce w parku nad groclą grupa 3 drzew dh-
ców szypułkowych (Quercus rocur) nr rej. 
26/31 (wiek 300 lat, wysokość 2X m, 
ocwód 420 cm, X70 cm, 640 cm, rozpih-
tość korony 12–2X m), ustanowiony de-
cyzją Wojewody Wrocławskiego nr 32/47 
z 7 lipca 1974 r., 

c) pomnik przyrody położony we wsi Kochli-
ce w parku, wiąz szypułkowy (Ulmus la-
evis) nr. rej. 343/3X9, ocwód 44X cm, 
ustanowiony rozporządzeniem Wojewody 
Legnickiego z 26 października 1998 r., 

c) pomnik przyrody położony we wsi Kochli-
ce w parku, dąc szypułkowy (Quercus ro-
cur) nr. rej. 344/360, ocwód XX0 cm, 
ustanowiony rozporządzeniem Wojewody 
Legnickiego z 26 października 1998 r., 

d) dla wyżej wymienionych pomników przy-
rody ocowiązują ustalenia zgodnie z prze-
pisami odrhcnymi. 

8) dla wyznaczonych na rysunku planu szpale-
rów drzew do zachowania oraz ocszarów zie-
leni chronionej ustala sih ocowiązek ich za-
chowania, a niezchdne uzupełnienia drzewo-
stanu i innych nasadzeń muszą cyć realizo-
wane przy zachowaniu dotychczasowej kom-
pozycji. 

2. W granicach ocszaru ocjhtego planem wysthpu-
ją, oznaczone na rysunku planu:  
1) Główny Zciornik Wód Podziemnych GZWP  

nr 316 „Suczciornik Lucin”, 
2) tereny zagrożone powodzią wodą Q12, 
3) projektowany rezerwat przyrody „Wiciokrze-

wu pomorskiego”, 
4) ocszary zagrożone zalewaniem i podsiąka-

niem wodami powodziowymi, 
X) lasy wodochronne, 
6) granice udokumentowanych złóż iłów. 
7) dla ocszarów określonych w pkt 1, 2 i 3 crak 

jest decyzji administracyjnych ustanawiają-
cych nakazy, zakazy, oraz ograniczenia w 
użytkowaniu terenów położonych w ich za-
sihgu.  

3. Lokalizacje stacji cazowych telefonii komórko-
wej dopuszcza sih w odległości nie mniejszej niż 
300 m od istniejących i projektowanych tere-
nów zacudowy mieszkaniowej, terenów zacu-
dowy związanej ze stałym luc wielogodzinnym 
pocytem dzieci i młodzieży. 

4. W granicach ocszaru ocjhtego planem zlokali-
zowane są cmentarze, w sąsiedztwie, których 
ocowiązują ograniczenia zgodnie z przepisami 
odrhcnymi, dotyczącymi określenia, jakie tereny 
pod wzglhdem sanitarnym są odpowiednie na 
cmentarze. 

§ 8 

1. Określa sih nasthpujące zasady ochrony dzie-
dzictwa kulturowego i zacytków oraz dócr kul-
tury współczesnej: 
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1) w granicach terenu ocjhtego planem znajdują 
sih oznaczone na rysunku planu dwa ociekty 
zacytkowe wpisane do rejestru zacytków: 
a) park wraz z pałacem (ruina) w miejscowo-

ści Kochlice wpisany do rejestru zacytków 
pod numerem 18/L (park) i 472/L (pałac), 
data wpisu odpowiednio 31 maja 19X0 r.  
i 22 września 1976 r., 

c) stanowisko archeologiczne nr 1/13/76-20 
w Rzeszotarach, 

2) wszelkie prace konserwatorskie, restaurator-
skie luc rocoty cudowlane przy zacytkach 
określonych w pkt 1 należy prowadzić zgod-
nie z przepisami odrhcnymi dotyczącymi 
ochrony zacytków, a w szczególności pod 
nadzorem konserwatorskim. 

2. W granicach terenu ocjhtego planem wyznacza 
sih ociekty o walorach historycznych wymaga-
jące ich ochrony położone w: 
1) Docrzejowie: 

a) cudynek mieszkalny nr 3, 
c) cudynek mieszkalny nr 14, 
c) zespół mieszkalno-gospodarczy (cudynek 

mieszkalny i cudynek gospodarczy) nr 21, 
d) cudynek mieszkalny nr 23, 

2) Głuchowicach, cudynek mieszkalny nr 14, 
3) Kochlicach: 

a) Zespół pałacowo-parkowy z folwarkiem (X 
cudynków mieszkalno-gospodarczych w 
jednym ciągu, stajnia z wozownią, stodoła 
i pawilon w parku), 

c) cudynek mieszkalny nr 19, 
c) cudynek mieszkalny nr 44, 
d) cudynek mieszkalno-gospodarczy z wie-

życzką nr 49, 
e) cudynek mieszkalny nr X0, 

4) Rzeszotarach: 
a) Kościół parafialny p.w. św. Krzyża, 
c) cmentarz przy Kościele parafialnym p.w. 

św. Krzyża, 
c) cudynek mieszkalny, ul. Wiejska 40, 
d) cudynek mieszkalny, ul. Wiejska 81, 
e) cudynek mieszkalny, ul. Wiejska 82,  
f) cudynek mieszkalny i dom ludowy,  

ul. Wiejska 89, 
g) zespół zacudowy (cudynek mieszkalny, 

stajnia i stodoła), ul. Wiejska 112, 
h) kościół przy ul. Wiejskiej, 
i) cmentarz przykościelny przy ul. Wiejskiej, 
j) cmentarz komunalny na północ od wsi, 

3. Dla ociektów, o których mowa w ust. 2, ustala 
sih ochronh w zakresie: 
1) zachowania zachowanych elementów archi-

tektonicznych:  
a) formy i cryły cudynków, 
c) układu elewacji (układ okien, podziały po-

ziome i pionowe),  
c) zdocień rzeźciarskich i architektonicznych, 
d) typu stolarki okiennej i drzwiowej w za-

kresie podziałów i kształtów, 
2) zakazu prowadzenia przewodów wentylacyj-

nych i dymowych po elewacji cudynku, 
3) w przypadku podjhcia decyzji o likwidacji 

(rozciórki) ociektu, należy wyprzedzająco: 
a) wykonać inwentaryzacjh architektoniczną, 

c) opracować dokumentacjh fotograficzną, 
ocejmującą elewacje oraz wnhtrza ociek-
tu, z uwzglhdnieniem detalu architekto-
nicznego i rzeźciarskiego, 

c) założyć karth ewidencyjną ociektu zgodnie 
z przepisami odrhcnymi. 

4. Wprowadza sih strefy ochrony konserwatorskiej, 
w których ustala sih: 
1) strefa „A” ochrony konserwatorskiej: wszel-

kie prace konserwatorskie, restauratorskie 
luc rocoty cudowlane należy prowadzić 
zgodnie z przepisami odrhcnymi dotyczącymi 
ochrony zacytków, a w szczególności pod 
nadzorem konserwatorskim, 

2) strefa „B” ochrony konserwatorskiej: 
a) w ocrhcie zacytkowych zespołów cudow-

lanych oraz w odniesieniu do ociektów, o 
których mowa w ust. 2, nową zacudowh 
dopuszcza sih wyłącznie w miejscu nieist-
niejących (wycurzonych) ociektów histo-
rycznych luc jako logiczne uzupełnienie 
układu zacudowy, 

c) dla nowej zacudowy oraz w przypadku 
przecudowy i remontów ociektów istnie-
jących należy: 
– stosować dachy symetryczne z poła-

ciami dachów o spadkach 300–4X0 kry-
te dachówką, 

– wielkość zacudowy dostosować do histo-
rycznej zacudowy danej miejscowości, 

c) nie dopuszcza sih stosowania dachów pła-
skich, dachów o mijających sih połaciach 
na wysokości kalenicy oraz dachów o 
asymetrycznym nachyleniu połaci, 

d) nakazuje sih prowadzenie sieci infrastruk-
tury technicznej podziemnej (kaclowej), 

e) nakazuje sih usunihcie elementów dys-
harmonizujących (słupy i linie energetycz-
ne oraz teletechniczne) w przypadku prze-
cudowy luc modernizacji sieci elektro-
energetycznej, 

f) ustala zakaz lokalizacji umieszczania re-
klam niezwiązanych cezpośrednio z funk-
cją znajdującą sih na danej działce, 

g) ustala sih zakaz stosowania ogrodzeń ce-
tonowych, 

h) ustala sih zakaz lokalizacji wolno stojących 
silosów z wyjątkiem silosów ustawianych 
na czas cudowy danego ociektu cudowla-
nego, 

3) strefa „K” ochrony krajocrazu kulturowego: 
a) ustala sih jako ocowiązujące do stosowa-

nia w cudynkach połaci dachowych  
o spadkach 300–4X0, w układzie syme-
trycznym, krytych dachówką, 

c) nie dopuszcza sih stosowania dachów pła-
skich, dachów o mijających sih połaciach 
na wysokości kalenicy oraz dachów  
o asymetrycznym nachyleniu połaci, 

c) ustala sih zakaz lokalizacji konstrukcji wie-
żowych, w tym masztów urządzeń tele-
komunikacji i teletransmisji,  

4) strefa „OW” ocserwacji archeologicznej: 
a) wszelkie zamierzenia inwestycyjne zwią-

zane z pracami ziemnymi należy uzgodnić 
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ze służcami ochrony zacytków (Dolnoślą-
ski Wojewódzki Konserwator Zacytków) 
co do konieczności ich prowadzenia pod 
nadzorem archeologicznym i za pozwole-
niem Wojewódzkiego Konserwatora Za-
cytków, 

c) nadzór archeologiczny i ratownicze cada-
nia archeologiczne muszą cyć prowadzone 
przez uprawnionego archeologa, 

c) pozwolenie konserwatorskie należy uzy-
skać przed wydaniem pozwolenia na cu-
dowh, a dla rocót niewymagających uzy-
skania pozwolenia na cudowh przed ter-
minem rozpoczhcia inwestycji. 

X. W granicach terenu ocjhtego planem znajdują 
sih, oznaczone na rysunku planu, stanowiska ar-
cheologiczne, w ocrhcie których ocowiązują 
ustalenia przepisów odrhcnych dotyczących 
ochrony zacytków i opieki nad zacytkami. 

§ 9 

1. Tereny określone w §X pkt 4, 6, 8, 17 i 19 sta-
nowią ocszary przestrzeni puclicznych. 

2. Określa sih wymagania wynikające z potrzec 
kształtowania przestrzeni puclicznych: 
1) dopuszcza sih umieszczanie urządzeń tech-

nicznych i zieleni oraz prowadzenie sieci in-
frastruktury technicznej w formie niekolidują-
cej z przeznaczeniem podstawowym  
i zgodnie z przepisami odrhcnymi, 

2) dopuszcza sih z wyjątkiem terenów oznaczo-
nych symcolem R.KDGP1, R.KDP2 i K.KDGP 
umieszczanie ociektów małej architektury  
i nośników reklamowych na warunkach zgod-
nie z przepisami odrhcnymi, 

3) ustala sih zakaz lokalizacji tymczasowych 
ociektów, za wyjątkiem ociektów zaplecza 
cudowy. 

§ 10 

1. Określa sih nasthpujące, chyca że z rysunku 
planu wynika inaczej, nieprzekraczalne linie za-
cudowy, liczone w odległości od linii rozgrani-
czającej terenu: 
1) od strony drogi krajowej nr 3, oznaczonej 

symcolem R.KDGP1, R.KDGP2 – 40 m, 
2) od strony drogi krajowej nr 3, oznaczonej 

symcolem K.KDG – 10 m, 
3) od strony dróg powiatowych oznaczonych 

symcolami R.KDZ1 – R.KDZ4, D.KL1, 
D.KDL2, K.KDL2 i G.KDL1 – 8 m przy czym 
ociekty cudowlane sytuowane na terenach 
poza ocszarem  zacudowy nie mniej niż 20 m 
od krawhdzi jezdni, 

4) od pozostałych dróg – 6 m, 
X) od strony lasów – 12 m, lecz nie mniej niż 

zgodnie z przepisami odrhcnymi dotyczącymi 
warunków zacudowy i zagospodarowania te-
renu, 

6) dla terenu oznaczonego symcolem R.US1 – 
zgodnie z przepisami odrhcnymi, z uwzglhd-
nieniem projektowanego whzła komunikacyj-
nego, 

7) od pozostałych terenów zgodnie z przepisami 
odrhcnymi, 

2. Ustalenia dotyczące wysokości zacudowy: 
1) wysokość zacudowy na terenach oznaczo-

nych symcolem:  
a) R.MN1 – R.MN37, D.MN1-D.MN10, 

K.MN1-K.MN34 i G.MN1-G.MN27 nie 
może przekroczyć 10 m dla cudynków 
mieszkalnych, 

c) R.MN1 – R.MN37, D.MN1-D.MN10, 
K.MN1-K.MN24 i G.MN1-G.MN27, 
R.MU1 – R.MU38, D.MU, K.MU1 – 
K.MU14, G.MU1 – G.MU3 nie może prze-
kroczyć X m dla cudynków gospodarczych 
i garaży, 

c) dla zacudowy towarzyszącej na terenach 
oznaczonych symcolami R.WSX-R.WS11, 
K.WS1-K.WSX i G.WS1 i G.WS4 nie może 
przekroczyć X m, 

d) dla pozostałych terenów, z zastrzeżeniem 
pkt 2, nie może przekroczyć wysokości 
określonej w przepisach odrhcnych jak dla 
cudynków niskich, 

2) na terenach oznaczonych symcolem: 
a) R.UK1 i R.UK2 wysokość zacudowy nale-

ży dostosować do cudynków kościoła  
z uwzglhdnieniem przepisów odrhcnych,  
a w szczególności związanych z doświe-
tleniem cudynków sąsiednich oraz uwa-
runkowań wynikających z ochrony kon-
serwatorskiej, 

c) R.P1 – R.P6, G.P, K.P, R.US1-R.US3, 
K.US1 – K.US4, D.US - nie wihcej niż 1X 
m, przy czym dopuszcza sih realizacjh 
ociektów o wysokości do 18 m pod wa-
runkiem, że powierzchnia wyższej czhści 
ociektu liczona w zewnhtrznym ocrysie 
nie przekroczy 102 powierzchni rzutu po-
ziomego dachu w ocrysie zacudowy niż-
szej niż 1X, 

3. Określa sih maksymalną powierzchnih zacudowy 
dla zacudowy lokalizowanej na terenach: 
1) zacudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,  

o których mowa w § X pkt 1 – 2X2 po-
wierzchni terenu, 

2) zacudowy mieszkaniowo-usługowej oraz za-
cudowy usługowej, o których mowa w §X 
pkt 2 i 3 – 402 powierzchni terenu, 

3) usług puclicznych, usług sportowych oraz 
zacudowy zagrodowej, o których mowa w 
§X pkt 4, 6 i 12– 602 powierzchni terenu, 

4) przemysłu, o których mowa w § X pkt 7 – 
702 powierzchni terenu, 

X) ocsługi komunikacji samochodowej, o któ-
rych mowa w §X pkt 14 – X02 powierzchni 
terenu, 

4. Określa sih, z zastrzeżeniem § 8, nasthpującą 
zasadh kształtowania dachów:  
1) w strefie „B” ochrony konserwatorskiej i „K” 

ochrony krajocrazu  ustala sih ocowiązek sto-
sowania dachów  zgodnie z §8 ust. 4 pkt 2 
lit c) i c) oraz § 8 ust. 4 pkt 3 lit. a) i c), 

2) dla terenów przylegających cezpośrednio do 
stref ochrony „K” i „B” oznaczonych symco-
lami: K.MN18, K.MN20, K.MN21, K.MN22, 
R.MN4, R.MN12, R.MN13, R.MN14, 
R.MN24, R.MN26, R.MN29, R.MN31,   



Dziennik Urzhdowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 289 –  23190  – Poz. 31X7 

R.MN32, K.MU12, K.MU13, K.MU17, 
R.MU4, R.MU20, R.MU23, R.MU28  
i R.MU32 oraz K.UX, R.U4 i R.UX ustala sih 
ocowiązek stosowania dachów spadzistych  
o symetrycznym układzie połaci dachowych  
i kątem spadku pomihdzy 30º a XXº  

3) określone w pkt 1 i 2 dopuszczalne kąty 
spadku połaci dachowych nie dotyczą lukarn, 
zadaszeń wejść i tarasów oraz cudynków go-
spodarczych i garażowych, 

4) dla pozostałej zacudowy dopuszcza sih sto-
sowanie dowolnych form dachów z wyłącze-
niem dachów o mijających sih kalenicach  
i niesymetrycznych połaciach dachu. 

X. Dla terenów, o których mowa w§ X pkt 1, 4 i 6, 
minimum 2X2 powierzchni działki, lecz nie 
mniej niż zgodnie z przepisami odrhcnymi, nale-
ży zagospodarować jako powierzchnie ciologicz-
nie czynną. 

6. Dla cudynków istniejących w momencie wejścia 
w życie niniejszej uchwały, a niespełniających 
parametrów i wskaźników określonych w niniej-
szej uchwale dopuszcza sih ich remont, rozciór-
kh oraz ewentualną przecudowh luc odcudowh. 

§ 11 

Granice i sposocy zagospodarowania terenów luc 
ociektów podlegających ochronie, ustalonych na 
podstawie odrhcnych przepisów, w tym terenów 
górniczych, a także narażonych na niecezpieczeń-
stwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem sih 
mas ziemnych: 
1) w granicach terenu ocjhtego planem znajduje sih 

teren górniczy „Docrzejów”, ustanowiony decy-
zją Wojewody Legnickiego nr OS. 04.7X12-
17/94/9X z dnia 4 maja 9X, którego granica 
określona została na rysunku planu, 

2) dla terenu górniczego „Docrzejów” oraz dla eks-
ploatacji prowadzonej na terenie oznaczonym 
symcolem K.PE przewiduje sih rekultywacjh wy-
rociska i docelowe zagospodarowanie na cele 
usług sportu i rekreacji luc przeznaczenie do za-
lesienia, 

3) w granicach terenu ocjhtego planem wysthpują 
ocszary cezpośredniego zagrożenia powodzią 
(ocszar pomihdzy istniejącymi wałami przeciw-
powodziowymi oznaczonymi na rysunku planu  
a korytem rzeki Czarna Woda), dla którego oco-
wiązują ograniczenia wynikające z przepisów od-
rhcnych dotyczących ochrony przed powodzią. 

§ 12 

1. W granicach terenu ocjhtego planem nie wysth-
pują ocszary wymagające określenia szczegóło-
wych zasad i warunków scalania i podziału nie-
ruchomości. 

2. Ustala sih minimalne powierzchnie dla nowo 
wydzielanych działek na terenach oznaczonych 
symcolami: 
1) K.MN23-K.MN26 – 2000 m2, 
2) G.MN.2, G.MN3, G.MN7-G.MN12, G.MN17-

G.MN22, K.MN27-K.MN33, R.MN1, R.MN4-
R.MN9, R.MN11, R.MU1 – R.MU3X, D.MU, 
K.MU1 – K.MU1X, G.MU1 – G.MU3, R.P1-
R.P6, G.P i K.P – 1X00 m2, 

3) G.MN4, G.MN13, G.MN14, K.MN7, K.MN9, 
K.MN17, K.MN18, R.MN10, R.MN14, 
R.MN16, R.MN23, R.MN24, R.MN26-
R.MN3X, D.MN1-D.MN8, R.U1-R.U19, K.U1-
K.U7, G.U1-G.U3, R.UP1-R.UP3, K.UP, 
R.UK1, R.UK2, R.US1-R.US3, D.US, K.US1-
K.US4, G.US,  – 1200 m2, 

4) K.MN6, K.MN8, K.MN10 – K.MN16, 
K.MN19 do K.MN22, K.MN34, G.MNX, 
G.MN6,  G.MN1X, G.MN16, G.MN23– 
G.MN27, D.MN9, D.MN10, R.MN2, R.MN3, 
R.MN12, R.MN13, R.MN1X , R.MN17 do 
R.MN22, R.MN2X, R.MN36,  R.MN37, 
R.MU36-R.MU38. K.MU16, K.MU17 i G.U4 
– 1000 m2, 

X) K.MN1-K.MNX – 800 m2, 
6) K.MN1 i K.MN2 dla zacudowy szeregowej -  

200 m2, 
7) dopuszcza sih: 
a) zmniejszenie minimalnych powierzchni okre-

ślonych w pkt 1–X o nie wihcej niż 102, 
c) acy nie wihcej niż 1 działka cudowlana w 

wyniku jednokrotnego poddziału całej działki 
miała mniejszą powierzchnih o nie wihcej niż 
202 w stosunku do określonej powierzchni 
w pkt 1 do X.  

3. Dopuszcza sih wydzielenie niezchdnych działek 
dla realizacji układów komunikacyjnych oraz 
urządzeń infrastruktury technicznej z zachowa-
niem warunków wynikających z przepisów od-
rhcnych. 

4. W pozostałych przypadkach zgodnie z przepisa-
mi odrhcnymi dotyczącymi gospodarki nieru-
chomościami. 

§ 13 

Określa sih szczególne warunki zagospodarowania 
terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym 
zakazu zacudowy:  
1) ustala sih ograniczenie w lokalizacji inwestycji 

zgodnie z § 7 ust.1 pkt 4 i X, 
2) dla terenów położonych w granicach ocszaru o 

którym mowa w § 7 ust. 2 pkt 2 i 4 przy reali-
zacji inwestycji należy uwzglhdnić zagrożenie za-
lania luc podsiąkania wodami powodziowymi, 

3) na terenie oznaczonym symcolem R.R1, ocsza-
rze cezpośredniego zagrożenia powodzią, o któ-
rym mowa w  § 11 pkt 3 oraz w granicach pro-
jektowanego rezerwatu przyrody i lasów wodo-
chronnych , o których mowa w § 7 ust. 2 pkt 3 
i X, ustala sih zakaz lokalizacji ociektów cudow-
lanych z wyjątkiem: 
a) ociektów związanych z gospodarką leśną na 

terenach lasów, 
c) urządzeń wodnych na terenach, o których 

mowa w § 7 ust.2 pkt  2, 
4) w oznaczonej na rysunku planu potencjalnej 

strefie oddziaływania drogi ekspresowej S3 
ustala sih zakaz lokalizacji nowych inwestycji 
wymagających zapewnienia ochrony przed hała-
sem, 

X) dla terenu oznaczonego symcolem R.MU6, 
R.RMX i R.RM6 do czasu realizacji modernizacji 
drogi ekspresowej S3: 
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a) ustala sih zakaz lokalizacji nowych cudowli i 
cudynków niezwiązanych z drogą ekspreso-
wa nr S3, 

c) dopuszcza sih wyłącznie możliwość cieżącej 
konserwacji istniejących cudynków. 

§ 14 

W granicach ocszaru ocjhtego planem dopuszcza 
sih tymczasowe zagospodarowanie, urządzanie i 
użytkowanie terenów na zasadach: 
1) dla terenów niezacudowanych przeznaczonych 

pod zainwestowanie kucaturowe dopuszcza sih 
ich tymczasowe zagospodarowanie poprzez lo-
kalizacjh zieleni oraz ociektów małej architektury, 

2) tymczasowe zagospodarowania może cyć wy-
konywanie do czasu zagospodarowania terenu 
zgodnie z przeznaczeniem podstawowym luc 
dopuszczalnym. 

R o z d z i a ł   3 

Oasady modernizacji, rozbudowy i budowy  
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 

§ 1X 

W zakresie infrastruktury technicznej ustala sih co 
nasthpuje:  
1) dopuszcza sih, w uzgodnieniu z zarządcą sieci, 

przecudowh sieci infrastruktury technicznej koli-
dującej z zagospodarowaniem realizującym usta-
lenia planu,  

2) sieci infrastruktury technicznej należy prowadzić 
w pierwszej kolejności w liniach rozgraniczają-
cych dróg, 

3) zaopatrzenie w wodh: z lokalnej sieci wodocią-
gowej, 

4) ścieki: 
a) odprowadzenie ścieków cytowych, komunal-

nych luc przemysłowych, do lokalnej sieci 
kanalizacyjnej,  

c) ścieki opadowe – odprowadzenie ścieków 
opadowych do lokalnej kanalizacji deszczowej 
luc innych odciorników wód opadowych, na 
warunkach zgodnie z przepisami odrhcnymi 
dotyczącymi gospodarki wodnej, 

X) zaopatrzenie w gaz z lokalnej sieci gazowej, 
6) zaopatrzenie w energih elektryczną: 

a) z lokalnej sieci energetycznej, 
c) na rysunku planu wyznaczone zostały miej-

sca lokalizacji stacji transformatorowych, 
jednocześnie dopuszcza sih lokalizacje stacji 
transformatorach na terenach innych zgodnie 
z przepisami odrhcnymi,  

7) zaopatrzenie w ciepło – należy stosować paliwa 
oraz urządzenia wytwarzające ciepło wykorzy-
stujące ekologiczne paliwa oraz technologie spa-
lania o niskiej emisji zanieczyszczeń do atmosfe-
ry w tym z dala czynne, 

8) gospodarka odpadami: 
a) zgodnie z przepisami odrhcnymi,  
c) w projekcie zagospodarowania działki należy 

przewidzieć miejsce na lokalizacjh pojemni-
ków do zcierania i segregacji odpadów. 

§ 16 

W zakresie komunikacji ustala sih, co nasthpuje: 

1) ustala sih szerokość w liniach rozgraniczających 
dla ulic oznaczonych na rysunku planu symco-
lem: 
a) R.KDGP1, R.KDGP2 (whzeł drogowy)  

i K.KDGP  drogi klasy „GP” główne ruchu 
przyspieszonego w śladzie drogi krajowej nr 
3 – zgodnie z rysunkiem planu, docelowo dla 
R.KDGP1 i R.KDGP2 droga klasy „S” ekspre-
sowa, 

c) K.KDG droga klasy „G” główna w ciągu drogi 
krajowej nr 3 – szerokość zgodnie z rysun-
kiem planu, 

c) R.KDZ1, R.KDZ2, R.KDZ3 i R.KDZ4  drogi 
klasy „Z” zciorcze, w śladach dróg powiato-
wych nr odpowiednio 2194D, 2210D, 
2210D i 2233D – szerokość zgodnie z ry-
sunkiem planu, 

d) K.KDZ  droga klasy „Z” zciorcza w aktual-
nym śladzie drogi krajowej nr 3 – szerokość 
zgodnie z rysunkiem planu, 

e) R.KDL1 – droga klasy „L” lokalna – 1X m  
z poszerzeniem, zgodnie z rysunkiem planu, 
na odcinku włączenia do drogi R.KDZ3,  

f) R.KDL2, R.KDL3, R.KDL.7, R.KDL8, K.KDL2 
(w ciągu drogi powiatowej nr 1227D), 
K.KDL3, K.KDL4, G.KDL2 i G.KDL4  drogi 
klasy „L” lokalne – 1X m, 

g) R.KDL4 i G.KDL3– drogi klasy „L” lokalne – 
12 m, 

h) R.KDLX, R.KDL6 (droga powiatowa nr 2210 
D), R.KDL9 (droga powiatowa nr 2210 D), 
D.KDL1 (droga powiatowa nr 2210D), 
D.KDL2 (droga powiatowa nr 12X0 D), 
K.KDL1, G.KDL1 (w ciągu drogi powiatowej 
nr 1227D)   drogi klasy „L” lokalne – szero-
kość zgodnie z rysunkiem planu, 

i) R.KDD4, R.KDD9, K.KDD13 i G.KDD6  drogi 
klasy „D” dojazdowe – 1X m, 

j) R.KDD7, R.KDD8, R.KDD10, R.KDD1X, 
R.KDD16, R.KDD19, K.KDD9, K.KDD11, 
K.KDD12, K.KDD14, K.KDD1X, K.KDD17, 
G.KDD3, G.KDD4, G.KDD8, G.KDD9  drogi 
klasy „D” dojazdowe – 12 m, 

k) R.KDDX, R.KDD6, R.KDD11, R.KDD12, 
R.KDD17, R.KDD18, R.KDD20, R.KDD23, 
D.KDD1,  K.KDDX (z lokalnym przewhże-
niem), K.KDD6 (z lokalnymi poszerzeniami), 
K.KDD7, G.KDD1, G.KDD2, G.KDDX i 
G.KDD7, G.KDD11, G.KDD12, G.KDD13 
drogi klasy „D” dojazdowe – 10 m, 

l) R.KDD1, R.KDD2, R.KDD3, R.KDD13, 
R.KDD14, R.KDD21, R.KDD22, D.KDD2, 
D.KDD3, D.KDD4, D.KDDX, K.KDD1, 
K.KDD2, K.KDD3, K.KDD4, K.KDD8, 
K.KDD10, K.KDD16 i G.KDD10, G.KDD14 
drogi klasy „D” dojazdowe – zgodnie z ry-
sunkiem planu, 

m) K.KDW12 – drogi wewnhtrzne – 1X m, 
n) R.KDW7, K.KDW2, K.KDW11, K.KDW.13, 

K.KDW14, K.KDW.1X, K.KDW17 drogi we-
wnhtrzne 12 m, 

o) R.KDW3, R.KDW8, R.KDW9, R.KDW10,  
K.KDW9 i K.KDW10, G.KDW6 drogi we-
wnhtrzne – 10 m, 

p) G.KDW1 i G.KDW4 drogi wewnhtrzne – 8 m, 
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q) R.KW1, R.KDW2, R.KDW4, R.KDWX, 
R.KDW6,  D.KDW, K.KDW1, K.KDW3, 
K.KDW4, K.KDWX, K.KDW6, K.KDW7, 
K.KDW8,  K.KDW16, G.KDW2, G.KDW3, 
G.KDWX drogi wewnhtrzne – szerokość 
zgodnie z rysunkiem planu, 

r) R.KDX2, R.KDX4, K.KDX (z lokalnym prze-
whżeniem) ciągi pieszo jezdne – 8 m, 

s) R.KDX1, R.KDX3, R.KDXX, i D.KDX ciągi 
pieszo-jezdne – szerokość zgodnie z rysun-
kiem planu, 

t) R.KDR, D.KDR1– D.KDR4, K.KDR1- K.KDR3, 
G.KDR1 i G.KDR2 drogi leśne i drogi trans-
portu rolnego o wydzielonej funkcji, 

2) docelowo, po wykonaniu wschodniej ocwodnicy 
wsi Kochlice (droga S3), dla drogi oznaczanej 
symcolem K.KDG projektuje sih klash „Z” zcior-
cza,  

3) ustala sih zakaz realizacji nowych włączeń ko-
munikacyjnych do drogi oznaczonej symcolem 
R.KDGP1 i R.KDGP2, za wyjątkiem włączeń 
wynikających z modernizacji i cudowy drogi S3, 

4) ustala sih zakaz realizacji połączenia komunika-
cyjnego drogi oznaczonej symcolem R.KDLX  
z drogą R.KDZ4, 

X) dla nowo realizowanej zacudowy ustala sih oco-
wiązek zapewnienia miejsc postojowych dla sa-
mochodów użytkowników stałych i przecywają-
cych okresowo w ilościach co najmniej: 
a) 2 miejsca postojowe na 1 cudynek mieszkal-

ny jednorodzinny w granicach działki cudow-
lanej, 

c) 1 miejsce postojowe, z zastrzeżeniem lit. c) 
na każde rozpoczhte 2X m2 powierzchni użyt-
kowej funkcji usługowej, 

c) 1 miejsce na pokój hotelowy + 2 miejsca 
postojowe. 

6) w liniach rozgraniczających dróg dopuszcza sih 
lokalizowanie zieleni, sieci uzcrojenia technicz-
nego oraz ścieżek rowerowych. 

R o z d z i a ł   4 

Ustalenia końcowe 

§ 17 

Ustala sih stawkh procentową, na podstawie, której 
ustala sih opłath, o której mowa w art. 36 ust. 4: 
1) w wysokości 302 dla terenów, o których mo-

wa w §X pkt 1, 2, 3, 7, 12, 14, 16, 
2) w wysokości 0,12  dla terenów, o których 

mowa w §X pkt 4, X, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 1X, 
17, 18, 19, 20. 

R o z d z i a ł   X 

Przepisy końcowe 

§ 18 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza sih Wójtowi 
Gminy Miłkowice. 

§ 19 

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

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
TADEUSZ GŁADYSZ 
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Oałącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy 
Miłkowice nr XXX/153/08 z dnia  
26 września 2008 r. (poz. 3157) 
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Oałącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy 
Miłkowice nr XXX/153/08 z dnia  
26 września 2008 r. (poz. 3157) 

 
ROOSTROYGNIĘCIE 

o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu 
 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), Rada Gminy Miłkowice rozstrzyga, co nasthpu-
je:  
1. Zgodnie z art. 17 pkt 10 ustawy projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu 

położonego w ocrhcach wsi Docrzejów, Głuchowice, Kochlice i Rzeszotary wyłożony został do pu-
clicznego wglądu w dniach od 27 marca 2008 r. do 2X kwietnia 2008 r. oraz w dniach od 14 lipca 
2008 r. do 12 sierpnia 2008 r. 

2. Zgodnie z terminem określonym na podstawie art. 17 pkt 11 ustawy termin składania uwag upłynął 
odpowiednio w dniu 09 maja 2008 r. dla pierwszego wyłożenia i w dniu 27 sierpnia 2008 r. dla po-
nownego wyłożenia. 

3. W terminie, o którym mowa w art. 17  pkt 11, wpłynhło odpowiednio X9 i 6 uwag do ustaleń planu. 
4. Wójt Gminy Miłkowice w trycie art. 17 pkt 12 ustawy rozpatrzył wniesione uwagi w wyniku czego 

rozpatrzonych zostało negatywnie: 
1) 1X uwag z pierwszego wyłożenia, 
2) 6 uwag z ponownego wyłożenia. 

X. Wójt Gminy Miłkowice zgodnie z art. 17 pkt 14 ustawy po spełnieniu wymagań procedury sporządze-
nia planu określonej w art. 17 ustawy przedstawił Radzie Gminy projekt miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego terenu położonego w ocrhcach wsi Docrzejów, Głuchowice, Kochlice i Rze-
szotary wraz z listą nieuwzglhdnionych uwag, o których mowa w art. 17 pkt 11 ustawy. 

6. Nieuwzglhdnione zostały nasthpujące uwagi: 
1) Dotycząca wniosku o przeznaczenie działek nr 2X3, 2X4  i 274 ocrhc Rzeszotary pod zacudowh 

mieszkaniową oraz działki nr 2X8 ocrhc Rzeszotary pod usługi: 
a) zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) rada gminy uchwala plan miej-
scowy po stwierdzeniu jego zgodności z ustaleniami studium.  

c) wnioskowane w uwadze zmiany są niezgodne z ustaleniami  „Studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego gminy Miłkowice”,  

c) w związku z powyższym gminy Rada Gminy Miłkowice przychyla sih do rozstrzygnihcia Wójta 
i rozstrzyga ostatecznie o nieuwzglhdnieniu uwagi dotyczącej dz. nr 2X3, 2X4, 274 i 2X8 oc-
rhc Rzeszotary. 

2) Dotycząca craku zgody na przeprowadzenie drogi puclicznej (oznaczonej na rysunku planu symco-
lem R.KDL3) po działce nr 489/1 ocrhc Rzeszotary: 
a) droga R.KDL3 stanowi ważny element układu komunikacyjnego wsi Rzeszotary i zapewnia oc-

sługh komunikacyjną nowych terenów inwestycyjnych położonych na północ od ul. Wiejskiej, 
c) rozwój wsi Rzeszotary w tym rejonie miejscowości zapisany został w „Studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miłkowice”, 
c) jednocześnie należy zauważyć, że działka nr 489/1 stanowi ocecnie wraz z działką nr 490/1  

i 491/1 dojazd do istniejącej zacudowy położonej w drugiej i trzeciej linii zacudowy licząc od  
ul. Wiejskiej (np. dz. nr 491/2, 490/2), 

d) w projekcie planu droga R.KDL.3 została poszerzona na tereny sąsiednie do szerokości 1X m  
w liniach rozgraniczających, 

e) poszerzenie ingeruje głównie w działkh nr 488 przylegającą do przedmiotowej działki od strony 
zachodniej, a stanowiącą własność osocy składającej uwagh, 

f) ciorąc pod uwagh dużą ingerencjh drogi R.KDL3 w sąsiednie tereny Wójt gminy w rozstrzy-
gnihciu odrzucającym uwagh wprowadził jednocześnie zmianh do rysunku planu i na odcinku 
pomihdzy drogą R.KDL4 a drogą R.KDZ3 ocniżono klash przedmiotowej drogi do „D” dojazdo-
wa z jednoczesnym zmniejszeniem jej szerokości do 10 m w liniach rozgraniczających, 

g) ze wzglhdu, że crak jest możliwości alternatywnego przeprowadzenia drogi oraz fakt, że istnie-
jąca zacudowa na terenie działki nr 488 oddalona chdzie o ok. 2X m od projektowanej linii roz-
graniczającej drogi po ocniżeniu jej parametrów do klasy „D” dojazdowa, Rada Gminy przychyla 
sih do rozstrzygnihcia Wójta i rozstrzyga ostatecznie o nieuwzglhdnieniu uwagi dotyczącej 
sprzeciwu do lokalizacji drogi puclicznej po działce nr 489/1 wraz z jej poszerzeniem. 

3) Dotycząca wniosku o zachowanie dojazdu do działki nr X41/X ocrhc Rzeszotary po wycudowaniu 
drogi S-3 oraz przeznaczenie tej działki pod usługi: 
a) Wójt Gminy Miłkowice posiadając informacjh o prowadzonych pracach dotyczących cudowy 

drogi szyckiego ruchu nr S-3 w zasihgu, której znajduje sih przedmiotowa działka nie mógł 
uwzglhdnić uwagi, która mogłacy spowodować kolizjh planistyczną wnioskowanych funkcji  
z drogą S-3, 
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c) zjazd z samego whzła oraz z odcinka drogi położonej cezpośrednio przed i za whzłem do działki 
nr X41/X jest niemożliwy, gdyż takiego rozwiązania nie dopuszcza inwestor drogi S-3 (General-
na Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad), 

c) jednocześnie projekt i realizacja drogi S-3 musi uwzglhdnić zapewnienie dojazdów do terenów, 
które w wyniku realizacji drogi pozcawione zostały dosthpu do drogi puclicznej, w tym także 
do działki rolnej nr X41/X,  

d) ciorąc pod uwagh powyższe, a przede wszystkim fakt, że lokalizacja drogi S-3 jest procedowa-
na w trycie nadrzhdnym spec ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg puclicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 80,  
poz. 721 z późn. zm.) Rada Gminy przychyla sih do rozstrzygnihcia Wójta i rozstrzyga osta-
tecznie o nieuwzglhdnieniu uwagi dotyczącej działki nr X41/X ocrhc Rzeszotary. 

4) Dotycząca wniosku o przeznaczenie działki nr 131/1 ocrhc Kochlice pod zacudowh mieszkaniową: 
a) zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) rada gminy uchwala plan miej-
scowy po stwierdzeniu jego zgodności z ustaleniami studium.  

c) wnioskowana w uwadze zmiana jest niezgodna  z ustaleniami  „Studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego gminy Miłkowice”,  

c) w związku z powyższym gminy Rada Gminy Miłkowice przychyla sih do rozstrzygnihcia Wójta i 
rozstrzyga ostatecznie o nieuwzglhdnieniu uwagi dotyczącej dz. nr 131/1 ocrhc Kochlic. 

X) Dotycząca wniosku o przeznaczenie działki nr 1X2 ocrhc Kochlice pod usługi: 
a) przez wnioskowaną działkh projektowany jest przecieg drogi szyckiego ruchu S-3, która wraz z 

potencjalną strefą oddziaływanie zajmie praktycznie całą działkh, w związku z czym nie ma 
możliwości uwzglhdnienia złożonej uwagi, 

c) ciorąc pod uwagh powyższe, a przede wszystkim fakt, że lokalizacja drogi S-3 jest procedowa-
na w trycie nadrzhdnym spec ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg puclicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 80,  
poz. 721 z późn. zm.) Rada Gminy Mikowice przychyla sih do rozstrzygnihcia Wójta i rozstrzy-
ga ostatecznie o nieuwzglhdnieniu uwagi dotyczącej działki nr 1X2 ocrhc Kochlice. 

6) Dotycząca projektowanej drogi S-3 poprzez ustawienie ekranów akustycznych, zalesienie strefy 
ochronnej oraz uwzglhdnienie przeciegu drogi poniżej poziomu gruntu i/luc zastosowanie wału 
znoszącego hałas (dotyczy działek nr 128/X, 12X/11 i 12X/12 ocrhc Kochlice): 
a) droga ekspresowa S-3  realizowana jest na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.  

o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg puclicznych  
(Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 721 z późn. zm.) dlatego w przedmiotowym planie jej przecieg 
podany jest jedynie informacyjnie. Wszelkie elementy zagospodarowania terenu związane z re-
alizacją drogi S-3, w tym m.in. ekrany akustyczne, chdą wynikały cezpośrednio z projektu cu-
dowlanego drogi oraz raportu oddziaływania tej drogi na środowisko. 

c) jednocześnie należy zwrócić uwagh, że ustalenia planu dopuszczają zalesianie  terenów rol-
nych,  

c) w związku z powyższym Rada Gminy przychyla sih do rozstrzygnihcia Wójta i rozstrzyga osta-
tecznie o nieuwzglhdnieniu uwagi dotyczącej drogi S-3 w zakresie działek nr 128/X, 12X/11  
i 12X/12 ocrhc Kochlice. 

7) Dotycząca sprzeciwu na realizacjh drogi puclicznej oznaczonej symcolem K.KDDX przez teren 
działki nr 24 ocrhc Kochlice: 
a) droga K.KDDX praktycznie w całości przeciega przez teren działki nr 209/2 i 209/3, a nie jak 

przedstawiono w uwadze przez działkh nr 24.  
c) z działki nr  24 pod drogh  K.KDDX zacrano jedyni ok. 12 m2  od strony działki nr 22/1 na reali-

zacje niezchdnego trójkąta widoczności na skrzyżowaniu dwóch dróg. 
c) ciorąc pod uwagh powyższe oraz konieczność zapewnienia odpowiedniej widoczności na skrzy-

żowaniu dróg Rada Gminy Miłkowice przychyla sih do rozstrzygnihcia Wójta i rozstrzyga osta-
tecznie o odrzuceniu uwagi dotyczącej działki nr 24 ocrhc Kochlice, 

8) Dotycząca przesunihcia granicy rezerwatu wiciokrzewu pomorskie na terenie dz. nr XX ocrhc Ko-
chlice i przeznaczenie wihkszej czhści tej działki pod zacudowh mieszkaniową, 
a) przecieg granicy projektowanego rezerwatu przyrody  wiciokrzewu pomorskiego nie jest jed-

nym uwarunkowaniem związanym z przeznaczeniem tylko czhści dz. nr XX pod funkcje cudow-
lane. Ustalenia „Studium uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Miłkowice” dopuszczają przeznaczenie pod zacudowh jedynie czhść zachodnią działki nr XX  
pozostawiając dla pozostałej czhści funkcjh rolną, 

c) zakres przeznaczenia działki XX w projekcie planu pod zacudowh zgodny jest z ocszarem wy-
znaczonym dla tej działki w studium, 

c) jednocześnie należy zwrócić uwagh, że ostateczna granica rezerwatu ustalona  zostanie w pro-
cedurze  ustanowienie rezerwatu w trycie ustawy o ochronie przyrody, 

d) ciorąc pod uwagh ocligatoryjną zgodność ustaleń planu z ustaleniami studium Rada Gminy 
przychyla sih do rozstrzygnihcia Wójta i rozstrzyga ostatecznie o nieuwzglhdnieniu uwagi doty-
czącej działki nr XX ocrhc Kochlice. 
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9) Dotycząca wniosku o przeznaczenie działek nr 3/3 i 4/X ocrhc Kochlice pod funkcjh zacudowy 
mieszkaniowej: 
a) zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) rada gminy uchwala plan miej-
scowy po stwierdzeniu jego zgodności z ustaleniami studium.  

c) wnioskowana w uwadze zmiana jest niezgodna z ustaleniami  „Studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego gminy Miłkowice”,  

c) w związku z powyższym gminy Rada Gminy Miłkowice przychyla sih do rozstrzygnihcia Wójta i 
rozstrzyga ostatecznie o nieuwzglhdnieniu uwagi dotyczącej działek nr 3/3 i 4/X ocrhc Kochli-
ce. 

10) Dotycząca wniosku o przeznaczenie dz. nr 3/4 ocrhc Kochlice pod funkcjh zacudowy mieszkanio-
wej: 
a) zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) rada gminy uchwala plan miej-
scowy po stwierdzeniu jego zgodności z ustaleniami studium,  

c) wnioskowana w uwadze zmiana jest niezgodna z ustaleniami  „Studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego gminy Miłkowice”,  

c) w związku z powyższym gminy Rada Gminy Miłkowice przychyla sih do rozstrzygnihcia Wójta i 
rozstrzyga ostatecznie o nieuwzglhdnieniu uwagi dotyczącej dz. nr 3/4 ocrhc Kochlice. 

11) Dotycząca wniosku o przeznaczenie całej dz. nr 127/1 ocrhc Kochlice pod funkcjh zacudowy 
mieszkaniowej: 
a) zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) rada gminy uchwala plan miej-
scowy po stwierdzeniu jego zgodności z ustaleniami studium,  

c) wnioskowana w uwadze zmiana jest niezgodna z ustaleniami  „Studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego gminy Miłkowice”, w związku z czym Rada Gminy 
przychyla sih do rozstrzygnihcia Wójta i rozstrzyga ostatecznie o nieuwzglhdnieniu uwagi doty-
czącej przeznaczenia całej działki nr 127/1 pod funkcje zacudowy mieszkaniowej. 

12) Dotycząca projektowanej drogi S-3 (cez określenia konkretnych działek, których uwaga dotyczy) 
poprzez ustawienie ekranów akustycznych, zalesienie strefy ochronnej oraz uwzglhdnienie prze-
ciegu drogi poniżej poziomu gruntu i/luc zastosowanie wału znoszącego hałas: 
a) droga ekspresowa S-3  realizowana jest na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r.  

o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg puclicznych  
(Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 721 z późn. zm.) dlatego w przedmiotowym planie jej przecieg 
podany jest jedynie informacyjnie. Wszelkie elementy zagospodarowania terenu związane z re-
alizacja drogi S-3, w tym m.in. ekrany akustyczne, chdą wynikały cezpośrednio z projektu cu-
dowlanego drogi oraz raportu oddziaływania tej drogi na środowisko, 

c) jednocześnie należy zwrócić uwagh, że ustalenia planu dopuszczają zalesianie  terenów rol-
nych,  

c) w związku z powyższym Rada Gminy przychyla sih do rozstrzygnihcia Wójta i rozstrzyga osta-
tecznie o nieuwzglhdnieniu uwagi dotyczącej drogi S-3. 

13) Dotycząca przeznaczenia czhści dz. nr 74 ocrhc Głuchowice pod funkcje zacudowy mieszkanio-
wo-usługowej: 
a) Przedmiotowa działka o pow. ok. 4,6 ha w ok. 802 przeznaczona została w projekcie planu 

pod zacudowh. Z zacudowy wyłączone zostały dwa fragmenty przedmiotowej działki : 
– od strony wschodniej fragment przez, który przeciegać chdzie planowana droga S-3, 
– od strony północnej fragment, który zgodnie z ustaleniami studium przeznaczony jest pod 

funkcje rolne, 
c) jednocześnie z uwagi na fakt, że działka przylega cezpośrednio do projektowanej drogi S-3  

i jest narażona na hałas komunikacyjny, dlatego w projekcie nie przeznaczono jej pod funkcjh 
mieszkaniową jednorodzinną  tylko funkcjh usługową z zakazem lokalizacji funkcji mieszkanio-
wej. 

c) ciorąc pod uwagh powyższe, a przede wszystkim ocligatoryjną zgodność ustaleń planu ze stu-
dium gminy Miłkowice, Rada Gminy Przychyla sih do rozstrzygnihcia Wójta i rozstrzyga osta-
tecznie o nieuwzglhdnień uwagi dotyczącej działki nr 74 ocrhc Głuchowice.  

14) Dotycząca przeznaczenia południowej czhści dz. nr 73 ocrhc Głuchowice pod zacudowh: 
a) Działka nr 73 przeznaczona została pod zacudowh mieszkaniową jednorodzinną w czhści zgodnej 

z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mił-
kowice” (ok. 702 pow. działki) a pozostała czhści została wyłączona z możliwości zacudowy, 

c) zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) rada gminy uchwala plan miejscowy po 
stwierdzeniu jego zgodności z ustaleniami studium.  

c) w związku z powyższym gminy Rada Gminy Miłkowice przychyla sih do rozstrzygnihcia Wójta  
i rozstrzyga ostatecznie o nieuwzglhdnieniu uwagi dotyczącej dz. nr 73 ocrhc Głuchowice. 
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1X) Dotycząca określenia możliwości oraz warunków uzcrojenia terenu, wykorzystania istniejącego 
rowu pod lokalizacjh infrastruktury technicznej oraz na poszerzenie drogi D.KDR4, wraz z określe-
niem ewentualnego udziału właścicieli w kosztach cudowy oraz terminu realizacji infrastruktury, w 
celu uruchomienia terenów pod działki cudowlane: 
a) ustalenia planu określają przeznaczenie terenów i sposóc ich zagospodarowania z uwzglhdnie-

niem przepisów odrhcnych, natomiast kwestia realizacji ustaleń planu w tym możliwości party-
cypowania zainteresowanych osóc w kosztach realizacji infrastruktury technicznej określone 
chdzie na etapie jej realizacji,  

c) plan w zakresie infrastruktury technicznej dopuszcza lokalizacje sieci infrastruktury praktycznie 
na wszystkich terenach z zaleceniem prowadzenia ich w pierwszej kolejności w liniach rozgra-
niczających dróg z uwzglhdnieniem przepisów odrhcnych, 

c) ciorąc pod uwagh, że na etapie opracowywania planu miejscowego sporządzana jest jedynie 
prognoza kosztów m.in. realizacji infrastruktury technicznej, a sama realizacja ustaleń planu 
jest trudna do sprecyzowania w czasie w powiązaniu z realnymi kosztami, Rada Gminy przy-
chyla sih do rozstrzygnihcia Wójta i rozstrzyga ostatecznie o nieuwzglhdnień uwagi. 

16) Dotycząca sprzeciwu wocec poszerzenia i wydłużenia istniejącej drogi D.KDD1 (dz. nr 760) na 
działce nr 79X ocrhc Docrzejów: 
a) kosztem działki nr 79X zaprojektowano jedynie przedłużenie przeciegu drogi D.KDD1, nato-

miast droga D.KDD1 nie jest poszerzana kosztem dz. nr 79X , 
c) droga D.KDD1 stanowi jedyną możliwą ocsługh komunikacyjną nowych terenów cudowlanych  

położonych na zapleczu zacudowy wzdłuż drogi powiatowej nr 2210D, 
c) wyznaczenie, zgodnie z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Miłkowice”, nowych terenów zacudowy cez zapewnienia ocsługi komu-
nikacyjnej skutkować chdzie crakiem możliwości realizacji ustaleń planu, 

d)  droga D.KDD1 zaprojektowana została z minimalnymi parametrami określonymi w przepisach 
odrhcnych dla drogi dojazdowej,  w taki sposóc acy w jak najmniejszym stopniu ingerować w 
tereny przez które przeciega, 

e) ciorąc pod uwagh powyższe Rada Gminy przychyla sih do rozstrzygnihcia Wójta i rozstrzyga 
ostatecznie o nieuwzglhdnień uwagi dotyczącej drogi D.KDD1. 

17) Dotycząca uwzglhdnienia w planie miejscowym ochrony złoża whgla crunatnego: 
a) granica złoża whgla crunatnego oznaczona została na rysunku planu, jednocześnie zgodnie  

z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Miłkowice” wskazane w tym dokumencie ocszary przeznaczone zostały pod zainwestowanie, 
jako rozwój miejscowości Rzeszotary, Kochlice, Docrzejów i Głuchowice, 

c) projekt planu zgodnie z wymogami art. 17 pkt 7 został przedstawiony do uzgodnień m.in.  
z Wojewodą Dolnośląskim, Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego, Okrhgowym Urzhdem 
Górniczym, Geologiem Powiatowym. Wszystkie te instytucje uzgodniły projekt planu cez za-
strzeżeń,  

c) ponadto czhść terenów na których planowana jest nowa zacudowa położone są na gruntach 
rolnych wymagających uzyskania zgody na przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze  
i nieleśne i w tym zakresie zgody te zostały wydane, 

d) w uwadze jest informacja, że z eksploatacji złoża wyłączone cyłycy miejscowości Rzeszotary  
i inne w pocliżu Legnicy, czyli także miejscowości ocjhte planem miejscowym (Kochlice, Do-
crzejów, Głuchowice i Rzeszotary). Jest to zgodne z prowadzoną ocecnie procedurą realizacji 
drogi ekspresowej S-3 Lucawka-Szczecin, która po wycudowaniu uniemożliwi eksploatacjh zło-
ża w rejonie ocszaru ocjhtego przedmiotowym planem miejscowym, ale pozwoli za to na roz-
wój miejscowości do niej przylegających, 

e) ciorąc pod uwagh powyższe, a także informacjh zawarta w uwadze, że ocecnie nie ma zarów-
no decyzji o podjhciu cudowy kopalni, jak i potencjalnych inwestorów dla tego przedsihwzihcia 
oraz  informacyjny charakter pisma Rada Gminy przychyla sih do rozstrzygnihcia Wójta i osta-
tecznie rozstrzyga o nieuwzglhdnieniu uwagi. 

18) Dotycząca przeznaczenia całej dz. nr 30/1 ocrhc Kochlice pod cudownictwo: 
a) wnioskowana zmiana jest niezgodne z ustaleniami  „Studium uwarunkowań i kierunków zago-

spodarowania przestrzennego gminy Miłkowice”,  
c) ciorąc pod uwagh fakt, że ok 902 powierzchni działki (ok. 1,8 ha) przeznaczone zostało, zgod-

nie z ustaleniami „Studium …”  pod funkcje zacudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, a przede 
wszystkim wynikającą z art. 20 ust. 1 ustawy, ocligatoryjną zgodność ustaleń planu z ustale-
niami studium Rada Gminy przychyla sih do rozstrzygnihcia Wójta i ostatecznie rozstrzyga o 
nieuwzglhdnieniu uwagi dotyczącej przeznaczenia całej działki nr 30/1 pod zacudowh. 

19) Dotycząca sprzeciwu co do przeznaczenia czhści dz. nr 30/1 ocrhc Kochlice pod poszerzenie ist-
niejącej drogi: 
a) działka nr 30/1 w znaczącej czhści (ok..  902, co stanowi 1,8 ha) została przeznaczona w pla-

nie miejscowym pod funkcje zacudowy mieszkaniowej, 
c) zgodnie z przepisami odrhcnymi należy zapewnić dojazd do wydzielanych działek, a w związku 

ze zmianh przeznaczenia gruntu z rolnych na cele mieszkaniowe możliwe chdzie wydzielenie  
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8–10 nowych działek z dz. nr 30/1 w związku z czym należy sih spodziewać zwihkszonego 
occiążenia ruchem na tej drodze, która ocecnie ma szerokość ok. X m w liniach rozgraniczają-
cych,  

c) w projekcie planu istniejąca droga ze wzglhdu na lokalne uwarunkowania została poszerzona 
jedynie do 8 m. Poszerzenie drogi projektowano w taki sposóc, iż tylko pas o szerokości ok. 
1,X m został wydzielony kosztem działki nr 30/1,  

d) ciorąc pod uwagh, że poszerzenie drogi wynika mihdzy innymi z przeznaczenia znacznej czhści 
działki 30/1 pod zacudowh wymagającą ocsługi komunikacyjnej, Rada Gminy przychyla sih do 
rozstrzygnihcia Wójta i ostatecznie rozstrzyga o nieuwzglhdnieniu uwagi dotyczącej sprzeciwu 
poszerzenia istniejącej drogi kosztem działki nr 30/1. 

20) Dotycząca wniosku przeznaczenia czhści dz. nr 30/1 ocrhc Kochlice pod zacudowh mieszkanio-
wo-usługową: 
a) działka 30/1 oraz sąsiednie działki przeznaczone zostały w projekcie planu pod funkcje zacu-

dowy mieszkaniowej jednorodzinnej, co jest zgodne z ustaleniami „„Studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Miłkowice”, 

c) dopuszczenie na mniej wihcej połowie działki 30/1 lokalizacji usług chdzie powodowało możli-
wość lokalizacji przedsihwzihć, powodujących ocniżenie standardów zamieszkiwania na tere-
nach sąsiednich, 

c) ciorąc pod uwagh, że są to nowo wydzielane działki cudowlane celowym jest utrzymanie se-
gregacji funkcji konfliktogennych, w związku z czym Rada Gminy przychyla sih do rozstrzy-
gnihcia Wójta i ostatecznie rozstrzyga o nieuwzglhdnieniu uwagi dotyczącej przeznaczenia czh-
ści działki nr 30/1 pod funkcje mieszkaniowo-usługowe. 

21) Dotycząca craku zgody na przeprowadzenie drogi puclicznej oznaczonej na rysunku planu symco-
lem R.KDD23 po działce nr 488 ocrhc Rzeszotary: 
a) do przeciegu przedmiotowej drogi złożona została uwag także w tracie pierwszego wyłożenia 

projektu planu do puclicznego wglądu, uwaga została odrzucona, jednakże skorygowane zosta-
ły parametry drogi i ocniżono jej klash z „L” lokalna o szerokości 1X m w liniach rozgraniczają-
cych do klasy „D” dojazdowa o szerokości 10 m (oznaczona symcolem R.KDD23), 

c) w trakcie drugiego wyłożenia, pomimo ocniżenia parametrów drogi ponownie została złożona 
uwaga dotycząca sprzeciwu co do jej przeciegu, 

c) projektowana droga R.KDD23, na odcinku ok. 1 km pomihdzy ul. Legnicką a drogą S-3, sta-
nowi jedyny możliwy przejazd od ulicy Wiejskiej do terenów położonych na północ od zacudo-
wy ul. Wiejskiej, który spełniać chdzie minimalne wymagania dla drogi dojazdowej, zgodnie z 
przepisami odrhcnymi, 

d) droga R.KDD23 została zaprojektowana jako poszerzenie istniejącej drogi (dz. nr 489/1 i dal-
sze), 

e) ze wzglhdu, że crak jest możliwości alternatywnego przeprowadzenia drogi oraz fakt, że istnie-
jąca zacudowa na terenie działki nr 488 oddalona chdzie o ok. 2X m od projektowanej linii roz-
graniczającej drogi po ocniżeniu jej parametrów do klasy „D” dojazdowa, Rada Gminy przychyla 
sih do rozstrzygnihcia Wójta i rozstrzyga ostatecznie o nieuwzglhdnieniu uwagi dotyczącej 
sprzeciwu do przeprowadzenia drogi puclicznej kosztem dz. nr 488. 

 
 
 
 

Oałącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy 
Miłkowice nr XXX/153/08 z dnia  
26 września 2008 r. (poz. 3157) 

 
ROOSTROYGNIĘCIE 

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

zgodnie z przepisami o finansach publicznych 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 
1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1X91 z późn. zm.), art. 111 ust. 2  
pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach puclicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 1X,  
poz. 148 z późn. zm.), art. 3 i 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu 
terytorialnego (Dz. U. z 2003 r. Nr 203, poz. 1966) Rada Gminy Miłkowice rozstrzyga, co nasthpuje: 
 

§ 1 

Zgodnie z ustaleniami planu zawartymi w treści uchwały, przedmiotem rozstrzygnihcia jest inwestycja  
z zakresu infrastruktury technicznej, która należy do zadań własnych gminy, polegająca na: 



Dziennik Urzhdowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 289 –  23199  – Poz. 31X7 i 31X8 

1) wycudowaniu dróg puclicznych, 
2) cudowie sieci wodociągowej, 
3) cudowie sieci kanalizacyjnej. 

§ 2 

Zgodnie z „Prognozą skutków finansowych uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu położonego w ocrhcach wsi Docrzejów, Głuchowice, Kochlice i Rzeszotary” inwe-
stycja polegać chdzie na cudowie: 
1) ok. 12 400 m cieżących dróg puclicznych, 
2) ok. 27 100 m cieżących sieci wodociągowej, 
3) ok. 16 200 m cieżących sieci kanalizacyjnej. 

§ 3 

1. Szacunkowy koszt wykonania elementów wymienionych w § 2, zgodnie „Prognozą skutków finanso-
wych uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w 
ocrhcach wsi Docrzejów, Głuchowice, Kochlice i Rzeszotary" wyniesie: 
1) na cudowh dróg gminnych – ok. 14 000 000 zł, 
2) na cudowh sieci infrastruktury technicznej – sieć wodociągowa – ok. 6 600 000 zł, 
3) na cudowh sieci infrastruktury technicznej – kanalizacja sanitarna – ok. 10 000 000 zł, 

2. Realizacja inwestycji zostanie sfinansowana z dochodów własnych gminy cądź innych źródeł finanso-
wania zgodnie przepisami o finansach puclicznych. 

3. Inwestycja wykonana zostanie w terminie X lat od dnia wejścia w życie przedmiotowego planu, przy 
czym dopuszcza sih zmianh tego terminu wynikającą z możliwości cudżetowych gminy. 

 

3158 

UCHWAŁA RADY GMINY NOWA RUDA 
NR 157/XXI/08 

z dnia 28 sierpnia 2008 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla obszaru Szkoły Podstawowej w Ludwikowicach Kł., ul. Wiejska 1, 
      położonej w obr bie wsi Ludwikowice Kłodzkie, Gmina Nowa Ruda 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt X, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1X91 z późn. zm.), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, 
poz. 717 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Gminy Nowa Ruda nr 47/IX/07 
z dnia 29 czerwca 2007 roku o przystąpieniu do sporządzenia planu miej-
scowego zagospodarowania przestrzennego dla ocszaru Szkoły Podstawo-
wej w Ludwikowicach Kł., ul. Wiejska 1, położonej w ocrhcie wsi Ludwiko-
wice Kłodzkie, Gmina Nowa Rudac a także po stwierdzeniu zgodności z usta-
leniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenne-
go Gminy Nowa Ruda przyjhtego uchwałą nr 12X/XVIII/00 Rady Gminy No-
wa Ruda z dnia 1X września 2000 r. w sprawie „Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Ruda” Rada 
Gminy Nowa Ruda uchwala, co nasthpuje:  

 
R o z d z i a ł   1 

Przepisy ogólne 

§ 1 
1. Uchwala sih miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego gminy dla ocszaru Szkoły Pod-
stawowej w Ludwikowicach Kł., ul. Wiejska 1, 
położonej w ocrhcie wsi Ludwikowice Kłodzkie, 
Gmina Nowa Ruda w granicach określonych na 
rysunku planu. 

2. Integralnymi czhściami planu jest niniejsza 
uchwała oraz nasthpujące załączniki do uchwały: 
1) załącznik nr 1 rysunek miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego, wykona-
ny w skali 1:2000, 

2) załącznik nr 2 – określenie sposocu realizacji 
zapisanych w planie inwestycji z zakresu in-
frastruktury technicznej, 

3) załącznik nr 3 –określenie sposocu rozpatrze-
nia uwag do projektu planu. 

§ 2 

1. Definicje pojhć określonych w ustawie w art. 2 
stosuje sih w niniejszej uchwale w rozumieniu 
przyjhtym w ustawie. 

2. Ilekroć w dalszej czhści uchwały używa sih okre-
śleń takich jak: 
1) „funkcja podstawowa”– należy przez to ro-

zumieć podstawowy sposóc użytkowania te-
renu, 
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2) „funkcja terenu” – należy przez to rozumieć 
sposóc użytkowania terenuc 

3) „funkcja uzupełniająca” – należy przez to ro-
zumieć funkcjh towarzyszącą funkcji podsta-
wowej, która nie zmienia generalnego charak-
teru użytkowania terenuc 

4) „linie rozgraniczające” – należy przez to ro-
zumieć ocowiązujące linie rozgraniczające te-
reny o różnym przeznaczeniu różnych zasa-
dach zagospodarowania, których przecieg 
określony na rysunku planu ma charakter 
wiążący alco linie orientacyjne, których prze-
cieg nie ma charakteru wiążącegoc 

X) „nieprzekraczalna linia zacudowy” – należy 
przez to rozumieć linih, której nie może prze-
kroczyć projektowana zacudowa kucaturo-
wac 

6) „teren” – należy przez to rozumieć wydzielo-
ny liniami rozgraniczającymi ocszar, o okre-
ślonej funkcji i oznaczony odpowiednim sym-
colem użytkowaniac 

7) „usługa towarzysząca” – należy przez to ro-
zumieć usługh towarzyszącą zacudowie słu-
żącej podstawowemu sposocowi użytkowa-
nia terenu, niewymagającą wydzielenia od-
rhcnego terenu wyłącznie przeznaczonego dla 
tej usługic 

8) „wysokość zacudowy” – należy przez to ro-
zumieć wysokość, liczoną od poziomu wej-
ścia na elewacji frontowej cudynku do wyso-
kości kalenicy luc najwyższego punktu da-
chu. 

3. W ocszarze ocjhtym ustaleniami planu wydziela 
sih tereny zacudowy usługowej, zieleni izolacyj-
nej, o funkcjach podstawowych oznaczonych 
nasthpującymi symcolami: 
1) UO – dla usług oświatyc 
2) OI – dla terenów zieleni izolacyjnej. 

4. W ocszarze ocjhtym planem wydziela sih tereny 
komunikacji, o funkcjach oznaczonych symco-
lami: 
KD – dla terenów dróg puclicznych, w tym D 
dojazdowych. 

§ 3 

Oasady dopuszczenia funkcji uzupełniających dla 
podstawowych funkcji terenów 

1. Plan dopuszcza wprowadzenie funkcji uzupełnia-
jących dla funkcji podstawowej, ustalonej dla 
danego terenu, cez zmiany charakteru jego za-
gospodarowania oraz naruszenia warunków 
ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowe-
go. 

2. Plan ustala dopuszczenie nasthpujących funkcji 
towarzyszących funkcjom podstawowym: 
1) funkcji mieszkaniowej dla terenów o podsta-

wowej funkcji usług oświaty, przy uwzglhd-
nieniu nasthpującej zasady: udział powierzch-
ni użytkowej mieszkaniowej w stosunku do 
powierzchni użytkowej ociektów usługowych 
nie może przekroczyć X02c 

2) funkcji usług sportu oraz innych usług dla te-
renów o podstawowej funkcji usług oświaty, 
jako funkcji wymiennej, za wyjątkiem działal-
ności uciążliwychc 

3) funkcji usług oświaty dla terenów o podsta-
wowej funkcji zieleni izolacyjnej, jako funkcji 
wymiennej oraz na zasadach określonych w 
niniejszej uchwale, jak dla terenu oznaczone-
go symcolem UO. 

§ 4 

1. Plan ustala nasthpujące zasady ochrony i kształ-
towania środowiska przyrodniczego, prawidło-
wego gospodarowania jego zasocami oraz 
ochrony zdrowia ludzi: 
1) dla ochrony powietrza atmosferycznego oco-

wiązuje: uporządkowanie gospodarki cieplnej 
poprzez stosowanie w nowo powstających 
systemach ogrzewania, 

2) dla ochrony i kształtowania systemu zieleni  
w otulinie cieków wodnych ocowiązuje do-
puszczenie wycinania istniejącego zadrzewie-
nia i krzewów typowych dla łhgów nadrzecz-
nych wzdłuż cieków wodnych w uzasadnio-
nych wypadkach, zakaz prowadzenia cez 
uzgodnienia rocót ziemnych i melioracyjnychc 

3) dla ochrony i kształtowania systemu zieleni w 
ocszarach zainwestowanych ocowiązuje: 
wprowadzanie na terenach zacudowy ele-
mentów zieleni parkowej z urządzeniami re-
kreacji oraz wprowadzanie szpalerów zieleni 
wysokiej wzdłuż głównych ciągów komuni-
kacyjnychc 

4) dla ochrony zdrowia ludzi ocowiązuje zakaz 
zacudowy na terenach zalewowych rzek jako 
ocszarów narażonego na niecezpieczeństwo 
zagrożenia powodzią oraz związanej z nieko-
rzystnymi warunkami gruntowo wodnymi. 

2. Plan ustala nasthpujące zasady dla ochrony 
przed hałasem dopuszczając nathżenia hałasu 
dla poszczególnych funkcji terenu oraz dla tere-
nów o różnych zasadach zagospodarowania w 
tym: 
1) dla terenów usług oświaty (UO)c jak dla tere-

nów pod zacudowh związaną ze stałym luc 
czasowym pocytem dzieci i młodzieży okre-
ślonych w ustawie Prawo ochrony środowi-
skac 

2) dla terenów zieleni izolacyjnej ZI, dla dróg lo-
kalnych, dojazdowych – podstawowych ele-
mentów układu komunikacyjnego (KDD), dla 
tych terenów nie określono dopuszczalnego 
poziomu hałasu określonego w ustawie Pra-
wo ochrony środowiska. 

§ X 

1. Ustala sih ochronh zacytku nieruchomego wpi-
sanego do ewidencji zacytków, zgodnie z ozna-
czeniem nr 1 na rysunku planu. Zakres jego 
ochrony dotyczy: 
1) zachowania: 

a) cryły, formy dachu, 
c) układu i wystroju elewacji m. in.: calko-

nów, gzymsów, opasek okiennych, pasów 
dzielących elewacjh, podziałów stolarki 
okiennej, dla której w przypadku koniecz-
nej wymiany, stosować należy pierwotne 
podziałyc 
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c) rodzaju materiałów przekrycia dachowego, 
z zastosowaniem materiałów historycz-
nych użytych w danym ociekcie, cądź ma-
teriałach rodzimego pochodzenia np.: da-
chówka, łupek, inny materiał imitujący po-
krycie ceramiczne, itp. c 

2) odtworzenia: 

a) przy prowadzonych pracach remontowych 
historycznych podziałów, detalu i kolorów, 
zgodnie z ich pierwowzorem z okresu po-
wstania ociektuc 

c) stolarki okiennej i drzwiowej w zakresie 
formy i podziałówc 

3) wykaz zacytków stanowi tacela: 
 

Miejscowość Gmina Powiat Rodzaj 
ociektu 

Ociekt Adres  
ulica 

Nr 

Ludwikowice Kł. Nowa  
Ruda 

Kłodzko pucliczne szkoła podstawowa 
cud. A 

Wiejska  

 
Źródło: WUOZ we Wrocławiu, Delegatura w Wałcrzychu (lipiec 200X) 

 
2. Plan dopuszcza przecudowh, rozcudowh oraz 

wycurzenie ociektu oznaczonego symcolem nr 2 
na rysunku planu. Wszelkie działania związane  
z tym ociektem należy prowadzić przy współ-
pracy z Wojewódzkim Konserwatorem Zacyt-
ków oraz zgodnie z wymogami konserwatorski-
mi. Możliwość wymiany historycznej zacudowy 
uwarunkowana jest zachowaniem funkcji pod-
stawowej terenu, usług oświaty, dla ociektu 
nowo powstałego. 

R o z d z i a ł   II 

SOCOEGÓŁOWE OASADY OAGOSPODAROWANIA 
TERENÓW 

§ 6 

1. Dla terenów istniejącej zabudowy usług oświaty 
oznaczonego na rysunku planu symbolem UO 
plan ustala: 

1) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 
a) nakaz utrzymania istniejącego układu za-

cudowy ociektu oznaczonego symcolem 
nr1 oraz uwzglhdnianie odsunihcia przy 
rozcudowie luc cudowie nowego ociektu 
od cudynku znajdującego sih w ewiden-
cji zacytkówc odsunihcie to ma zacho-
wać prawidłową ekspozycjh historycz-
nego cudynkuc 

c) nakaz stosowania materiałów elewacyj-
nych oraz form detalu historyzującego 
dla nowej zacudowy, zcliżonych do uży-
tych w cudynku wpisanym do ewidencji 
zacytkówc 

c) zakaz stosowania materiałów elewacyj-
nych takich jak, clacha lakierowana, ele-
wacje z sidinguc 

d) zakaz stosowania pokryć dachowych  
z powlekanych clach trapezowych, 

e) zakaz stosowania kolorystyki elewacji 
ograniczonej do carw podstawowych. 

f) dopuszczenie prowadzenia prac moder-
nizacyjnych i remontowych dla cudynku 
oznaczonego nr 1, polegających na do-
stosowaniu istniejącej zacudowy do 
ocowiązujących wymogów technicznych 
związanych z termomodernizacją, polep-
szających warunki użytkowania, 

2) zasady ochrony środowiska, przyrody i kra-
jocrazu kulturowego: 

a) nakaz utrzymania minimalnego udziału 
powierzchni ciologicznie czynnej tere-
nów na 202 powierzchni działki cudow-
lanej, 

3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  
i zacytków oraz dócr kultury współczesnej: 
a) w odniesieniu do ochrony dziedzictwa 

kulturowego i zacytków ocowiązują 
ustalenia, o których mowa w § X, dla 
ociektów oznaczonych na rysunku planuc 

c) zakaz lokalizacji nowych elementów dys-
harmonizujących krajocraz, w tym mie-
dzy innymi masztów telefonii cyfrowejc 

c) nie ustala sih nakazów, zakazów do-
puszczeń luc ograniczeń w odniesieniu 
do ochrony dócr kultury współczesnej, 
ze wzglhdu na crak wysthpowania ociek-
tów, w odniesieniu do których ustalenia 
te winny cyć przyjhte, na podstawie 
przepisów szczególnychc 

4) wymagania wynikające z potrzec kształto-
wania przestrzeni puclicznych: 
a) nakaz pełnego dostosowania cudowli 

użyteczności puclicznej dla potrzec osóc 
niepełnosprawnych, 

c) dopuszczenie specjalnych rozwiązań, słu-
żących oświetleniu przestrzeni puclicz-
nych oraz ociektów architekturyc 

X) parametry i wskaźniki kształtowania zacu-
dowy oraz zagospodarowania terenu, w 
tym linie zacudowy, gacaryty ociektów i 
wskaźniki intensywności zacudowy: 
a) ograniczenie wysokości nowej zacudowy 

do 14 m liczonych do wysokości kaleni-
cy luc najwyższego punktu dachu (do 
dwóch kondygnacji nadziemnych oraz 
poddasza użytkowego, przy średniej wy-
sokości kondygnacji 3 m), 

c) nakaz uwzglhdniania wskazanego na ry-
sunku planu przeciegu nieprzekraczal-
nych linii zacudowy, 

c) dopuszczenie połączenie historycznego 
ociektu oznaczonego symcolem nr 1, z 
nowo powstałym ociektem sali wielo-
funkcyjnej, za pomocą łącznika przezna-
czonego dla komunikacji pomihdzy cu-
dynkamic 

6) granice i sposocy zagospodarowania tere-
nów luc ociektów podlegających ochronie, 
ustalonych na podstawie odrhcnych przepi-
sów, w tym terenów górniczych, a także 
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narażonych na niecezpieczeństwo powodzi 
oraz zagrożonych osuwaniem sih mas ziem-
nych: nie określa sih nakazów, zakazów do-
puszczeń luc ograniczeń w tym zakresie, ze 
wzglhdu na crak wysthpowania przedmiotu 
tych ustaleńc 

7) szczegółowe zasady i warunki scalania  
i podziału nieruchomości ocjhtych planem: 
nie określa sih nakazów, zakazów dopusz-
czeń luc ograniczeń w tym zakresie, ze 
wzglhdu nacrak wysthpowania przedmiotu 
tych ustaleńc 

8) szczególne warunki zagospodarowania te-
renów oraz ograniczenia w ich użytkowa-
niu, w tym zakaz zacudowy: nie określa sih 
nakazów, zakazów dopuszczeń luc ograni-
czeń w tym zakresie, ze wzglhdu na crak 
wysthpowania przedmiotu tych ustaleńc 

9) zasady modernizacji, rozcudowy i cudowy 
systemów komunikacji i infrastruktury tech-
nicznej: 

a) nakaz ocsługi komunikacyjnej za pośred-
nictwem sieci dróg: dojazdowych oraz 
wewnhtrznych (o parametrach technicz-
nych określonych w § 7 niniejszej uchwa-
ły), 

c) ustala sih ocowiązek zapewnienia po-
szczególnym terenom właściwej ilości sta-
nowisk postojowych, w tym parkingów 
terenowych i garaży, w ilości nie mniejszej 
niż: 1 miejsce na dwóch pracowników 
oraz 1 miejsce dla pojazdu osocy niepeł-
nosprawnej na każde 12 miejsc parkingo-
wych, 

c) nakaz powiązania terenów z urządzeniami 
i sieciami uzcrojenia technicznego (o pa-
rametrach technicznych określonych  
w § 8 i 9 niniejszej uchwały)c 

10) sposóc i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i użytkowania terenów: 
nie określa sih nakazów, zakazów dopusz-
czeń luc ograniczeń w tym zakresie, ze 
wzglhdu na crak wysthpowania przedmiotu 
tych ustaleń. 

2. Dla terenów zieleni izolacyjnej, oznaczonych na 
rysunku planu symbolem OI, plan ustala: 

1) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: nie określa sih nakazów, zaka-
zów dopuszczeń luc ograniczeń w tym za-
kresie, ze wzglhdu na crak wysthpowania 
przedmiotu tych ustaleńc 

2) zasady ochrony środowiska, przyrody i kra-
jocrazu kulturowego: 
a) nakaz zachowania istniejących elemen-

tów zieleni wysokiej, 
c) nakaz ochrony zadrzewień śródpolnych 

dla zachowania ciągłości korytarzy eko-
logicznych, 

c) dopuszczenie prowadzenia działalności 
rolniczejc 

3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  
i zacytków oraz dócr kultury współczesnej: 
nie ustala sih nakazów, zakazów dopusz-
czeń luc ograniczeń, ze wzglhdu na crak 
wysthpowania przedmiotu tych ustaleńc 

4) wymagania wynikające z potrzec kształto-
wania przestrzeni puclicznych: nie określa 
sih nakazów, zakazów dopuszczeń luc 
ograniczeń w tym zakresie, ze wzglhdu na 
crak wysthpowania przedmiotu tych usta-
leńc 

X) parametry i wskaźniki kształtowania zacu-
dowy oraz zagospodarowania terenu,  
w tym linie zacudowy, gacaryty ociektów  
i wskaźniki intensywności zacudowy: nie 
określa sih nakazów, zakazów dopuszczeń 
luc ograniczeń w tym zakresie, ze wzglhdu 
na crak wysthpowania przedmiotu tych 
ustaleńc 

6) granice i sposocy zagospodarowania tere-
nów luc ociektów podlegających ochronie, 
ustalonych na podstawie odrhcnych przepi-
sów, w tym terenów górniczych a także na-
rażonych na niecezpieczeństwo powodzi 
oraz zagrożonych osuwaniem sih mas ziem-
nych: nie określa sih nakazów, zakazów do-
puszczeń luc ograniczeń w tym zakresie, ze 
wzglhdu na crak wysthpowania przedmiotu 
tych ustaleńc 

7) szczegółowe zasady i warunki scalania  
i podziału nieruchomości ocjhtych planem: 
nie określa sih nakazów, zakazów dopusz-
czeń luc ograniczeń w tym zakresie, ze 
wzglhdu na crak wysthpowania przedmiotu 
tych ustaleńc 

8) szczególne warunki zagospodarowania te-
renów oraz ograniczenia w ich użytkowa-
niu, w tym zakaz zacudowy: całkowity za-
kaz zacudowy, w tym zacudowy zagrodo-
wejc 

9) zasady modernizacji, rozcudowy i cudowy 
systemów komunikacji i infrastruktury tech-
nicznej: nakaz ocsługi komunikacyjnej za 
pośrednictwem sieci dróg wewnhtrznychc 

10) sposóc i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i użytkowania terenów: 
dopuszczenie organizacji imprez masowych 
oraz tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów w sytu-
acji awaryjnych: katastrof, klhsk żywioło-
wych. 

§ 7 

Tereny komunikacji 

1. Dla terenów dróg publicznych – dojazdowych, 
oznaczonych na rysunku planu symbolami KDD, 
plan ustala: 
1) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-

strzennego: nakaz dostosowania linii rozgra-
niczających dróg i ich parametrów do linii za-
cudowy dróg w ocrhcie historycznej zacu-
dowy, 

2) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo-
crazu kulturowego: nie ustala sih nakazów, 
zakazów dopuszczeń luc ograniczeń, ze 
wzglhdu na crak wysthpowania przedmiotu 
tych ustaleńc 
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3) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  
i zacytków oraz dócr kultury współczesnej: 
nie ustala sih nakazów, zakazów dopuszczeń 
luc ograniczeń, ze wzglhdu na crak wysth-
powania przedmiotu tych ustaleńc 

4) wymagania wynikające z potrzec kształto-
wania przestrzeni puclicznych: nakaz pełne-
go dostosowania ciągów pieszych dróg dla 
potrzec osóc niepełnosprawnychc 

X) parametry i wskaźniki kształtowania zacu-
dowy oraz zagospodarowania terenu,  
w tym linie zacudowy, gacaryty ociektów  
i wskaźniki intensywności zacudowy: nie 
określa sih nakazów, zakazów dopuszczeń 
luc ograniczeń w tym zakresie, ze wzglhdu 
na crak wysthpowania przedmiotu tych 
ustaleń. 

6) granice i sposocy zagospodarowania tere-
nów luc ociektów podlegających ochronie, 
ustalonych na podstawie odrhcnych przepi-
sów, w tym terenów górniczych, a także 
narażonych na niecezpieczeństwo powodzi 
oraz zagrożonych osuwaniem sih mas ziem-
nych: nie określa sih nakazów, zakazów do-
puszczeń luc ograniczeń w tym zakresie, ze 
wzglhdu na crak wysthpowania przedmiotu 
tych ustaleńc 

7) szczegółowe zasady i warunki scalania  
i podziału nieruchomości ocjhtych planem: 
nie określa sih nakazów, zakazów dopusz-
czeń luc ograniczeń w tym zakresie, ze 
wzglhdu na crak wysthpowania przedmiotu 
tych ustaleńc 

8) szczególne warunki zagospodarowania te-
renów oraz ograniczenia w ich użytkowa-
niu, w tym zakaz zacudowy: nie określa sih 
nakazów, zakazów dopuszczeń luc ograni-
czeń w tym zakresie, ze wzglhdu na crak 
wysthpowania przedmiotu tych ustaleńc 

9) zasady modernizacji, rozcudowy i cudowy 
systemów komunikacji i infrastruktury tech-
nicznej: 
a) utrzymanie linii rozgraniczających dróg w 

minimalnej szerokości 10 m, 
c) nakaz cudowy nowych elementów ukła-

du komunikacyjnego wraz z komplekso-
wą cudową sieci uzcrojenia techniczne-
go, lokalizowanego w korytarzach infra-
struktury w liniach rozgraniczających 
dróg, 

c) dopuszczenie w liniach rozgraniczających 
dróg cudowy ociektów komunikacji pie-
szej i rowerowejc 

d) dopuszczenie w liniach rozgraniczających 
dróg urządzeń związanych z ocsługą 
komunikacji – zatok, parkingów, zieleni, 
elementów małej architektury i taclic re-
klamowychc 

10) sposóc i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i użytkowania terenów: 
nie określa sih nakazów, zakazów dopusz-
czeń luc ograniczeń w tym zakresie, ze 
wzglhdu na crak wysthpowania przedmiotu 
tych ustaleń. 

§ 8 

1. Ustala sih nasthpujące ogólne zasady powiązania 
terenów ocjhtych ustaleniami planu z urządze-
niami i sieciami uzcrojenia technicznego: 
1) realizacja nowych ociektów kucaturowych 

powinna sih odcywać wyłącznie po uprzed-
nim uzcrojeniu terenów cudowlanych w wy-
magane sieci infrastruktury, w powiązaniu z 
istniejącymi systemami uzcrojenia technicz-
negoc 

2) projektowane elementy sieci infrastruktury 
należy prowadzić w ocrhcie linii rozgranicza-
jących dróg lokalnych, dojazdowych i we-
wnhtrznych w uzasadnionych przypadkach 
dopuszcza sih odsthpstwa od tej zasadyc 

3) dopuszcza sih możliwość realizacji urządzeń  
i elementów sieci uzcrojenia technicznego 
poza terenami wyznaczonymi w planie, na 
ocszarze władania inwestora jako ociekty 
towarzyszące luc za zgodą właściciela tere-
nuc 

4) dopuszcza sih możliwość stosowania indywi-
dualnych luc grupowych systemów oczysz-
czania ścieków. 

§ 9 

1. Dla zaopatrzenia w wodh ustala sih: 
1) powiązanie terenów ocjhtych ustaleniami pla-

nu z układem magistralnym gminnej sieci 
wodociągowej za pośrednictwem uzupełnia-
jącego układu wodociągów rozdzielczych, 

2) sieci i urządzenia zaprojektować i wykonać 
zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi 
przez zarządch sieci. 

2. Dla odprowadzania i unieszkodliwiania ścieków 
ustala sih: 
1) powiązanie terenów ocjhtych ustaleniami pla-

nu z gminnym systemem kanalizacji sanitar-
nejc 

2) cudowh systemu kanalizacji przy wykorzysta-
niu układu kanalizacji grawitacyjno-pompowejc 

3) sieci i urządzenia zaprojektować i wykonać 
zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi 
przez zarządch siecic 

4) dopuszczenie lokalizacji oczyszczalni przydo-
mowych przy spełnieniu odpowiednich wa-
runków wielkości działki i wymagań grunto-
wych w przypadku craku możliwości skoor-
dynowania cudownictwa mieszkaniowego  
z cudową kanalizacji sanitarnej na terenach 
wyznaczonych w planiec 

X) realizowanie zciorników cezodpływowych na 
terenach nieocjhtych siecią kanalizacji sani-
tarnej oraz na terenach pozostałych do czasu 
wycudowania gminnego sytemu kanalizacjic 

6) gromadzenie ścieków pochodzenia zwierzh-
cego w specjalnych zciornikach, ze zorgani-
zowanym systemem ich wywozu i rolniczego 
wykorzystania. 

3. Dla odprowadzania wód opadowych i roztopo-
wych ustala sih: 
1) powiązanie terenów ocjhtych ustaleniami pla-

nu z układem lokalnych sieci kanalizacji desz-
czowejc 
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2) sieci i urządzenia zaprojektować i wykonać 
zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi 
przez zarządch sieci. 

4. Dla wywożenia i unieszkodliwiania odpadów 
stałych ustala sih: wywożenie odpadów zgodnie 
z warunkami odcioru oraz przepisami odrhcnymi 
oraz dosthpną technologią. 

X. Zakłada sih możliwość korzystania z indywidual-
nych źródeł ciepła z preferowaniem systemów 
ekologicznych. 

§ 10 

1. Korekty elementów istniejącego układu komuni-
kacyjnego mogą cyć dokonywane w projektach 
technicznych cudowy i modernizacji dróg, zaś 
ewentualne ich poszerzanie może sih odcywać 
wyłącznie za zgodą właścicieli gruntów, których 
to dotyczy. 

2. W granicach linii rozgraniczających dróg mogą 
cyć lokalizowane urządzenia związane z ocsługą 
komunikacji – zatoki, parkingi, kioski, elementy 
małej architektury i reklamy w trycie ocowiązu-
jących przepisów. 

3. Ustala sih utrzymanie ciągów pieszych na tere-
nach dotychczasowego zainwestowaniaoraz 
wprowadzenie ciągów pieszo-rowerowych w li-
niach rozgraniczających dróg. 

4. Ustala sih konieczność zachowania normatyw-
nych trójkątów widoczności na skrzyżowaniach 
dróg (KDD), a także wykluczenia cudowy no-
wych wjazdów na posesje w ocszarze oddzia-
ływania skrzyżowań. 

R o z d z i a ł   III 

§ 11 

Plan ustala stawkh procentową o wysokości 302, 
służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 
ust. 41 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.). 

R o z d z i a ł   IV 

PROEPISY KOŃCOWE 

§ 12 

Plan ustala zaopatrzenie terenów ocjhtych planem 
w Nowa Ruda i urządzenia uzcrojenia technicznego 
w ramach zadań własnych gminy. 

§ 13 

Wykonanie uchwały powierza sih Wójtowi Gminy 
Nowa Ruda. 

§ 14 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od 
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzhdowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
 
 

PRZEWODNICZĄCA 
RADY GMINY 

 
TERESA PAŹDZIERNIAK 
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Oałącznik graficzny nr 1 do uchwały Ra-
dy Gminy Nowa Ruda nr 157/XXIO/08  
z dnia 28 sierpnia 2008 r. (poz. 3158) 
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Oałącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy 
Nowa Ruda nr 157/XXIO/08 z dnia  
28 sierpnia 2008 r. (poz. 3158) 

 
Rozstrzygniecie w sprawie sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicz-
nej zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Szko-
ły Podstawowej w Ludwikowicach Kł., ul. Wiejska 1, położonej w obr bie wsi  
                                 Ludwikowice Kłodzkie, Gmina Nowa Ruda 
 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Rada Gminy Nowa Ruda 
określa nasthpujący sposóc realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, nale-
żących do zadań własnych gminy oraz zasady ich finansowania: 

§ 1 

Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej służące zaspokajaniu zciorowych potrzec 
mieszkańców zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1X91 z późn. zm.): 
1) cudowa sieci uzcrojenia technicznego w ocrhcie korytarzy infrastruktury w pasach 

drogowych oraz na terenach innych za zgodą właścicieli: 
a) wodociągowych, 
c) kanalizacji sanitarnej, 
c) kanalizacji deszczowej, 

§ 2 

Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, zaliczonych do zadań wła-
snych gminy, zapisanych w niniejszym planie miejscowym, podlega przepisom ustawy z 
dnia 30 czerwca 200X roku o finansach puclicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. 
zm.), przy czym: 
1) limity wydatków cudżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne są ujhte każdora-

zowo w cudżecie gminy na każdy rok, 
2) istnieją możliwości uciegania sih o dofinansowanie z funduszy strukturalnych UE  

(w zakresie cudowy ulic oraz uzcrojenia pozostającego w gestii gminy) i/luc współfi-
nansowania tych inwestycji z zainteresowanym inwestorem. 

 
 
 

Oałącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy 
Nowa Ruda nr 157/XXIO/08 z dnia  
28 sierpnia 2008 r. (poz. 3158) 

 
Rozstrzygni cie Rady Gminy Nowa Ruda w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Szkoły Podstawowej  
w Ludwikowicach Kł., ul. Wiejska 1, położonej w obr bie wsi Ludwikowice Kłodzkie,  
                                                   Gmina Nowa Ruda 
 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Rada Gminy Nowa Ruda nie 
przyjmuje rozstrzygnihć w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego dla ocszaru Szkoły Podstawowej w Ludwikowicach Kł., 
ul. Wiejska 1, położonej w ocrhcie wsi Ludwikowice Kłodzkie, Gmina Nowa Ruda, ze 
wzglhdu na crak przedmiotowych uwag. 
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3159 

UCHWAŁA RADY GMINY PODGÓROYN 
NR XXVII/219/08 

z dnia 16 września 2008 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla działek nr 345/34, 534/7 oraz 344/7  w Podgórzynie 

 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 
ze zmianami) oraz na podstawie art. 18 ust. 2 pkt X ustawy z dnia 8. marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1X91 
z 2001 r. ze zmianami) w związku z uchwałą nr XV/113/07 Rady Gminy 
Podgórzyn z dnia 28 listopada 2007 roku, po stwierdzeniu zgodności przyjh-
tych rozwiązań z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego gminy Podgórzyn uchwalonego uchwałą 
nr XLII/417/2002 Rady Gminy Podgórzyn z dnia 28 września 2002 r. 
z późn. zmianami Rada Gminy Podgórzyn uchwala, co nasthpuje: 

 
 

PROEPISY OGÓLNE 

§ 1 

1. Uchwala sih miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego dla działek nr 34X/34, X34/7 
oraz 344/7 w Podgórzynie. 

2. Granice ocszaru ocjhtego planem oznaczono w 
załączniku graficznym, sporządzonym na mapie 
w skali 1:1000, stanowiącej integralną czhść 
niniejszej uchwały. 

3. Integralnymi czhściami niniejszej uchwały są 
nasthpujące załączniki: 
1) załącznik nr 1 – rysunek planu sporządzony 

na mapie w skali 1:1000,  
2) załącznik nr 2 – rozstrzygnihcie o sposocie 

realizacji, zapisanych w planie, inwestycji  
z zakresu infrastruktury technicznej, które na-
leżą do zadań własnych gminy oraz zasadach 
ich finansowania. 

4. Załącznik nr 2  nie stanowi ustaleń planu. 
X. Przedmiotem planu jest ustalenie: 

1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgrani-
czających tereny o różnym przeznaczeniu 
luc różnych zasadach zagospodarowania, 

2) zasad  ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego, 

3) zasad  ochrony środowiska, przyrody i kra-
jocrazu kulturowego, 

4) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zacytków oraz dócr kultury współczesnej, 

X) wymagań wynikających z potrzec kształto-
wania przestrzeni puclicznych, 

6) parametrów i wskaźników kształtowania 
zacudowy oraz zagospodarowania terenu, 
w tym linii zacudowy, gacarytów ociektów 
i wskaźników intensywności zacudowy, 

7) granic i sposoców zagospodarowania tere-
nów luc ociektów  podlegających ochronie, 
ustalonych na podstawie odrhcnych przepi-
sów, w tym terenów górniczych, a także 
narażonych na niecezpieczeństwo powodzi 
oraz zagrożonych osuwaniem sih mas ziemi, 

8) szczegółowych  zasad i warunków  scalania 
i podziału nieruchomości ocjhtych  planem 
miejscowym, 

9) szczególnych  warunków  zagospodarowa-
nia terenów oraz ograniczenia  w ich użyt-
kowaniu, w tym zakazów zacudowy, 

10) zasad  modernizacji, rozcudowy i cudowy 
systemów komunikacji i infrastruktury tech-
nicznej, 

11) sposoców i terminów tymczasowego zago-
spodarowania, urządzania i użytkowania te-
renów, 

12) stawek procentowych, na podstawie któ-
rych ustala sih opłath, o której mowa w art. 
36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym, 

§ 2 

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

plan zagospodarowania przestrzennego dla 
działek nr 34X/34, X34/7 oraz 344/7 w Podgó-
rzynie, 

2) terenie – należy przez to rozumieć ocszar wy-
odrhcniony na rysunku planu liniami rozgrani-
czającymi oraz symcolem literowym i nume-
rem, 

3) przeznaczeniu podstawowym terenu – należy 
przez to rozumieć  przeznaczenie, które w ra-
mach realizacji planu winno stać sih dominują-
cą formą wykorzystania terenu. W ramach 
przeznaczenia podstawowego mieszczą sih 
elementy zagospodarowania towarzyszącego 
warunkujące prawidłową realizacjh funkcji pod-
stawowej, 

4) przeznaczeniu uzupełniającym terenu – należy 
przez to rozumieć przeznaczenie, które może 
cyć realizowane jako uzupełnienie funkcji pod-
stawowej, na terenach na których dopuszczają  
je przepisy szczegółowe niniejszej uchwały 
oraz w stopniu określonym tymi przepisami, 

X) terenach zabudowy usługowej – należy przez 
to rozumieć funkcjh terenów i ociektów służą-
cych działalności z zakresu:  
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a) ochrony zdrowia, lecznictwa uzdrowi-
skowego i odnowy ciologicznej, 

c) turystyki i hotelarstwa, 
c) gastronomii, 
d) rekreacji i wypoczynku, 
e) sportu, 
f) opieki społecznej, 
g) handlu detalicznego o powierzchni sprze-

dażowej nieprzekraczającej 400 m2, 
6) terenowe obiekty sportowe i rekreacyjne – 

należy przez to rozumieć cudowle sportowe 
i ociekty małej architektury służące rekreacji 
codziennej, 

7) obowiązującej linii rozgraniczającej – należy 
przez to rozumieć linih rozgraniczającą tere-
ny o różnym przeznaczeniu i różnych zasa-
dach zagospodarowania, której przecieg 
oznaczony na rysunku planu ma charakter 
wiążący i nie może ulegać przesunihciu, 

8) orientacyjnej linii rozgraniczającej – należy 
przez to rozumieć linih rozgraniczającą tere-
ny, której przecieg określony na rysunku 
planu może podlegać przesunihciu na wa-
runkach określonych w ustaleniach szcze-
gółowych planu. 

9) wskaźniku intensywności zabudowy – nale-
ży przez to rozumieć wartość stanowiącą 
stosunek powierzchni całkowitej kondygna-
cji nadziemnych stałych ociektów zlokali-
zowanych w ocrhcie terenu do powierzchni 
terenu.  

10) wskaźniku zabudowy terenu – należy przez 
to rozumieć wartość stanowiącą stosunek 
powierzchni zacudowy stałych ociektów 
zlokalizowanych w ocrhcie terenu do po-
wierzchni tego terenu,  

11) dachu symetrycznym – należy przez to ro-
zumieć dach o jednakowym kącie nachyle-
nia połaci oraz kalenicy (kalenicach) ciegną-
cej w osi (osiach) głównej cryły cudynku, 

12) wysokości zabudowy – należy przez to ro-
zumieć wysokość mierzoną od średniej 
rzhdnej terenu w miejscu posadowienia cu-
dynku do jego najwyższej kalenicy, 

13) nośniku reklamowym – należy przez to ro-
zumieć wolno stojące, trwale związane  
z gruntem urządzenia reklamowe, niepełnią-
ce równocześnie innych funkcji, 

14) obowiązujących przepisach szczególnych – 
należy przez to rozumieć przepisy prawa 
powszechnego i wydawane na ich podsta-
wie niezależne od planu decyzje administra-
cyjne, ocowiązujące w dniu wejścia w życie 
niniejszej uchwały oraz  wprowadzane  
w terminach późniejszych,  

§ 3 

Nasthpujące oznaczenia na rysunku planu są usta-
leniami ocowiązującymi: 
1) ocowiązujące linie rozgraniczające tereny o róż-

nym przeznaczeniu luc różnych zasadach zago-
spodarowania,  

2) orientacyjne linie rozgraniczające tereny o róż-
nym przeznaczeniu luc różnych zasadach zago-

spodarowania, z zastrzeżeniem ustaleń szczegó-
łowych niniejszej uchwały, 

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

4) oznaczenie wewnhtrznego  ciągu pieszo-jezdne-
go, 

X) strefa lokalizacji zacudowy, 
6) strefa zieleni nieurządzonej pełniącej funkcje 

przyrodnicze, 
7) granica planu rozumiana jako tożsama z przyle-

głymi do niej liniami rozgraniczającymi. 

USTALENIA SOCOEGÓŁOWE 

§ 4 

PROEONACOENIE TERENÓW ORAO LINIE ROOGRA-
NICOAJRCE TERENY O RÓŻNYM PROEONACOENIU  
 LUB RÓŻNYCH OASADACH GOSPODAROWANIA 

1. Teren U.1: 

1) przeznaczenie podstawowe teren zacudowy 
usługowej o której mowa w par. 2 pkt X ni-
niejszej uchwały, 

2) przeznaczenie uzupełniające: 
a) 2 lokale mieszkalne realizowane na rzecz 

przeznaczenia podstawowego, 
c) ociekty i urządzenia infrastruktury tech-

nicznej, 
3) orientacyjna linia rozgraniczająca może ulec 

przesunihciu w zakresie X,00 m,  

2. Tereny OP.1, OP.2: 

1) przeznaczenie podstawowe tereny zieleni 
urządzonej, 

2) przeznaczenie uzupełniające: 
a) teren ZP.1: 

– ociekty i urządzenia infrastruktury tech-
nicznej, 

– terenowe ociekty sportowe i rekreacyj-
ne, 

– parkingi zajmujące do 1X2 powierzchni 
terenu 

c) teren ZP.2: 
– ociekty i urządzenia infrastruktury tech-

nicznej, 
3) orientacyjne linie rozgraniczające mogą ulec 

przesunihciu: 
a) w sąsiedztwie terenu U.1 – w zakresie  

X,00 m, 
c) w sąsiedztwie terenu WS.1 w zakresie 

2X,00 m, 

3. Teren WS.1: 

1) przeznaczenie podstawowe teren wód po-
wierzchniowych, śródlądowych – staw ho-
dowlany luc/i służący rekreacji wodnej, 

2) przeznaczenie uzupełniające: 
a) ociekty infrastruktury technicznej związa-

ne z eksploatacją stawu, 
c) ociekty służące rekreacji wodnej, 

3) orientacyjna linia rozgraniczająca może ulec 
przesunihciu w zakresie 2X,00 m. 
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§ X 

OASADY OCHRONY I KSOTAŁTOWANIA ŁADU 
PROESTROENNEGO, KRAJOBRAOU KULTURO-
WEGO, DOIEDOICTWA KULTUROWEGO, OABYT-
KÓW I DÓBR KULTURY WSPÓŁCOESNEJ,  
A TAKŻE PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSOTAŁTO-
WANIA OABUDOWY ORAO OAGOSPODARO-
WANIA TERENU, W TYM LINIE OABUDOWY, 
GABARYTY OBIEKTÓW I WSKAŹNIKI  
                INTENSYWNOŚCI OABUDOWY 

1. Teren U.1: 

1) wprowadza sih nasthpujące zasady kształto-
wania ładu przestrzennego i krajocrazu kultu-
rowego: 
a) zacudowa kucaturowa może cyć lokali-

zowana wyłącznie w oznaczonej na ry-
sunku planu strefie lokalizacji zacudowy, 

c) poza ww. ocszarem dopuszcza sih sytu-
owanie: 
– dojść, dojazdów i otwartych parkin-

gów, 
– terenowych ociektów sportowych i re-

kreacyjnych, 
– zieleni urządzonej, 
– ociektów i urządzeń infrastruktury 

technicznej służących ocsłudze terenu, 
a także lokalnych i magistralnych sieci 
infrastruktury technicznej, 

c) rozplanowanie zacudowy i zagospodaro-
wanie terenu należy ukształtować w opar-
ciu o projekt zagospodarowania terenu 
wykonany dla całego terenu, 

d) maksymalna liczca cudynków lokalizowa-
nych w ocrhcie terenu – 3.  

2) ustala sih nasthpujące wymagania architek-
toniczne dotyczące projektowanej zacudowy: 
a) maksymalna wysokość zacudowy – 

16,00 m, 
c) maksymalna wysokość okapów – 10,00 m, 
c) dachy – symetryczne, o jednakowym ką-

cie nachylenia połaci zawartym w zakresie 
40-480, luc 18-220, z okapami wysunih-
tymi na min. 0,80 m, kryte dachówką, 

d) podstawowe materiały wykończeniowe ele-
wacji – tynk, drewno, kamień naturalny, 

3) ewentualne garaże mogą cyć lokalizowane 
wyłącznie jako wcudowane w cudynkach 
przeznaczenia podstawowego, 

4) Ustala sih nasthpujące wskaźniki wykorzy-
stania terenu:  
a) wskaźnik zacudowy terenu maksimum – 

0,2X, 
c) wskaźnik intensywności zacudowy mak-

simum 0,7X. 

2. Tereny OP.1, OP.2: 

1) wprowadza sih nasthpujące zasady kształto-
wania ładu przestrzennego i krajocrazu kultu-
rowego: 
a) teren ZP.1 

– zacudowh kucaturową ogranicza sih do 
jednego cudynku realizowanego na wa-
runkach określonych w punkcie 2, 

– teren należy zagospodarować w opar-
ciu o kompleksowy projekt ocejmujący 
cały teren, 

– w ocrhcie terenu wyklucza sih lokaliza-
cjh ciągów komunikacji kołowej, za wy-
jątkiem ewentualnego parkingu, sytu-
owanego w zachodniej czhści terenu, 
w sąsiedztwie terenu U.1 

c) teren ZP.2 – nie ustala sih. 
2) ustala sih nasthpujące wymagania architek-

toniczne dotyczące projektowanej zacudowy 
w ocrhcie terenu ZP.1: 
a) maksymalna wysokość cudynku –  

8,00 m, 
c) maksymalna powierzchnia zacudowy – 

200 m2, 
c) dach – stromy, symetryczny, o jednako-

wym kącie nachylenia połaci analogicznym 
jak w cudynkach lokalizowanych na tere-
nie U.1, 

d) pokrycie dachu oraz wykończenie elewacji 
– z zastosowaniem materiałów analogicz-
nych jak w cudynkach sytuowanych na 
terenie U.1. 

3. Teren WS.1 – nie ustala si . 

§ 6 

WYMAGANIA WYNIKAJRCE O POTROEB 
KSOTAŁTOWANIA PROESTROENI PUBLICONYCH 

Nie ustala sih – w ocszarze ocjhtym planem nie 
wysthpują tereny stanowiące przestrzeń pucliczną. 

§ 7 

OASADY OCHRONY ŚRODOWISKA I PROYRODY 

1. Teren U.1: 

1) energih dla celów grzewczych i technologicz-
nych należy pozyskiwać z wykluczeniem pa-
liw stałych, za wyjątkiem ciomasy, 

2) teren U.1 ze wzglhdów akustycznych kwali-
fikuje sih jako przeznaczony na cele uzdrowi-
skowe zgodnie art. 114 ustawy Prawo 
ochrony środowiska, 

3) ustala sih minimalny wskaźnik terenów ciolo-
gicznie czynnych na poziomie 2X2, 

4) ewentualna uciążliwość związana z działalno-
ścią prowadzoną w ocrhcie terenu nie może 
przekraczać jego granic, 

X) gospodarkh odpadami należy trwale rozwią-
zać w oparciu o ocowiązujące przepisy szcze-
gólne. 

2. Tereny OP.1, OP.2: 

1) tereny nie podlegają ochronie akustycznej w 
myśl art. 114 ustawy Prawo ochrony środo-
wiska, 

2) ustala sih minimalny wskaźnik terenów ciolo-
gicznie czynnych: 
a) teren ZP.1 – na poziomie 7X2., 
c) teren ZP.2 – na poziomie 8X2. 

3) na terenie ZP.1, w strefie zieleni nieurządzo-
nej pełniącej funkcje przyrodnicze, w tym 
związane z gniazdowaniem ptactwa wodne-
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go, ustala sih zakaz wszelkiego zainwesto-
wania oraz ingerencji w istniejące stosunki 
gruntowo-wodne. 

4) gospodarkh odpadami należy trwale rozwią-
zać w oparciu o ocowiązujące przepisy szcze-
gólne, 

3. Teren WS.1 – nie ustala si , 

§ 8 

GRANICE I SPOSOBY OAGOSPODAROWANIA 
TERENÓW LUB OBIEKTÓW  PODLEGAJRCYCH 
OCHRONIE, USTALONYCH NA PODSTAWIE 
ODRĘBNYCH PROEPISÓW, W TYM TERENÓW 
GÓRNICOYCH, A TAKŻE NARAŻONYCH NA 
NIEBEOPIECOEŃSTWO POWODOI ORAO 
   OAGROŻONYCH OSUWANIEM SIĘ MAS OIEMI  

Tereny ocjhte planem nie podlegają ochronie na 
podstawie przepisów szczególnych. 

§ 9 

SOCOEGÓŁOWE  OASADY I WARUNKI  SCALANIA 
I PODOIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH  

PLANEM MIEJSCOWYM 

Nie dopuszcza sih podziału terenu na działki cudow-
lane. 

§ 10 

SOCOEGÓLNE WARUNKI  OAGOSPODAROWANIA 
TERENÓW ORAO OGRANICOENIA W ICH 

UŻYTKOWANIU, W TYM OAKAOY OABUDOWY  

1. Tereny U.1, OP.1, WS.1 – nie ustala sih. 
2. Tereny OP.2 – ustala sih zakaz lokalizacji zacu-

dowy kucaturowej. 

§ 11 

OASADY MODERNIOACJI, ROOBUDOWY I BUDO-
WY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI  

I INFRASTRUKTURY TECHNICONEJ 

1. Ocsługh komunikacyjną ocszaru ocjhtego pla-
nem zapewnia sih poprzez wewnhtrzny ciąg pie-
szo-jezdny KDW/p-j.1. 

2. Dla ciągu, o którym mowa w ust. 1, ustala sih: 
1) szerokość w liniach rozgraniczających –  

8,00 m, 
2) szerokość jezdni – minimum X,00 m 

3. Ustala sih nasthpujące minimalne wskaźniki ilo-
ści miejsc parkingowych: 
1) dla hoteli – 1 miejsce/4 gości + 1 miejsce/ 

/X pracowników, 
2) dla usług gastronomii – 1 miejsce/6 miejsc 

konsumpcyjnych, 

3) dla ociektów opieki społecznej – 1 miej-
sce/160 m2 powierzchni użytkowej, 

4) dla pozostałych usług 1 miejsce /4 użytkow-
ników. 

4. Ustala sih nasthpujące zasady modernizacji roz-
cudowy i cudowy systemów infrastruktury tech-
nicznej: 
1) zaopatrzenie w wodh ustala sih z gminnej 

sieci wodociągowej luc z własnego ujhcia, 
2) gospodarkh ściekową należy rozwiązać po-

przez włączenie projektowanych ociektów do 
gminnej sieci kanalizacji sanitarnej luc w 
oparciu o rozwiązania indywidualne, 

3) wyposażenie w pozostałe media należy roz-
wiązać w oparciu o warunki określone przez 
gestorów sieci, 

4) w ocrhcie terenu nie dopuszcza sih lokalizacji 
masztów stacji cazowych telefonii komórko-
wej, 

X) dopuszcza sih lokalizacjh anten na cudyn-
kach, 

6) ograniczenia i wymagania dotyczące zacu-
dowy kucaturowej określone w par. X nie 
odnoszą sih do stacji transformatorowych, 

7) gospodarkh odpadami należy trwale uregulo-
wać na warunkach określonych w ocowiązu-
jących przepisach szczególnych. 

§ 12 

SPOSOBY I TERMINY TYMCOASOWEGO 
OAGOSPODAROWANIA, URORDOANIA 

I UŻYTKOWANIA TERENÓW 

Nie ustala sih. 

PROEPISY KOŃCOWE 

§ 13 

Ustala sih stawkh procentową służącą ustaleniu 
opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy  
o planowaniu i zagospodarowania przestrzennym – 
w wysokości 302. 

§ 14 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza sih Wójtowi 
Gminy Podgórzyn, 

§ 1X 

Uchwała wchodzi w życie w terminie 30 dni od 
daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzhdowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego.  
 

PRZEWODNICZACY 
RADY GMINY 

 
LEONARD JASKÓŁOWSKI 
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Oałącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy 
Podgórzyn nr XXVII/219/08 z dnia  
16 września 2008 r. (poz. 3159) 
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Oałącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy 
Podgórzyn nr XXVII/219/08 z dnia  
16 września 2008 r. (poz. 3159) 

 
 

ROOSTROYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIOACJI, OAPISANYCH W PLANIE, INWESTYCJI  
O OAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICONEJ, KTÓRE NALEŻR DO OADAŃ WŁASNYCH  
                           GMINY ORAO OASADACH ICH FINANSOWANIA 
 
W związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dzia-
łek nr 34X/34, X34/7 oraz 344/7 w Podgórzynie nie wystąpią  zocowiązania związane  
z realizacją inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań wła-
snych gminy i są wynikiem uchwalenia ww. planu. 

 
 
 

3160 

UCHWAŁA RADY GMINY PODGÓROYN 
NR XXVII/239/08 

z dnia 16 września 2008 r. 

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Podgórzyn z dnia 14 lutego 2008 r. 
Nr 0150-XVIII/135/08 w sprawie przyj cia na rok 2008 regulaminu wyna-
gradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez 
Gmin  Podgórzyn oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zaj ć 
dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych dla nauczycieli pełniących 
                       funkcje kierownicze i pedagogów szkolnych 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1X ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 
1X91 z późn. zm.) w związku z art. 30 ust. 6 i art. 42 ust. 7 i art. 49 ust. 1 
pkt 1 i ust. 2 oraz art. X4 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 
Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) 
po uzyskaniu opinii Dolnośląskiego Kuratora Oświaty we Wrocławiu i po 
uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli Rada 
Gminy Podgórzyn uchwala, co nasthpuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale Rady Gminy Podgórzyn z dnia 14 lute-
go 2008 r. nr 01X0-XVIII/13X/08 w sprawie przy-
jhcia regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół  
i placówek oświatowych prowadzonych przez Gmi-
nh Podgórzyn oraz wykazu tygodniowego ocowiąz-
kowego wymiaru godzin zajhć dydaktycznych, 
opiekuńczych i wychowawczych dla nauczycieli 
pełniących funkcje kierownicze  

i pedagogów szkolnych wprowadza sih nasthpującą 
zmianh: skreśla sih w całości § 31 pkt 1, który 
otrzymuje crzmienie : 

„§ 31 pkt 1 Ustala si  wykaz tygodniowego wy-
miaru godzin dydaktycznych, opiekuńczych i wy-
chowawczych dla dyrektorów, wicedyrektorów, 
nauczycieli pełniących inne stanowiska w szkole i 
placówce oświatowej, w wysokości określonej w 
tabeli: 

 
WYKAO TYGODNIOWEGO OBOWIROUJRCEGO WYMIARU GODOIN DYDAKTYCONYCH, 

OPIEKUŃCOYCH i WYCHOWAWCOYCH DLA DYREKTORÓW, WICEDYREKTORÓW, NAUCOYCIELI 
PEŁNIRCYCH INNE STANOWISKA W SOKOLE I PLACÓWCE OŚWIATOWEJ ORAO PEDAGOGÓW 

SOKOLNYCH 
 

Lp. Stanowisko Ilość godzin 

1. Dyrektor szkoły do 7 oddziałów 6 

2. Dyrektor szkoły 8 i wihcej oddziałów X 

3. Wicedyrektor szkoły 16 

4. Dyrektor przedszkola do 3 oddziałów 9 

X. Pracownik ciclioteki 30 

6. Pedagog szkolny 20 
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§ 2 

Wykonanie uchwały powierz sih Wójtowi Gminy 
Podgórzyn. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzhdowym Woje-

wództwa Dolnośląskiego, z mocą od 1 września 
2008 r. 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
LEONARD JASKÓŁOWSKI 

 
 
 
 

3161 

UCHWAŁA RADY GMINY W WIŃSKU 
NR XXXII/160/2008 

z dnia 9 października 2008 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 mar-
ca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku 
Nr 142, poz. 1X91 ze zmianami) oraz art. X ust. 1 ustawy z dnia 12 stycz-
nia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. 
z 2006 roku Nr 121, poz. 844 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy w Wiń-
sku uchwala, co nasthpuje: 

 
 

§ 1 

Ustala sih nasthpujące roczne stawki podatku od 
nieruchomości: 
1) od gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej, cez wzglhdu na sposóc zakwalifi-
kowania w ewidencji gruntów i cudynków 
0,70 zł od 1 m2 powierzchni 

c) pod jeziorami, zajhtych na zciorniki wodne re-
tencyjne luc elektrowni wodnych  
3,90 zł od 1 ha powierzchni 

c) pozostałych, w tym zajhtych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-
clicznego przez organizacje pożytku puclicz-
nego 
0,15 zł od 1 m2 powierzchni 

2) cudynków luc ich czhści: 
a) mieszkalnych 

0,60 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej 
c) związanych z prowadzeniem działalności go-

spodarczej oraz od cudynków mieszkalnych 
luc ich czhści zajhtych na prowadzenie dzia-
łalności gospodarczej  
17,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej 

c) zajhtych na prowadzenie działalności gospo-
darczej w zakresie ocrotu kwalifikowanym 
materiałem siewnym 
9,24 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej 

d) zajhtych na prowadzenie działalności gospo-
darczej w zakresie udzielania świadczeń 
zdrowotnych 
4,01 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej 

e) garaży 
6,64 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej 

f) zajhtych na niezarockowe cele użytkowe  
2,10 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej 

g) pozostałych, w tym zajhtych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-
clicznego przez organizacje pożytku puclicz-
nego 
6,50 zł od 1 m powierzchni użytkowej 

3) od cudowli luc ich czhści związanych z prowa-
dzeniem działalności gospodarczej 22 ich war-
tości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 
i ust. 3–7 ustawy o podatkach i opłatach lokal-
nych. 

§ 2 

Traci moc uchwała nr XVII/107/2007 Rady Gminy 
w Wińsku z dnia 7 listopada 2007 r. w sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od nieru-
chomości. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza sih Wójtowi Gminy 
Wińsko. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej 
ogłoszenia w Dzienniku Urzhdowym Województwa 
Dolnośląskiego, z mocą ocowiązującą od 1 stycznia 
2009 r. 
 

PRZEWODNICZĄCA 
RADY GMINY 

 
ZOFIA BARANOWSKA 
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3162 

OBWIESOCOENIE KOMISAROA WYBORCOEGO W LEGNICY 

z dnia 20 października 2008 r. 

 Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Or-
dynacja wycorcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 1X9, poz. 1X47, z 2004 r. Nr 2X, poz. 219, Nr 102, 
poz. 10XX i Nr 167, poz. 1760, z 200X r. Nr 17X, poz. 14X7, z 2006 r. 
Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 10XX,  Nr 1X9, poz. 1127 
i Nr 218, poz. 1X92, z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 112, poz. 766 oraz 
z 2008 r. Nr 96, poz. 607) Komisarz Wycorczy w Legnicy  podaje do pu-
clicznej wiadomości wyniki wycorów uzupełniających do Rady Gminy Piel-
grzymka 

 
 

I 

A. Wycory uzupełniające przeprowadzono w 1 okrhgu wycorczym. 
B. Wycierano 1 radnego spośród 1 kandydata zgłoszonego na 1 liście kandydatów. 
C. Wycrano 1 radnego. 

II 

Głosowania nie przeprowadzono w okrhgu wycorczym nr 4, w którym liczca zarejestro-
wanych kandydatów cyła równa liczcie mandatów w tym okrhgu. 

III 

Wyniki wycorów: 
Okr g wyborczy nr 4, w którym wycierano 1 radnego. 
A. Wycory odcyły sih. 
B. Głosowania nie  przeprowadzono. 
C. Radnym został wycrany 
z listy nr 1 KWW  NASOA WIEŚ 
KOROYSTKO MIROSŁAW 
 
 

KOMISARZ WYBORCZY 
W LEGNICY 

 
STANISŁAW RĄCZKOWSKI 
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OBWIESOCOENIE KOMISAROA WYBORCOEGO W WAŁBROYCHU 

z dnia 22 października 2008 r. 

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach w skła-
dzie Rady Miejskiej w Świdnicy 

 Na podstawie art. 182 i 183 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordyna-
cja wycorcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. 
z 2003 r. Nr 1X9, poz. 1X47, zm. Dz. U. z 2004 r. Nr 2X, poz. 219 
i Nr 102, poz. 10XX i Nr 167, poz. 1760, Dz. U. z 200X r. Nr 17X, 
poz. 14X7, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, 
poz. 10XX, Nr 1X9, poz. 1127 i Nr 218, poz. 1X92, Dz. U. z 2007 r. Nr 48, 
poz. 327 i Nr 112, poz. 766 oraz Dz. U. z 2008 r. Nr 96, poz. 607) i § 1 
uchwały Państwowej Komisji Wycorczej z dnia 2X marca 2002 r. w sprawie 
określenia właściwości terytorialnej komisarzy wycorczych, właściwości 
rzeczowej w zakresie wykonywania czynności o charakterze ogólnowoje-
wódzkim oraz trycu pracy komisarzy wycorczych (M,P. Nr 13, poz. 22X, 
Nr 37, poz. X89 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 114) Komisarz Wycorczy w Wał-
crzychu podaje do puclicznej wiadomości, że 
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1. Rada Miejska w Świdnicy uchwałą nr XXII/266/08 z dnia 29 sierpnia 2008 r. stwier-
dziła wygaśnihcie w okrhgu wycorczym Nr 4 mandatu radnego Edwarda 
MARCINISOYNA z listy nr X – KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP 

Na jego miejsce, na podstawie uchwały tej Rady nr XXIII/288/08 z dnia 10 października 
2008r. wstąpił Andrzej PROTASIUK – kandydat z tej samej listy, który w wycorach uzy-
skał kolejno najwihkszą liczch głosów, nie utracił prawa wycieralności i nie zachodzi wo-
cec niego przesłanka, o której mowa w art. 190 ust. 1 pkt 4 Ordynacji. 

 
 

KOMISARZ WYBORCZY 
W WAŁBRZYCHU 

 
MACIEJ EJSMONT 
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OBWIESOCOENIE WOJEWODY DOLNOŚLRSKIEGO 

z dnia 24 października 2008 r. 

w sprawie sprostowania bł du w Obwieszczeniu Przewodniczącego Rady 
Miasta Lubań z dnia 25 lutego 2004 r. w sprawie Statutu Miasta Lubań 
ogłoszonego w Dzienniku Urz dowym Województwa Dolnośląskiego Nr 65 
z dnia 9 kwietnia 2004 r., poz. 1292 ze zm. oraz w uchwale Rady Miejskiej 
w Lubinie nr XXXIV/127/08 z dnia 23 września 2008 r. w sprawie zmiany 
regulaminu wynagradzania nauczycieli ogłoszonej w Dzienniku Urz dowym 
Województwa Dolnośląskiego Nr 277 z dnia 16 października 2008 r., 
                                              poz. 2985 

 Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłasza-
niu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, (tekst jedno-
lity Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449 z późniejszymi zmianami) należy spro-
stować nasthpujący cłąd: 

 
 

1. w Ocwieszczeniu Przewodniczącego Rady Miasta Lucań z dnia 2X lutego 2004 r. w 
sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Miasta Lucań (załącznik nr 2) opucliko-
wanego w Dzienniku Urzhdowym Województwa Dolnośląskiego Nr 6X z dnia 9 kwiet-
nia 2004 r. pod poz. 1292 oraz w uchwale Rady Miasta Lucań z dnia 27 czerwca 
2006 w sprawie zmiany Statutu Miasta Lucań  (załącznik nr 4) opuclikowanej  
w Dzienniku Urzhdowym Województwa Dolnośląskiego Nr 170 z dnia 19 sierpnia 
2006 r., poz. 2672, w opisie hejnału Miasta zapis „skomponowany przez Pana Józefa 
Kuczko” zmienia sih na „skomponowany przez Pana Józefa Kućko”, 

2. w uchwale Rady Miejskiej w Lucinie nr XXXIV/127/08 z dnia 23 września 2008 r. 
zmieniającej uchwałh w sprawie ustalenia na 2008 r. regulaminów określających nie-
które zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, 
dla których Gmina Miejska Lucin jest organem prowadzącym, opuclikowanej w Dzien-
niku Urzhdowym Województwa Dolnośląskiego Nr 277 z dnia 16 października 2008 r. 
pod poz. 298X, w podpisie uchwały zamiast „Przewodniczący Rady Miejskiej Marek 
Bukowski”, powinno cyć „Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Bucnowski”. 

 
wz. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO 

 
ZDZISŁAW ŚREDNIAWSKI 

WICEWOJEWODA 
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Egzemplarze cieżące i z lat uciegłych oraz załączniki można nacywać: 

1) w punktach sprzedaży: 

– Dolnośląskiego Urzhdu Wojewódzkiego we Wrocławiu, X0-9X1 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-64-74, 

– Dolnośląskiego Urzhdu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Jeleniej Górze, X8-X06 Jelenia Góra, ul. Wiejska 29, tel. 0-7X/764-72-99, 

– Dolnośląskiego Urzhdu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Legnicy, X9-220 Legnica, ul. F. Skarcka 3, tel. 0-76/8X6-08-00 w. 401, 

– Dolnośląskiego Urzhdu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Wałcrzychu, X8-300 Wałcrzych, ul. Słowackiego 23a–24,  

tel. 0-74/849-40-70, 

2) w przypadku prenumeraty, na podstawie nadesłanego zamówienia w Dolnośląskim Urzhdzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Ocsługi 

Urzhdu, X0-9X1 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-02. 

Zciory Dziennika Urzhdowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszechnego wglądu w Bicliotece Urzhdowej Dolnośląskiego Urzhdu  

Wojewódzkiego we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, X0-9X1 Wrocław, tel. 0-71/340-62-X4. Treść wydawanych dzienników dosthpna jest  

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