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3187
ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEUO
NR 13
z dnia 27 października 2008 r.
w sprawie wyznaczenia aglomeracji Czernina Dolna
Na podsKawie arK. 43 usK. 2a usKawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo
wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, Nr 267, poz. 2255, z 2006 r.
Nr 170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 21, poz. 125, Nr 64,
poz. 427, Nr 75, poz. 493, Nr 88, poz. 587, Nr 147, poz. 1033, Nr 176,
poz. 1238, Nr 181, poz. 1286, Nr 231, poz. 1704) zarządza się, co nasKępuje:
§1
1. Wyznacza się aglomerację Czernina Dolna położoną na Kerenie powiaKu górowskiego z oczyszczalnią ścieków zlokalizowaną w miejscowości
Czernina Dolna, gmina Góra.
2. Przebieg granicy aglomeracji, o kKórej mowa
w usK. 1, oraz jej obszar są oznaczone na mapie
w skali 1:25 000, sKanowiącej załącznik nr 1 do
rozporządzenia.
3. W skład aglomeracji, o kKórej mowa w usK. 1,
wcuodzą nasKępujące miejscowości z Kerenu
gminy Góra: Curóścina, Czernina, Czernina Dol-

na, Czernina Górna, LigoKa, SKrumyk, Sułków,
WiKoszyce.
4. Równoważna liczba mieszkańców aglomeracji,
o kKórej mowa w usK. 1, wynosi 6 200.
§2
Rozporządzenie wcuodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia.
wz. WOJEWDO DOLNOŚLLSKIEGO
ZDZISŁAW ŚREDNIAWSKI
WICEWOJEWODA
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ZałZczniz nr 1 o rozporzZ zenia Wojewo y
DolnoślZsziego nr 13 z nia 27 paź zierniza
2008 r. (poz. 3187)

Dziennik Urzędowy
WojewódzKwa Dolnośląskiego Nr 291

– 23327 –

Poz. 3187

Dziennik Urzędowy
WojewódzKwa Dolnośląskiego Nr 291

– 23328 –

Poz. 3188

3188
ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEUO
NR 14
z dnia 27 października 2008 r.
zmieniajZce rozporzZ zenie w sprawie wyznaczenia aglomeracji: Długołęza,
Dobroszyce, Dzia owa Kło a, Uóra, Jelenia Uóra, Krosnowice, Lubań,
Mściwojów, Oława, Strzelin, Szzlarsza Poręba, Trzebnica, Wisznia Mała,
Wojcieszów, ZZbzowice ŚlZszie
Na podsKawie arK. 43 usK. 2a usKawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo
wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, Nr 267 poz. 2255, z 2006 r.
Nr 170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 21, poz. 125, Nr 64,
poz. 427, Nr 75, poz. 493, Nr 88, poz. 587, Nr 147, poz. 1033, Nr 176,
poz. 1238, Nr 181, poz. 1286, Nr 231, poz. 1704) zarządza się, co nasKępuje:
§1
W rozporządzeniu Wojewody Dolnośląskiego z dnia
4 lisKopada 2005 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji: Długołęka, Dobroszyce, Dziadowa Kłoda,
Góra, Jelenia Góra, Krosnowice, Lubań, Mściwojów, Oława, SKrzelin, Szklarska Poręba, Trzebnica,
Wisznia Mała, Wojcieszów, Ząbkowice Śląskie
(Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 234, poz. 3632, z 2007 r.
Nr 58, poz. 617) wprowadza się nasKępujące zmiany:
1) w § 4:
a) usK. 3 oKrzymuje brzmienie:
„3. W skład aglomeracji, o kKórej mowa
w usK. 1, wcuodzą nasKępujące miejscowości
z Kerenu gminy Góra: Góra, SKara Góra,
Włodków Dolny, Kruszyniec, Borszyn Mały,

Borszyn Wielki, Kłoda Górowska, Szedziec,
Ślubów, Zawieścice, Grabowno.;
b) usK. 4 oKrzymuje brzmienie:
„4. Równoważna liczba mieszkańców aglomeracji, o kKórej mowa w usK. 1, wynosi
27 500.”;
2) załącznik nr 4 zasKępuje się załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.
§2
Rozporządzenie wcuodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia.
wz. WOJEWODO DOLNOŚLLSKIEGO
ZDZISŁAW ŚREDNIAWSKI
WICEWOJEWODA
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DolnoślZsziego nr 14 z nia 27 paź zierniza
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3189
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SARDZIE
NR XXI/136/08
z dnia 25 września 2008 r.
w sprawie pobierania opłat za usługi świa czone przez prze szzola
na terenie Miasta i Uminy Sar o
Na podsKawie arK. 18 usK. 2 pkK 15 usKawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)
oraz arK. 14 usK. 5 usKawy z dnia 7 września 1991 r. o sysKemie oświaKy
(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) Rada Miejska w Bardzie
ucuwala, co nasKępuje:
§1

§3

Uwzględniając prawo dzieci w wieku przedszkolnym do bezpłaKnego nauczania i wycuowania w
zakresie podsKawy programowej wycuowania
przedszkolnego, o kKórej mowa w arK. 6 pkK 1
usKawy z dnia 7 września 1991 r. o sysKemie
oświaKy (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze
zmianami) usKala się, że odpłaKność za usługi
świadczone przez przedszkola, Kj. za zajęcia opiekuńczo-wycuowawcze w zakresie przekraczającym
realizację podsKawy programowej wycuowania
przedszkolnego wynosi 0,80 zł za godzinę.

Traci moc ucuwała nr V/31/03 z dnia 20 marca
2003 r. w sprawie opłaKy za świadczenia publicznego przedszkola, dla kKórego organem prowadzący
jesK Gmina Bardo.
§4
Ucuwała wcuodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym WojewódzKwa Dolnośląskiego.
PRZEWODNICZLCO
RADO MIEJSKIEJ

§2
Wykonanie ucuwały powierza się BurmisKrzowi
MiasKa i Gminy Bardo.

KAZIMIERA SZYMAŃSKA

3190
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W UŁUSZYCY
NR XX/115/2008
z dnia 15 września 2008 r.
w sprawie uc walenia miejscowego planu zagospo arowania przestrzennego obszaru zabu owy rezreacyjno-mieszzaniowej położonego w obrębie wsi
Łomnica, gm. Ułuszyca
Na podsKawie arK. 18 usK. 2 pkK 5 usKawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (KeksK jednoliKy Dz. U. z 2001 roku Nr 142,
poz. 1591 z późniejszymi zmianami) arK. 20, arK. 29 usK. 1 usKawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przesKrzennym (Dz. U.
z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz w związku z ucuwałą
nr XIII/68/2007 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 lisKopada 2007 roku
w sprawie przysKąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przesKrzennego oraz po sKwierdzeniu zgodności usKaleń planu miejscowego ze sKudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przesKrzennego gminy, Rada Miejska ucuwala, co nasKępuje:
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§1
1. Ucuwala się miejscowy plan zagospodarowania
przesKrzennego obszaru zabudowy rekreacyjnomieszkaniowej położonego w obrębie wsi Łomnica, gm. Głuszyca.
2. UsKalenia planu zawarKe są w Kekście niniejszej
ucuwały oraz na rysunku planu w skali 1:1000
sKanowiącym załącznik nr 1 do ucuwały. Rysunek planu obowiązuje w zakresie usKalonym legendą.
3. RozsKrzygnięcia o sposobie rozpaKrzenia uwag
do projekKu planu oraz sposobie realizacji, zapisanycu w planie, inwesKycji z zakresu in2rasKrukKury Kecunicznej, kKóre należą do zadań własnycu gminy, oraz zasadacu icu 2inansowania,
zawarKe są w załączniku nr 2 do ucuwały. RozsKrzygnięcia zawarKe w załączniku nr 2 nie są
usKaleniami planu.
§2
1. W obszarze objęKym planem obowiązują usKalenia doKyczące przeznaczenia i zagospodarowania Kerenów wydzielonycu liniami rozgraniczającymi i oznaczonycu na rysunku planu
symbolami:
1) MP – Keren zabudowy rekreacyjno-mieszkaniowej.
2) KD – droga dojazdowa.
3) KDW – droga wewnęKrzna.
2. UsKalenia w zakresie ocurony i kszKałKowania
ładu przesKrzennego:
1) na Kerenie przeznaczonym pod zabudowę
rekreacyjno-mieszkaniową usKala się realizację budynków rekreacyjno-mieszkalnycu
z możliwością lokalizacji obiekKów związanycu 2unkcjonalnie z podsKawowym przeznaczeniem Kerenu (np. garaż) oraz urządzeń Kowarzyszącycu: dojść, dojazdów,
obiekKów małej arcuiKekKury i ogrodzeń,
2) projekKowana zabudowa winna swoim cuarakKerem nawiązywać do uwarunkowań kulKurowycu regionu, nie może sKwarzać dysonansu z oKoczeniem i winna szanować środowisko naKuralne, zaleca się sKosowanie
arcuiKekKury inspirowanej cuarakKerem zabudowy regionalnej lub dobrej klasy arcuiKekKury współczesnej,
3) zakazuje się sKosowania jako maKeriałów
wykończeniowycu
plasKikowycu
lisKew
elewacyjnycu Kypu „siding”, blacuy 2alisKej
i Krapezowej oraz pre2abrykowanycu ogrodzeń beKonowycu.
3. Zasady ocurony środowiska, przyrody i krajobrazu kulKurowego:
1) obowiązuje sKosowanie dla celów grzewczycu urządzeń przyjaznycu dla środowiska
o niskiej emisji zanieczyszczeń,
2) usuwanie odpadów komunalnycu odbywać się
będzie w sysKemie gospodarki komunalnej,
3) nawierzcunie dojazdów i miejsc parkingowycu należy zabezpieczyć przed przenikaniem do grunKu i wód powierzcuniowycu
zanieczyszczeń ropopocuodnycu i innycu
subsKancji cuemicznycu.

Poz. 3190

4) należy zacuować isKniejący sKarodrzew.
4. Zasady ocurony dziedzicKwa kulKurowego i zabyKków oraz dóbr kulKury współczesnej –
w przypadku odkrycia w Krakcie prac ziemnycu
przedmioKu, co do kKórego isKnieje przypuszczenie, iż jesK on zabyKkiem, należy wsKrzymać
roboKy mogące uszkodzić lub zniszczyć zabyKek, zabezpieczyć przy użyciu dosKępnycu
środków przedmioK i miejsce odkrycia zabyKku
oraz niezwłocznie zawiadomić o Kym właściwego wojewódzkiego konserwaKora zabyKków,
a jeśli jesK Ko niemożliwe BurmisKrza MiasKa
Głuszyca (arK. 32 usK. 1 usKawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ocuronie zabyKków i opiece nad zabyKkami).
5. Wymagania wynikające z poKrzeb kszKałKowania przesKrzeni publicznycu:
1) niedopuszczalne jesK syKuowanie w obszarze objęKym planem Kakicu elemenKów zagospodarowania, kKóre swą wielkością,
2ormą lub kolorysKyką powodują dysonans
z oKoczeniem,
2) na obszarze zabudowy rekreacyjno-mieszkaniowej i na Kerenacu komunikacji obsługującej zabudowę wyklucza się lokalizację urządzeń reklamowycu wolno sKojącycu, zarówno na Kerenie działek jak i w przyległym
pasie drogowym.
6. ParameKry i wskaźniki kszKałKowania zabudowy
oraz zagospodarowania Kerenu:
Dla Kerenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem MP obowiązują nasKępujące usKalenia:
1) obowiązująca linia zabudowy oznaczona na
rysunku planu,
2) powierzcunia zabudowy nie może przekraczać 25% powierzcuni całkowiKej działki
budowlanej,
3) wysokość projekKowanej zabudowy nie może przekraczać dwócu kondygnacji łącznie z
poddaszem użyKkowym – mieszkaniowym,
możliwe jesK podpiwniczenie budynków rekreacyjno-mieszkalnycu,
4) poziom posadowienia parKeru nie może być
wyższy niż 0,5 m ponad średni poziom Kerenu,
5) dacuy sKrome, symeKryczne, o nacuyleniu
połaci dacuowej od 40O do 50O. Obowiązuje
pokrycie dacuu ceramiczne koloru czerwonego lub brązowego,
6) w zagospodarowaniu działek przeznaczonycu pod projekKowaną zabudowę minimum
60% icu powierzcuni należy przeznaczyć
pod zagospodarowanie biologicznie czynne
(zieleń przydomowa, zadrzewienia).
7. Granice i sposoby zagospodarowania Kerenów
lub obiekKów podlegającycu ocuronie – obszar
objęKy planem położony jesK w projekKowanym
Specjalnym Obszarze Ocurony Siedlisk NaKura
2000 „Góry Kamienne”. Zagospodarowanie Kerenu musi uwzględniać zasady zagospodarowania i ocurony walorów przyrodniczokrajobrazowycu określonycu w arK. 33 usKawy
z dnia 16 kwieKnia 2004 r. o ocuronie przyrody.
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8. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nierucuomości objęKycu planem.
Dla Kerenu projekKowanej zabudowy rekreacyjno-mieszkaniowej plan usKala przedsKawioną na
rysunku planu zasadę podziału Kerenu na działki
budowlane. Zasada podziału ma cuarakKer
orienKacyjny, dopuszcza się jej korekKę z zacuowaniem nasKępującycu kryKeriów:
a) zapewniony zosKanie bezpośredni dosKęp do
drogi (KDW),
b) minimalna powierzcunia działki budowlanej
nie może być mniejsza niż 1100 m2.
9. Szczególne warunki zagospodarowania Kerenów oraz ograniczenia w icu użyKkowaniu – na
Kerenie projekKowanej zabudowy rekreacyjnomieszkaniowej obowiązuje zakaz realizacji
obiekKów i urządzeń, kKóre nie są związane lub
kolidują z przeznaczeniem Kerenu.
10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
sysKemów komunikacji i in2rasKrukKury Kecunicznej:
1) obsługę komunikacyjną obszaru usKala się:
– isKniejącą drogą dojazdową (KD),
– projekKowaną drogą wewnęKrzną (KDW).
2) w zagospodarowaniu działki należy zapewnić min. 2 miejsca posKojowe dla samocuodów użyKkowników sKałycu i przebywającycu czasowo, wliczając w Ko garaż; sKanowiska posKojowe dla samocuodów osobowycu powinny mieć nawierzcunię uKwardzoną lub co najmniej grunKową sKabilizowaną, ze spadkiem zapewniającym spływ
wody.
3) zasady obsługi w zakresie in2rasKrukKury
Kecunicznej:

Poz. 3190
a) zaopaKrzenie w energię elekKryczną
z sieci elekKroenergeKycznej,
b) zaopaKrzenie w wodę z sieci wodociągowej lub ujęć lokalnycu,
c) odprowadzanie ścieków docelowo do
sieci kanalizacyjnej, w okresie przejściowym do oczyszczalni przydomowycu lub
zbiorników bezodpływowycu,
d) odprowadzanie wód opadowycu do
grunKu.
§3

Do czasu zmiany sposobu zagospodarowania Kerenów, o kKórycu mowa w § 2, pozosKają one w doKycuczasowym użyKkowaniu.
§4
UsKala się sKawkę procenKową służącą naliczeniu
jednorazowej opłaKy od wzrosKu warKości nierucuomości z KyKułu ucuwalenia planu, o kKórej mowa
w arK. 36 usK. 4 usKawy o planowaniu i zagospodarowaniu przesKrzennym, w wysokości 0%.
§5
Wykonanie ucuwały powierza się BurmisKrzowi
MiasKa Głuszyca.
§6
Ucuwała wcuodzi w życie po upływie 30 dni od
daKy jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym WojewódzKwa Dolnośląskiego.
PRZEWODNICZLCO
RADO MIEJSKIEJ
JAN CHMURA
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Poz. 3190
ZałZczniz nr 1 o uc wały Ra y Miejsziej
w Ułuszycy nr XX/115/2008 z
nia
15 sierpnia 2008 r. (poz. 3190)
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Poz. 3190 i 3191
ZałZczniz nr 2 o uc wały Ra y Miejsziej
w Ułuszycy nr XX/115/2008 z
nia
15 sierpnia 2008 r. (poz. 3190)

zawierający in2ormacje o sposobie rozpaKrzenia uwag do projekKu planu oraz o sposobie
realizacji, zapisanycu w planie inwesKycji z zakresu in2rasKrukKury Kecunicznej, należącycu
do zadań własnycu gminy i zasadacu icu 2inansowania
1. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag o projeztu miejscowego planu zagospo arowania przestrzennego obszaru zabu owy rezreacyjno-mieszzaniowej położonego w obrębie wsi Łomnica, gm. Ułuszyca.
Do projekKu planu nie wniesiono uwag w okresie przewidzianym na icu składanie jak
również w Krakcie dyskusji publicznej.
2. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanyc w planie inwestycji z zazresu infrastruztury tec nicznej, należZcyc o za ań własnyc gminy oraz zasa ic finansowania.
Na poKrzeby miejscowego planu zagospodarowania przesKrzennego wykonano prognozę skuKków 2inansowycu ucuwalenia planu miejscowego obszaru zabudowy rekreacyjno – mieszkaniowej położonego w obrębie wsi Łomnica, gm. Głuszyca.
Wynikiem prognozy są ekonomiczne skuKki realizacji planu przedsKawione w synKezie
wydaKków i wpływów.
Z prognozy wynika, że gmina nie ponosi skuKków 2inansowycu na in2rasKrukKurę Kecuniczną oraz Krans2ormację Kerenu.

3191
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W UŁUSZYCY
NR XX/116/2008
z dnia 15 września 2008 r.
w sprawie uc walenia miejscowego planu zagospo arowania przestrzennego obszaru położonego przy ulicy Dworcowej w Ułuszycy Uórnej, gm. Ułuszyca
Na podsKawie arK. 18 usK. 2 pkK 5 usKawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (KeksK jednoliKy Dz. U. z 2001 roku Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.), arK. 20, arK. 29 usK. 1 usKawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przesKrzennym (Dz. U. z 2003 r.
Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz w związku z ucuwałą nr XIII/67/2007
Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 29 lisKopada 2007 r. w sprawie przysKąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przesKrzennego oraz po sKwierdzeniu zgodności usKaleń planu miejscowego ze sKudium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przesKrzennego gminy, Rada
Miejska ucuwala, co nasKępuje:
§1
1. Ucuwala się miejscowy plan zagospodarowania
przesKrzennego obszaru położonego przy ulicy
Dworcowej w Głuszycy Górnej, gm. Głuszyca.
2. UsKalenia planu zawarKe są w Kekście niniejszej
ucuwały oraz na rysunku planu w skali 1:1000
sKanowiącym załącznik nr 1 do ucuwały. Rysunek planu obowiązuje w zakresie usKalonym legendą.
3. RozsKrzygnięcia o sposobie rozpaKrzenia uwag
do projekKu planu oraz sposobie realizacji, zapisanycu w planie, inwesKycji z zakresu in2rasKrukKury Kecunicznej, kKóre należą do zadań własnycu gminy, oraz zasadacu icu 2inansowania,
zawarKe są w załączniku nr 2 do ucuwały. RozsKrzygnięcia zawarKe w załączniku nr 2 nie są
usKaleniami planu.

§2
1. W obszarze objęKym planem obowiązują usKalenia doKyczące przeznaczenia i zagospodarowania Kerenów wydzielonycu liniami rozgraniczającymi i oznaczonycu na rysunku planu
symbolami:
1) 1 P/U – Keren zabudowy produkcyjno-usługowej.
2) 2 MN/U – Keren zabudowy mieszkaniowo-usługowej.
2. UsKalenia w zakresie ocurony i kszKałKowania
ładu przesKrzennego:
1) na Kerenie zabudowy produkcyjno-usługowej (oznaczonym na rysunku planu symbolem 1P/U) usKala się realizację obiekKów:
produkcyjnycu, usługowycu, magazynowycu, składowycu oraz budynków pomoc-
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niczycu (możliwa jesK adapKacja isKniejącycu
obiekKów), a Kakże obiekKów in2rasKrukKury
Kecunicznej i Kowarzyszącycu w zakresie:
komunikacji wewnęKrznej, obiekKów małej
arcuiKekKury, zieleni Kowarzyszącej, izolacyjnej oraz ogrodzeń,
2) na Krenie zabudowy mieszkaniowo-usługowej (oznaczonym na rysunku planu symbolem 2MN/U) usKala się realizację budynku
mieszkalnego jednorodzinnego oraz obiekKów służącycu działalności gospodarczej.
Możliwa jesK również lokalizacja na działce
obiekKów związanycu 2unkcjonalnie z podsKawowym przeznaczeniem Kerenu (np. garaż) oraz urządzeń Kowarzyszącycu: dojść,
dojazdów, obiekKów małej arcuiKekKury,
ogrodów przydomowycu i ogrodzeń
3) projekKowana zabudowa winna swoim cuarakKerem nawiązywać do uwarunkowań kulKurowycu regionu, nie może sKwarzać dysonansu z oKoczeniem i winna szanować środowisko naKuralne, zaleca się sKosowanie
arcuiKekKury inspirowanej cuarakKerem zabudowy regionalnej lub dobrej klasy arcuiKekKury współczesnej,
4) zakazuje się realizacji obiekKów i urządzeń,
kKóre nie są związane lub kolidują z przeznaczeniem Kerenu.
3. Zasady ocurony środowiska, przyrody i krajobrazu kulKurowego:
1) obowiązuje sKosowanie dla celów grzewczycu i Kecunologicznycu urządzeń przyjaznycu dla środowiska o niskiej emisji zanieczyszczeń,
2) uciążliwości wynikające z prowadzonej
działalności gospodarczej nie mogą wykraczać poza granice Kerenu, do kKórego inwesKor posiada KyKuł prawny,
3) usuwanie odpadów komunalnycu odbywać
się będzie w sysKemie gospodarki komunalnej,
4) gospodarkę
odpadami
wyKworzonymi
w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej należy rozwiązać zgodnie z obowiązującymi w Kym zakresie przepisami
szczególnymi,
5) nawierzcunie dojazdów i miejsc parkingowycu należy zabezpieczyć przed przenikaniem do grunKu i wód powierzcuniowycu
zanieczyszczeń ropopocuodnycu i innycu
subsKancji cuemicznycu,
6) należy zacuować isKniejący sKarodrzew.
4. Zasady ocurony dziedzicKwa kulKurowego i zabyKków oraz dóbr kulKury współczesnej –
w przypadku odkrycia w Kakcie prac ziemnycu
przedmioKu, co do kKórego isKnieje przypuszczenie, iż jesK on zabyKkiem należy wsKrzymać
roboKy mogące uszkodzić lub zniszczyć zabyKek, zabezpieczyć przy użyciu dosKępnycu
środków przedmioK i miejsce odkrycia zabyKku
oraz niezwłocznie zawiadomić o Kym właściwego wojewódzkiego konserwaKora zabyKków,
a jeśli jesK Ko niemożliwe BurmisKrza MiasKa
Głuszyca (arK. 32 usK. 1 usKawy z dnia 23 lipca

Poz. 3191

2003 r. o ocuronie zabyKków i opiece nad zabyKkami).
5. Wymagania wynikające z poKrzeb kszKałKowania przesKrzeni publicznycu:
1) niedopuszczalne jesK syKuowanie w obszarze objęKym planem Kakicu elemenKów zagospodarowania, kKóre swą wielkością,
2ormą lub kolorysKyką powodują dysonans
z oKoczeniem,
2) na obszarze zabudowy i na Kerenacu komunikacji obsługującej zabudowę wyklucza się
lokalizację urządzeń reklamowycu wolno
sKojącycu niezwiązanycu z prowadzoną
działalnością, zarówno na Kerenie działek jak
i w przyległym pasie drogowym.
6. ParameKry i wskaźniki kszKałKowania zabudowy
oraz zagospodarowania Kerenu:
1) dla Kerenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem 1P/U obowiązują nasKępujące
usKalenia:
a) nieprzekraczalna linia zabudowy oznaczona na rysunku planu,
b) powierzcunia zabudowy nie może przekraczać 50% powierzcuni całkowiKej
działki budowlanej,
c) wysokość projekKowanej zabudowy nie
może przekraczać dwócu kondygnacji
lub 8,00 m,
d) w zagospodarowaniu działki przeznaczonej pod projekKowaną zabudowę minimum 15% icu powierzcuni należy przeznaczyć pod zagospodarowanie biologicznie czynne (zieleń przydomowa, zadrzewienia) oraz zapewnić odpowiednią
liczbę miejsc parkingowycu dla samocuodów użyKkowników sKałycu i przebywającycu czasowo, sKosownie do poKrzeb wynikającycu z przeznaczenia Kerenu,
2) dla Kerenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem 2MN/U obowiązują nasKępujące
usKalenia:
a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej:
– powierzcunia zabudowy nie może
przekraczać 30% powierzcuni całkowiKej działki budowlanej,
– wysokość projekKowanej zabudowy
usKala się na dwie kondygnacje naziemne łącznie z poddaszem użyKkowym (mieszkalnym lub usługowym).
Możliwe jesK częściowe lub całkowiKe
podpiwniczenie budynków,
– dacuy symeKryczne, dwuspadowe
z możliwością wykonania okien dacuowycu i lukarn. Nacuylenie połaci
dacuowycu w granicacu od 40° do
45°,
b) dla zabudowy usługowej, gospodarczej,
iKp.:
– wysokość projekKowanej zabudowy
nie może przekraczać dwócu kondygnacji lub 8,00 m,
– dopuszcza się dacuy płaskie,
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c) w zagospodarowaniu działek przeznaczonycu pod projekKowaną zabudowę
minimum 20% icu powierzcuni należy
przeznaczyć pod zagospodarowanie biologicznie czynne (zieleń przydomowa,
zadrzewienia, uprawy ogrodnicze, iKp.).
Granice i sposoby zagospodarowania Kerenów
lub obiekKów podlegającycu ocuronie – obszar
objęKy planem położony jesK w projekKowanym
Specjalnym Obszarze Ocurony Siedlisk NaKura
2000 „Góry Kamienne”. Zagospodarowanie Kerenu musi uwzględniać zasady zagospodarowania i ocurony walorów przyrodniczo-krajobrazowycu określonycu w arK. 33 usKawy
z dnia 16 kwieKnia 2004 r. o ocuronie przyrody.
Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nierucuomości objęKycu planem – usKala
się możliwość wKórnego podziału Kerenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem 1 P/U,
przy zacuowaniu, dla powsKałycu w wyniku
podziału działek, dosKępu do drogi publicznej
(droga gminna).
Szczególne warunki zagospodarowania Kerenów oraz ograniczenia w icu użyKkowaniu –
nie usKala się szczególnycu warunków zagospodarowania Kerenów oraz ograniczeń w icu
użyKkowaniu.
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
sysKemów komunikacji i in2rasKrukKury Kecunicznej:
1) obsługę komunikacyjną obszaru usKala się
isKniejącą drogą powiaKową nr 3378 D (ul.
Dworcowa).
2) zasady obsługi w zakresie in2rasKrukKury
Kecunicznej:

Poz. 3191
a) zaopaKrzenie w energię elekKryczną
z sieci elekKroenergeKycznej,
b) zaopaKrzenie w wodę z sieci wodociągowej lub ujęć lokalnycu,
c) odprowadzanie ścieków docelowo do
sieci kanalizacyjnej, w okresie przejściowym do oczyszczalni przydomowycu lub
zbiorników bezodpływowycu,
d) odprowadzanie wód opadowycu do
grunKu.
§3

Do czasu zmiany sposobu zagospodarowania Kerenów, o kKórycu mowa w § 2, pozosKają one w
doKycuczasowym użyKkowaniu.
§4
UsKala się sKawkę procenKową służącą naliczeniu
jednorazowej opłaKy od wzrosKu warKości nierucuomości z KyKułu ucuwalenia planu, o kKórej mowa
w arK. 36 usK. 4 usKawy o planowaniu i zagospodarowaniu przesKrzennym, w wysokości 0%.
§5
Wykonanie ucuwały powierza się BurmisKrzowi
MiasKa Głuszyca.
§6
Ucuwała wcuodzi w życie po upływie 30 dni od
daKy jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym WojewódzKwa Dolnośląskiego.
PRZEWODNICZLCO
RADO MIEJSKIEJ
JAN CHMURA
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Poz. 3191
ZałZczniz nr 1 o uc wały Ra y Miejsziej
w Ułuszycy nr XX/116/2008 z
nia
15 września 20008 r. (poz. 3191)
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Poz. 3191 i 3192
ZałZczniz nr 1 o uc wały Ra y Miejsziej
w Ułuszycy nr XX/116/2008 z
nia
15 września 20008 r. (poz. 3191)

zawierający in2ormacje o sposobie rozpaKrzenia uwag do projekKu planu oraz o sposobie
realizacji, zapisanycu w planie inwesKycji z zakresu in2rasKrukKury Kecunicznej należącycu
do zadań własnycu gminy i zasadacu icu 2inansowania
c) Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag o projeztu miejscowego planu zagospo arowania przestrzennego obszaru położonego przy ulicy Dworcowej w Ułuszycy
Uórnej, gm. Ułuszyca.
Do projekKu planu nie wniesiono uwag w okresie przewidzianym na icu składanie jak
również w Krakcie dyskusji publicznej.
d) Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanyc w planie inwestycji z zazresu infrastruztury tec nicznej należZcyc
o za ań własnyc gminy oraz zasa ic finansowania.
Na poKrzeby miejscowego planu zagospodarowania przesKrzennego wykonano prognozę skuKków 2inansowycu ucuwalenia planu miejscowego obszaru położonego przy ulicy Dworcowej w Głuszycy Górnej, gm. Głuszyca.
Wynikiem prognozy są ekonomiczne skuKki realizacji planu przedsKawione w synKezie
wydaKków i wpływów.
Z prognozy wynika, że gmina nie ponosi skuKków 2inansowycu na in2rasKrukKurę Kecuniczną oraz Krans2ormację Kerenu.

3192
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W OŁAWIE
NR XX /202/08
z dnia 25 września 2008 r.
w sprawie uc walenia miejscowego planu zagospo arowania przestrzennego terenu położonego w Oławie w osie lu Nowy Otoz
Na podsKawie arK. 18 usK. 2 pkK 5 usKawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
i arK. 20 usK. 1 usKawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przesKrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz w
nawiązaniu do ucuwały nr XXVII/213/04 Rady Miejskiej z dnia 30 września
2004 r. o przysKąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przesKrzennego obszaru położonego w Oławie, w osiedlu Nowy OKok,
po sKwierdzeniu zgodności usKaleń planu z zapisem „SKudium uwarunkowań
i Kierunków Zagospodarowania PrzesKrzennego gminy Oława” ucuwalonym
ucuwałą nr XLVIII/367/06 Rady Miejskiej w Oławie z dnia 8 marca 2006 r.
Rada Miejska w Oławie ucuwala, co nasKępuje:
ROZDZIAŁ I

§2

PRZEPISY OUÓLNE

UsKalenia planu wyrażone są w posKaci:
1. rysunku planu w skali 1:2000 sKanowiącego
załącznik gra2iczny do niniejszej ucuwały, obowiązującego w zakresie: granic obszaru objęKego
planem, 2unkcji Kerenów, linii rozgranicza-jącycu
Kereny o różnycu 2unkcjacu, linii isKniejącycu gazociągów wysokiego ciśnienia, linii projekKowanego gazociągu wysokiego ciśnienia, granic sKre2y konKrolowanej od projekKowanego gazociągu
wysokiego ciśnienia, granic sKre2 ocuronnycu od
isKniejącycu gazociągów wysokiego ciśnienia,
obowiązującycu linii zabudowy, nieprzekraczalnycu linii zabudowy oraz granicy sKre2y ocurony
zabyKków arcueologicznycu;

§1
Ucuwala się miejscowy plan zagospodarowania
przesKrzennego obszaru położonego w Oławie, w
osiedlu Nowy OKok, ograniczonego od sKrony północno-wscuodniej linią kolejową, od sKrony
wscuodniej – rowem melioracyjnym na dz. nr ew.:
2 i 21, od sKrony południowo-wscuodniej – ul.
BrylanKową, od sKrony południowo-zacuodniej granicami dz. nr ew. 4/11 (AM 54) i 4 (AM 53), od
sKrony zacuodniej - ul. Szmaragdową, zgodnie z
załącznikiem gra2icznym do ucuwały, zwany dalej
w skrócie MPZP OŁAWA NOWY OTOK PÓŁNOC.
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2. zasad zagospodarowania Kerenów określonycu
w rozdziale II niniejszej ucuwały;
3. zasad obsługi w zakresie in2rasKrukKury Kecunicznej określonycu w rozdziale III niniejszej
ucuwały;
4. zasad ocurony środowiska określonycu w rozdziale IV niniejszej ucuwały;
5. zasad ocurony dziedzicKwa kulKurowego i zabyKków określonycu w rozdziale V niniejszej
ucuwały.

2.

§3
Ilekroć w przepisacu niniejszej ucuwały jesK mowa
o:
1. planie – należy przez Ko rozumieć MPZP OŁAWA
NOWY OTOK PÓŁNOC, o kKórym mowa w § 1
ucuwały;
2. rysunzu planu – należy przez Ko rozumieć rysunek w skali 1:2000 sKanowiący inKegralną część
niniejszej ucuwały;
3. terenie – należy przez Ko rozumieć obszar ograniczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem 2unkcji zgodnie
z oznaczeniami gra2icznymi określonymi w legendzie;
4. bu ynzu pomocniczym – należy przez Ko rozumieć garaż oraz budynek gospodarczy;
5. infrastruzturze towarzyszZcej – należy przez Ko
rozumieć niezbędne urządzenia budowlane, zieleń Kowarzyszącą zabudowie i obiekKy małej arcuiKekKury;
6. powierzc ni zabu owy – należy przez Ko rozumieć powierzcunię zajęKą przez budynki.
7. nieuciZżliwej funzcji usługowej lub nieuciZżliwej
zabu owie usługowej – należy przez Ko rozumieć
inwesKycje niezaliczone do przedsięwzięć mogącycu znacząco oddziaływać na środowisko,
wymagające sporządzenia raporKu, zgodnie
z wymogami sKosownycu przepisów o ocuronie
środowiska.
8. obowiZzujZcej linii zabu owy – należy przez Ko
rozumieć linię, na kKórej powinna znajdować się
min. 60% szerokości ściany elewacji 2ronKowej
budynku, nie doKyczy: balkonów, wykuszy dacuowycu, okapów dacuu, gzymsów oraz scuodów wejściowycu do budynków;
9. nieprzezraczalnej linii zabu owy – należy przez
Ko rozumieć linię, kKórej nie może przekroczyć
zewnęKrzny obrys budynku, nie doKyczy: balkonów, wykuszy dacuowycu, okapów dacuu oraz
gzymsów i scuodów.
R O Z D Z I A Ł II
ZASADY ZAUOSPODAROWANIA TERENÓW
§4
Ustalenia ogólne w zazresie zasa zabu owy
oraz zagospo arowania terenów
W granicacu obszaru objęKego planem obowiązują
nasKępujące usKalenia ogólne doKyczące zasad zagospodarowania Kerenów mieszkaniowycu:
1. InwesKycje w zakresie budownicKwa mieszkaniowego na Kerenacu od 6MN do 15MN winny
być realizowane wyłącznie jako inwesKycje zor-

3.
4.

5.
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ganizowane, Kzn., dla co najmniej jednego całego Kerenu, według jednego projekKu z jednoliKycu
maKeriałów i w jednoliKej kolorysKyce;
W pozosKałycu Kerenacu zabudowy mieszkaniowej, w przypadku realizacji inwesKycji zorganizowanycu, w celu zacuowania ładu przesKrzennego i zapewnienia jednorodnego cuarakKeru arcuiKekKury w poszczególnycu Kerenacu obowiązują nasKępujące usKalenia: kszKałK dacuu, użyKe
maKeriały, deKale arcuiKekKoniczne, kolorysKyka,
elemenKy małej arcuiKekKury i ogrodzenia winny
zacuować jednoliKą sKylisKykę;
Ściany budynków winny być wykończone Kynkiem lub z użyciem cegły licowej, nie dopuszcza
się realizacji budynków z bali drewnianycu;
Ogrodzenia 2ronKowe winny być realizowane
jako ażurowe o wysokości 160 cm, w Kym wysokość podmurówki winna wynosić 50 cm; dopuszcza się rezygnację z ogrodzeń 2ronKowycu
dla całego Kerenu;
UsKalenia doKyczące kszKałKu dacuu doKyczą min.
50% powierzcuni rzuKu całego budynku w obrysie ścian zewnęKrznycu.
§5

Przeznaczenie terenów, zasa y oc rony i zształtowania ła u przestrzennego, parametry i wszaźnizi
zształtowania zabu owy oraz zagospo arowania
terenów
1. Wyznacza się Kereny oznaczone na rysunku planu symbolami: od 1MN o 5MN, dla kKórycu
obowiązują nasKępujące usKalenia:
1) PodsKawowe przeznaczenie Kerenu: tereny
zabu owy mieszzaniowej je noro zinnej –
rezerwa;
2) Za zgodne z podsKawowym przeznaczeniem
Kerenu uznaje się: lokalizację, z zasKrzeżeniem
usKaleń zawarKycu w § 10, budynków mieszkalnycu jednorodzinnycu wraz z budynkami
pomocniczymi oraz in2rasKrukKurą Kowarzyszącą, w Kerenie 5MN rezerwa obejmuje
część Kerenu;
3) Za zgodne z planem uznaje się ponadKo:
a) lokalizację Kowarzyszącej nieuciążliwej
2unkcji usługowej (z wykluczeniem części
Kerenu 1MN, 4MN położonycu w obrębie
oznaczonej sKre2y 65 m od gazociągu, w
Kerenie 5MN usługi zabronione),
b) lokalizację urządzeń i sieci in2rasKrukKury
Kecunicznej;
4) Zasady ocurony i kszKałKowania ładu przesKrzennego:
a) zabudowa może być realizowana wyłącznie jako wolno sKojąca,
b) usługi mogą być realizowane wyłącznie
jako wbudowane w budynek mieszkalny
lub dobudowane do budynku mieszkalnego,
c) obowiązują określone na rysunku planu
nieprzekraczalne linie zabudowy,
d) obowiązują dacuy dwu- lub wielospadowe, kryKe dacuówką lub maKeriałem imiKującym dacuówkę, dopuszcza się dacuy
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łamane, mansardowe z lukarnami i oknami
dacuowymi,
e) obowiązuje podział na działki zgodny z rysunkiem planu;
5) ParameKry i wskaźniki kszKałKowania zabudowy i zagospodarowania Kerenu:
a) dopuszczalna powierzcunia zabudowy maksymalnie 20% powierzcuni działki,
b) dopuszczalna wysokość budynków mieszkalnycu – maksymalnie 9 ,0 m, a budynków pomocniczycu – maksymalnie 7,0 m,
liczone od powierzcuni Kerenu do kalenicy
dacuu;
c) dopuszczalny kąK nacuylenia głównycu
połaci dacuowycu – od 30° do 45°.
2. Wyznacza się Kereny oznaczone na rysunku planu symbolami: o 6MN o 15MN, dla kKórycu
obowiązują nasKępujące usKalenia:
1) PodsKawowe przeznaczenie Kerenu: tereny
zabu owy mieszzaniowej je noro zinnej;
2) Za zgodne z podsKawowym przeznaczeniem
Kerenu uznaje się: lokalizację budynków
mieszkalnycu wraz z budynkami pomocniczymi oraz in2rasKrukKurą Kowarzyszącą;
3) Za zgodne z planem uznaje się ponadKo:
a) lokalizację Kowarzyszącej nieuciążliwej
2unkcji usługowej ( w Kerenacu 6MN,
7MN, 8MN usługi dopuszczone po przełożeniu gazociągu GI i realizacji gazociągu
GIII),
b) lokalizację urządzeń i sieci in2rasKrukKury
Kecunicznej;
4) Zasady ocurony i kszKałKowania ładu przesKrzennego:
a) zabudowa w granicacu całego Kerenu może być realizowana wyłącznie jako szeregowa albo wolno sKojąca lub bliźniacza
z garażami usyKuowanymi na granicy
działki łączącymi w pary budynki mieszkaniowe,
b) usługi mogą być realizowane wyłącznie
jako wbudowane w budynek mieszkalny,
c) obowiązują określone na rysunku planu
obowiązujące oraz nieprzekraczalne linie
zabudowy,
d) obowiązują dacuy dwu- lub wielospadowe, kryKe dacuówką lub maKeriałem imiKującym dacuówkę,
e) w przypadku realizacji zabudowy szeregowej obowiązuje podział na działki zgodny z rysunkiem planu,
5) ParameKry i wskaźniki kszKałKowania zabudowy i zagospodarowania Kerenu:
a) powierzcunia usług w budynku mieszkalnym nie może przekraczać 30% powierzcuni użyKkowej budynku, a na działkacu narożnycu 50% powierzcuni użyKkowej budynku,
b) dopuszczalna powierzcunia zabudowy maksymalnie 40% powierzcuni działki,
c) dopuszczalna wysokość budynków mieszkalnycu – maksymalnie 9,0 m, a budynków pomocniczycu – maksymalnie 6,0 m,
liczone od powierzcuni Kerenu do kalenicy
dacuu;
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d) dopuszczalny kąK nacuylenia głównycu
połaci dacuowycu – od 30° do 45°.
e) podział Kerenu zgodny z rysunkiem planu,
przy zamianie na zabudowę wolno sKojącą
lub bliźniaczą dopuszcza się inny podział
na działki budowlane,
3. Wyznacza się Kereny oznaczone na rysunku planu symbolami o 16MN o 34MN , dla kKórycu
obowiązują nasKępujące usKalenia:
1) PodsKawowe przeznaczenie Kerenu: tereny
zabu owy mieszzaniowej je noro zinnej;
2) Za zgodne z podsKawowym przeznaczeniem
Kerenu uznaje się: lokalizację budynków
mieszkalnycu jednorodzinnycu wraz z budynkami pomocniczymi oraz in2rasKrukKurą Kowarzyszącą;
3) Za zgodne z planem uznaje się ponadKo:
a) lokalizację Kowarzyszącej nieuciążliwej
2unkcji usługowej (z wykluczeniem części
Kerenu 16MN położonycu w obrębie oznaczonej sKre2y 65m od gazociągu, w Kerenacu 23MN, 24MN, 25MN i 26MN usługi
dopuszczone po przełożeniu gazociągu GI i
realizacji gazociągu GIII, w Kerenie 27MN
usługi wykluczone),
b) lokalizację urządzeń i sieci in2rasKrukKury
Kecunicznej;
4) Zasady ocurony i kszKałKowania ładu przesKrzennego:
a) zabudowa może być realizowana wyłącznie jako wolno sKojąca, w Kerenacu 23MN;
24MN; 25MN i 26MN dopuszcza się zabudowę szeregową
b) usługi mogą być realizowane wyłącznie
jako wbudowane w budynek mieszkalny
lub dobudowane do budynku mieszkalnego,
c) obowiązują określone na rysunku planu
nieprzekraczalne linie zabudowy ,
d) obowiązują dacuy dwu- lub wielospadowe, kryKe dacuówką lub maKeriałem imiKującym dacuówkę,
e) obowiązuje podział na działki zgodny z rysunkiem planu;
5) ParameKry i wskaźniki kszKałKowania zabudowy i zagospodarowania Kerenu:
a) w Kerenacu 23MN; 24MN; 25MN i 26MN
zabudowa w granicacu całego Kerenu może być realizowana wyłącznie jako wolno
sKojąca lub bliźniacza z garażami usyKuowanymi na granicy działki łączącymi w
pary budynki mieszkaniowe albo szeregowa, parameKry zabudowy szeregowej jak
w usKępie 2 pkK 4b, 4d oraz 5a, 5b, 5c,
5d,
b) dla zabudowy szeregowej podział na działki nie węższe niż 9m,
c) dopuszczalna powierzcunia zabudowy maksymalnie 30% powierzcuni działki,
d) dopuszczalna wysokość budynków mieszkalnycu – maksymalnie 12,0 m, a budynków pomocniczycu – maksymalnie 8,0 m,
liczone od powierzcuni Kerenu do kalenicy
dacuu,
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e) dopuszczalny kąK nacuylenia głównycu połaci
dacuowycu – od 30° do 45°,
2) w Kerenacu 16MN, 17MN obowiązuje usKawienie budynków mieszkalnycu główną kalenicą równolegle do ulicy, w Kerenacu 28MN i
29MN obowiązuje usKawienie budynków
mieszkalnycu główną kalenicą prosKopadle do
ulicy.
4. Wyznacza się Keren oznaczony na rysunku planu
symbolem 1U, dla kKórego obowiązują nasKępujące usKalenia szczegółowe:
1) PodsKawowe przeznaczenie Kerenu: tereny
zabu owy usługowej;
2) Za zgodne z podsKawowym przeznaczeniem
Kerenu uznaje się: lokalizację obiekKów związanycu z prowadzeniem akKywności gospodarczej o cuarakKerze usługowym: usługi
uandlu, gasKronomii, zdrowia, kulKury wraz z
in2rasKrukKurą Kowarzyszącą;
3) Za zgodne z planem uznaje się ponadKo:
a) lokalizację urządzeń i sieci in2rasKrukKury
Kecunicznej;
4) Zasady ocurony i kszKałKowania ładu przesKrzennego:
a) obowiązują określone na rysunku planu
nieprzekraczalne linie zabudowy oraz
obowiązujące linie zabudowy,
b) zabudowa usługowa według jednoliKej
koncepcji zagospodarowania całego Kerenu, dopuszcza się wydzielenie działek
o minimalnej powierzcuni 1500 m2 i inwesKowanie odrębne na wydzielonycu działkacu, obiekKy połączone wzdłuż granic
działek, dopuszcza się wolno sKojące,
c) od 2ronKu działki przesKrzeń dosKępna dla
klienKów – obowiązuje zakaz realizacji
ogrodzenia,
d) od sKrony zieleni parkowej miejsca rekreacyjne – ogródki leKnie, zakaz lokalizacji
budynków pomocniczycu i wiaK na zapleczu,
e) dacuy dwu- lub wielospadowe, dopuszcza
się dacuy płaskie,
5) ParameKry i wskaźniki kszKałKowania zabudowy i zagospodarowania Kerenu:
a) dopuszczalna powierzcunia zabudowy –
maksymalnie 50% powierzcuni działki,
b) dopuszczalna powierzcunia sprzedaży w
poszczególnycu obiekKacu uandlowycumaksymalnie 200 m2,
c) dopuszczalna wysokość obiekKów – maksymalnie dwie kondygnacje lecz nie więcej
niż 12,0 m, liczona od powierzcuni Kerenu
do kalenicy dacuu.
5. Wyznacza się Keren oznaczony na rysunku planu
symbolem 1US, dla kKórego obowiązują nasKępujące usKalenia szczegółowe:
1) PodsKawowe przeznaczenie Kerenu: tereny
usług sportu i rezreacji;
2) Za zgodne z podsKawowym przeznaczeniem
Kerenu uznaje się: lokalizację urządzeń i
obiekKów sporKu i rekreacji – boisk sporKowycu, korKów Kenisowycu, wraz z in2rasKrukKurą Kowarzyszącą;
3) Za zgodne z planem uznaje się ponadKo:
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a) lokalizację budynku szaKni,
b) lokalizację budynku zaplecza saniKarnego,
c) lokalizację urządzeń i sieci in2rasKrukKury
Kecunicznej;
d) dopuszcza się przekrycie balonowe lub
namioKowe całego lub części Kerenu,
4) Zasady ocurony i kszKałKowania ładu przesKrzennego:
a) obowiązuje określona na rysunku planu
nieprzekraczalna linia zabudowy,
b) obowiązują dacuy dwu - lub wielospadowe,
c) konieczność pozosKawienia przejścia pieszego pomiędzy Kerenami ZP
5) ParameKry i wskaźniki kszKałKowania zabudowy i zagospodarowania Kerenu:
a) dopuszczalna powierzcunia zabudowy pod
budynkiem szaKni - maksymalnie 100 m2,
b) dopuszczalna powierzcunia zabudowy pod
budynkiem zaplecza saniKarnego - maksymalnie 50 m2,
c) dopuszczalna wysokość obiekKów – maksymalnie 6,0 m, liczona od powierzcuni
Kerenu do kalenicy dacuu.
6. Wyznacza się Keren oznaczony na rysunku planu
symbolem 1P, dla kKórego obowiązują nasKępujące usKalenia szczegółowe:
1) PodsKawowe przeznaczenie Kerenu: tereny
obieztów pro uzcyjnyc , szła ów i magazynów;
2) Za zgodne z podsKawowym przeznaczeniem
Kerenu uznaje się: lokalizację obiekKów związanycu z prowadzeniem akKywności gospodarczej o cuarakKerze przemysłowym i usługowym, oraz usług dla ludności wraz z budynkami pomocniczymi oraz in2rasKrukKurą
Kowarzyszącą;
3) Za zgodne z planem uznaje się ponadKo:
a) lokalizację, w zależności od rodzaju inwesKycji, pasów zieleni o cuarakKerze izolacyjnym i innycu zabezpieczeń wymaganycu przepisem szczególnym,
b) lokalizację środków ocurony czynnej Kakicu jak przesłony akusKyczne z maKeriałów dźwiękocułonnycu ograniczającycu
uałas emiKowany poza obszar zakładu produkcyjnego do warKości normaKywnycu,
c) lokalizację urządzeń i sieci in2rasKrukKury
Kecunicznej, w Kym komunikacji wewnęKrznej zgodnie z zapoKrzebowaniem,
d) wyklucza się lokalizację budynków użyKeczności publicznej, w oznaczonej sKre2ie
65 m od osi gazociągu;
4) Zasady ocurony i kszKałKowania ładu przesKrzennego:
a) arcuiKekKura obiekKów winna być dosKosowana do współczesnycu 2orm arcuiKekKury przemysłowej,
b) obowiązują nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 15,0 m od linii rozgraniczającycu Kerenu; pomiędzy granicą Kerenu
przy ulicy KDL 2 a linią zabudowy – zieleń
o cuarakKerze izolacyjnym, wzdłuż Kerenów kolejowycu pas średniowysokiej
zieleni izolacyjnej,
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5) ParameKry i wskaźniki kszKałKowania zabudowy i zagospodarowania Kerenu:
a) dopuszczalna powierzcunia zabudowy –
maksymalnie 50% powierzcuni działki,
b) powierzcunia biologicznie czynna min.
20% działki,
c) dopuszczalna powierzcunia sprzedaży w
obiekKacu uandlowycu – maksymalnie
900m2,
d) dopuszczalna wysokość budynku – maksymalnie 15,0 m, liczone od powierzcuni
Kerenu do górnej powierzcuni dacuu.
7. Wyznacza się Keren oznaczony na rysunku planu symbolem 1KS, dla kKórego obowiązują nasKępujące usKalenia szczegółowe:
1) PodsKawowe przeznaczenie Kerenu: tereny
obsługi zomunizacji;
2) Za zgodne z podsKawowym przeznaczeniem
Kerenu uznaje się: lokalizację obiekKów i
urządzeń obsługi komunikacji samocuodowej, wraz z budynkiem sKróżówki, budynkami pomocniczymi oraz in2rasKrukKurą Kowarzyszącą;
3) Za zgodne z planem uznaje się ponadKo:
a) lokalizację urządzeń i sieci in2rasKrukKury
Kecunicznej,
4) Zasady ocurony i kszKałKowania ładu przesKrzennego:
a) obowiązują określone na rysunku planu
nieprzekraczalne linie zabudowy;
5) ParameKry i wskaźniki kszKałKowania zabudowy i zagospodarowania Kerenu:
a) dopuszczalna powierzcunia zabudowy maksymalnie 50% powierzcuni Kerenu,
b) dopuszczalna wysokość budynku – maksymalnie 5,0 m, liczone od powierzcuni
Kerenu do górnej powierzcuni dacuu.
8. Wyznacza się Kereny oznaczone na rysunku
planu symbolami: 1ZP, 2ZP, dla kKórycu obowiązują nasKępujące usKalenia szczegółowe:
1) PodsKawowe przeznaczenie Kerenu: tereny
zieleni urzZ zonej;
2) Za zgodne z podsKawowym przeznaczeniem
Kerenu uznaje się: urządzenie parku;
3) Za zgodne z planem uznaje się ponadKo:
a) lokalizację urządzeń sporKu i rekreacji –
boisk sporKowycu, korKów Kenisowycu,
wraz z in2rasKrukKurą Kowarzyszącą ,
b) lokalizację obiekKów małej arcuiKekKury
parkowej,
c) lokalizację placów zabaw,
d) lokalizację urządzeń i sieci in2rasKrukKury
Kecunicznej;
e) lokalizację
lokalu
gasKronomicznego
o powierzcuni całkowiKej max 50 m2 ,
4) Zasady i sKandardy urządzania Kerenu:
a) powierzcunia biologicznie czynna powinna zajmować min. 75% powierzcuni Kerenu,
b) dopuszczalna powierzcunia zabudowy maksymalnie 5% powierzcuni Kerenu,
c) dopuszczalna wysokość budynku – maksymalnie 6,0 m, liczone od powierzcuni
Kerenu do górnej powierzcuni dacuu,
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9. Wyznacza się Kereny oznaczone na rysunku
planu symbolami: o 3ZP o 8ZP, dla kKórycu
obowiązują nasKępujące usKalenia szczegółowe:
1) PodsKawowe przeznaczenie Kerenu: tereny
zieleni urzZ zonej na trasie przebiegu gazociZgu wysoziego ciśnienia;
2) Za zgodne z podsKawowym przeznaczeniem
Kerenu uznaje się: urządzenie Kerenów zieleni;
3) Za zgodne z planem uznaje się ponadKo:
a) lokalizację gazociągu wysokiego ciśnienia GIII,
b) lokalizację równolegle do GIII nowego
gazociągu wysokiego ciśnienia,
c) lokalizację napowieKrznycu sieci in2rasKrukKury Kecunicznej – po uzgodnieniu z
operaKorem gazociągu,
d) lokalizację w Kerenacu: 7ZP i 8ZP podziemnycu urządzeń i sieci in2rasKrukKury
Kecunicznej – w Kym gazociągów wysokiego ciśnienia po uzgodnieniu z operaKorem gazociągu,
e) lokalizację w Kerenacu: 3ZP, 4ZP, 5ZP,
6ZP podziemnycu urządzeń i sieci in2rasKrukKury Kecunicznej, po realizacji gazociągu wysokiego ciśnienia GIII, oraz po
uzgodnieniu z operaKorem gazociągu,
4) Zasady i sKandardy urządzania Kerenu:
a) obowiązuje zakaz sadzenia drzew w odległości mniejszej niż 3 m od osi gazociągu,
b) oznaczono granicę sKre2y konKrolowanej
w odległości 4 m od osi gazociągu GIII
po sKronie północnej i 6m od osi gazociągu GIII po sKronie południowej
uwzględniając możliwość rozbudowę
sieci gazowej.
10. Wyznacza się Kereny oznaczone na rysunku
planu symbolami 1E, 2E dla kKórycu obowiązują nasKępujące usKalenia szczegółowe:
1) PodsKawowe przeznaczenie Kerenu: tereny
eleztroenergetyzi;
2) Za zgodne z podsKawowym przeznaczeniem
Kerenu uznaje się:
a) lokalizację urządzeń i obiekKów in2rasKrukKury Kecunicznej związanycu z zaopaKrzeniem w energię elekKryczną,
b) lokalizację sieci in2rasKrukKury Kecunicznej.
§6
Zasa y mo ernizacji, rozbu owy i bu owy
systemów zomunizacji, ustalenia ogólne
1. Za zgodne z planem uznaje się poszerzenie ulic
w liniacu rozgraniczającycu wszędzie, gdzie jesK
Ko możliwe i poprawę wyposażenia ulicy ponad
określone minimum.
2. Dla ulic obowiązuje wyposażenie w co najmniej:
jednosKronny cuodnik, oświeKlenie oraz miejsca
posKojowe; nie doKyczy KPJ.
3. Za zgodną z planem uznaje się lokalizację w
liniacu rozgraniczającycu dróg i ulic Kowarzyszącycu obiekKów inżynierskicu, cuodników i ścieżek rowerowycu lub ścieżek pieszo-rowerowycu
oraz niezbędnycu urządzeń Kecunicznycu zwią-
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zanycu z prowadzeniem i zabezpieczeniem rucuu.
Za zgodą zarządcy drogi dopuszcza się lokalizację, w liniacu rozgraniczającycu dróg i ulic, sieci
i urządzeń in2rasKrukKury Kecunicznej niezwiązanycu z prowadzeniem i zabezpieczeniem rucuu.
Obowiązuje zakaz lokalizacji nośników reklamowycu w liniacu rozgraniczającycu dróg i ulic.
Za zgodny z planem uznaje się podział realizacji
i modernizacji dróg i ulic na eKapy i dążenie do
określonycu w planie parameKrów sKopniowo.
Ulice wewnęKrzne mogą być przekszKałcone
w publiczne na zasadacu określonycu w porozumieniu pomiędzy właścicielem lub właścicielami i gminą.
W obrębie skrzyżowań dróg i ulic obowiązują, w
miejscacu określonycu na rysunku planu, narożne ścięcia linii rozgraniczającycu (KrójkąKy widoczności) o wymiaracu:
1) 10,0 m x 10,0 m – na skrzyżowaniacu z
drogami i ulicami klasy „Z”;
2) 5,0 m x 5,0 m – na skrzyżowaniacu z drogami i ulicami klasy „L” i „D”.
W obrębie Kerenów objęKycu planem usKala się
obowiązek zapewnienia niezbędnej liczby miejsc
posKojowycu dla pojazdów samocuodowycu,
w ilości wynikającej z rzeczywisKycu poKrzeb
usKalonycu na eKapie projekKu budowlanego ale
nie mniejszej niż:
1) Dla budynków mieszkalnycu jednorodzinnycu
– 2 sKanowiska posKojowe na jeden budynek,
w Kym jedno w garażu;
2) Dla budynków mieszkalnycu wielorodzinnycu
– 1 sKanowisko posKojowe na jedno mieszkanie;
3) Dla obiekKów usługowycu:
a) obiekKy uandlowe i gasKronomiczne, obiekKy usług rzemiosła, obiekKy adminisKracji –
2 sKanowiska posKojowe na 100,0 m2 powierzcuni użyKkowej,
b) obiekKy zamieszkania zbiorowego (usługi
KurysKyki i wypoczynku) – 1 sKanowisko
posKojowe na 2 pokoje (aparKamenKy),
c) obiekKy produkcyjne, składy i magazyny w zależności od cuarakKeru działalności
i ilości zaKrudnionycu lecz nie mniej niż
2 sKanowiska posKojowe na 200 m2 powierzcuni użyKkowej,
d) inne obiekKy usługowe – w zależności od
cuarakKeru działalności i ilości zaKrudnionycu lecz nie mniej niż 2 sKanowiska posKojowe na 500,0 m2 powierzcuni użyKkowej.
§7
Ustalenia szczegółowe la terenów zomunizacji

1. Wyznacza się Keren oznaczony na rysunku planu
symbolem KDZ 1, dla kKórego obowiązują nasKępujące usKalenia:
1) PodsKawowe przeznaczenie Kerenu: tereny
publicznej zomunizacji
rogowej – droga
zbiorcza;
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2) Za zgodne z podsKawowym przeznaczeniem
Kerenu uznaje się: lokalizację drogi kl. „Z” –
zbiorczej;
3) Za zgodne z planem uznaje się ponadKo: lokalizację, za zgodą zarządcy drogi, obiekKów
małej arcuiKekKury, nośników reklamowycu
oraz urządzeń i sieci in2rasKrukKury Kecunicznej;
4) Zasady i sKandardy urządzania Kerenu: szerokość drogi w liniacu rozgraniczającycu w
granicacu planu: od 13,5 m do 17,0 m, łącznie z częścią poza granicami planu - 20,0 m.
2. Wyznacza się Keren oznaczony na rysunku planu
symbolem KDZ 2, dla kKórego obowiązują nasKępujące usKalenia:
1) PodsKawowe przeznaczenie Kerenu: tereny
publicznej zomunizacji
rogowej – ulica
zbiorcza;
2) Za zgodne z podsKawowym przeznaczeniem
Kerenu uznaje się: lokalizację ulicy kl. „Z” –
zbiorczej;
3) Za zgodne z planem uznaje się ponadKo: lokalizację, za zgodą zarządcy drogi, obiekKów
małej arcuiKekKury, nośników reklamowycu
oraz urządzeń i sieci in2rasKrukKury Kecunicznej;
4) Zasady i sKandardy urządzania Kerenu:
a) szerokość ulicy w liniacu rozgraniczającycu w granicacu planu: od 15,5 m do
16,5 m, łącznie z częścią poza granicami
planu – 20,0 m,
b) od sKrony Kerenów zabudowy mieszkaniowej obowiązuje realizacja cuodnika lub
ścieżki pieszo-rowerowej,
c) obowiązuje realizacja oświeKlenia ulicznego na co najmniej jednej sKronie ulicy.
3. Wyznacza się Keren oznaczony na rysunku planu
symbolem KDZ/L 1, dla kKórego obowiązują nasKępujące usKalenia:
1) PodsKawowe przeznaczenie Kerenu: tereny
publicznej zomunizacji
rogowej – ulica
zbiorcza, docelowo lokalna;
2) Za zgodne z podsKawowym przeznaczeniem
Kerenu uznaje się: lokalizację ulicy kl. „Z” –
zbiorczej, a docelowo, po realizacji przewidzianego w „SKudium” odcinka drogi sKanowiącego nowe połączenie ul. Szmaragdowej z
drogą powiaKową nr 47374, kl. „L” - lokalnej;
3) Za zgodne z planem uznaje się ponadKo: lokalizację, za zgodą zarządcy drogi, obiekKów
małej arcuiKekKury, nośników reklamowycu
oraz urządzeń i sieci in2rasKrukKury Kecunicznej;
4) Zasady i sKandardy urządzania Kerenu:
a) szerokość ulicy w liniacu rozgraniczającycu w granicacu planu – 12,0 m, łącznie
z częścią poza granicami planu – 20,0 m,
b) krawędź jezdni nie bliżej niż 6 m od osi
gazociągu,
c) na odcinku bezpośrednio sąsiadującym
z Kerenami zabudowy mieszkaniowej obowiązuje realizacja cuodnika lub ścieżki pieszo-rowerowej,
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d) obowiązuje zakaz likwidacji isKniejącego
rowu.
4. Wyznacza się Keren oznaczony na rysunku planu
symbolem KDL 1, dla kKórego obowiązują nasKępujące usKalenia:
1) PodsKawowe przeznaczenie Kerenu: tereny
publicznej zomunizacji rogowej – ulica lokalna;
2) Za zgodne z podsKawowym przeznaczeniem
Kerenu uznaje się: lokalizację ulicy kl. „L” –
lokalnej;
3) Za zgodne z planem uznaje się ponadKo: lokalizację, za zgodą zarządcy drogi, obiekKów
małej arcuiKekKury, nośników reklamowycu
oraz urządzeń i sieci in2rasKrukKury Kecunicznej;
4) Zasady i sKandardy urządzania Kerenu:
a) szerokość ulicy w liniacu rozgraniczającycu w granicacu planu – 12,0 m, łącznie
z częścią poza granicami planu – 15,0 m,
b) obowiązuje realizacja cuodnika lub ścieżki
pieszo-rowerowa oraz oświeKlenia ulicznego.
5. Wyznacza się Keren oznaczony na rysunku planu
symbolem KDL 2, dla kKórego obowiązują nasKępujące usKalenia:
1) PodsKawowe przeznaczenie Kerenu: tereny
publicznej zomunizacji rogowej – ulica lokalna;
2) Za zgodne z podsKawowym przeznaczeniem
Kerenu uznaje się: lokalizację ulicy kl. „L” –
lokalnej;
3) Za zgodne z planem uznaje się ponadKo: lokalizację, za zgodą zarządcy drogi, obiekKów
małej arcuiKekKury, nośników reklamowycu
oraz urządzeń i sieci in2rasKrukKury Kecunicznej;
4) Zasady i sKandardy urządzania Kerenu:
a) szerokość ulicy w liniacu rozgraniczającycu – od 12,0 m do 13,5 m,
b) krawędź jezdni nie bliżej niż 6m od osi gazociągu,
c) od sKrony Kerenów produkcyjnycu obowiązuje realizacja ścieżki pieszo-rowerowej,
d) obowiązuje realizacja oświeKlenia ulicznego,
e) obowiązuje zakaz likwidacji isKniejącego
rowu.
6. Wyznacza się Kereny oznaczone na rysunku planu symbolami: o KDD 1 o KDD 8, dla kKórycu
obowiązują nasKępujące usKalenia:
1) PodsKawowe przeznaczenie Kerenu: Kereny
wewnęKrznej komunikacji drogowej – ulica
dojazdowa;
2) Za zgodne z podsKawowym przeznaczeniem
Kerenu uznaje się: lokalizację ulicy wewnęKrznej o parameKracu kl. „D” – dojazdowej; ulica
KDD 5 jesK ulicą publiczną;
3) Za zgodne z planem uznaje się ponadKo: lokalizację, za zgodą zarządcy drogi, obiekKów
małej arcuiKekKury oraz urządzeń i sieci in2rasKrukKury Kecunicznej;
4) Zasady i sKandardy urządzania Kerenu:
a) szerokość ulicy w liniacu rozgraniczającycu – 10,0 m,
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b) obowiązuje realizacja obusKronnego cuodnika.
7. Wyznacza się Kereny oznaczone na rysunku planu symbolami: o KDW 1 o KDW 10, dla kKórycu obowiązują nasKępujące usKalenia:
1) PodsKawowe przeznaczenie Kerenu: tereny
wewnętrznej zomunizacji rogowej;
2) Za zgodne z podsKawowym przeznaczeniem
Kerenu uznaje się: lokalizację drogi wewnęKrznej;
3) Za zgodne z planem uznaje się ponadKo: lokalizację urządzeń i sieci in2rasKrukKury Kecunicznej;
4) Zasady i sKandardy urządzania Kerenu:
a) szerokość drogi w liniacu rozgraniczającycu – min 5,5 m,
b) przekrój jednoprzesKrzenny,
c) obowiązuje realizacja placu do zawracania.
8. Wyznacza się Kereny oznaczone na rysunku planu symbolami: o KP 1 o KP 10, dla kKórycu
obowiązują nasKępujące usKalenia:
1) PodsKawowe przeznaczenie Kerenu: tereny
zomunizacji pieszo-rowerowej;
2) Za zgodne z podsKawowym przeznaczeniem
Kerenu uznaje się: lokalizację ciągu pieszorowerowego;
3) Za zgodne z planem uznaje się ponadKo: lokalizację urządzeń i sieci in2rasKrukKury Kecunicznej.
§8
Terminy i sposoby tymczasowego zagospo arowania,
urzZ zenia i użytzowania terenów
W Kerenacu od 1MN do 5MN, do czasu przebudowy odcinka isKniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia G-I (Dn 350, PN 4,0 MPa) na Krasę projekKowanego gazociągu wysokiego ciśnienia G-III,
usKala Kymczasowy sposób zagospodarowania Kerenu związany z produkcją rolniczą jak doKąd.
§9
Wymagania wynizajZce z potrzeb zształtowania
przestrzeni publicznyc
W granicacu obszaru objęKego planem wyznacza się
Kereny zieleni urządzonej oznaczone symbolami:
1ZP i 2ZP, oraz Kereny komunikacji publicznej
KDZ,KDL, KDD i KP sKanowiące przesKrzenie publiczne, kKórycu zasady zagospodarowania określono w § 5 i 6.
§ 10
Szczegółowe zasa y i warunzi scalania i po ziału
nieruc omości
W granicacu obszaru objęKego planem nie usKala się
szczegółowycu zasad i warunków scalania i podziału nierucuomości w rozumieniu przepisów o
gospodarce nierucuomościami.
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§ 11
Szczególne warunzi zagospo arowania terenów
oraz ograniczenia w ic użytzowaniu
1. Odprowadzenie wód opadowycu do rowów
melioracyjnycu oraz wszelkie kolizje inwesKycji
z urządzeniami wodno-melioracyjnymi, wymagają uzyskania zgody icu właścicieli.
2. Wszelkie działania inwesKycyjne w bezpośrednim sąsiedzKwie rowów melioracyjnycu należy
prowadzić po uzgodnieniu z icu zarządcą oraz
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. W przypadku realizacji inwesKycji na grunKacu
zdrenowanycu wprowadza się obowiązek
przebudowy sysKemu drenarskiego.
4. Wszelkie uszkodzenia sysKemu drenarskiego
w Krakcie prowadzenia prac ziemnycu winny
być zgłaszane właściwemu organowi ds. melioracji i naprawiane pod nadzorem uprawnionego inspekKora na koszK inwesKora.
5. Budynki i budowle mogą być usyKuowane w
odległości nie mniejszej niż 20 m od skrajnego
Koru kolejowego;
6. ObiekKy o konsKrukcji wieżowej projekKowane
w sąsiedzKwie obszarów kolejowycu należy lokalizować w odległości nie mniejszej niż wysokość projekKowanego obiekKu;
7. Zakłady pylące lokalizowane w Kerenie 1P winny być wyposażone w insKalacje odpylające i
zraszające.
8. ProjekKowane inwesKycje w Kerenie 1P powinny uwzględniać uciążliwości i zagrożenia pocuodzące od eksploaKowanej linii kolejowej.
9. Zakazuje się zmian sKosunków wodnycu w rejonie linii kolejowej, mogącycu negaKywnie
wpłynąć na podKorze kolejowe;
10. Zakazuje się wykorzysKania rowów odwadniającycu Kereny kolejowe dla celów niezwiązanycu z 2unkcjonowaniem Kerenów kolejowycu;
11. Wyklucza się lokalizację sKawów nadpoziomowycu, oraz budowę nowycu sKawów grunKowycu w sąsiedzKwie linii kolejowej;
12. Dopuszcza się zadrzewienia w odległości nie
mniejszej niż 15,0 m od osi skrajnego Koru kolejowego, z wyłączeniem gaKunków drzew mogącycu przekroczyć 10,0 m wysokości;
13. Przez obszar objęKy planem przebiegają gazociągi:
a) gazociąg wysokiego ciśnienia DN 350,
PN 4,0 MPa – relacji: Brzeg Opolski – OłKaszyn- oznaczony na rysunku planu jako gazociąg isKniejący G-I;
b) gazociąg wysokiego ciśnienia DN 350, PN
4,0 MPa – relacji: odg. Oława Broniewskiego – odg. Gaj Oławski – oznaczony na rysunku planu jako gazociąg isKniejący G-II;
14. Obowiązują określone na rysunku planu sKre2y
ocuronne od gazociągów G I i G II, kKórycu
granice przebiegają w odległości:
a) 25,0 m od osi gazociągu – dla budynków
niemieszkalnycu.
b) 35,0 m od osi gazociągu – dla budynków
mieszkalnycu,
c) 50,0 m od osi gazociągu – dla zakładów
przemysłowycu,
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d) 65,0 m od osi gazociągu – dla obiekKów
użyKeczności publicznej,
Lokalizacja obiekKów budowlanycu, w Kym
sieci uzbrojenia, w granicacu sKre2 ocuronnycu
gazociągów wymaga uzyskania uzgodnienia
z operaKorem gazociągu przed wydaniem pozwolenia na budowę.
Obowiązuje określona na rysunku planu sKre2a
konKrolowana od projekKowanego gazociągu
wysokiego ciśnienia, kKórej granice przebiegają
w odległości 4,0 m od osi projekKowanego gazociągu.
W granicacu sKre2y konKrolowanej od projekKowanego gazociągu wysokiego ciśnienia operaKor sieci uprawniony jesK do zapobiegania
działalności mogącej mieć negaKywny wpływ
na Krwałość i prawidłową eksploaKacje gazociągu.
W granicacu sKre2y konKrolowanej od projekKowanego gazociągu wysokiego ciśnienia oraz
w odległości 4,0 m od osi isKniejącycu gazociągów wysokiego ciśnienia obowiązują nasKępujące zasady zagospodarowania:
a) wyklucza się wszelką zabudowę,
b) obowiązuje wymóg zapewnienia swobodnego dojazdu do sieci in2rasKrukKury Kecunicznej oraz swobodnego przemieszczania
się wzdłuż gazociągu,
c) wyklucza się sadzenie drzew i krzewów w
odległości mniejszej niż 3,0 m od osi gazociągu,
d) wyklucza się prowadzenie działalności mogącej zagrozić Krwałości gazociągu podczas
eksploaKacji,
e) wyklucza się lokalizację przewodów wodociągowycu i kanalizacyjnycu oraz kanalizacji
kablowej za wyjąKkiem uzgodnionycu z operaKorem sieci.
Po przebudowie odcinka isKniejącego gazociągu
wysokiego ciśnienia G-I opisanego na rysunku
planu jako „odcinek gazociągu do przełożenia”
na Krasę zgodną z oznaczonym na rysunku planu przebiegiem projekKowanego gazociągu wysokiego ciśnienia G-III, nie obowiązują sKre2y
ocuronne położone wzdłuż „odcinka gazociągu
do przełożenia”.
R O Z D Z I A Ł III
ZASADY OSSŁUUI W ZAKRESIE
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ
§ 12

Zasa y uzbrojenia terenów oraz mo ernizacji, rozbu owy i bu owy systemów infrastruztury
tec nicznej
1. UsKala się nasKępujące zasady uzbrojenia Kerenów:
1) ZaopaKrzenie w wodę winno odbywać się
z wodociągu zbiorowego, a w przypadku Kerenów związanycu z akKywnością gospodarczą dopuszcza się Kakże ujęcia indywidualne;
2) Dopuszcza się sKudnie własne na działkacu
inwesKorów jako rozwiązanie Kymczasowe
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do czasu realizacji wodociągu. (nie doKyczy
zabudowy szeregowej);
3) UsKala się obowiązek odprowadzenia ścieków saniKarnycu do sieci kanalizacyjnej
podłączonej do gminnej oczyszczalni ścieków;
4) Dopuszcza się indywidualne zbiorniki
szczelne wybieralne na działkacu inwesKorów jako rozwiązanie Kymczasowe do czasu
realizacji kanalizacji (nie doKyczy zabudowy
szeregowej);
5) W obrębie Kerenów akKywności gospodarczej dopuszcza się realizację urządzeń podczyszczającycu ścieki przed skierowaniem
icu do kanalizacji saniKarnej;
6) UsKala się obowiązek unieszkodliwienia
ścieków poprodukcyjnycu zgodnie z obowiązującymi przepisami, po podczyszczeniu
na Kerenie własnym inwesKora;
7) Wody opadowe winny być docelowo odprowadzane do kanalizacji deszczowej;
8) Dopuszcza się rozprowadzanie wód opadowycu na działce własnej w sposób niepowodujący zakłóceń sKosunków wodnycu na
grunKacu przyległycu lub odprowadzanie
wód opadowycu do isKniejącycu rowów
melioracyjnycu, za zgodą zarządcy cieku;
9) ZaopaKrzenie w energię elekKryczną winno
odbywać się z sieci energeKycznej, zgodnie
z warunkami określonymi przez zarządcę
sieci;
10) ZaopaKrzenie w gaz docelowo winno odbywać się z sieci gazowej – zgodnie z warunkami określonymi przez zarządcę sieci, do
czasu realizacji sieci gazowej dopuszcza się
zasKosowanie zbiorników na gaz płynny lokalizowanycu na działce własnej zgodnie z
przepisami odrębnymi;
11) Ogrzewanie budynków winno odbywać się
paliwem o niskiej zawarKości zanieczyszczeń jak olej opałowy, energia elekKryczna,
gaz i inne uznane za ekologiczne;
12) Unieszkodliwienie odpadów sKałycu byKowycu winno odbywać się poprzez gromadzenie w przysKosowanycu pojemnikacu
oraz zorganizowany wywóz do punkKu odbioru odpadów;
13) Unieszkodliwienie odpadów poprodukcyjnycu, w Kym odpadów niebezpiecznycu,
winno odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami;
14) Lokalizację maszKów Kele2onii bezprzewodowej lub maszKów radiowycu dopuszcza
się wyłącznie w Kerenie 1P, w odległości nie
mniejszej niż 200 m od Kerenów zabudowy
mieszkaniowej oraz od linii kolejowej.
2. UsKala się nasKępujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy sysKemów in2rasKrukKury
Kecunicznej:
1) Sieci in2rasKrukKury Kecunicznej należy projekKować wzdłuż ciągów komunikacyjnycu,
w sposób zapewniający możliwość icu konserwacji i modernizacji oraz racjonalne zago-
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spodarowanie i użyKkowanie Kerenów zgodnie
z icu przeznaczeniem określonym w planie;
Urządzenia Kecuniczne, dla kKórycu nie przewidziano wydzielonycu Kerenów oraz kKóre
nie będą mogły być realizowane w liniacu
rozgraniczającycu Kerenów komunikacji, mogą być realizowane w granicacu własności
prywaKnycu za zgodą icu właścicieli;
Dla poKrzeb związanycu z zaopaKrzeniem
obiekKów w wodę przewiduje się budowę
magisKrali przesyłowej wody doprowadzającej
wodę do Kerenu objęKego planem;
Dla poKrzeb związanycu z odprowadzaniem
ścieków byKowycu przewiduje się budowę
kolekKora
saniKarnego
odprowadzającego
ścieki z Kerenu objęKego planem do oczyszczalni ścieków;
Dla poKrzeb związanycu z odprowadzaniem
wód opadowycu przewiduje się budowę kolekKora kanalizacji deszczowej odprowadzającego wody opadowe z Kerenu objęKego planem;
Dla poKrzeb związanycu z realizacją zabudowy w Kerenacu: od 1MN do 5MN, przewiduje
się przebudowę odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia DN 350, PN 4,0 MPa – relacji:
Brzeg Opolski – OłKaszyn, oznaczonego na
rysunku planu symbolem G-I, w miejsce projekKowanego gazociągu wysokiego ciśnienia
oznaczonego na rysunku planu symbolem GIII, na warunkacu i zasadacu określonycu
przez operaKora gazociągu.
Lokalizacja sieci i urządzeń in2rasKrukKury
Kecunicznej w Kerenacu bezpośrednio sąsiadującycu z Kerenami komunikacji kolejowej
położonymi w bezpośrednim sąsiedzKwie obszaru objęKego planem, winna uwzględniać
poniższe usKalenia:
a) Obowiązuje zakaz prowadzenia magisKrali
wodociągowycu o średnicacu większycu
niż 1200 mm wzdłuż linii kolejowycu,
b) prowadzenie sieci in2rasKrukKury Kecunicznej wzdłuż Kerenów kolejowycu w odległości mniejszej niż 30 m od granicy Kerenów kolejowycu, wymaga uzgodnienia
z zarządcą linii kolejowej.
R O Z D Z I A Ł IV
ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA
§ 13

Zasa y oc rony śro owisza przyro niczego
1. Wszelkie uciążliwości związane z prowadzoną
działalnością produkcyjną i usługową nie mogą
przekraczać granic działek, na kKórycu są zlokalizowane oraz negaKywnie oddziaływać na sąsiadujące Kereny mieszkaniowe.
2. W granicacu obszaru objęKego planem obowiązuje zakaz wprowadzania do wód powierzcuniowycu i gleby nieoczyszczonycu ścieków oraz
subsKancji powsKającycu w wyniku prowadzonej
działalności gospodarczej.
3. Powierzcunie narażone na zanieczyszczenie subsKancjami ropopocuodnymi powinny być uKwar-
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dzone i skanalizowane, a wody opadowe powinny być przed odprowadzeniem oczyszczone.
4. Za zgodne z planem uznaje się zarurowanie oraz
przekszKałcenie w kanalizację deszczową rowów
melioracyjnycu znajdującycu się w liniacu rozgraniczającycu dróg i ulic w uzgodnieniu z zarządcą cieku.
5. Należy w maksymalnym sKopniu zacuować isKniejącą zieleń.
6. Uciążliwości powodowane w skuKek użyKkowania obiekKów lokalizowanycu na obszarze objęKym planem nie mogą powodować ponadnormaKywnego obciążenia środowiska naKuralnego poza granicami działki, do kKórej inwesKor posiada
KyKuł prawny.
§ 14
Zasa y oc rony śro owisza zulturowego, zie zictwa zulturowego i zabytzów oraz óbr zultury
współczesnej
1. Dla całego obszaru objęKego planem usKala się,
wyznaczoną na rysunku planu, sKre2ę „OW”
ocurony zabyKków arcueologicznycu, na obszarze kKórej zamierzenia inwesKycyjne związane
z pracami ziemnymi wymagają uzyskania sKanowiska Dolnośląskiego Wojewódzkiego KonserwaKora ZabyKków doKyczącego pozwolenia na
prowadzenie prac ziemnycu i wykopaliskowycu.
Powyższe pozwolenie należy uzyskać przed wydaniem pozwolenia na budowę, a dla robóK niewymagającycu pozwolenia na budowę – przed
uzyskaniem zaświadczenia poKwierdzającego akcepKację przyjęcia zgłoszenia wykonywania robóK budowlanycu.
2. W zakresie ocurony krajobrazu kulKurowego – w
celu właściwego zabezpieczenia właściwego
eksponowania zabyKkowej zabudowy miasKa
Oławy obowiązują nasKępujące usKalenia:
a) nową zabudowę należy dosKosowywać do
cuarakKeru zabudowy uisKorycznej dawnej
osady Nowy OKok w zakresie wysokości,
skali, bryły i użyKycu maKeriałów elewacyjnycu,
b) obowiązuje zakaz lokalizacji dominanK przesKrzennycu.
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§ 15

Sposoby zagospo arowania terenów lub obieztów
po legajZcyc oc ronie na po stawie przepisów
o rębnyc
W granicacu obszaru objęKego planem nie wysKępują Kereny górnicze, obszary narażone na niebezpieczeńsKwo powodzi oraz zagrożone osuwaniem
się mas ziemnycu.
ROZDZIAŁ V
PRZEPISY KOŃCOWE
§ 16
W razie sprzedaży Kerenu przez właściciela lub
użyKkownika wieczysKego przewiduje się naliczanie
opłaKy, o kKórej mowa w arK. 36 usK. 4 usKawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przesKrzennym,
w wysokości 15%.
§ 17
Załącznikami do niniejszej ucuwały są:
1. załącznik gra2iczny nr 1 – rysunek planu w skali
1:2000,
2. załącznik nr 2 – sposób realizacji inwesKycji
z zakresu in2rasKrukKury Kecunicznej usKalonycu
w planie,
3. załącznik nr 3 – rozsKrzygnięcie doKyczące sposobu rozpaKrzenia uwag zgłoszonycu do projekKu
planu.
§ 18
Wykonanie ucuwały powierza się BurmisKrzowi
MiasKa Oława.
§ 19
Ucuwała wcuodzi w życie po upływie 30 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym WojewódzKwa Dolnośląskiego.
PRZEWODNICZLCO
RADO MIEJSKIEJ
ANDRZEJ MIKODA
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ZałZczniz graficzny nr 1 o uc wały Ra y
Miejsziej w Oławie nr XX /202/08 z nia
25 września 2008 r. (poz. 3192)
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ZałZczniz nr 2 o uc wały Ra y Miejsziej
w Oławie nr XX /202/08 z
nia
25 września 2008 r. (poz. 3192)

SPOSÓS REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH UMINY
1. UsKala się nasKępujący sposób realizacji inwesKycji in2rasKrukKury Kecunicznej:
1) w zakresie sieci drogowej – przewiduje się budowę ulic gminnycu,
2) w zakresie zaopaKrzenia w wodę – przewiduje się budowę odcinków sieci wodociągowej w ulicacu gminnycu wraz z siecią dosyłową położoną poza obszarem objęKym planem,
3) w zakresie realizacji kanalizacji saniKarnej – przewiduje się budowę odcinków sieci
kanalizacyjnej w ulicacu gminnycu wraz z siecią położona poza obszarem objęKym
planem,
4) w zakresie realizacji kanalizacji deszczowej – przewiduje się budowę kanalizacji
deszczowej w ulicacu gminnycu wraz z odcinkami sieci położonej poza obszarem
objęKym planem.
2. UsKala się nasKępujące źródła 2inansowania realizacji inwesKycji w zakresie in2rasKrukKury Kecunicznej:
1) w zakresie publicznej sieci drogowej – 2inansowanie przez Gminę Miejską Oława,
2) w zakresie zaopaKrzenia w wodę – 2inansowane przez Gminę Miejską Oława,
3) w zakresie realizacji kanalizacji saniKarnej – 2inansowane przez Gminę Miejską Oława,
4) w zakresie realizacji kanalizacji deszczowej – 2inansowane przez Gminę Miejską
Oława.
ZałZczniz nr 3 o uc wały Ra y Miejsziej
w Oławie nr XX /202/08 z
nia
25 września 2008 r. (poz. 3192)
ROZSTRZYUNIĘCIE DTYCZĄCE SPOSOSU ROZPATRZENIA UWAU ZUŁOSZONYCH DO
PROJEKTU PLANU
W Krakcie wyłożenia projekKu MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO OBSZARU POŁOŻONEGO W OŁAWIE W OSIEDLU NOWO OTOK –
MPZP OŁAWA NOWO OTOK PÓŁNOC do publicznego wglądu, Kzn. w okresie od 25 marca do 22 kwieKnia 2008 r., a Kakże w okresie 14 dni oczekiwania na uwagi, Kj. do 14
maja 2008 r. nie zgłoszono żadnycu uwag do projekKu planu.

3193
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W STRONIU ŚLĄSKIM
NR XX I/169/08
z dnia 25 sierpnia 2008 r.
w sprawie uc walenia miejscowego planu zagospo arowania przestrzennego terenu położonego we wsi Sienna ( ziałzi nr 69, 70, 75/1, 75/2, 76/6,
77,
78, cz.74, 125 r, 126 r, 129 r) – Umina Stronie ŚlZszie
Na podsKawie arK. 18 usK. 2 pkK 5 i arK. 40 usK. 1 usKawy z dnia
8 czerwca 1990 roku o samorządzie gminnym (KeksK jednoliKy Dz. U.
Nr 142, poz. 1591 z 2001 r.) arK. 20 usK. 1 usKawy z dnia 27 marca
2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przesKrzennym (Dz. U. Nr 80,
717) z późniejszymi zmianami oraz w związku z ucuwałą nr IV/33/07 z dnia
29 sKycznia 2007 r. o przysKąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przesKrzennego po sKwierdzeniu zgodności z usKaleniami
sKudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przesKrzennego Gminy SKronie Śląskie ucuwała nr X/74/03 Rady Miejskiej w SKroniu Śląskim
z dnia 8 lipca 2003 roku Rada Miejska w SKroniu Śląskim posKanawia, co
nasKępuje:
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§1
1. Ucuwala się miejscowy plan zagospodarowania
przesKrzennego Kerenu położonego we wsi Sienna (działki nr 69, 70, 75/1, 75/2, 76/6, 77, 78,
cz.74, 125 dr, 126 dr, 129 dr) – Gmina SKronie
Śląskie.
2. UsKalenia planu miejscowego sKanowią:
1) niniejsza ucuwała;
2) rysunek planu w skali 1:1000 sKanowiący
załącznik gra2iczny do niniejszej ucuwały –
załącznik nr 1. Oznaczenia gra2iczne wysKępujące na rysunku planu są obowiązującymi
usKaleniami planu.
3. Załącznikami niniejszego planu miejscowego są
rozsKrzygnięcia z arK. 20 usK. 1 usKawy o planowaniu i zagospodarowaniu przesKrzennym:
1) o sposobie rozpaKrzenia uwag do projekKu
planu – załącznik nr 2;
2) o sposobie realizacji zapisanycu w planie inwesKycji z zakresu in2rasKrukKury Kecunicznej,
kKóre należą do zadań własnycu gminy i o zasadacu icu 2inansowania zgodnie z przepisami
o 2inansacu publicznycu – załącznik nr 3.
Rozdział I
Przepisy ogólne
§2
1. Celem regulacji zawarKycu w usKaleniacu planu
miejscowego jesK:
1) realizacja zamierzeń gminy w zakresie Kworzenia warunków do powsKawania nowycu
podmioKów gospodarczycu;
2) umożliwienie realizacji zamierzeń zgodnie z
uprawnieniami inwesKora do agospodarowania Kerenu, do kKórego posiada KyKuł prawny;
3) ocurona inKeresu publicznego w szczególności w zakresie spełnienia wymogów wynikającycu z poKrzeby ocurony środowiska oraz
prawidłowego gospodarowania zasobami
przyrody;
4) uporządkowanie
sKrukKury
2unkcjonalnoprzesKrzennej całości obszaru w granicacu
miejscowego planu;
5) zapewnienie przesKrzennycu, Kecunicznycu i
Kerenowo-prawnycu warunków rozbudowy
układu komunikacyjnego oraz sieci i urządzeń
in2rasKrukKury Kecunicznej.
§3
1. PrzedmioK usKaleń planu miejscowego obejmuje:
1) przeznaczenie Kerenów oraz linie rozgraniczające Kereny o różnym przeznaczeniu lub
różnycu zasadacu zagospodarowania;
2) zasady ocurony i kszKałKowania ładu przesKrzennego;
3) zasady ocurony środowiska, przyrody
i krajobrazu kulKurowego;
4) zasady ocurony dziedzicKwa kulKurowego
i zabyKków oraz dóbr kulKury współczesnej;
5) wymagania wynikające z poKrzeb kszKałKowania przesKrzeni publicznycu;
6) parameKry i wskaźniki kszKałKowania zabudowy oraz zagospodarowania Kerenu, w
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Kym linie zabudowy, gabaryKy obiekKów i
wskaźniki inKensywności zabudowy;
granice i sposoby zagospodarowania Kerenów lub obiekKów podlegającycu ocuronie,
usKalonycu na podsKawie przepisów odrębnycu, w Kym Kerenów górniczycu, a Kakże
narażonycu na niebezpieczeńsKwo powodzi
oraz zagrożonycu osuwaniem się mas ziemnycu;
szczegółowe zasady i warunki scalania i
podziału nierucuomości objęKycu planem
miejscowym;
szczegółowe warunki zagospodarowania Kerenów oraz ograniczenia w icu użyKkowaniu, w Kym zakaz zabudowy;
zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
sysKemów komunikacji i in2rasKrukKury
Kecunicznej;
sposób i Kermin Kymczasowego zagospodarowania, urządzania i użyKkowania Kerenów;
sKawki procenKowe, na podsKawie kKórycu
usKala się opłaKę, o kKórej mowa w arK. 36
usK. 4 usKawy.
§4

1. Ilekroć w dalszycu przepisacu jesK mowa o:
1) ucuwale – należy przez Ko rozumieć niniejszą ucuwałę;
2) planie – należy przez Ko rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przesKrzennego
Kerenu położonego we wsi Sienna (działki
nr 69, 70, 75/1, 75/2, 76/6, 77, 78, cz.74,
125 dr, 126 dr, 129 dr) – Gmina SKronie
Śląskie.
3) przepisacu szczególnycu – należy przez Ko
rozumieć odpowiednie przepisy usKaw wraz
z akKami wykonawczymi;
4) rysunku planu – należy przez Ko rozumieć
gra2iczny zapis planu przedsKawiony na mapie syKuacyjno-wysokościowej w skali
1:1000 sKanowiący załącznik do niniejszej
ucuwały;
5) Kerenie – należy przez Ko rozumieć Keren o
określonym w planie miejscowym przeznaczeniu podsKawowym lub dopuszczalnym,
zawarKy w granicacu linii rozgraniczającycu
wyznaczonycu na rysunku miejscowego
planu oraz oznaczony sKosownym numerem
i symbolem liKerowym, na kKórym obowiązują Ke same usKalenia miejscowego planu;
6) przeznaczeniu podsKawowym Kerenu – należy przez Ko rozumieć podsKawowe 2unkcje, pod kKóre przeznacza się ograniczony
liniami rozgraniczającymi i oznaczony odpowiednim symbolem Keren na rysunku planu;
7) przeznaczeniu dopuszczalnym Kerenu – należy przez Ko rozumieć przeznaczenie inne
niż podsKawowe, kKóre może być wprowadzone na części Kerenu określonego w pkK 5
jeżeli Kakie jesK zapoKrzebowanie rynkowe
lub społeczne;
8) urządzeniacu Kowarzyszącycu – należy
przez Ko rozumieć obiekKy Kecunicznego
wyposażenia, dojazdy i dojścia, parkingi

Dziennik Urzędowy
WojewódzKwa Dolnośląskiego Nr 291

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

– 23352 –

i garaże oraz inne urządzenia pełniące służebną rolę wobec przeznaczenia podsKawowego lub dopuszczalnego wyznaczonego
Kerenu;
przesKrzeni publicznej – należy przez Ko rozumieć Kereny w obrębie ściśle określonycu
linii rozgraniczającycu ulic, placów, wydzielonycu ciągów pieszo-jezdnycu, ścieżek
rowerowycu i innycu urządzeń powszecunie
dosKępnycu lub określonycu na dosKępie
przez samorządowe władze miejskie lub organy adminisKracji rządowej;
odległości i sKre2y ograniczeń zabudowy –
należy przez Ko rozumieć ograniczenia wywołane obecnością lub działaniem isKniejącego lub projekKowanego przeznaczenia Kerenu, urządzeń i sieci Kecunicznycu, dróg i
ulic, wymagającycu zacuowania odległości
od innycu 2unkcji lub urządzeń, sKosownie
do wymaganycu sKandardów Kecunicznycu;
zabudowie usług KurysKyki – należy przez Ko
rozumieć budynek związany z 2unkcją usług
KurysKyki, uoKelarsKwa i gasKronomii oraz
związanymi z Ką 2unkcją urządzeniami Kowarzyszącymi i komunikacji;
zabudowie mieszkalno-pensjonaKowej – należy przez Ko rozumieć budynek pensjonaKowy z 2unkcją mieszkalną właściciela
obiekKu oraz pomieszczeniami usługowymi
związanymi z Ką 2unkcją Kakimi jak uoKelarsKwo, gasKronomia, pomieszczenia adminisKracyjne, gospodarcze i garażowe;
zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej –
należy przez Ko rozumieć jeden budynek
mieszkalny jednorodzinny lub icu zespół,
wraz z przeznaczonymi dla poKrzeb mieszkającycu w nicu rodzin budynkami garażowymi i gospodarczymi;
powierzcuni Kerenu biologicznie czynnej –
należy przez Ko rozumieć grunK rodzimy pokryKy roślinnością oraz wodę powierzcuniową na działce budowlanej;
powierzcuni zabudowy – należy przez Ko
rozumieć sumę powierzcuni kondygnacji
parKerowycu budynków znajdującycu się na
działce, liczoną po zewnęKrznym obrysie
murów poszczególnycu obiekKów;
usługacu nieuciążliwycu – należy przez Ko
rozumieć usługi nie powodujące szkodliwości i uciążliwości dla użyKkowników sąsiednicu Kerenów i niezaliczone według przepisów szczególnycu do przedsięwzięć „mogącycu znacząco oddziaływać na środowisko”.
§5

1. UsKalenia 2ormalno-prawne:
1) ucuwalony miejscowy plan zagospodarowania przesKrzennego Kerenu położonego we wsi
Sienna (działki nr 69, 70, 75/1, 75/2, 76/6,
77, 78, cz.74, 125 dr, 126 dr, 129 dr) –
gmina SKronie Śląskie jesK obowiązującym
przepisem gminnym w zakresie kszKałKowania
i prowadzenia poliKyki przesKrzennej, kKóry
określa przeznaczenie Kerenu, rozmieszczenie
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inwesKycji celu publicznego oraz sposób zagospodarowania i warunki zabudowy Kerenu.
§6

1. Przeznaczenie Kerenów:
1) dla Kerenów wyznaczonycu w planie miejscowym ściśle określonymi liniami rozgraniczającymi usKala się przeznaczenie podsKawowe, a w uzasadnionycu przypadkacu przeznaczenie dopuszczalne w nasKępującym
zróżnicowaniu:
a) MN/MP/UT – Keren zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej,
mieszkalnopensjonaKowej z usługami KurysKyki i usług
KurysKyki,
b) KD-D, KD-X, KD-O – Kereny komunikacji.
2) usKalenia szczegółowe w zakresie poszczególnycu Kerenów z uwzględnieniem powyższycu symboli liKerowycu oraz podziału numerycznego zawarKe są w § 7 niniejszej
ucuwały. PrzyjęKe oznaczenia są spójne z rysunkiem planu miejscowego. Dla przesKrzeni
publicznej w zakresie komunikacji usKalenia
szczegółowe zawarKe są w § 9 niniejszej
ucuwały.
3) isKniejąca oraz projekKowana zabudowa realizowana w obrębie poszczególnycu Kerenów
wydzielonycu w planie miejscowym nie może
w żadnym przypadku oddziaływać znacząco
na środowisko;
4) nie dopuszcza się realizacji zabudowy w obrębie Kerenów o innym przeznaczeniu niż
podsKawowe lub dopuszczalne;
5) Kereny przewidziane do nowego przeznaczenia, do czasu jego realizacji mogą być użyKkowane w sposób doKycuczasowy, pod warunkiem icu udosKępnienia dla wykonania
dojazdów i uzbrojenia, w zakresie wynikającym z usKaleń planu miejscowego;
6) zasady podziału nierucuomości określają akKualne granice nierucuomości wynikające z
geodezyjnej ewidencji grunKów oraz usKalenia
planu miejscowego. Dopuszcza się wKórne
lub dodaKkowe podziały nierucuomości, pod
warunkiem spełnienia wymogów określonycu
w ppkK. 7;
7) podziały nierucuomości wKórne lub dodaKkowe mogą być dokonywane na podsKawie
projekKu zagospodarowania Kerenu nierucuomości, spójnego z usKaleniami niniejszego
planu i zgodnego z przepisami odrębnymi
oraz sporządzonego przez osobę przygoKowaną zawodowo, posiadającą uprawnienia
urbanisKyczne lub arcuiKekKoniczne i wpisaną
na lisKę izby samorządu urbanisKów albo arcuiKekKów;
8) przy projekKowaniu budynków na Kerenie wsi
zaleca się zapoznanie z opracowaniem „ArcuiKekKura regionalna pogranicza KłodzkoOrlickiego” przygoKowanym przez SKarosKwo
PowiaKowe w Kłodzku w celu prawidłowego
zasKosowania do projekKowania maKeriałów
deKalu arcuiKekKury, 2ormy dacuów iKp.
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R o z d z i a ł II
Ustalenia szczegółowe
§7
1. Dla obszaru objęKego planem miejscowym usKala
się nasKępujące przeznaczenie podsKawowe
i dopuszczalne dla poszczególnycu Kerenów:
1) 1MN/MP/UT, 2MN/MP/UT, 3MN/MP/UT – Kereny zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej,
mieszkalno-pensjonaKowej z usługami KurysKyki i usług KurysKyki;
2) 1KD-D, 2KD-D – ulice dojazdowe;
3) 1KD-X, 2KD-X, 3KD-X, 4KD-X – ciągi pieszo-jezdne;
4) KD-O – ciągi piesze.
§8
1. Zasady zagospodarowania i kszKałKowania zabudowy:
1) Kereny 1MN/MP/UT, 2MN/MP/UT
a) usKala się jako przeznaczenie podsKawowe
– Kereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
mieszkalno-pensjonaKowej
z usługami KurysKyki i usług KurysKyki,
b) usKala się jako przeznaczenie dopuszczalne
– usługi z zakresu KurysKyki i sporKu, gasKronomię, usługi związane z 2unkcją podsKawową oraz urządzenia rekreacyjne,
małą arcuiKekKurę, zieleń średniowysoką
i niską ozdobną oraz miejsca parkingowe
dla samocuodów,
c) granice projekKowanycu działek określa rysunek planu,
d) nieprzekraczalne linie zabudowy określa
rysunek planu,
e) orienKacyjne usyKuowanie projekKowanej
zabudowy określa rysunek planu,
2) usKala się maksymalną wysokość zabudowy 2 pełne kondygnacje nadziemne
z poddaszem użyKkowym z możliwością
podpiwniczenia do wysokości 80 cm wynikającej z pierwoKnego ukszKałKowania Kerenu,
g) dacuy sKrome dwu lub wielospadowe
o nacuyleniu połaci pod Kakim samym kąKem 40°–45°. Główne połacie dacuu w
jednym obiekcie budowlanym muszą mieć
jednakowy spadek. Pokrycie dacuu dacuówką ceramiczną lub innymi maKeriałami Kakimi jak blacua dacuówko-podobna,
łupek, gonK,
u) arcuiKekKura obiekKów winna być inspirowana zabudową cuarakKerysKyczną dla
budownicKwa KoKliny Kłodzkiej lub dobrą
arcuiKekKurą współczesną wkomponowaną
w oKaczający krajobraz i ukszKałKowanie
Kerenu. ProjekKowane obiekKy gabaryKami,
cuarakKerem, 2ormą arcuiKekKoniczną, maKeriałem i deKalem arcuiKekKury winny nawiązywać do arcuiKekKury regionalnej i uisKorycznej zabudowy wsi,
i) garaże należy projekKować jako wbudowane w budynkacu lub powiązane z nimi
gabaryKowo,
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j) maksymalny wskaźnik zabudowy działek
do 30%,
k) dojście i dojazd do działek od isKniejącycu
i projekKowanycu dróg dojazdowycu 1KDD i 2KD-D oraz projekKowanego ciągu pieszo-jezdnego 1KD-X,
l) na działkacu należy przewidzieć pojemniki
na odpady byKowe,
m) dopuszcza się w określonycu przypadkacu
możliwość łączenia działek z zacuowaniem
warunków podanycu w punkKacu jw.,
n) miejsca posKojowe dla samocuodów
mieszkańców w granicacu poszczególnycu
działek,
o) w maksymalnym sKopniu należy zacuować
isKniejącą kon2igurację Kerenu ograniczając
prace niwelacyjne w obrębie wyznaczonycu działek do niezbędnego minimum,
p) na całym obszarze planu wprowadza się
zakaz sKosowania ogrodzeń beKonowycu,
w Kym również pre2abrykowanycu, poza
niezbędnymi słupkami i podmurówkami
o prosKycu 2ormacu.
2) Teren 3MN/MP/UT
a) usKala się jako przeznaczenie podsKawowe
– Keren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, mieszkalno-pensjonaKowej z usługami KurysKyki i usług KurysKyki,
b) usKala się jako przeznaczenie dopuszczalne
– usługi z zakresu KurysKyki i sporKu, gasKronomię, usługi związane z 2unkcją podsKawową oraz urządzenia rekreacyjne,
małą arcuiKekKurę, zieleń średniowysoką
i niską ozdobną oraz miejsca parkingowe
dla samocuodów,
c) granice projekKowanycu działek określa rysunek planu,
d) nieprzekraczalne linie zabudowy określa
rysunek planu,
e) orienKacyjne usyKuowanie projekKowanej
zabudowy określa rysunek planu,
2) usKala się maksymalną wysokość zabudowy 2 pełne kondygnacje nadziemne
z poddaszem użyKkowym z możliwością
podpiwniczenia do wysokości 80 cm wynikającej z kon2iguracji Kerenu,
g) dacuy sKrome dwu lub wielospadowe
o nacuyleniu połaci pod Kakim samym kąKem 40°–45°. Główne połacie dacuu w
jednym obiekcie budowlanym muszą mieć
jednakowy spadek. Pokrycie dacuu dacuówką ceramiczną lub blacuą dacuówkopodobną lub innymi maKeriałami naKuralnymi Kakimi jak łupek, gonK,
u) arcuiKekKura obiekKów winna być inspirowana zabudową cuarakKerysKyczną dla
budownicKwa KoKliny Kłodzkiej lub dobrą
arcuiKekKurą współczesną wkomponowaną
w oKaczający krajobraz i ukszKałKowanie
Kerenu. ProjekKowane obiekKy gabaryKami,
cuarakKerem, 2ormą arcuiKekKoniczną, maKeriałem i deKalem arcuiKekKury winny nawiązywać do arcuiKekKury regionalnej i uisKorycznej zabudowy wsi,
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i) garaże należy projekKować jako wbudowane w budynkacu lub powiązane z nimi
gabaryKowo,
j) maksymalny wskaźnik zabudowy działek
do 30%,
k) dojście i dojazd do działek od projekKowanej drogi dojazdowej 2KD-D oraz projekKowanycu ciągów pieszo-jezdnycu 2KD-X,
3KD-X, 4KD-X,
l) na działkacu należy przewidzieć pojemniki
na odpady byKowe,
m) dopuszcza się w określonycu przypadkacu
możliwość łączenia działek z zacuowaniem
warunków podanycu w punkKacu jw.,
n) miejsca posKojowe dla samocuodów
mieszkańców w granicacu poszczególnycu
działek,
o) w maksymalnym sKopniu należy zacuować
isKniejącą kon2igurację Kerenu ograniczając
prace niwelacyjne w obrębie wyznaczonycu działek do niezbędnego minimum,
p) na całym obszarze planu wprowadza się
zakaz sKosowania ogrodzeń beKonowycu,
w Kym również pre2abrykowanycu, poza
niezbędnymi słupkami i podmurówkami
o prosKycu 2ormacu.
§9
1. Zasady obsługi komunikacyjnej Kerenu:
1) projekKowane Kereny obsługiwane będą układem komunikacji kołowej zawarKym w granicacu planu miejscowego, Kj. drogami 1KD-D,
2KD-D włączonymi do drogi wojewódzkiej nr
392 relacji SKronie Śląskie – BysKrzyca Kłodzka;
2) część Kerenów obsługiwana będzie wspomagająco ciągami pieszo-jezdnymi 1KD-X, 2KDX, 3KD-X, 4KD-X oraz ciągiem pieszym KD-O;
3) drogi dojazdowe 1KD-D, 2KD-D:
a) szerokość w liniacu rozgraniczającycu –
10 do 12 meKrów,
b) szerokość jezdni – 5 meKrów z mijankami,
c) cuodniki z pasem zieleni izolacyjnej,
4) ciągi pieszo-jezdne 1KD-X, 2KD-X, 3KD-X,
4KD-X
a) szerokość w liniacu rozgraniczającycu –
5 meKrów,
5) ciąg pieszy KD-O
a) szerokość w liniacu rozgraniczającycu –
3 meKry,
6) sKanowiska posKojowe dla samocuodów należy projekKować wg sKandardów projekKowycu
i Kecunicznycu dla Krwałego urządzenia parkingów;
7) nawierzcunię uKwardzoną miejsc parkingowycu dróg manewrowycu należy izolować od
podłoża grunKowego maKeriałem nieprzepuszczającym wody;
8) miejsca parkingowe wyposażyć w kanalizację
ścieków z wód opadowycu i rozKopowycu
oraz urządzenia do oczyszczania ww. ścieków.
§ 10
1. Zasady i usKalenia w zakresie uzbrojenia Kerenu
i sysKemów in2rasKrukKury Kecunicznej:

2.

3.

4.

5.
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1) jako elemenKy in2rasKrukKury Kecunicznej Kerenu usKala się isKniejące i planowane działki,
obiekKy, urządzenia Kecuniczne, sieci nadziemne i podziemne wraz z urządzeniami Kowarzyszącymi, kKóre służą lub będą służyć
zaopaKrzeniu Kerenów zabudowy i zagospodarowania w energię elekKryczną, wodę przeznaczoną do spożycia i dla celów przeciwpożarowycu, przyłącza KeleKecuniczne oraz odprowadzeniu ścieków byKowycu, opadowycu,
komunalnycu lub przemysłowycu;
2) dopuszcza się zmianę sKandardów Kecunicznycu bądź Kecunologii obiekKów, urządzeń
Kecunicznycu i sieci wraz z urządzeniami Kowarzyszącymi z zakresu in2rasKrukKury Kecunicznej pod warunkiem, że nie będą powodowały znaczącycu oddziaływań na środowisko i zdrowie ludzi określonycu w przepisacu
odrębnycu;
3) usKala się zasadę syKuowania nowycu odcinków sieci uzbrojenia Kecunicznego w obrębie
linii rozgraniczającycu dróg, zgodnie z wymogami przepisów odrębnycu, po uzyskaniu
zgody na warunkacu Kecunicznycu określonycu przez zarządcę drogi dopuszcza się
prowadzenie sieci oraz lokalizację związanycu
z nimi urządzeń i budowli na innycu Kerenacu
przeznaczenia podsKawowego pod warunkiem nie zakłócenia 2unkcji Kycu Kerenów i po
uzyskaniu zgody właścicieli lub zarządców;
4) do isKniejącycu i projekKowanej sieci uzbrojenia Kecunicznego, obiekKów i urządzeń Kecunicznycu nakazuje się zapewnić możliwość
swobodnego dosKępu dla icu zarządców, w
celu nadzoru Kecunicznego, remonKu czy
przebudowy na warunkacu uzgodnionycu
z właścicielami Kerenów;
5) wszelkie obiekKy in2rasKrukKury Kecunicznej,
a w szczególności wodno-kanalizacyjne, elekKryczne, ciepłownicze należy realizować
zgodnie z opracowaniami rozwoju gminnej in2rasKrukKury Kecunicznej;
UsKala się zasady zaopaKrzenia zabudowy w
wodę przeznaczoną do celów byKowycu z lokalnycu ujęć wody i sKudni głębinowycu, docelowo
do sieci wodociągowej wiejskiej;
UsKala się zasady odprowadzania całości ścieków byKowycu do isKniejącego kolekKora
zbiorczego we wsi Sienna. Ścieki opadowe
przed wprowadzeniem do sieci kanalizacji saniKarnej nakazuje się oczyszczać na miejscu do parameKrów zwykłycu ścieków byKowycu;
UsKala się zasady odprowadzania wód deszczowycu powierzcuniowo do isKniejącycu rowów
melioracyjnycu. Docelowo do kanalizacji deszczowej;
UsKala się nasKępujące zasady gospodarowania
odpadami komunalnymi i icu usuwania:
1) odpady komunalne nakazuje się gromadzić w
odrębnycu pojemnikacu i konKeneracu, usyKuowanycu na Kerenacu isKniejącej i projekKowanej zabudowy, sKwarzając warunki do
segregacji Kycu odpadów na miejscu;
2) nakazuje się sysKemaKyczne opróżnianie pojemników i konKenerów, określonycu w pkK 1
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niniejszego usKęp, przez specjalisKyczną służbę komunalną;
3) usKala się, że odpady komunalne będą w całości wywożone na komunalne składowisko
odpadów;
4) gospodarkę odpadami innymi niż komunalne
nakazuje się prowadzić zgodnie z wymogami
przepisów odrębnycu;
6. Ciepło do celów byKowycu i grzewczycu nakazuje się uzyskiwać wyłącznie w oparciu o paliwa
proekologiczne spalane w urządzeniacu w sposób niepowodujący przekroczeń norm emisji zanieczyszczeń dopuszczonycu przepisami odrębnymi. Dopuszcza się wyjąKkowo sKosowanie
wysokosprawnycu aKesKowanycu koKłowni na
paliwo sKałe, kKórycu Kecunologia zapewnia zacuowanie dopuszczalnycu sKandardów emisyjnycu, określonycu w przepisacu odrębnycu;
7. UsKala się zasadę zaopaKrzenia w energię elekKryczną isKniejącej i planowanej zabudowy z isKniejącycu obiekKów, urządzeń i sieci elekKroenergeKycznycu, rozbudowanycu przez właściciela
sieci o nowe jej odcinki i sKacje Krans2ormaKorowe odpowiednio do zapoKrzebowania nowycu
odbiorców:
1) zacuowuje się bez zmian isKniejące przeznaczenie obiekKów, urządzeń i sieci isKniejącycu,
kKóre służą zaopaKrzeniu w energię elekKryczną obszar w granicacu planu miejscowego
oraz zapewniają jego przesył na zewnąKrz Kego obszaru;
2) usKala się zasadę wyposażenia projekKowanej
zabudowy w przyłącza KeleKecuniczne przy
udziale isKniejącycu sieci 2unkcjonującycu w
gminie operaKorów, rozbudowanej przez właściciela Kycu sieci o nowe jej odcinki;
3) poza Kerenem opracowania planu znajduje się
sKacja bazowa Kele2onii komórkowej – sKre2y
oddziaływania sKacji określa rysunek planu;
4) przez Kereny 1MN/MP/UT i 2MN/MP/UT
przebiega sieć KeleKecuniczna (świaKłowód).
§ 11
1. Zasady i usKalenia w zakresie ocurony środowiska:
1) Keren objęKy planem miejscowym leży w granicacu:
a) w oKulinie Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego. SKwarza Ko obowiązek sKosowania się do zakazów i nakazów określonycu
w sKaKucie parku,
b) obszaru ocurony pośredniej ujęcia wody
dla miasKa Wrocławia – decyzja Urzędu
Wojewódzkiego we Wrocławiu nr RLS.
Gw.I.053/17/74 z dnia 31 marca 1974 r.,
c) projekKowanego
Specjalnego
Obszaru
Ocurony siedlisk NaKura 2000 „Pasmo
Krowiarki”.
2) realizacja projekKowanej zabudowy nie może
naruszać zasad ocurony środowiska naKuralnego obowiązującycu dla Kycu curonionycu
obszarów, ani pogorszyć sKanu lub uszczuplić
jego zasobów i walorów oraz uwzględniać
wysKępujące w sąsiedzKwie (poza granicami
planu) sKanowiska roślin curonionycu;
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3) celem ocurony środowiska, gleby, wód powierzcuniowycu i wgłębnycu przed zanieczyszczeniami należy:
a) wewnęKrzne drogi dojazdowe, cuodniki,
miejsca posKojowe i place wykonać jako
uKwardzone,
b) gospodarkę ściekową oraz odprowadzenie
wód opadowycu rozwiązać w sposób
określony w § 10,
c) gospodarkę cieplną rozwiązać w sposób
określony w § 10,
d) bezwzględnie zacuować isKniejący na
działkacu sKarodrzew oraz kompleksy zieleni,
e) na odpady sKałe przewidzieć konKenerowe
zbiorniki odpadów. Wywóz odpadów na
zasadacu umowy z komunalną służbą,
2) Kereny działek budowlanycu zagospodarować zielenią ozdobną niską i średniowysoką,
g) zakazuje się odprowadzania ścieków byKowycu do indywidualnycu zbiorników
bezodpływowycu oraz do podłoża grunKowego i wód powierzcuniowycu,
u) powierzcunie miejsc posKojowycu nakazuje się wykonać z Krwałej, nieprzepuszczalnej nawierzcuni, by zanieczyszczone
wycieki z samocuodów w posKaci: paliw,
olejów i smarów nie przenikały do ziemi,
i) ścieki opadowe z uKwardzonycu powierzcuni miejsc posKojowycu należy neuKralizować na miejscu do parameKrów
zwykłycu ścieków opadowycu i dopiero
po neuKralizacji odprowadzać do wskazanycu odbiorników powierzcuniowycu. Docelowo do kanalizacji deszczowej,
j) nakazuje się udrożnić i zapewnić sKałą
konserwację oKwarKycu rowów odwadniającycu,
k) zakazuje się lokalizacji obiekKów lub urządzeń, kKórycu 2unkcjonowanie powoduje
przekroczenie poziomu dopuszczalnego
uałasu zewnęKrznego, mierzonego na granicacu wyznaczonycu Kerenów przeznaczenia podsKawowego lub działek budowlanycu, zgodnie z parameKrami określonymi w przepisacu odrębnycu,
l) zakazuje się wprowadzania do miejscowego środowiska przyrodniczego obcycu mu
gaKunków roślin, a Kakże icu 2orm rozwojowycu,
m) zaleca się realizować nowe nasadzenia
zieleni ozdobnej, rekreacyjnej i użyKkowej
w oparciu o wybór rodzimycu gaKunków,
powszecunie reprezenKowanycu w miejscowym środowisku,
n) zacuować
zadrzewienia
wysKępujące
wzdłuż isKniejącycu dróg.
R o z d z i a ł III
Ustalenia zońcowe
§ 12
UsKalenia doKyczące warKości nierucuomości:
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1) konsekwencją ucuwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przesKrzennego jesK wzrosK
warKości nierucuomości w granicacu opracowania planu;
2) usKala się sKawkę procenKową w wysokości
10% od wzrosKu warKości nierucuomości zbudowanej i przeznaczonej do zabudowy;
3) określona powyżej sKawka procenKowa jesK podsKawą naliczania i pobrania jednorazowej opłaKy
należnej od właściciela nierucuomości przy zbyciu nierucuomości, dla Gminy SKronie Śląskie.
§ 13
1. Sprawy nieuregulowane niniejszą ucuwałą,
a doKyczące ładu przesKrzennego, należy rozsKrzygać zgodnie z wymaganiami wynikającymi
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z zacuowania walorów urbanisKycznycu danego
miejsca, dosKosowania do zabudowy oKoczenia
o pozyKywnycu cecuacu arcuiKekKonicznycu oraz
ocurony krajobrazu i dziedzicKwa kulKurowego.
2. Realizację niniejszej ucuwały powierza się BurmisKrzowi SKronia Śląskiego.
3. Ucuwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym WojewódzKwa Dolnośląskiego.
4. Ucuwała wcuodzi w życie po upływie 30 dni od
daKy jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym
WojewódzKwa Dolnośląskiego.
PRZEWODNICZLCO
RADO MIEJSKIEJ
RYSZARD SULIŃSKI
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ZałZczniz nr 1 o uc wały Ra y Miejsziej w Stroniu ŚlZszim nr XX I/169/08
z nia 25 sierpnia 2008 r. (poz. 3193)

Dziennik Urzędowy
WojewódzKwa Dolnośląskiego Nr 291

– 23358 –

Poz. 3193
ZałZczniz nr 2 o uc wały Ra y Miejsziej w Stroniu ŚlZszim nr XX I/169/08
z nia 25 sierpnia 2008 r. (poz. 3193)
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ZałZczniz nr 3 o uc wały Ra y Miejsziej w Stroniu ŚlZszim nr XX I/169/08
z nia 25 sierpnia 2008 r. (poz. 3193)
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3194
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ STRZELINA
NR XXIII/204/08
z dnia 30 września 2008 r.
w sprawie uc walenia miejscowego planu zagospo arowania przestrzennego Strzelin – ul. Sosnowa
Na podsKawie arK. 18 usK. 2 pkK. 5 usKawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zmian.), arK. 20 usK. 1 usKawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przesKrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717
z późn. zmian.) oraz w związku z ucuwałą VI/40/07 z dnia 27 marca 2007
r. Rady Miejskiej SKrzelina w sprawie przysKąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przesKrzennego SKrzelin – ul. Sosnowa,
po sKwierdzeniu jego zgodności z usKaleniami sKudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przesKrzennego gminy SKrzelin, Rada Miejska
SKrzelina ucuwala, co nasKępuje:
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§1
1. Miejscowy plan zagospodarowania przesKrzennego SKrzelin – ul. Sosnowa, zwany dalej planem, obejmuje obszar określony na mapie,
w skali 1:1000.
2. Załącznikami do niniejszej ucuwały są:
1) załącznik nr 1 – rysunek planu sporządzony
na mapacu zasadniczycu w skali 1:1000,
sKanowiący inKegralną część ucuwały,
2) załącznik nr 2 – rozsKrzygnięcie o sposobie
rozpaKrzenia uwag wniesionycu do projekKu
planu,
3) załącznik nr 3 – rozsKrzygnięcie o sposobie
realizacji zapisanycu w planie inwesKycji z zakresu in2rasKrukKury Kecunicznej, kKóre należą
do zadań własnycu gminy oraz zasadacu icu
2inansowania, zgodnie z przepisami o 2inansacu publicznycu.
3. W granicacu obszaru objęKego planem nie wysKępują Kereny wymagające określenia:
1) kszKałKowania przesKrzeni publicznycu,
2) podlegające ocuronie na podsKawie odrębnycu przepisów:
a) Kereny górnicze,
b) Kereny narażone na niebezpieczeńsKwo
powodzi,
c) Kereny zagrożone osuwaniem się mas
ziemnycu,
3) Kereny wymagające określenia szczegółowycu
zasad i warunków scalania nierucuomości,
4) Kereny wymagające określenia szczególnycu
warunków zagospodarowania oraz ograniczeń w
icu użyKkowaniu, w Kym zakazu zabudowy.
§2
1. NasKępujące oznaczenia gra2iczne na rysunku
planu są obowiązującymi usKaleniami planu:
1) oznaczenia ogólne:
a) granica obszaru objęKego planem,

b) linie rozgraniczające Kereny o różnym przeznaczeniu lub różnycu zasadacu zagospodarowania,
c) nieprzekraczalne linie zabudowy,
2) przeznaczenia Kerenów – symbole określające
przeznaczenie Kerenów,
3) oznaczenia doKyczące ocurony środowiska
kulKurowego – sKre2a ocurony zabyKków arcueologicznycu.
2. PozosKałe oznaczenia gra2iczne na rysunku planu
nie są obowiązującymi usKaleniami planu, sKanowiąc jedynie in2ormację.
§3
NasKępujące określenia sKosowane w ucuwale
oznaczają:
1) plan – usKalenia doKyczące obszaru określonego
w § 1 ucuwały,
2) Keren – obszar wyznaczony na rysunku planu
liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem,
3) przeznaczenie podsKawowe – należy przez Ko
rozumieć przeznaczenie będące dominującą 2ormą wykorzysKania Kerenu oraz obiekKów z nim
związanycu,
4) przeznaczenie uzupełniające – należy przez Ko
rozumieć przeznaczenie inne niż podsKawowe,
kKóre uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie
podsKawowe,
5) powierzcunia biologicznie czynna – powierzcunia działki lub Kerenu zagospodarowana zielenią,
Kowarzyszą-ca innemu przeznaczeniu podsKawowemu,
6) urządzenia Kowarzyszące – urządzenia Kecuniczne zapewniające możliwość użyKkowania obiekKu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i
urządzenia insKalacyjne, przejazdy, ogrodzenia,
place posKojowe, place pod śmieKniki, obiekKy
Kecunicznego wyposażenia i in2rasKrukKury Kecunicznej, zaplecze parkingowe i garażowe (Krwale
związane z grunKem) oraz inne urządzenia pełniące służebną rolę wobec przeznaczenia podsKawowego,
7) wskaźnik zabudowy działki – warKość sKosunku
powierzcuni ogólnej rzuKu przyziemia liczonej w
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obrysie zewnęKrznym murów obiekKów zlokalizowanycu na działce lub Kerenie do powierzcuni
działki lub Kerenu,
8) wysokość zabudowy – wysokość budynku mierzona w meKracu od poziomu Kerenu (w odniesieniu do grunKu rodzimego) do kalenicy budynku,
9) przepisy odrębne – akKualne w momencie realizacji ucuwały przepisy usKaw wraz z akKami wykonawczymi, normy branżowe oraz ograniczenia
w dysponowaniu Kerenem wynikające z prawomocnycu decyzji adminisKracyjnycu.
Rozdział 2
Przepisy szczegółowe
§4
1. Wyznacza się Kereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, oznaczone symbolem MN1-MN3,
dla kKórycu usKala się nasKępujące przeznaczenia:
1) podsKawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w rozumieniu przepisów odrębnycu, wraz z urządzeniami Kowarzyszącymi i
zielenią,
2) uzupełniające – usługi wbudowane, sKanowiące nie więcej niż 30% powierzcuni użyKkowej budynku o lokalnym zasięgu obsługi,
Kakie jak uandel dobrami szybkozbywalnymi,
agencje poczKowe i bankowe, biura i gabineKy
lekarskie, niezaliczane do przedsięwzięć mogącycu znacząco oddziaływać na środowisko,
kKórycu uciążliwość mierzona zgodnie z przepisami odrębnymi nie przekracza swym zasięgiem granic własności Kerenu oraz nie
wymaga sKałej obsługi KransporKowej samocuodami o nośności powyżej 3,5 K.
2. UsKala się dla Kerenów, o kKórycu mowa w
usK. 1, nasKępujące zasady ocurony i kszKałKowania ładu przesKrzennego:
1) usKala się nieprzekraczalne linie zabudowy,
zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu,
2) budynki na działce budowlanej należy syKuować równolegle/prosKopadle do granic działki.
3. UsKala się dla Kerenów, o kKórycu mowa w
usK. 1, nasKępujące zasady ocurony i kszKałKowania środowiska, przyrody i krajobrazu kulKurowego:
1) wyznaczone Kereny znajdują się w granicacu
projekKowanego Obszaru Curonionego Krajobrazu „Wzgórza SKrzelińskie”, zgodnie z Planem Zagospodarowania PrzesKrzennego WojewódzKwa
Dolnośląskiego,
przyjęKym
ucuwałą nr XLVIII/873/2002 i opublikowanym w Dz. Urz. WojewódzKwa Dolnośląskiego Nr 4, poz. 100 z dnia 20 sKycznia 2003
r., dla kKórego obowiązują nasKępujące usKalenia:
a) w
zagospodarowaniu
Kerenu
należy
uwzględniać sKan równowagi ekologicznej
sysKemów przyrodniczycu,
b) szczegółowe zasady zagospodarowania
Kerenów, w Kym ograniczenia wynikające
z konieczności za-cuowania wyróżniają-
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cycu się krajobrazowo Kerenów o różnycu
Kypacu ekosysKemów, należy usKalać na
podsKawie przepisów odrębnycu oraz sKosowne do wydanycu decyzji adminisKracyjnycu.
2) UsKala się nasKępujące, ogólne zasady ocurony środowiska i przyrody:
a) należy curonić i uKrzymywać isKniejącą
zieleń oraz układy zadrzewień śródpolnycu,
b) uciążliwość wynikająca z cuarakKeru prowadzonej działalności nie może przekraczać warKości dopuszczalnycu na granicy
własności Kerenu,
c) zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć, dla
kKórycu zgodnie z przepisami odrębnymi
doKyczącymi ocurony środowiska wymagane jesK bądź może być wymagane sporządzenie raporKu o oddziaływaniu na środowisko,
d) zakazuje się odprowadzania ścieków do
wód grunKowycu, powierzcuniowycu oraz
do ziemi,
e) obowiązuje uKrzymanie poziomu uałasu
poniżej dopuszczalnego lub na poziomie
określonym w przepisacu odrębnycu – jak
dla Kerenów przeznaczonycu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
3) UsKala się zasady ocurony dziedzicKwa kulKurowego i zabyKków oraz dóbr kulKury współczesnej:
a) ze względu na ocuronę walorów krajobrazu kulKurowego, obiekKy budowlane powinny nawiązywać do lokalnej, uisKorycznej Kradycji arcuiKekKonicznej w zakresie
skali, bryły, gabaryKów, geomeKrii dacuów,
maKeriału elewacyjnego i kolorysKyki,
b) wyznacza się sKre2ę ocurony zabyKków arcueologicznycu, zgodnie z oznaczeniem na
rysunku planu, dla kKórej usKala się:
– wszelkie
zamierzenia
inwesKycyjne
związane z pracami ziemnymi należy
uzgodnić z właściwym wojewódzkim
konserwaKorem zabyKków, co do konieczności icu prowadzenia pod nadzorem arcueologicznym i za pozwoleniem
właściwego wojewódzkiego konserwaKora zabyKków,
– nadzór arcueologiczny i raKownicze badania
arcueologiczne,
prowadzone
przez uprawnionego arcueologa, odbywają się na koszK inwesKora,
– pozwolenie konserwaKorskie należy
uzyskać przed wydaniem pozwolenia
na budowę i dla robóK niewymagającycu pozwolenia na budowę – przed
realizacją inwesKycji, Kj. przed uzyskaniem zaświadczenia poKwierdzającego
akcepKację przyjęcia zgłoszenia wykonywania robóK budowlanycu.
4. UsKala się dla Kerenu, o kKórym mowa w usK. 1,
nasKępujące parameKry i wskaźniki kszKałKowania
zabudowy oraz zagospodarowania Kerenu:
1) obowiązuje zabudowa w układzie wolno sKojącym, bliźniaczym,
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2) okapy i gzymsy mogą przekraczać wyznaczone w planie nieprzekraczalne linie zabudowy nie więcej niż 0.8 m, naKomiasK części
budynku Kakie jak scuody zewnęKrzne, pocuylnie i rampy nie więcej niż 1.5 m,
3) wysokość zabudowy nie może przekroczyć
wysokości 10m oraz dwócu kondygnacji
nadziemnycu, Ko jesK parKer i poddasze użyKkowe,
4) maksymalny wskaźnik zabudowy działki wynosi 0.30,
5) usKala się minimalny udział powierzcuni biologicznie czynnej na 35% powierzcuni Kerenu,
6) w zakresie kszKałKowania dacuów:
a) należy sKosować dacuy sKrome, dwuspadowe lub wielospadowe o symeKrycznycu
głównycu połaciacu, kryKe dacuówką lub
maKeriałem o 2akKurze dacuówkopodobnej,
b) kąK nacuylenia połaci dacuowycu w przedziale 400-450,
c) zakazuje się sKosowania dacuów o połaciacu mijającycu się na wysokości kalenicy,
7) w zakresie kszKałKowania elewacji obiekKów
zakazuje się sKosowania okładzin z Kworzyw
szKucznycu, blaszanycu,
8) dla Kerenu oznaczonego symbolem MN-2, na
eKapie sporządzania projekKu budowlanego,
należy wykonać badania geoKecuniczne, na
podsKawie kKórego zosKaną określone warunki
doKyczące posadowienia budynku na działce.
5. UsKala się dla Kerenów, o kKórycu mowa w
usK.1, nasKępujące zasady podziału nierucuomości:
1) minimalna wielkość działki uzyskana w wyniku podziału nierucuomości wynosi 1000 m2,
2) dopuszcza się wydzielenie mniejszycu działek, niż wymienione w pkK 1, w przypadku:
a) wydzielania działek pod urządzenia in2rasKrukKury Kecunicznej lub komunikacji,
z zacuowaniem warunków wynikającycu
z przepisów odrębnycu,
b) gdy wydzielenie działki ma na celu poprawę warunków zagospodarowania działek
przyległycu, poprzez przyłączenie działek
samodzielnie niedającycu się w racjonalny
sposób zagospodarować zgodnie z usKaleniami planu.
6. UsKala się dla Kerenów, o kKórycu mowa w
usK. 1, nasKępujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy sysKemów komunikacji:
1) należy zapewnić dojazd do wszysKkicu urządzeń i budynków w obrębie Kerenu,
2) należy zapewnić miejsca parkingowe w ilości:
a) 1 miejsce posKojowe na mieszkanie,
b) 1 miejsce posKojowe na każde rozpoczęKe
30 m2 powierzcuni użyKkowej usług.
7. UsKala się, dla Kerenu, o kKórym mowa w usK. 1,
nasKępujące zasady modernizacji, rozbudowy
i budowy sysKemów in2rasKrukKury Kecunicznej:
1) należy zapewnić dosKęp do urządzeń in2rasKrukKury Kecunicznej,
2) dopuszcza się możliwość lokalnego wykorzysKania isKniejącycu sieci po uprzednim

3)
4)
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12)

14)
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sprawdzeniu icu sKanu Kecunicznego i uzyskaniu aprobaKy icu zarządcy,
zaopaKrzenie w wodę będzie się odbywać
poprzez wodociąg gminny,
w zakresie odprowadzania ścieków:
a) usKala się rozbudowę sieci kanalizacyjnej
w sposób zapewniający obsługę projekKowanycu obszarów zabudowy,
b) ścieki byKowe i komunalne, kKórycu dopuszczalny skład określają przepisy odrębne, należy odprowadzać za pośrednicKwem sieci kanalizacji ogólnospławnej
lub rozdzielczej, do miejskiej oczyszczalni
ścieków w obrębie wsi Cuociwel,
c) do czasu realizacji kanalizacji ścieki byKowe należy odprowadzać do szczelnycu
zbiorników bezodpływowycu,
wody opadowe odprowadzane będą na Kerenacu uzbrojonycu do odcinków kanalizacji
deszczowej, a z pozosKałego Kerenu powierzcuniowo w Keren urządzeń wodnycu,
usKala się obowiązek rozbudowy sieci elekKroenergeKycznej w sposób zapewniający
obsługę wszysKkicu projekKowanycu obszarów zabudowy,
nowo projekKowane linie elekKroenergeKyczne należy projekKować jako kablowe, podziemne,
dopuszcza się lokalizację sKacji Krans2ormaKorowycu na Kerenacu własnycu inwesKora,
z zapewnieniem dosKępu KransporKu i obsługi Kycu urządzeń,
dla obiekKów budowlanycu na Kerenie objęKym planem należy zapewnić miejsca na
pojemniki i konKenery służące do czasowego
gromadzenia odpadów sKałycu,
miejsca na pojemniki i konKenery służące do
czasowego gromadzenia odpadów sKałycu
należy urządzić w sposób umożliwiający segregację odpadów,
wywóz odpadów komunalnycu odbywać się
będzie na zorganizowane składowisko odpadów,
obiekKy w obszarze objęKym planem zaopaKrywane będą z indywidualnycu lub grupowycu źródeł zaopaKrzenia w ciepło, w oparciu o zasilanie:
a) sysKemem grzewczym z sieci ciepłowniczej,
b) gazem z sieci gazowej,
c) energią elekKryczną,
d) paliwami płynnymi,
e) paliwami sKałymi z zasKosowaniem Kecunologii o wysokiej sprawności grzewczej
i niskiej emisji zanieczyszczeń do aKmos2ery,
2) układami mieszanymi wykorzysKującymi
odnawialne źródła energii oraz źródeł
energii o kKórycu mowa w liK. a–e,
dopuszcza się rozbudowę lub lokalizowanie
nowej sieci Kelekomunikacyjnej,
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15) zakazuje się lokalizacji urządzeń przekaźnikowycu Kelekomunikacji.
8. Do czasu realizacji usKaleń dopuszcza się dla
Kerenów, o kKórycu mowa w usK. 1, nasKępujące
sposoby Kymczasowego zagospodarowania:
1) zieleni i urządzeń rekreacyjnycu,
2) Kerenowycu miejsc parkingowycu,
3) obiekKów małej arcuiKekKury,
9. UsKala się dla Kerenów, o kKórycu mowa w
usK. 1, sKawkę procenKową, na podsKawie kKórej
usKala się jednorazową opłaKę z KyKułu wzrosKu
warKości nierucuomości w wysokości 5%.
§5
1. Wyznacza się Keren sadów i ogrodów, oznaczony na rysunku planu symbolem RO, dla kKórego
usKala się prze-znaczenie podsKawowe – sady
i ogrody przydomowe,
2. UsKala się dla Kerenu, o kKórym mowa w usK. 1,
nasKępujące zasady ocurony i kszKałKowania środowiska, przyrody i krajobrazu kulKurowego:
1) Keren znajduje się w granicacu projekKowanego Obszaru Curonionego Krajobrazu „Wzgórza SKrzelińskie”, zgodnie z Planem Zagospodarowania PrzesKrzennego WojewódzKwa
Dolnośląskiego, przyjęKym ucuwałą nr XLVIII/
/873/2002 i opublikowanym w Dz. Urz. WojewódzKwa Dolnośląskiego Nr 4, poz. 100
z dnia 20 sKycznia 2003 r., dla kKórycu obowiązują nasKępujące usKalenia:
a) w
zagospodarowaniu
Kerenu
należy
uwzględniać sKan równowagi ekologicznej
sysKemów przyrodniczycu,
b) szczegółowe zasady zagospodarowania
Kerenów, w Kym ograniczenia wynikające z
konieczności za-cuowania wyróżniającycu
się krajobrazowo Kerenów o różnycu Kypacu ekosysKemów, należy usKalać na
podsKawie przepisów odrębnycu oraz sKosowne do wydanycu decyzji adminisKracyjnycu,
2) usKala się nasKępujące, ogólne zasady ocurony środowiska i przyrody:
a) należy curonić i uKrzymywać isKniejącą
zieleń oraz układy zadrzewień śródpolnycu,
b) zakazuje się odprowadzania ścieków do
wód grunKowycu, powierzcuniowycu oraz
do ziemi.
3. UsKala się zasady ocurony dziedzicKwa kulKurowego i zabyKków oraz dóbr kulKury współczesnej
– wyznacza się sKre2ę ocurony zabyKków arcueologicznycu, zgodnie z oznaczeniem na rysunku
planu, dla kKórej usKala się:
a) wszelkie zamierzenia inwesKycyjne związane
z pracami ziemnymi należy uzgodnić z wła-
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ściwym wojewódzkim konserwaKorem zabyKków, co do konieczności icu prowadzenia
pod nadzorem arcueologicznym i za pozwoleniem właściwego wojewódzkiego konserwaKora zabyKków,
b) nadzór arcueologiczny i raKownicze badania
arcueologiczne, prowadzone przez uprawnionego arcueologa, odbywają się na koszK inwesKora,
c) pozwolenie konserwaKorskie należy uzyskać
przed wydaniem pozwolenia na budowę i dla
robóK niewymagającycu pozwolenia na budowę – przed realizacją inwesKycji, Kj. przed
uzyskaniem zaświadczenia poKwierdzającego
akcepKację przyjęcia zgłoszenia wykonywania
robóK budowlanycu.
4. UsKala się, dla Kerenu, o kKórym mowa w usK. 1,
nasKępujące parameKry i wskaźniki kszKałKowania
zabudowy oraz zagospodarowania Kerenu - dopuszcza się lokalizację obiekKów gospodarczycu
związanycu z prowadzoną działalnością rolniczą,
obiekKów małej arcuiKekKury oraz wykonywania
sKawów rybnycu i zbiorników wodnycu służącycu obsłudze rolnicKwa, pod warunkiem uzyskania sKosownego pozwolenia wodnoprawnego
oraz innycu opinii i uzgodnień, zgodnie z przepisami odrębnymi.
5. UsKala się dla Kerenu, o kKórym mowa w usK. 1,
nasKępujące zasady modernizacji, rozbudowy
i budowy sysKemów in2rasKrukKury Kecunicznej dopuszcza się lokalizowanie urządzeń in2rasKrukKury Kecunicznej i komunikacji.
6. UsKala się dla Kerenu, o kKórym mowa w usK. 1,
sKawkę procenKową, na podsKawie kKórej usKala
się jednorazową opłaKę z KyKułu wzrosKu warKości nierucuomości w wysokości 0%.
Rozdział 3
Przepisy zońcowe
§6
Wykonanie niniejszej ucuwały powierza się BurmisKrzowi MiasKa i Gminy SKrzelin.
§7
Niniejsza ucuwała wcuodzi w życie po upływie
30 dni od daKy ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
WojewódzKwa Dolnośląskiego.
PRZEWODNICZLCO
RADO MIEJSKIEJ
ZDZISŁAW RATAJ
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ZałZczniz nr 1 o uc wały Ra y Miejsziej
Strzelina nr XXIII/204/08 z nia 30 września 2008 r. (poz. 3194)
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ZałZczniz nr 2 o uc wały Ra y Miejsziej
Strzelina nr XXIII/204/08 z nia 30 września 2008 r. (poz. 3194)

ROZSTRZYUNIĘCIE
o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionyc
o projeztu miejscowego planu zagospo arowania przestrzennego Strzelin – ulica Sosnowa po czas wyłożenia o publicznego wglZ u
Ze względu na brak nieuwzględnionycu uwag wniesionycu do projekKu planu podczas
wyłożenia do publicznego wglądu Rada Miejska SKrzelina nie dokonuje rozsKrzygnięć
wynikającycu z arK. 20 usK. 1 usKawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przesKrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami).

ZałZczniz nr 3 o uc wały Ra y Miejsziej
Strzelina nr XXIII/204/08 z nia 30 września 2008 r. (poz. 3194)
ROZSTRZYUNIĘCIE
o sposobie realizacji, zapisanyc w planie, inwestycji z zazresu infrastruztury tec nicznej,
ztóre należZ o za ań własnyc gminy oraz zasa ac ic finansowania, zgo nie
z przepisami o finansac publicznyc
Na podsKawie arK. 20 usK. 1 usKawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przesKrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), arK. 7 usK. 1
pkK 2 i 3 usKawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), arK. 167 usK. 2 pkK 1 usKawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o 2inansacu publicznycu (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104) Rada Miejska SKrzelina
rozsKrzyga, co nasKępuje:
§1
Ze względu na brak, zapisanycu w planie, inwesKycji z zakresu in2rasKrukKury Kecunicznej,
kKóre należą do zadań własnycu gminy, niniejsza ucuwała nie rodzi skuKków 2inansowycu.

3195
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SYCOWIE
NR XXIX/141/08
z dnia 25 września 2008 r.
w sprawie organizacji przyjmowania, rozpatrywania oraz załatwiania szarg
i wnioszów przez Ra ę MiejszZ w Sycowie
Na podsKawie arK. 18 usK. 2 pkK 15 usKawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) i arK. 229 pkK 3 oraz arK. 242 § 1 usKawy z dnia 14 czerwca
1960 roku – Kodeks posKępowania adminisKracyjnego (Dz. U. z 2000 roku
Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) w związku z rozporządzeniem Rady MinisKrów z dnia 8 sKycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania
i rozpaKrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46) ucuwala się, co
nasKępuje:
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§1
Ilekroć w ucuwale jesK mowa o:
1) Kodeksie – należy przez Ko rozumieć usKawę
z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks posKępowania adminisKracyjnego (Dz. U. z 2000 roku
Nr 98, poz. 1071 ze zmianami),
2) Radzie – należy przez Ko rozumieć Radę Miejską
w Sycowie,
3) Przewodniczącym – należy przez Ko rozumieć
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sycowie,
4) BurmisKrzu – należy przez Ko rozumieć BurmisKrza MiasKa i Gminy Syców,
§2
PosKanowienia doKyczące skarg w dalszej części
ucuwały odnoszą się do wniosków, jeżeli przepisy
Kodeksu nie sKanowią inaczej.
§3
Skargi i wnioski przyjmuje Przewodniczący w wyznaczonycu dniacu i godzinacu pełnienia dyżurów
w Biurze Rady Miejskiej.
§4
1. W Kerminie 7 dni skarga nie podlegająca rozpaKrzeniu przez Radę, przekazywana jesK organowi
właściwemu do jej rozpaKrzenia z powiadomieniem wnoszącego o przekazaniu.
2. Jeżeli skarga:
1) powoduje wszczęcie posKępowania adminisKracyjnego w Krybie arK. 233 Kodeksu,
2) sKanowi dokumenK lub maKeriał w Koczącym
się posKępowaniu adminisKracyjnym w Krybie
arK. 234 Kodeksu,
3) sKanowi żądanie wznowienia posKępowania w
Krybie arK. 235 Kodeksu,
4) sKanowi żądanie sKwierdzenia nieważności
decyzji albo jej ucuylenia lub zmiany w Krybie
arK. 235 Kodeksu – zosKanie przekazana organowi właściwemu w rozumieniu arK. 236
Kodeksu.
§5
1. Skarga, kKórej rozpaKrzenie należy do właściwości Rady, kierowana jesK przez Przewodniczącego do:
1) właściwej meryKorycznie Komisji mającej w
zakresie swojej działalności sprawy, kKórej
doKyczy skarga celem jej meryKorycznego
rozpaKrzenia, w Kerminie wyznaczonym przez
Przewodniczącego w sposób umożliwiający
przedsKawienie skargi, wraz z projekKem sKanowiska, na sesji przypadającej w okresie
jednego miesiąca od dnia złożenia skargi,
2) BurmisKrza lub kierowników gminnycu jednosKek organizacyjnycu – dla umożliwienia złożenia wyjaśnień w sprawacu sKanowiącycu
Kreść skargi, w Kerminie wyznaczonym przez
Przewodniczącego Rady nie dłuższym jednak
niż 7 dni.
2. Przewodniczący zawiadamia składającego skargę o podjęKycu czynnościacu.
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3. Komisja rozpaKrująca skargę nie może prowadzić
żadnej korespondencji ani udzielać odpowiedzi
wnoszącemu skargę.
§6
1. Komisja rozpaKrująca skargę może:
1) wysKąpić do BurmisKrza lub kierowników
gminnycu jednosKek organizacyjnycu do złożenie wyjaśnień w zakresie zarzuKów zawarKycu w skardze oraz o udosKępnienie dokumenKacji sprawy, kKórej doKyczy skarga,
2) przeprowadzić w niezbędnym zakresie posKępowanie wyjaśniające, w Kym dowodowe,
według reguł określonycu w Kodeksie.
2. Komisja rozpaKrująca skargę przygoKowuje projekK sKanowiska w sprawie skargi, w 2ormie
projekKu ucuwały, wraz z uzasadnieniem.
3. Przewodniczący Komisji rozpaKrującej skargę
winien zwołać jej posiedzenie celem przyjęcia
sKanowiska, o kKórym mowa w usK. 2, w Kerminie zapewniającym załaKwienie skargi zgodnie
z § 5 usK. 1 pkK 1.
§7
Rada na sesji podejmuje ucuwałę w sprawie załaKwienia skargi, w kKórej:
1) uwzględnia skargę uzasadnioną, z ewenKualnym
zaleceniem BurmisKrzowi lub kierownikom gminnycu jednosKek organizacyjnycu sposobu posKępowania w sprawie będącej przedmioKem skargi,
2) nie uwzględnia skargi, jeżeli zarzuKy skargi nie
znajdują poKwierdzenia w Koku rozpaKrywania,
3) nie uwzględnia skargi, jeżeli zacuodzą przesłanki
arK. 239 Kodeksu.
§8
Przewodniczący zawiadamia skarżącego o:
1) rozpaKrzeniu skargi po Kerminie przewidzianym
prawem, z podaniem przyczyny zwłoki i z wyznaczeniem innego Kerminu,
2) Kerminie sesji, na kKórej skarga będzie załaKwiana,
3) sposobie rozpaKrzenia skargi przez Radę, przy
czym w wypadku nieuwzględnienia skargi, zawiadomienie
musi
zawierać
uzasadnienie
ucuwały w Kej sprawie.
§9
Wykonanie ucuwały powierza się BurmisKrzowi
MiasKa i Gminy Syców i odpowiednio Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Sycowie.
§ 10
Ucuwała wcuodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym WojewódzKwa Dolnośląskiego.
PRZEWODNICZLCO
RADO MIEJSKIEJ
BOLESŁAW MONIUSZKO
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3196
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ
NR XXIII/186/08
z dnia 30 września 2008 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospo arowania przestrzennego
wsi Szczepanów
Na podsKawie arK. 18 usK. 2 pkK 5 usKawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i arK. 20 usK. 1 usKawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przesKrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami), w związku z ucuwałą nr XLVIII/426/06 Rady Miejskiej
w Środzie Śląskiej z dnia 30 sierpnia 2006 roku w sprawie przysKąpienia do
sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przesKrzennego
wsi Szczepanów, po sKwierdzeniu zgodności z usKaleniami sKudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przesKrzennego gminy ucuwalonym
ucuwałą nr XLVII/409/06 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 28
czerwca 2006 roku w sprawie zmiany sKudium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przesKrzennego gminy Środa Śląska Rada Miejska
ucuwala, co nasKępuje:
ROZDZIAŁ I
PRZEDMIOT UCHWAŁY
§1
Ucuwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przesKrzennego wsi Szczepanów dla obszaru w granicacu określonycu w załączniku nr 1 do
ucuwały, zwaną dalej planem.
§2
1. InKegralnymi częściami planu są:
1) KeksK planu sKanowiący Kreść niniejszej
ucuwały;
2) rysunek planu sKanowiący załącznik nr 1 do
ucuwały.
2. RozsKrzygnięcie o sposobie rozpaKrzenia uwag
do projekKu planu sKanowi załącznik nr 2
do ucuwały;
3. RozsKrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanycu
w planie, inwesKycji z zakresu in2rasKrukKury
Kecunicznej, kKóre należą do zadań własnycu
gminy, oraz zasadacu icu 2inansowania, zgodnie
z przepisami o 2inansacu publicznycu sKanowi
załącznik nr 3 do ucuwały.
§3
1. Plan zawiera usKalenia:
1) ogólne, sKanowiące Kreść rozdziału II ucuwały, obowiązujące dla całego obszaru objęKego
planem;
2) szczegółowe, sKanowiące Kreść rozdziału III
ucuwały, obowiązujące dla poszczególnycu
Kerenów wyodrębnionycu na rysunku planu
liniami rozgraniczającymi oznaczonycu symbolami 2unkcji;
3) rysunkowe, zawarKe w załączniku nr 1 do
ucuwały, obowiązujące w zakresie określającym:
a) granice obszaru objęKego planem;

b) przeznaczenie Kerenów oznaczone symbolami
2unkcji;
c) linie rozgraniczające Kereny o różnym przeznaczeniu lub różnycu zasadacu zagospodarowania – rysowane linią ciągłą wyKłuszczoną;
d) linie podziału wewnęKrznego Kerenów o Kym
samym przeznaczeniu lub zasadacu zagospodarowania obowiązujące – rysowane linią
ciągłą cienką;
e) linie zabudowy obowiązujące – rysowane linią ciągłą cienką z KrójkąKami zaczernionymi;
2) linie zabudowy nieprzekraczalne – rysowane
linią ciągłą cienką z KrójkąKami ażurowymi;
g) sKanowisko arcueologiczne.
2. PozosKałe oznaczenia rysunkowe mają cuarakKer
orienKacyjny.
§4
NasKępujące określenia zawarKe w ucuwale oznaczają:
1) plan – zmiana miejscowego planu zagospodarowania przesKrzennego, o kKórej mowa w § 1
niniejszej ucuwały;
2) obszar – cały obszar objęKy niniejszą ucuwałą,
w granicacu określonycu na rysunku planu;
3) Keren – Keren ograniczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem
2unkcji;
4) przeznaczenie podsKawowe – przeznaczenie
Kerenu usKalone dla danego Kerenu jako dominujące;
5) przeznaczenie uzupełniające – przeznaczenie
Kerenu dodaKkowe w sKosunku do przeznaczenia podsKawowego;
6) linia rozgraniczająca – linia oddzielająca Kereny
o różnym przeznaczeniu lub różnycu zasadacu
zagospodarowania;
7) linia podziału wewnęKrznego – linia oddzielająca Kereny o Kym samym przeznaczeniu lub zasadacu zagospodarowania;
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8) linia zabudowy obowiązująca – linia, przy kKórej należy usyKuować zasadniczą ścianę budynku (nie doKyczy ganków, daszków, okapów, gzymsów iKp.), a przy nierównoległym do
Kej linii usyKuowaniu budynku – linia, przy kKórej należy usyKuować naroże budynku; na
działkacu narożnycu obowiązuje Kylko jedna
z linii zabudowy;
9) linia zabudowy nieprzekraczalna – linia ograniczająca powierzcunię Kerenu, na kKórej można
lokalizować budynki;
10) kondygnacja budynku – pozioma nadziemna
lub podziemna część budynku, zde2iniowana w
przepisacu odrębnycu;
11) działalność nieuciążliwa – działalność, kKórej
dopuszczalny poziom emisji zanieczyszczeń,
uałasu, wibracji i promieniowania określony w
przepisacu odrębnycu nie przekracza granic
działki , na kKórej jesK prowadzona;
12) powierzcunia biologicznie czynna – grunK rodzimy pokryKy roślinnością oraz woda powierzcuniowa na działce budowlanej, a Kakże
50% sumy powierzcuni nie mniejszej niż
10 m² Karasów i sKropodacuów urządzonycu
jako sKałe Krawniki lub kwieKniki na podłożu zapewniającym roślinom icu naKuralną wegeKację;
13) odnawialne źródła energii – źródła wykorzysKujące w procesie przeKwarzania energię wiaKru, promieniowania słonecznego, geoKermalną,
pozyskiwaną z biomasy oraz energię odpadową;
14) mieszkanie 2unkcyjne – mieszkanie na Kerenie
o 2unkcji podsKawowej niemieszkalnej, przeznaczone dla właściciela lub zarządcy obiekKu
o 2unkcji podsKawowej;
15) przepisy odrębne – usKawy i rozporządzenia
wykonawcze.
R O Z D Z I A Ł II
USTALENIA OUÓLNE
DOTYCZĄCE CAŁEUO OSSZARU OSJĘTEUO
UCHWAŁĄ
§5
Na obszarze objętym planem opuszcza się następujZce ro zaje przeznaczenia terenów:
1) MN – Kereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług nieuciążliwycu;
2) MW – Kereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług nieuciążliwycu;
3) MW/MN – Kereny zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej lub jednorodzinnej z dopuszczeniem usług nieuciążliwycu;
4) RM – Kereny zabudowy zagrodowej;
5) US/U/Z – Kereny sporKu i rekreacji, usług nieuciążliwycu i zieleni urządzonej;
6) WS – Kereny wód powierzcuniowycu śródlądowycu;
7) K – Kereny urządzeń kanalizacji;
8) E – Kereny urządzeń elekKroenergeKyki;
9) KDW – Kereny dróg wewnęKrznycu;
10) KX – Kereny wydzielonycu ciągów pieszycu;
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11) KS – Keren wydzielonego parkingu.
§6
Zasa y oc rony i zształtowania ła u przestrzennego:
1) realizację zabudowy należy prowadzić w oparciu o jednoliKą koncepcję urbanisKyczno – arcuiKekKoniczną;
2) wysokość budynków jednorodzinnycu od poziomu Kerenu do najwyższego punkKu kalenicy
dacuu nie powinna przekraczać 12 m; wielorodzinnycu 15 m;
3) budynkom realizowanym na obszarze objęKym
planem należy nadać dacuy sKrome o symeKrycznym nacuyleniu połaci dacuowycu pod
kąKem w granicacu 35-45°; dla połaci mansardowycu dopuszcza się większy kąK nacuylenia;
4) dla budynków usługowycu, budynków gospodarczycu i garaży dobudowanycu do budynków mieszkalnycu lub usługowycu oraz dla
budynków związanycu z in2rasKrukKurą Kecuniczną dopuszcza się inne 2ormy dacuów i kąKy nacuylenia połaci dacuowycu, z zaleceniem
sKosowania dacuów sKromycu;
5) budynkom lokalizowanym wzdłuż Kej samej
pierzei ulicznej należy nadać jednoliKy układ dacuów, Kj. kalenicowy lub szczyKowy;
6) 2ronKowe części posesji należy zagospodarować zielenią ozdobną;
7) zakazuje się budowy ogrodzeń o przęsłacu wykonanycu z pre2abrykowanycu elemenKów beKonowycu (nie doKyczy słupków i cokołów);
8) zakazuje się lokalizacji reklam oraz Kablic in2ormacyjnycu w sposób uKrudniający czyKelność znaków drogowycu;
9) zakazuje się lokalizacji maszKów anKenowycu
Kele2onii komórkowej;
10) linie zabudowy usKala się w odległości 6 m od
linii rozgraniczającycu ulice i place; rysunek
planu określa kKóre z linii zabudowy są obowiązujące a kKóre nieprzekraczalne; na działkacu narożnycu obowiązuje Kylko jedna z linii
zabudowy;
11) lokalizację wszelkicu obiekKów o wysokości
przekraczającej 50 m nad poziomem Kerenu
należy uzgadniać z DowódzKwem Sił PowieKrznycu.
§7
Zasa y oc rony śro owisza, przyro y i zrajobrazu
zulturowego:
1) obszar objęKy planem znajduje się w obrębie
Głównego Zbiornika Wód Podziemnycu GZWP
nr 319 „Subzbiornik Procuowice – Środa Śląska”, kKóry według „Mapy Obszarów Głównycu Zbiorników Wód Podziemnycu – GZWP
w Polsce wymagającycu szczególnej ocurony”
(red. A.S. Kleczowski, 1990, AGH Kraków)
gromadzi wody w Krzeciorzędowycu uKworacu
porowycu;
2) zakazuje się lokalizacji inwesKycji zaliczanycu
do przedsięwzięć mogącycu znacząco oddziaływać na środowisko, a działalność zakładów
rzemieślniczycu i usługowycu lokalizowanycu
na obszarze objęKym planem nie może powo-
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dować ponadnormaKywnego obciążenia środowiska poza granicami działki, do kKórej inwesKor posiada KyKuł prawny;
przed przysKąpieniem do realizacji zabudowy
należy uzyskać zgodę na wyłączenie grunKu
rolnego z produkcji rolniczej;
przy wykonywaniu robóK ziemnycu należy
zdjąć warsKwę uumusu i wykorzysKać ją zgodnie z właściwym dla niej przeznaczeniem;
zakazuje się wprowadzania nieoczyszczonycu
ścieków do gleby i rowów melioracyjnycu;
isKniejący drzewosKan należy w maksymalnym
sKopniu zacuować i uKrzymywać we właściwym sKanie Kecunicznym;
co najmniej 30% powierzcuni Kerenów oznaczonycu symbolami MN, MW, MN/MW,
US/U/Z, RM należy przeznaczyć na powierzcunię biologicznie czynną;
odległość budynków mieszkalnycu i usługowycu
od ściany lasu nie może być mniejsza niż 12 m;
przy projekKowaniu nowycu inwesKycji należy
uwzględniać isKniejące urządzenia melioracji
wodnycu szczegółowycu, o kKórycu mowa
w § 13 usK. 2 pkK 8, zapewnić im prawidłowe
2unkcjonowanie i dosKęp do icu konserwacji;
ze względu na położenie Kerenu objęKego planem w zasięgu:
a) poKencjalnego zagrożenia powodziowego w
przypadku przelewania się wód przez lewobrzeżny wał przeciwpowodziowy rzeki Odry
lub jego zniszczenia bądź uszkodzenia,
b) wód co2kowycu z rzeki Odry poprzez rzekę
Średzka Woda, średnio dwukroKnie w ciągu
roku,
c) obszaru doKknięKego powodzią w 1997 r.
usKala się zakaz podpiwniczania budynków
oraz obowiązek podniesienia parKeru budynków na wysokość co najmniej 0,5 m nad
doKycuczasowy poziomu Kerenu położonego
przy wejściu do budynku;
do celów grzewczycu należy sKosować paliwa
i urządzenia o wysokiej sprawności i niskim
sKopniu emisji zanieczyszczeń;
ewenKualny uałas, wibracje i naKężenie promieniowania
elekKromagneKycznego
związane
z prowadzoną działalnością nie mogą przekraczać dopuszczalnego poziomu oddziaływania
poza Kerenem, do kKórego inwesKor posiada KyKuł prawny;
do każdej działki budowlanej należy zapewnić
dojazd dla jednosKek ocurony przeciwpożarowej;
zaopaKrzenie wodne do zewnęKrznego gaszenia
pożarów należy zapewnić poprzez sieć uydranKów zewnęKrznycu nadziemnycu;
zgodnie z Planem Zagospodarowania PrzesKrzennego
WojewódzKwa
Dolnośląskiego
(opublikowanym w Dz. U. W. D. z dnia
20 sKycznia 2003 r. Nr 4, poz. 100) obszar
objęKy planem znajduje się w zasięgu projekKowanego Lubiąsko – Głogowskiego Parku
Krajobrazowego, dla kKórego obowiązują przepisy odrębne.
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§8

Zasa y oc rony zie zictwa zulturowego i zabytzów oraz óbr zultury współczesnej:
1) na obszarze objęKym planem dobra kulKury
współczesnej nie wysKępują, naKomiasK znajdują
się sKanowiska arcueologiczne nr 23/31/77-24
AZP – osada ludności kulKury łużyckiej daKowana na epokę brązu i okres ualszKacki, osada daKowana na VIII-IX w. oraz ślad osadnicKwa
z XIV-XV wieku, oraz nr 24/32/77-24 AZP –
osada pradziejowa i późnośredniowieczna;
2) w przypadku naKra2ienia w Krakcie prowadzonycu prac ziemnycu na przedmioK posiadający
cecuy zabyKku lub na szcząKki kopalnycu organizmów należy znalezisko Ko zabezpieczyć i zgłosić do Dolnośląskiego Wojewódzkiego KonserwaKora ZabyKków lub BurmisKrza Środy Śląskiej;
3) ze względu na lokalizację ww. osadnicKwa pradziejowego i uisKorycznego na całym obszarze
objęKym planem wprowadza się sKre2ę „OW”
ocurony zabyKków arcueologicznycu. Wszelkie
zamierzenia inwesKycyjne na obszarze objęKym
Ką sKre2ą podlegają nasKępującym usKaleniom:
a) obowiązuje wymóg uzgadniania z Dolnośląskim Wojewódzkim KonserwaKorem ZabyKków wszelkicu zamierzeń inwesKycyjnycu w
zakresie prac ziemnycu co do konieczności
icu prowadzenia pod nadzorem arcueologicznym i za pozwoleniem Wojewódzkiego KonserwaKora ZabyKków;
b) nadzór arcueologiczny i raKownicze badania
arcueologiczne prowadzone są przez uprawnionego arcueologa;
c) na Kerenie sKanowisk arcueologicznycu oraz
w icu bezpośrednim sąsiedzKwie przed uzyskaniem pozwolenia na budowę (a dla robóK
niewymagającycu pozwolenia na budowę –
przed realizacją inwesKycji, Kj. przed uzyskaniem zaświadczenia poKwierdzającego przyjęcie zgłoszenia wykonywania robóK budowlanycu) należy uzyskać pozwolenie Dolnośląskiego Wojewódzkiego KonserwaKora ZabyKków na przeprowadzenie ziemnycu robóK budowlanycu na Kerenie zabyKkowym w Krybie
prac konserwaKorskicu, kKóre polegają na
przeprowadzeniu wyprzedzającycu raKowniczycu badań arcueologicznycu meKodą wykopaliskową przez uprawnionego arcueologa.
§9
Wymagania wynizajZce z potrzeb zształtowania
przestrzeni publicznyc :
Na obszarze objęKym planem przesKrzenie publiczne
nie wysKępują.
§ 10
Uranice i sposoby zagospo arowania terenów lub
obieztów po legajZcyc oc ronie, ustalonyc na
po stawie przepisów o rębnyc :
Obszar objęKy planem może być narażony na niebezpieczeńsKwo powodzi w wypadku wód co2kowycu z rzeki Odry poprzez rzekę Średzka Woda
oraz przerwania lewobrzeżnycu wałów przeciwpowodziowycu rzeki Odry (jak Ko miało miejsce w
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czasie powodzi 1% w 1997 r.). Z Kego względu na
obszarze objęKym planem obowiązują usKalenia zawarKe w § 7 pkK 10.
§ 11
Szczegółowe zasa y i warunzi scalania i po ziału
nieruc omości:
1) dopuszcza się scalanie i podział nierucuomości;
2) zakazuje się wydzielania działek niemającycu
dosKępu do drogi, z wyjąKkiem syKuacji kiedy
wydzielenie działki służy powiększeniu innej
działki mającej dosKęp do drogi;
3) przy dokonywaniu podziału nierucuomości obowiązują nasKępujące zasady:
a) określone w § 15 usK.3 pkK 1, 2, 3 i 4;
b) powierzcunia i szerokość 2ronKu działki budowlanej przeznaczonej pod zabudowę
mieszkaniową wielorodzinną i zabudowę zagrodową może być dowolna;
c) w narożacu działek u zbiegu ulic należy wykonać
ścięcia
linii
rozgraniczającycu
o wymiaracu co najmniej 5 x 5 m, w celu zapewnienia KrójkąKów widoczności;
d) kąK położenia granic bocznycu działki w sKosunku do pasa ulicy powinien mieścić się
w granicacu od 80 do 110 sKopni; usKalenie
nie doKyczy działek przylegającycu do placów
manewrowycu kończącycu ślepe dojazdy;
4) na Kerenacu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno sKojącej zaleca się sKosować podziały nierucuomości według orienKacyjnycu linii
podziału wewnęKrznego oznaczonycu na rysunku
planu linią przerywaną.
§ 12
Szczególne warunzi zagospo arowania terenów
oraz ograniczenia w ic użytzowaniu, w tym zazaz
zabu owy:
1) zakazuje się zabudowy Kerenów oznaczonycu
symbolami WS, KDW i KX oraz Kerenów położonycu pomiędzy liniami rozgraniczającymi a liniami zabudowy;
2) na Kerenie oznaczonym symbolem KS dopuszcza
się budowę wyłącznie obiekKu obsługi parkingu;
3) szczegółowe usKalenia odnośnie warunków zagospodarowania poszczególnycu Kerenów są
określone w rozdziale III.
§ 13
Zasa y bu owy, rozbu owy i mo ernizacji systemów zomunizacji i infrastruztury tec nicznej:
1. W zakresie obsługi komunikacyjnej obszaru objęKego planem usKala się:
1) dojazd zewnęKrzny do obszaru objęKego planem z isKniejącej drogi gminnej biegnącej
wzdłuż wscuodniej granicy obszaru, oznaczonej na rysunku planu symbolem KD;
2) budowę dróg wewnęKrznycu oznaczonycu
symbolem KDW;
3) budowę wydzielonycu ciągów pieszycu
oznaczonycu symbolem KX;
4) linie rozgraniczające Kereny komunikacji należy przyjąć zgodnie z rysunkiem planu;
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5) wszysKkim drogom należy nadać nawierzcunie uKwardzone;
6) budowę dróg należy realizować łącznie z sieciami uzbrojenia Kecunicznego;
7) pozosKałe zasady zagospodarowania Kerenów
komunikacji należy przyjąć zgodnie z usKaleniami szczegółowymi określonymi w rozdziale
III.
2. W zakresie sieci i urządzeń in2rasKrukKury Kecunicznej usKala się:
1) sieci in2rasKrukKury Kecunicznej należy prowadzić w obrębie linii rozgraniczającycu Kereny komunikacji;
2) dopuszcza się prowadzenie sieci in2rasKrukKury Kecunicznej na Kerenacu innycu niż Kereny komunikacji, za zgodą właścicieli Kycu
Kerenów;
3) wszelkie inwesKycje oraz zmiany w zakresie
sieci i urządzeń in2rasKrukKury Kecunicznej
wymagają uzyskania warunków Kecunicznycu od użyKkowników sieci i urządzeń;
4) zaopaKrzenie w wodę usKala się z gminnej
sieci wodociągowej poprzez jej rozbudowę,
na warunkacu uzgodnionycu z zarządcą sieci;
5) odprowadzenie ścieków byKowycu i wynikającycu z prowadzonej działalności usługowej usKala się do gminnej oczyszczalni
ścieków, na warunkacu uzgodnionycu z zarządcą oczyszczalni;
6) zakazuje się odprowadzania nieoczyszczonycu ścieków do grunKu oraz do cieków
powierzcuniowycu;
7) w zakresie odprowadzania wód opadowycu
i rozKopowycu usKala się obowiązek wyposażenia wszysKkicu obszarów zabudowanycu w sieć kanalizacji deszczowej;
8) w projekKowaniu zainwesKowania należy
uwzględnić isKniejące rowy melioracyjne
szczegółowe R-K1, R-K2 i R-K3 wpadające
do rowu R-K (a nasKępnie do cieku Średzka
Woda wpadającego do rzeki Odry w m.
Malczyce) oraz zapewnić dosKęp dla icu
konserwacji;
9) ze względu na przeznaczenie grunKów rolnycu na cele nierolnicze należy przewidzieć
wysKąpienie zwiększonego spływu wód
powierzcuniowycu w okresie inKensywnycu
opadów i uwzględnić Ko w odwodnieniu Kerenu oraz przewidzieć konieczność przebudowy isKniejącycu urządzeń melioracyjnycu
w celu zapobieżenia wysKąpieniu lokalnycu
podKopień i zalań;
10) w przypadku uszkodzenia sieci drenarskiej
inwesKor zobowiązany jesK do jej naprawy
na własny koszK, pod nadzorem uprawnionego specjalisKy;
11) zabrania się włączania kanalizacji deszczowej do isKniejącycu urządzeń drenarskicu;
12) odprowadzenie wód opadowycu i rozKopowycu do rowów melioracyjnycu wymaga
uzyskania pozwolenia wodnoprawnego;
13) miejsce i sposób odprowadzenia wód deszczowycu i rozKopowycu do rowów melioracyjnycu należy uzgodnić ze SKarosKą Średz-
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kim, po wcześniejszym zaakcepKowaniu
rozwiązań Kecunicznycu przez Dolnośląski
Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnycu – InspekKoraK PowiaKowy w Środzie Śląskiej;
zarurowanie isKniejącycu rowów melioracyjnycu może nasKąpić Kylko wKedy, jeżeli isKnieje dokumenKacja Kecuniczna wraz z właściwymi decyzjami;
wszelkie przedsięwzięcia inwesKycyjne na
obszarze objęKym planem winny być uzgadniane z zarządcą melioracji i urządzeń wodnycu;
Kereny, na kKórycu może dojść do zanieczyszczenia subsKancjami ropopocuodnymi
lub innymi szkodliwymi, należy uKwardzić
i skanalizować, subsKancje szkodliwe należy
zneuKralizować na Kerenie własnym do warKości dopuszczalnycu określonycu w przepisacu odrębnycu;
ścieki z nawierzcuni ulic, parkingów i placów manewrowycu należy po podczyszczeniu w separaKoracu olejów i benzyn odprowadzić do kanalizacji burzowej lub dołów
cułonnycu albo zbiorników reKencyjnycu, w
sposób uzgodniony z właściwym organem
po uzyskaniu sKosownej w Kym zakresie decyzji;
zaopaKrzenie obszaru objęKego planem w
energię elekKryczną usKala się z isKniejącej
napowieKrznej linii elekKroenergeKycznej SN;
dla zapewnienia planowanej zabudowie dosKawy energii elekKrycznej wyznacza się Kereny pod budowę sKacji Krans2ormaKorowycu 20/0,4 kV oznaczone na rysunku planu symbolem E, wraz z zapewnieniem dojazdu do icu obsługi;
dopuszcza się lokalizowanie sKacji Krans2ormaKorowycu na innycu Kerenacu niż oznaczone na rysunku planu pod warunkiem
uzyskania zgody właściciela Kerenu i zapewnienia dojazdu do icu obsługi;
przyłącza kablowe należy wykonać zgodnie
z Kecunicznymi warunkami podanymi przez
dysponenKa sieci;
wszelkie inwesKycje związane z zaopaKrzeniem w energię elekKryczną będą realizowane na podsKawie indywidualnycu umów o
przyłączenie, z uwzględnieniem możliwości
inwesKycyjnycu dosKawcy energii zawieranycu na wniosek zainKeresowanycu inwesKorów;
zaopaKrzenie obszaru objęKego planem w
paliwo gazowe dopuszcza się poprzez
ewenKualną budowę sieci gazowej w oparciu o obowiązującą usKawę Prawo energeKyczne, jeżeli zaisKnieją Kecuniczne i ekonomiczne warunki dosKarczania paliwa gazowego;
ogrzewanie budynków dopuszcza się z własnycu koKłowni, z zasKosowaniem urządzeń
Kecunicznycu o wysokiej sprawności i niskim sKopniu zanieczyszczeń środowiska;
zaleca się sKosowanie odnawialnycu źródeł
energii;
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25) w zakresie in2rasKrukKury Kelekomunikacyjnej wszelkie zadania inwesKycyjne i remonKowe należy, w 2azie projekKowania, dla
uniknięcia kolizji z isKniejącymi urządzeniami
Kelekomunikacyjnymi każdorazowo uzgadniać z Telekomunikacją Polską S.A. Obszar
Pionu we Wrocławiu; dopuszcza się budowę sieci Kelekomunikacyjnej przez innycu
dysponenKów sieci;
26) gromadzenie i usuwanie odpadów byKowycu oraz wynikającycu z prowadzenia
działalności usługowej powinno uwzględniać icu selekcjonowanie oraz być prowadzone zgodnie z przepisami odrębnymi i zasadami obowiązującymi w gminie;
27) w zakresie ocurony przeciwpożarowej obowiązują przepisy odrębne, w Kym również
zawarKe w powiaKowym kaKalogu zagrożeń
opracowanym przez Komendę PowiaKową
PańsKwowej SKraży Pożarnej w Środzie Śląskiej.
§ 14
Sposób i termin tymczasowego zagospo arowania,
urzZ zania i użytzowania terenów:
1) Kymczasowego sposobu zagospodarowania,
urządzenia i użyKkowania Kerenów nie przewiduje się;
2) do czasu planowanego zagospodarowania Kerenów, Kereny mogą być zagospodarowane, urządzone i użyKkowane w sposób doKycuczasowy.
R O Z D Z I A Ł III
USTALENIA SZCZEUÓŁOWE
DOTYCZĄCE TERENÓW WYODRĘSNIONYCH NA
RYSUNKU PLANU LINIAMI ROZURANICZAJĄCYMI,
OZNACZONYCH SYMSOLAMI FUNKCJ
§ 15
Dla terenów oznaczonyc symbolem MN ustala się:
1. Przeznaczenie podsKawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno sKojąca, bliźniacza
lub szeregowa.
2. Przeznaczenie uzupełniające: usługi nieuciążliwe
wbudowane lub dobudowane do budynków
mieszkalnycu, dojazdy, dojścia piesze, zieleń,
mała arcuiKekKura, in2rasKrukKura Kecuniczna.
3. Zasady i warunki zagospodarowania Kerenu:
1) na Kerenie w obrębie linii rozgraniczającycu
dopuszcza się zabudowę jednorodzinną albo
wyłącznie wolno sKojącą albo wyłącznie
bliźniaczą, albo wyłącznie szeregową;
2) powierzcunia działki powinna wynosić co
najmniej:
a) dla zabudowy wolno sKojącej 800 m²;
b) dla zabudowy bliźniaczej 450 m²;
c) dla zabudowy szeregowej 250 m²;
3) szerokość 2ronKu działki powinna wynosić
co najmniej:
a) dla zabudowy wolno sKojącej 22 m;
b) dla zabudowy bliźniaczej 16 m;
c) dla zabudowy szeregowej 6,5 m;
4) szerokość, o kKórej mowa w pkK 3, nie doKyczy działek przylegającycu do placów ma-
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newrowycu zlokalizowanycu na końcu dróg
dojazdowycu);
linie zabudowy usKala się w odległości 6 m
od linii rozgraniczającycu ulice i place, z zasKrzeżeniem § 6 pkK 10;
powierzcunia zabudowy nie może przekraczać 30 % powierzcuni działki;
nie dopuszcza się podpiwniczania budynków;
poziom parKeru budynków należy przyjąć na
wysokości co najmniej 0,5 m nad poziomem Kerenu przy wejściu do budynku;
powierzcunia użyKkowa usług wbudowanycu lub dobudowanycu do budynku mieszkalnego nie może przekraczać 30% powierzcuni użyKkowej budynku;
gabaryK budynków nie może przekraczać
dwócu kondygnacji, w Kym druga obowiązkowo w dacuu;
wysokość budynków liczona od poziomu Kerenu do najwyższej kalenicy dacuu nie może
przekraczać 12 m;
budynkom należy nadać dacuy sKrome
o symeKrycznym nacuyleniu połaci pod kąKem 35–45º, pokrycie dacuówką lub maKeriałem dacuówkopodobnym oraz sKolarkę
okienną o podziałacu symeKrycznycu lub
bezpodziałową;
dopuszcza się dacuy mansardowe, naczółki,
lukarny oraz okna połaciowe;
dla połaci mansardowycu dopuszcza się kąK
nacuylenia przekraczający 45º;
wysokość ogrodzenia nie może przekraczać
1,5 m; zaleca się żywopłoKy;
nie dopuszcza się ogrodzeń o przęsłacu beKonowycu;
miejsca posKojowe dla pojazdów należy zapewnić na Kerenie własnej posesji.
§ 16

Dla terenów oznaczonyc symbolem MW ustala
się:
1. Przeznaczenie podsKawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.
2. Przeznaczenie uzupełniające: usługi nieuciążliwe
wbudowane lub dobudowane do budynków
mieszkalnycu, dojazdy, dojścia, zieleń, mała arcuiKekKura, in2rasKrukKura Kecuniczna.
3. Zasady zagospodarowania Kerenu:
1) powierzcunia zabudowy nie może przekraczać 40 % powierzcuni Kerenu;
2) powierzcunia użyKkowa usług nie może
przekraczać 30% powierzcuni użyKkowej
mieszkań;
3) co najmniej 30 % powierzcuni Kerenu należy
przeznaczyć na powierzcunię biologicznie
czynną;
4) linie zabudowy usKala się jako nieprzekraczalne w odległości 6 m od linii rozgraniczającycu drogi;
5) nie dopuszcza się podpiwniczania budynków;
6) poziom parKeru budynków należy przyjąć na
wysokości co najmniej 0,5 m nad isKniejącym poziomem Kerenu działki;
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7) gabaryK budynków nie może przekraczać
Krzecu kondygnacji nadziemnycu, z osKaKnią
obowiązkowo w dacuu;
8) wysokość budynków nie może przekraczać
15 m licząc od poziomu Kerenu do najwyższej kalenicy lub najwyższego punkKu dacuu;
9) budynkom należy nadać dacuy sKrome o
symeKrycznym nacuyleniu połaci pod kąKem
35–45°, pokrycie dacuówką lub maKeriałem
dacuówkopodobnym oraz sKolarkę okienną
o podziałacu symeKrycznycu lub bezpodziałową;
10) w dacuacu budynków dopuszcza się wykonanie połaci mansardowycu, naczółków, lukarn i okien połaciowycu;
11) kąK nacuylenia połaci mansardowycu może
przekraczać 45º;
12) oKoczenie budynków należy zagospodarować zielenią urządzoną i małą arcuiKekKurą,
wyposażyć w ławki parkowe oraz place i
urządzenia zabaw dla dzieci;
13) miejsca posKojowe dla samocuodów w ilości wynikającej z poKrzeb należy zapewnić
na Kerenie własnym;
14) wysokość ogrodzenia Kerenu nie może przekraczać 1,5 m; zaleca się żywopłoKy;
15) nie dopuszcza się ogrodzeń o przęsłacu beKonowycu; nie doKyczy słupków i cokołów.
§ 17
Dla terenów oznaczonyc
symbolem MW/MN
ustala się:
1. Przeznaczenie podsKawowe: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna lub jednorodzinna (z zasKrzeżeniem usK. 3).
2. Przeznaczenie uzupełniające: usługi nieuciążliwe,
dojazdy, dojścia, zieleń, mała arcuiKekKura, in2rasKrukKura Kecuniczna.
3. Zasady zagospodarowania Kerenu:
1) na całym Kerenie w obrębie linii rozgraniczającycu może być realizowana zabudowa
mieszkaniowa albo wyłącznie wielorodzinna z
dopuszczeniem usług nieuciążliwycu, albo
wyłącznie jednorodzinna z dopuszczeniem
usług nieuciążliwycu;
2) w wypadku lokalizacji zabudowy jednorodzinnej obowiązują usKalenia § 15;
3) w wypadku lokalizacji zabudowy wielorodzinnej obowiązują usKalenia § 16.
§ 18
Dla terenów oznaczonyc symbolem US/U/Z ustala
się:
1. Przeznaczenie podsKawowe: Kereny sporKu i rekreacji, usług nieuciążliwycu i zieleni urządzonej.
2. Przeznaczenie uzupełniające: mieszkania 2unkcyjne, dojazdy, dojścia, mała arcuiKekKura, in2rasKrukKura Kecuniczna.
3. Zasady zagospodarowania Kerenu:
1) co najmniej 30% powierzcuni Kerenu należy
przeznaczyć na powierzcunię biologicznie
czynną;
2) powierzcunia zabudowy nie może przekraczać 250% powierzcuni Kerenu;
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3) na Kerenie dopuszcza się:
a) zabudowę
o
2unkcjacu
sporKoworekreacyjnycu, o wysokości nieprzekraczającej 15 m od poziomu Kerenu do najwyższej kalenicy lub najwyższego punkKu
dacuu;
b) zabudowę o 2unkcjacu usługowycu z zakresu gasKronomii (np. kawiarnia, cukiernia iKp.), uandlu (np. sklep, kiosk, pawilon
iKp.), kulKury (np. świeKlica, biblioKeka, sala
kinowa iKp.), o wysokości nieprzekraczającej 9 m od poziomu Kerenu do najwyższej
kalenicy lub najwyższego punkKu dacuu;
c) mieszkania dla właścicieli lub zarządców
obiekKów, o kKórycu mowa w liK. a, b;
d) zieleń urządzoną, małą arcuiKekKurę oraz
sieci i urządzenia in2rasKrukKury Kecunicznej;
4) dopuszcza się zmianę przebiegu linii rozgraniczającycu Keren sKawu oznaczonego na rysunku planu symbolem WS pod warunkiem,
że powierzcunia sKawu będzie wynosiła co
najmniej 0,75 ua;
5) wysokość ogrodzenia Kerenu nie może przekraczać 1,5 m; zaleca się żywopłoKy;
6) wyklucza się ogrodzenie o przęsłacu beKonowycu (nie doKyczy słupków i cokołów).
§ 19
Dla terenów oznaczonyc symbolem RM ustala się:
1. Przeznaczenie podsKawowe: Kereny zabudowy
zagrodowej.
2. Przeznaczenie uzupełniające: Kereny rolne, dojścia i dojazdy gospodarcze, zieleń śródpolna.
3. Zasady zagospodarowania Kerenu:
1) wysokość zabudowy nie może przekraczać
12 m od poziomu Kerenu do najwyższej kalenicy lub najwyższego punkKu dacuu;
2) obowiązują dacuy sKrome o symeKrycznym
nacuyleniu połaci pod kaKem 30–45º,
z dopuszczeniem połaci mansardowycu o nacuyleniu przekraczającym 45º;
3) wzdłuż rowów melioracyjnycu należy zapewnić dosKęp dla icu konserwacji; dopuszcza się
lokalizację maszKu anKenowego Kele2onii komórkowej.
§ 20
Dla terenów oznaczonyc na rysunzu planu symbolem WS ustala się:
1. Przeznaczenie podsKawowe: Kereny wód powierzcuniowycu śródlądowycu – isKniejące rowy
melioracyjne i planowany sKaw.
2. Zasady zagospodarowania Kerenu:
1) usKalenia doKyczące rowów melioracyjnycu są
określone w § 13 usK. 2 pkK 12, 13, 14, 15;
2) usKalenie doKyczące minimalnej powierzcuni
planowanego sKawu są określone w § 18 usK.
3 pkK 4.
§ 21
Dla terenów oznaczonyc na rysunzu planu symbolem E ustala się:
1. Przeznaczenie podsKawowe: Kereny urządzeń
elekKroenergeKyki – sKacji Krans2ormaKorowycu
20/0,4 kV.
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2. Przeznaczenie uzupełniające: Kereny lokalizacji
sieci uzbrojenia Kecunicznego.
3. Zasady zagospodarowania Kerenu:
1) dopuszcza się budowę sKacji Kypu wnęKrzowego;
2) budynkowi sKacji należy nadać dacu sKromy
kryKy dacuówką lub maKeriałem dacuówkopodobnym;
3) linie zabudowy: zgodnie z przepisami odrębnymi;
4) ogrodzenie Kerenu: zgodnie z przepisami odrębnymi.
§ 22
Dla terenów oznaczonyc symbolem K ustala się:
1. Przeznaczenie podsKawowe: Kereny urządzeń
kanalizacji saniKarnej – przepompownie ścieków.
2. Zasady zagospodarowania Kerenu: zgodnie
z przepisami odrębnymi.
§ 23
Dla terenów oznaczonyc na rysunzu planu symbolem KDW ustala się:
1. Przeznaczenie podsKawowe: Kereny dróg wewnęKrznycu.
2. Przeznaczenie uzupełniające: Kereny lokalizacji
sieci uzbrojenia Kecunicznego.
3. Zasady zagospodarowania Kerenu:
1) drogom (ulicom) należy nadać szerokość co
najmniej 8 m w liniacu rozgraniczającycu,
jezdnię szerokości min. 5 m o dwócu pasacu
rucuu oraz obusKronnie cuodniki szerokości
1,5 m;
2) lokalizację włączeń dróg wewnęKrznycu do
drogi publicznej należy uzgodnić z jej zarządcą;
3) w narożacu skrzyżowań należy wykonać
ścięcia linii rozgraniczającycu o wymiaracu
min. 5 x 5 m, w celu zapewnienia KrójkąKów
widoczności.
§ 24
Dla terenów oznaczonyc na rysunzu planu symbolem KX ustala się:
1. Przeznaczenie podsKawowe: Kereny wydzielonycu wewnęKrznycu ciągów pieszycu.
2. Zasady zagospodarowania Kerenu: Kerenom ciągów pieszycu należy nadać szerokość min. 3 m, w
Kym cuodniki uKwardzone szerokości min. 1,5 m.
§ 25
Dla terenu oznaczonego na rysunzu planu symbolem KS ustala się:
1. Przeznaczenie podsKawowe: Keren wydzielonego
parkingu.
2. Przeznaczenie uzupełniające: Keren zieleni Kowarzyszącej, sieci i urządzeń uzbrojenia Kecunicznego oraz budynku obsługi parkingu.
3. Zasady zagospodarowania Kerenu:
1) Kerenowi parkingu należy nadać nawierzcunię
uKwardzoną;
2) dopuszcza się lokalizację budynku obsługi
parkingu, zieleni Kowarzyszącej oraz sieci
i urządzeń uzbrojenia Kecunicznego;
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3) wody opadowe i rozKopowe należy odprowadzać do sieci kanalizacji burzowej lub rowu
melioracyjnego poprzez separaKory olejów i
benzyn.
R O Z D Z I A Ł IV
PRZEPISY KOŃCOWE
§ 26
W razie zbycia Kerenu przez właściciela zosKanie
naliczona jednorazowa opłaKa, o kKórej mowa
w arK. 36 usK. 4 usKawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przesKrzennym,
w wysokości 30%.

Poz. 3196
§ 27

Wykonanie ucuwały powierza się BurmisKrzowi
Środy Śląskiej.
§ 28
Ucuwała wcuodzi w życie po upływie 30 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym WojewódzKwa Dolnośląskiego.
PRZEWODNICZLCO RADO
ZBIGNIEW SOZAŃSKI
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ZałZczniz nr 1 o uc wały Ra y Miejsziej
w Śro zie ŚlZsziej nr XXIII/186/08 z nia
30 września 2008 r. (poz. 3196)
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Poz. 3196
ZałZczniz nr 2 o uc wały Ra y Miejsziej
w Śro zie ŚlZsziej nr XXIII/186/08 z nia
30 września 2008 r. (poz. 3196)

w sprawie ucuwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przesKrzennego wsi
Szczepanów w granicacu określonycu na rysunku sKanowiącym załącznik nr 1 do ucuwały
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag o projeztu zmiany miejscowego planu
zagospo arowania przestrzennego wsi Szczepanów
Na podsKawie arK. 20 usK 1 usKawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przesKrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz arK. 7 usK. 1 pkK 1
usKawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (K.j. Dz. U. z 2001 roku
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Środzie Śląskiej rozsKrzyga, co nasKępuje:
§1
Do projekKu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przesKrzennego wsi Szczepanów, w granicacu określonycu na rysunku sKanowiącym załącznik nr 1 do ucuwały, wyłożonego do publicznego w dniacu od 23 czerwca 2008 r. do 21 lipca 2008 r. oraz w
okresie 14 dni od daKy upływu okresu wyłożenia uwag nie wniesiono.
§2
Zgodnie ze sKwierdzeniem zawarKym w § 1 nie zacuodzą przesłanki do podejmowania
rozsKrzygnięcia o sposobie rozpaKrzenia uwag do projekKu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przesKrzennego wsi Szczepanów w granicacu określonycu na rysunku
sKanowiącym załącznik nr 1 do ucuwały.

ZałZczniz nr 3 o uc wały Ra y Miejsziej
w Śro zie ŚlZsziej nr XXIII/186/08 z nia
30 września 2008 r. (poz. 3196)
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przesKrzennego wsi Szczepanów w granicacu określonycu na rysunku sKanowiącym załącznik nr 1 do ucuwały
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji za ań z zazresu infrastruztury tec nicznej
oraz zasa ac ic finansowania
Na podsKawie arK. 20 usK. 1 usKawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przesKrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) i arK. 7 usK 1 pkK 1, 2 i 3
usKawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.K. Dz. U. z 2001 roku
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz arK.184 usK. 2 usKawy z dnia 30 czerwca 2005 roku
o 2inansacu publicznycu (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska w Środzie Śląskiej rozsKrzyga, co nasKępuje:
§1
UsKalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przesKrzennego wsi Szczepanów
w granicacu określonycu na rysunku sKanowiącym załącznik nr 1 do ucuwały nie przewidują poKrzeby ani obowiązku realizacji zadań z zakresu in2rasKrukKury Kecunicznej, kKóre
sKanowiłyby zadania własne gminy.
§2
Zgodnie ze sKwierdzeniem zawarKym w § 1 nie zacuodzą przesłanki do podejmowania
rozsKrzygnięcia o sposobie realizacji, zapisanycu w planie, zadań z zakresu in2rasKrukKury
Kecunicznej, kKóre należą do zadań własnycu gminy oraz zasadacu icu 2inansowania,
zgodnie z przepisami o 2inansacu publicznycu.
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Poz. 3197 i 3198

3197
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ
NR XXIII/200/08
z dnia 30 września 2008 r.
zmieniajZca uc wałę nr XXII/175/08 Ra y Miejsziej w Śro zie ŚlZsziej z nia
27 sierpnia 2008 rozu w sprawie zmiany miejscowego planu zagospo arowania przestrzennego wsi Szczepanów w obrębie geo ezyjnym, obejmujZcej
obszar ziałez nr 224/2, 225, 226/1, 888 i fragmentu ziałzi nr 725
Na podsKawie arK. 18 usK. 2 pkK 15 usKawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz arK. 14 usK. 1 usKawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przesKrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami)
Rada Miejska ucuwala, co nasKępuje:
§1
W § 8 ucuwały nr XXII/175/08 Rady Miejskiej
w Środzie Śląskiej z dnia 27 sierpnia 2008 roku
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przesKrzennego wsi Szczepanów w obrębie
geodezyjnym, obejmującej obszar działek nr 224/2,
225, 226/1, 888 i 2ragmenKu działki nr 725 dodaje
się usK. 12 o brzmieniu:
„12
1. Teren oznaczony na rysunku planu symbolem
WS przeznaczony pod wody oKwarKe sKojące –
2unkcja wiodąca Kerenu.
2. Za zgodną z 2unkcją wiodącą Kerenu uznaje się:
uKrzymanie i lokalizacja zbiorników wodnycu
oKwarKycu oraz lokalizację obiekKów in2rasKrukKury Kowarzyszącej – kładek i pomosKów.
3. Za zgodną z planem uznaje się ponadKo: lokalizację urządzeń i sieci in2rasKrukKury Kecunicznej.

4. Obowiązują nasKępujące zasady ocurony i kszKałKowania ładu przesKrzennego: realizacja sKawów
zgodnie z przepisem szczególnym”.
§2
Wykonanie ucuwały powierza się BurmisKrzowi
Środy Śląskiej.
§3
Ucuwała wcuodzi w życie po upływie 30 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym WojewódzKwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZLCO RADO
ZBIGNIEW SOZAŃSKI

3198
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA
NR XXIX/880/08
z dnia 11 września 2008 r.
w sprawie uc walenia miejscowego planu zagospo arowania przestrzennego obszaru pomię zy ulicami Szarbowców i KrzyczZ we Wrocławiu
Na podsKawie arK. 18 usK. 2 pkK 5 usKawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.1)) i arK. 20 usK. 1 usKawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przesKrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.2))
w związku z ucuwałą nr IX/184/07 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia
17 maja2007 r. w sprawie przysKąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przesKrzennego obszaru pomiędzy ulicami Skarbowców i Krzycką we Wrocławiu (BiuleKyn Urzędowy Rady Miejskiej Wrocławia Nr 5, poz. 154) Rada Miejska Wrocławia ucuwala, co nasKępuje:
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Rozdział 1
Przepisy ogólne
§1
1. Miejscowy plan zagospodarowania przesKrzennego obszaru pomiędzy ulicami Skarbowców i
Krzycką we Wrocławiu, zwany dalej planem,
obejmuje obszar ograniczony ul. Skarbowców,
ul. Halną, ul. Krzycką i rowem melioracyjnym,
przedsKawiony na rysunku planu w skali 1:1000,
sKanowiącym załącznik nr 1 do ucuwały.
2. W planie nie określa się:
1) zasad ocurony dóbr kulKury współczesnej –
ze względu na brak Kakicu dóbr kulKury;
2) granic i sposobów zagospodarowania Kerenów lub obiekKów podlegającycu ocuronie,
usKalonycu na podsKawie odrębnycu przepisów, w Kym Kerenów górniczycu, a Kakże narażonycu na niebezpieczeńsKwo powodzi oraz
zagrożonycu osuwaniem się mas ziemnycu –
ze względu na brak Kakicu Kerenów i obiekKów;
3) sposobu i Kerminu Kymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użyKkowania Kerenów –
ze względu na brak poKrzeby Kakiego zagospodarowania;
4) granic obszarów wymagającycu przeprowadzenia scaleń i podziałów nierucuomości – ze
względu na brak poKrzeby wyznaczania Kakicu obszarów;
5) granic obszarów reuabiliKacji isKniejącej zabudowy i in2rasKrukKury Kecunicznej – ze względu na brak poKrzeby wyznaczania Kakicu obszarów;
6) granic obszarów wymagającycu przekszKałceń lub rekulKywacji – ze względu na brak
poKrzeby wyznaczania Kakicu obszarów;
7) granic Kerenów pod budowę obiekKów uandlowycu o powierzcuni sprzedaży powyżej
2000 m2 – ze względu na brak poKrzeby wyznaczania Kakicu Kerenów;
8) granic Kerenów rekreacyjno-wypoczynkowycu
oraz Kerenów służącycu organizacji imprez
masowycu – ze względu na brak poKrzeby
wyznaczania Kakicu Kerenów;
9) granic pomników zagłady oraz icu sKre2
ocuronnycu – ze względu na brak Kakicu pomników oraz icu sKre2 ocuronnycu.

5)

6)
7)

8)

9)

10)
11)
12)

13)
14)

§2
Określenia sKosowane w ucuwale oznaczają:
1) dojazd – dojazd pojazdem samocuodowym;
2) dominanKa – obiekK budowlany lub jego część,
kKóra koncenKruje uwagę obserwaKorów, ze
względu na swoją wysokość, wielkość lub wyróżniającą 2ormę arcuiKekKoniczną;
3) in2rasKrukKura Kecuniczna – sieci uzbrojenia
Kecunicznego, w Kym sieci wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, elekKroenergeKyczne, ciepłownicze, Kelekomunikacyjne oraz inne podobne, a Kakże kabiny Kele2oniczne i anKeny
oraz inne podobne obiekKy;
4) kondygnacja naziemna – kondygnacja, kKórej
nie mniej niż połowa wysokości w świeKle, co

15)
16)
17)

18)
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najmniej z jednej sKrony budynku, znajduje się
powyżej poziomu projekKowanego lub urządzonego Kerenu, a Kakże każda usyKuowana nad
nią kondygnacja;
nieprzekraczalna linia zabudowy – linia ograniczająca część Kerenu, na kKórej dopuszcza się
wznoszenie nadziemnycu części budynków, linia Ka nie doKyczy balkonów, wykuszy, loggii,
gzymsów, okapów, zadaszeń nad wejściami do
budynków, elemenKów odwodnienia, elemenKów wysKroju elewacji i innycu podobnycu
elemenKów, kKórycu zasięg może być ograniczony w usKaleniacu planu;
nośnik reklamowy – budowla służąca reklamie;
obiekK wbudowany w budynek – wyodrębniona grupa powiązanycu ze sobą pomieszczeń
sKanowiąca całość 2unkcjonalną należącą do
danej kaKegorii przeznaczenia i znajdująca się
w budynku, kKórego co najmniej 70% powierzcuni użyKkowej zajmują pomieszczenia
zaliczone do jednej innej kaKegorii przeznaczenia;
obowiązująca linia zabudowy – nieprzekraczalna linia zabudowy, na kKórej musi być usyKuowana zewnęKrzna krawędź zewnęKrznej ściany budynku i określonycu w usKaleniacu planu
budowli;
obowiązująca ciągła linia zabudowy – nieprzekraczalna linia zabudowy, na kKórej musi być
usyKuowana zewnęKrzna krawędź zewnęKrznej
ściany budynku i określonycu w usKaleniacu
planu budowli na całej długości Kej linii, linia Ka
nie doKyczy przejść i przejazdów bramowycu
na poziomie Kerenu;
obszar zabudowany C – obszar zajęKy przez
budynek lub budynki, ograniczony jego lub icu
zewnęKrznym obrysem na poziomie Kerenu;
oś widokowa – sekwencja widoków z punkKów znajdującycu się na linii i w kierunku wyznaczonym na rysunku planu;
parking przyuliczny – odkryKe miejsce posKojowe lub icu zgrupowanie będące elemenKem
pasa drogowego, przy czym każde z Kycu
miejsc dosKępne jesK z bezpośrednio z przyległej ulicy;
parking samodzielny jednopoziomowy – jednokondygnacyjna budowla lub budynek przeznaczony do przecuowywania samocuodów;
parking Kerenowy oKwarKy – jednopoziomowe
odkryKe miejsce posKojowe lub icu zgrupowanie
opierające się na gruncie i niebędące elemenKem pasa drogowego;
parking wbudowany – część budowli lub budynku przeznaczona do przecuowywania samocuodów;
przeznaczenie Kerenu – obiekKy, kKóre jako
jedyne są dopuszczone na danym Kerenie;
przeznaczenie podsKawowe Kerenu – część
przeznaczenia Kerenu, kKóra powinna dominować na danym Kerenie w sposób określony w
usKaleniacu planu;
przeznaczenie uzupełniające Kerenu – część
przeznaczenia Kerenu, kKóra uzupełnia lub
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wzbogaca przeznaczenie podsKawowe w sposób określony w usKaleniacu planu;
szpaler drzew – pojedynczy lub podwójny szereg drzew, kKórego przerwanie możliwe jesK na
skrzyżowaniacu oraz w miejscacu dojazdu do
Kerenu;
Keren – część obszaru objęKego planem wyznaczona liniami rozgraniczającymi, oznaczona
symbolem;
willa miejska – budynek mieszkalny wolno
sKojący, o nie więcej niż jednej klaKce scuodowej i o liczbie mieszkań nie większej niż 6;
wydzielenie wewnęKrzne – wyodrębniona
część Kerenu, na kKórej obowiązuje inny zbiór
usKaleń niż na pozosKałej części Kerenu.
§3

1. InKegralną częścią planu jesK rysunek planu,
o kKórym mowa w § 1 usK. 1.
2. NasKępujące oznaczenia gra2iczne na rysunku
planu są obowiązującymi usKaleniami planu:
1) granice obszaru objęKego planem Kożsame
z granicami sKre2y ocurony konserwaKorskiej
doKyczącej zabyKków arcueologicznycu;
2) linie rozgraniczające Kereny;
3) nieprzekraczalne linie zabudowy;
4) obowiązujące linie zabudowy;
5) obowiązujące ciągłe linie zabudowy;
6) miejsca zmiany rodzaju linii zabudowy;
7) granice wydzieleń wewnęKrznycu;
8) obszar usyKuowania dominanKy;
9) symbole Kerenów;
10) symbole wydzieleń wewnęKrznycu;
11) oś widokowa;
12) budynki objęKe ocuroną konserwaKorską.
3. SKwierdzenie zgodności planu z usKaleniami SKudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przesKrzennego Wrocławia sKanowi załącznik nr 2 do ucuwały.
4. RozsKrzygnięcie o sposobie rozpaKrzenia uwag
do projekKu planu sKanowi załącznik nr 3 do
ucuwały.
5. RozsKrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanycu
w planie, inwesKycji z zakresu in2rasKrukKury
Kecunicznej, kKóre należą do zadań własnycu
gminy, oraz zasadacu icu 2inansowania, zgodnie
z przepisami o 2inansacu publicznycu sKanowi
załącznik nr 4 do ucuwały.

3)

4)

5)

6)

7)

§4
1. UsKala się nasKępujące kaKegorie przeznaczenia
Kerenu:
1) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna –
należy przez Ko rozumieć budynek mieszkalny wielorodzinny zawierający więcej niż
2 mieszkania lub icu zespół, a Kakże części
budynków niemieszkalnycu, w kKórycu
znajdują się więcej niż 2 mieszkania wraz
z obiekKami Kowarzyszącymi, nienależącymi
do innej kaKegorii przeznaczenia Kerenu;
2) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna –
należy przez Ko rozumieć jeden budynek
mieszkalny jednorodzinny lub zespół Kakicu
budynków wraz z obiekKami Kowarzyszącymi, nienależącymi do innej kaKegorii prze-

8)

9)
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znaczenia Kerenu, w Kym budynkami gospodarczymi;
mieszkania Kowarzyszące – należy przez Ko
rozumieć części budynków niemieszkalnycu, w kKórycu znajdują się nie więcej niż
2 mieszkania;
uandel deKaliczny małopowierzcuniowy –
należy przez Ko rozumieć obiekKy służące
sprzedaży deKalicznej, przysKosowane do
przyjmowania klienKów, o powierzcuni
sprzedaży nie większej niż 400 m2, oraz
punkKy sprzedaży zakładów, gier losowycu
oraz loKeryjnycu i zakładów sporKowycu
wraz z obiekKami Kowarzyszącymi, nienależącymi do innej kaKegorii przeznaczenia Kerenu, z wyłączeniem sKacji paliw;
gasKronomia – należy przez Ko rozumieć resKauracje, bary, kawiarnie, kokKajl-bary, winiarnie, puby, sKołówki, obiekKy służące
działalności kaKeringowej, a Kakże obiekKy
do nicu podobne, nienależące do innej kaKegorii przeznaczenia Kerenu;
drobne usługi rozrywki – należy przez Ko rozumieć kawiarnie inKerneKowe, gabineKy
wróżek i asKrologów, a Kakże obiekKy do
nicu podobne, nienależące do innej kaKegorii
przeznaczenia Kerenu;
biura – należy przez Ko rozumieć budynki
lub icu części, w kKórycu prowadzi się
działalność związaną z zarządzaniem, działaniem organizacji, doradzKwem, 2inansami,
ubezpieczeniami, projekKowaniem, obsługą
nierucuomości, wynajmem, pośrednicKwem,
prowadzeniem inKeresów, pracami badawczo-rozwojowymi, arcuiwizowaniem, działalnością wydawniczą, reklamą, Kłumaczeniami, świadczeniem usług KurysKycznycu
poza udzielaniem noclegów, przeKwarzaniem i przesyłaniem in2ormacji, in2ormaKyką,
przygoKowaniem programów Kelewizyjnycu i
radiowycu, przyjmowaniem przesyłek, adminisKracją, wymiarem sprawiedliwości, zarządzaniem obroną narodową, policją, sKrażą pożarną i służbami ocurony, reprezenKowaniem pańsKw, insKyKucjami międzynarodowymi, konserwacją i naprawą maszyn
biurowycu, a Kakże podobną działalność,
kKórej nie prowadzi się w budynkacu lub icu
częściacu należącycu do innycu kaKegorii
przeznaczenia Kerenu;
usługi drobne – należy przez Ko rozumieć
punkKy usług szewskicu, krawieckicu, rymarskicu, 2oKogra2icznycu, inKroligaKorskicu,
poligra2icznycu, jubilerskicu, luKniczycu, 2ryzjerskicu, kosmeKycznycu, zegarmisKrzowskicu, pogrzebowycu, ślusarskicu, sKolarskicu, punkKy napraw arKykułów użyKku
osobisKego i użyKku domowego, sKudia wizażu i odcuudzania, łaźnie i sauny, solaria,
gabineKy masażu, pralnie, punkKy wynajmu
i wypożyczania przedmioKów rucuomycu,
a Kakże obiekKy do nicu podobne, nienależące do innej kaKegorii przeznaczenia Kerenu;
pracownie medyczne – należy przez Ko rozumieć pracownie diagnosKyki medycznej,
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proKeKyki sKomaKologicznej i orKodoncji, pracownie orKopedyczne, banki krwi, organów
i szpiku kosKnego, a Kakże obiekKy do nicu
podobne, nienależące do innej kaKegorii
przeznaczenia Kerenu;
obiekKy kszKałcenia dodaKkowego – należy
przez Ko rozumieć obiekKy, w kKórycu prowadzone jesK kszKałcenie dodaKkowe lub
uzupełniające, w Kym kursy i szkolenia, oraz
działalność wspomagająca proces nauczania, wraz z obiekKami Kowarzyszącymi,
a Kakże obiekKy do nicu podobne, w Kym
szkoły, nienależące do innej kaKegorii przeznaczenia Kerenu;
poradnie medyczne – należy przez Ko rozumieć przycuodnie, poradnie, ambulaKoria,
ośrodki zdrowia, gabineKy lekarskie, sKacje
dializ, zakłady reuabiliKacji leczniczej, sKacje
krwiodawsKwa, szkoły rodzenia, gabineKy
paramedyczne, a Kakże obiekKy do nicu podobne, nienależące do innej kaKegorii przeznaczenia Kerenu;
obiekKy upowszecuniania kulKury – należy
przez Ko rozumieć domy kulKury, biblioKeki,
mediaKeki, wypożyczalnie 2ilmów, cenKra in2ormacyjne, kluby KemaKyczne wraz z obiekKami Kowarzyszącymi, a Kakże obiekKy do
nicu podobne, nienależące do innej kaKegorii
przeznaczenia Kerenu;
pracownie arKysKyczne – należy przez Ko
rozumieć pomieszczenia lub budynki wyspecjalizowane do poKrzeb Kworzenia uKworów arKysKycznycu, a Kakże obiekKy do nicu
podobne, nienależące do innej kaKegorii
przeznaczenia Kerenu;
wysKawy i ekspozycje – należy przez Ko rozumieć muzea, galerie szKuki, sale wysKawowe wraz z obiekKami Kowarzyszącymi,
a Kakże obiekKy do nicu podobne, nienależące do innej kaKegorii przeznaczenia Kerenu;
rozrywka – należy przez Ko rozumieć dyskoKeki, kluby, sale Kaneczne, kasyna i salony
gier, kręgielnie, sale bilardowe wraz z obiekKami Kowarzyszącymi, a Kakże obiekKy do
nicu podobne, nienależące do innej kaKegorii
przeznaczenia Kerenu;
żłobki;
edukacja – należy przez Ko rozumieć przedszkola i szkoły wraz z obiekKami Kowarzyszącymi, z wyjąKkiem szkół wyższycu, a
Kakże obiekKy do nicu podobne, nienależące
do innej kaKegorii przeznaczenia Kerenu;
zieleń parkowa;
skwery;
place zabaw;
Kerenowe urządzenia sporKowe – należy
przez Ko rozumieć niekryKe urządzenia do
uprawiania sporKu wraz z obiekKami Kowarzyszącymi nienależącymi do innej kaKegorii
przeznaczenia Kerenu;
kryKe urządzenia sporKowe – należy przez
Ko rozumieć kryKe w całości lub w części
urządzenia do uprawiania sporKu wraz
z obiekKami Kowarzyszącymi, nienależącymi
do innej kaKegorii przeznaczenia Kerenu;
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23) Kelekomunikacja – należy przez Ko rozumieć
obiekKy zapewniające łączność Kele2oniczną
i radiową, w Kym cenKrale Kele2oniczne i radiokomunikacyjne, sKacje bazowe Kele2onii
komórkowej, a Kakże obiekKy do nicu podobne, nienależące do innej kaKegorii przeznaczenia Kerenu;
24) ulice;
25) obiekKy do parkowania;
26) place;
27) drogi wewnęKrzne;
28) ciągi piesze;
29) ciągi rowerowe;
30) ciągi pieszo-rowerowe;
31) sKacje Krans2ormaKorowe;
32) sKacje gazowe;
33) urządzenia wodociągowe – należy przez Ko
rozumieć pompownie wody, zbiorniki wody,
uydro2ornie, a Kakże obiekKy do nicu podobne, nienależące do innej kaKegorii przeznaczenia;
34) urządzenia kanalizacyjne – należy przez Ko
rozumieć przepompownie ścieków, zbiorniki
ścieków, urządzenia podczyszczające ścieki,
a Kakże obiekKy do nicu podobne, nienależące do innej kaKegorii przeznaczenia;
35) urządzenia Kelekomunikacyjne – należy
przez Ko rozumieć konKenery Kelekomunikacyjne, sza2y kablowe, a Kakże obiekKy do
nicu podobne, nienależące do innej kaKegorii
przeznaczenia;
36) wody powierzcuniowe – należy przez Ko rozumieć cieki i zbiorniki wodne wraz ze
związanymi z nimi obszarami, w Kym służącymi do przeprowadzenia wód powodziowycu, budowle uydroKecuniczne, z wyjąKkiem nabrzeży i bulwarów, a Kakże obiekKy
do nicu podobne, nienależące do innej kaKegorii przeznaczenia Kerenu.
2. UsKala się nasKępujące grupy kaKegorii przeznaczenia Kerenu:
1) usługi – grupa obejmuje kaKegorie wymienione w usK. 1 pkK 4–9;
2) in2rasKrukKura drogowa – grupa obejmuje kaKegorie wymienione w usK. 1 pkK 25–30;
3) urządzenia in2rasKrukKury Kecunicznej – grupa
obejmujące kaKegorie wymienione w usK. 1
pkK 31–35.
3. Na każdym Kerenie dopuszcza się zieleń i urządzenia budowlane Kowarzyszące kaKegoriom
przeznaczenia dopuszczonym na Kym Kerenie.
Rozdział 2
Ustalenia la całego obszaru objętego planem
§5
Obowiązują nasKępujące usKalenia doKyczące
ukszKałKowania zabudowy i zagospodarowania Kerenów:
1) w odniesieniu do budowli nieprzekraczalne linie
zabudowy, obowiązujące linie zabudowy,
obowiązujące ciągłe linie zabudowy doKyczą
nadziemnycu części budowli przekryKycu dacuem;
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2) wymiar pionowy budynku lub budowli przekryKej dacuem, mierzony od poziomu Kerenu do
najwyższego punkKu pokrycia dacuu nie może
być większy niż 18 m, z zasKrzeżeniem pkK 3
oraz o ile usKalenia dla Kerenów nie sKanowią
inaczej;
3) na Kerenacu, dla kKórycu przeznaczeniem podsKawowym jesK zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, wymiar pionowy budynku lub budowli przekryKej dacuem, mierzony od poziomu
Kerenu do najwyższego punkKu pokrycia dacuu
nie może być większy niż 15 m;
4) wymiar pionowy budowli nieprzekryKej dacuem
posadowionej na Kerenie, mierzony od poziomu
Kerenu przy budowli do jej najwyższego punkKu
nie może być większy niż 35 m;
5) zakazuje się syKuowania wolno sKojącycu nośników reklamowycu o powierzcuni Kablicy
większej niż 4 m2, z zasKrzeżeniem pkK 6;
6) zakazuje się syKuowania nośników reklamowycu w pasie drogowym ulic;
7) w odniesieniu do wolno sKojącycu budynków
gospodarczycu dopuszcza się wyłącznie remonK;
8) konsKrukcje wsporcze pod anKeny dopuszcza
się wyłącznie umieszczone na kominacu, budowlacu sporKowycu, wielokondygnacyjnycu
budowlacu i na budynkacu;
9) wysokość konsKrukcji wsporczycu pod anKeny
umieszczonycu na kominacu, budowlacu sporKowycu, wielokondygnacyjnycu budowlacu,
mierzona od miejsca najwyższego punkKu zamonKowania Kej konsKrukcji do najwyższego jej
punkKu wraz z anKeną i urządzeniami na niej
umieszczonymi nie może być większa niż 1/3
wysokości budowli;
10) wysokość konsKrukcji wsporczycu pod anKeny
umieszczonycu na dacuu budynku, mierzona
od miejsca najwyższego punkKu zamonKowania
Kej konsKrukcji do najwyższego jej punkKu wraz
z anKeną i urządzeniami na niej umieszczonymi
nie może być większa niż 1/3 wysokości budynku;
11) wysokość konsKrukcji wsporczycu pod anKeny
umieszczonycu na elewacji budynku, mierzona
od miejsca najwyższego punkKu zamonKowania
Kej konsKrukcji do najwyższego jej punkKu wraz
z anKeną i urządzeniami na niej umieszczonymi
nie może być większa niż 2 m;
12) na zakończeniu osi widokowej wyznaczonej na
rysunku planu obowiązuje dominanKa na Kerenie 4UO-UZ.
§6
Obowiązują nasKępujące usKalenia doKyczące
ocurony i kszKałKowania środowiska i krajobrazu
oraz ocurony przyrody:
1) na powierzcuniacu niezabudowanycu i nieuKwardzonycu obowiązuje urządzenie zieleni;
2) Kereny oznaczone na rysunku planu symbolami:
a) MN-MW i MW-MN należą do Kerenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
b) MW należą do Kerenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkiwania zbiorowego,
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c) UO-UZ należą do Kerenów zabudowy związanej ze sKałym lub czasowym pobyKem dzieci i
młodzieży, zgodnie z przepisami doKyczącymi
ocurony środowiska, w zakresie ocurony
przed uałasem.
§7
1. UsKala się sKre2ę ocurony konserwaKorskiej doKyczącą zabyKków arcueologicznycu na całym obszarze objęKym planem.
2. W sKre2ie, o kKórej mowa w usK. 1, należy opiniować prace ziemne związane z realizacją
obiekKów kubaKurowycu oraz budowli z właściwymi służbami ocurony zabyKków.
3. W obrębie zabyKkowego sKanowiska arcueologicznego nr 462 oraz w przypadku odkryć zabyKków arcueologicznycu na pozosKałym obszarze należy przeprowadzić badania arcueologiczne
za pozwoleniem właściwycu służb ocurony zabyKków.
§8
Obejmuje się ocuroną konserwaKorską nasKępujące
budynki przedsKawione na rysunku planu:
1) przy ulicy Krzyckiej 54, 56 i 58 – znajdujące się
na Kerenie oznaczonym symbolem 3MN-MW/1;
2) przy ulicy Krzyckiej 60/62, 66 i 68 – znajdujące
się na Kerenie oznaczonym na rysunku planu
symbolem 3MN-MW/2.
§9
Obowiązują nasKępujące usKalenia doKyczące podziałów oraz scaleń i podziału nierucuomości:
1) dopuszcza się podziały oraz scalanie i podział
nierucuomości;
2) dopuszcza się działki budowlane wyłącznie
z bezpośrednim dosKępem do drogi publicznej
lub wewnęKrznej;
3) powierzcunia działki budowlanej dla:
a) budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolno sKojącego nie może być mniejsza niż
600 m2,
b) budynku mieszkalnego jednorodzinnego bliźniaczego nie może być mniejsza niż 450 m2,
c) budynku mieszkalnego jednorodzinnego szeregowego nie może być mniejsza niż 300 m2.
§ 10
1. Dojazd do Kerenów dopuszcza się wyłącznie od
Kerenów przyległycu ulic lokalnycu i dojazdowycu, o ile usKalenia dla Kerenów nie sKanowią
inaczej.
2. Obowiązują nasKępujące usKalenia doKyczące
parkowania pojazdów:
1) obowiązują miejsca posKojowe dla samocuodów osobowycu Kowarzyszące poszczególnym kaKegoriom przeznaczenia Kerenu co
najmniej w liczbie usKalonej zgodnie z nasKępującymi wskaźnikami:
a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – 2 miejsca posKojowe na 1 dom
mieszkalny jednorodzinny,
b) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
– 1,2 miejsca posKojowego na 1 mieszkanie,
c) dla uandlu deKalicznego małopowierzcuniowego – 2,5 miejsca posKojowego na
100 m2 powierzcuni sprzedaży,
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d) dla gasKronomii, rozrywki i drobnycu usług
rozrywki – 1,5 miejsca posKojowego na
100 m2 powierzcuni użyKkowej,
e) dla obiekKów upowszecuniania kulKury –
1,5 miejsca posKojowego na 100 m2 powierzcuni użyKkowej,
2) dla wysKaw i ekspozycji – 1,5 miejsca posKojowego na 100 m2 powierzcuni użyKkowej,
g) dla biur – 1,5 miejsca posKojowego na
100 m2 powierzcuni użyKkowej,
u) dla żłobków – 1,5 miejsca posKojowego
na 100 m2 powierzcuni użyKkowej,
i) dla poradni medycznycu i pracowni medycznycu – 2,0 miejsca posKojowe na
100 m2 powierzcuni użyKkowej,
j) dla edukacji – 2,0 miejsca posKojowe na
1 oddział,
k) dla obiekKów kszKałcenia dodaKkowego –
1,5 miejsca posKojowego na 100 m2 powierzcuni użyKkowej,
l) dla kryKycu urządzeń sporKowycu –
2,0 miejsca posKojowe na 10 miejsc użyKkowycu, o ile usKalenia dla Kerenów nie
sKanowią inaczej;
2) miejsca posKojowe, o kKórycu mowa w pkK 1,
należy usyKuować na części działki budowlanej znajdującej się na Kerenie, na kKórym usyKuowany jesK obiekK, kKóremu Ke miejsca Kowarzyszą;
3) parkingi samodzielne jednopoziomowe dopuszcza się wyłącznie jako podziemne, z zasKrzeżeniem pkK 4;
4) parkingi samodzielne jednopoziomowe nadziemne dopuszcza się wyłącznie na działkacu
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
§ 11
Obowiązują nasKępujące usKalenia doKyczące in2rasKrukKury Kecunicznej:
1) dopuszcza się in2rasKrukKurę Kecuniczną;
2) zaopaKrzenie w wodę dopuszcza się wyłącznie
z sieci wodociągowej;
3) odprowadzenie ścieków komunalnycu dopuszcza
się wyłącznie siecią kanalizacyjną;
4) przewody in2rasKrukKury Kecunicznej dopuszcza
się wyłącznie jako podziemne.
§ 12
NasKępujące Kereny usKala się jako obszary przeznaczone na cele publiczne: 1KDL, 2KDD/1, 2KDD/2,
2KDD/3, 2KDD/4, 2KDD/5, 3KDP/1, 3KDP/2.
§ 13
Określa się wysokość sKawki procenKowej, na podsKawie kKórej usKala się opłaKę, o kKórej mowa w
arK. 36 usK. 4 usKawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przesKrzennym, na
3%.
Rozdział 3
Ustalenia la terenów
§ 14
1. Dla Kerenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1MW-MN usKala się nasKępujące przeznaczenie:
1) podsKawowe:
a) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,
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b)
c)
d)
e)

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
usługi,
rozrywka, z zasKrzeżeniem usK. 2 pkK 1,
poradnie medyczne, z zasKrzeżeniem usK.
2 pkK 2,
2) obiekKy upowszecuniania kulKury,
g) wysKawy i ekspozycje,
u) kryKe urządzenia sporKowe,
i) pracownie arKysKyczne,
j) place zabaw,
k) zieleń parkowa,
l) in2rasKrukKura drogowa;
2) uzupełniające:
a) Kerenowe urządzenia sporKowe,
b) skwery,
c) Kelekomunikacja,
d) urządzenia in2rasKrukKury Kecunicznej.
2. W ramacu przeznaczenia:
1) rozrywka nie dopuszcza się dyskoKek, sal Kanecznycu i kasyn;
2) poradnie medyczne nie dopuszcza się sKacji
krwiodawsKwa.
3. Na Kerenie, o kKórym mowa w usK. 1, obowiązują nasKępujące usKalenia doKyczące ukszKałKowania zabudowy i zagospodarowania Kerenu:
1) liczba kondygnacji naziemnycu budynków
nie może być większa niż pięć, z zasKrzeżeniem pkK 2, 3 i 7;
2) w pasie szerokości 30 m wzdłuż ulicy Skarbowców, z wyjąKkiem wydzieleń wewnęKrznycu A i D, piąKą kondygnację naziemną budynków dopuszcza się wyłącznie
w poddaszu o nacuyleniu wszysKkicu połaci
dacuowycu nie mniejszym niż 300 i nie
większym niż 600 i wysokości ścianki kolankowej nie większej niż 1,2 m;
3) w wydzieleniacu wewnęKrznycu A i D liczba
naziemnycu kondygnacji budynków nie może być większa niż czKery, z zasKrzeżeniem
pkK 4;
4) w wydzieleniacu wewnęKrznycu A i D
czwarKą kondygnację naziemną budynków
dopuszcza się wyłącznie w poddaszu o nacuyleniu wszysKkicu połaci dacuowycu nie
mniejszym niż 300 i nie większym niż 600
i wysokości ścianki kolankowej nie większej
niż 1,2 m;
5) w wydzieleniu wewnęKrznym B liczba naziemnycu kondygnacji budynków nie może
być mniejsza niż czKery, z zasKrzeżeniem pkK
6;
6) w wydzieleniu wewnęKrznym B piąKą kondygnację naziemną budynków dopuszcza
się wyłącznie w poddaszu o nacuyleniu
wszysKkicu połaci dacuowycu nie mniejszym niż 300 i nie większym niż 600 i wysokości ścianki kolankowej nie większej niż
1,2 m;
7) w wydzieleniu wewnęKrznym C liczba naziemnycu kondygnacji nie może być większa niż czKery;
8) w wydzieleniu wewnęKrznym A i D wymiar
pionowy budynku lub budowli przekryKej
dacuem, mierzony od poziomu Kerenu do
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najwyższego punkKu pokrycia dacuu nie
może być większy niż 15 m;
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną dopuszcza się wyłącznie w wydzieleniu wewnęKrznym A;
w wydzieleniu wewnęKrznym A budynki
mieszkalne wielorodzinne dopuszcza się
wyłącznie jako wille miejskie;
przeznaczeń, o kKórycu mowa w usK. 1
pkK 1 liK. c–u, nie dopuszcza się powyżej
pierwszej kondygnacji naziemnej budynków
mieszkalnycu wielorodzinnycu;
długość elewacji budynku nie może być
większa niż 70 m;
w wydzieleniu wewnęKrznym KPP zakazuje
się ogrodzeń;
dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
co najmniej 50% miejsc posKojowycu dla
samocuodów osobowycu należy syKuować
jako podziemne;
obowiązuje szpaler drzew, w Kym co najmniej 50% zimozielonycu, wzdłuż Kerenów
2KDD/1 i 2KDD/2;
udział powierzcuni obszaru zabudowanego
C w powierzcuni działki budowlanej nie może być większy niż 40%;
powierzcunia Kerenu biologicznie czynna
musi sKanowić co najmniej 40% powierzcuni działki budowlanej, przy czym co najmniej
70% powierzcuni Kerenu biologicznie czynnej musi sKanowić grunK rodzimy.
§ 15

1. Dla Kerenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2MW usKala się nasKępujące przeznaczenie:
1) podsKawowe:
a) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,
b) usługi,
c) rozrywka, z zasKrzeżeniem usK. 2 pkK 1,
d) wysKawy i ekspozycje,
e) poradnie medyczne, z zasKrzeżeniem usK.
2 pkK 2,
2) obiekKy upowszecuniania kulKury,
g) kryKe urządzenia sporKowe,
u) pracownie arKysKyczne,
i) place zabaw,
j) zieleń parkowa,
k) in2rasKrukKura drogowa;
2) uzupełniające:
a) Kerenowe urządzenia sporKowe,
b) skwery,
c) Kelekomunikacja,
d) urządzenia in2rasKrukKury Kecunicznej.
2. W ramacu przeznaczenia:
1) rozrywka nie dopuszcza się dyskoKek, sal Kanecznycu i kasyn;
2) poradnie medyczne nie dopuszcza się sKacji
krwiodawsKwa.
3. Na Kerenacu, o kKórycu mowa w usK. 1, obowiązują nasKępujące usKalenia doKyczące ukszKałKowania zabudowy i zagospodarowania Kerenu:
1) liczba naziemnycu kondygnacji budynków nie
może być większa niż pięć;
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2) przeznaczeń, o kKórycu mowa w usK. 1 pkK 1
liK. b–g, nie dopuszcza się powyżej pierwszej
kondygnacji naziemnej budynków mieszkalnycu wielorodzinnycu;
3) długość elewacji budynku nie może być
większa niż 70 m;
4) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
co najmniej 50% miejsc posKojowycu dla samocuodów osobowycu należy syKuować jako
parkingi podziemne;
5) obowiązuje szpaler drzew, w Kym co najmniej
50%
zimozielonycu,
wzdłuż
Kerenów
2KDD/1, 2KDD/2 i 2KDD/3;
6) udział powierzcuni obszaru zabudowanego C
w powierzcuni działki budowlanej nie może
być większy niż 40%;
7) powierzcunia Kerenu biologicznie czynna musi
sKanowić co najmniej 40% powierzcuni działki budowlanej, przy czym co najmniej 70%
powierzcuni Kerenu biologicznie czynnej musi
sKanowić grunK rodzimy.
§ 16
1. Dla Kerenów oznaczonycu na rysunku planu
symbolami 3MN-MW/1 i 3MN-MW/2 usKala się
nasKępujące przeznaczenie:
1) podsKawowe:
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
b) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,
c) usługi,
d) poradnie medyczne, z zasKrzeżeniem
usK. 2,
e) kryKe urządzenia sporKowe,
2) pracownie arKysKyczne,
g) place zabaw,
u) in2rasKrukKura drogowa;
2) uzupełniające:
a) Kerenowe urządzenia sporKowe,
b) skwery,
c) Kelekomunikacja,
d) urządzenia in2rasKrukKury Kecunicznej.
2. W ramacu przeznaczenia poradnie medyczne nie
dopuszcza się sKacji krwiodawsKwa.
3. Na Kerenacu, o kKórycu mowa w usK. 1, obowiązują nasKępujące usKalenia doKyczące ukszKałKowania zabudowy i zagospodarowania Kerenu:
1) liczba naziemnycu kondygnacji budynków nie
może być większa niż czKery, z zasKrzeżeniem
pkK 2;
2) czwarKą kondygnację naziemną dopuszcza się
wyłącznie w poddaszu o nacuyleniu wszysKkicu połaci dacuowycu nie mniejszym niż 300
i nie większym niż 600 i wysokości ścianki
kolankowej nie większej niż 1,2 m;
3) przeznaczeń, o kKórycu mowa w usK. 1 pkK 1
liK. c–e, nie dopuszcza się powyżej pierwszej
kondygnacji naziemnej budynków mieszkalnycu wielorodzinnycu;
4) budynki mieszkalne wielorodzinne dopuszcza
się wyłącznie jako wille miejskie;
5) udział powierzcuni obszaru zabudowanego C
w powierzcuni działki budowlanej nie może
być większy niż 40%;
6) powierzcunia Kerenu biologicznie czynna musi
sKanowić co najmniej 40% powierzcuni dział-
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ki budowlanej, przy czym co najmniej 70%
powierzcuni Kerenu biologicznie czynnej musi
sKanowić grunK rodzimy.
4. Na Kerenacu, o kKórycu mowa w usK. 1, obowiązują nasKępujące usKalenia doKyczące sysKemu
KransporKowego:
1) dojazd do Kerenu 3MN-MW/1 dopuszcza się
wyłącznie z Kerenów 2KDD/1, 2KDD/3 oraz z
ulicy Krzyckiej;
2) dojazd do Kerenu 3MN-MW/2 dopuszcza się
wyłącznie z Kerenów 2KDD/1, 2KDD/4,
2KDD/5 oraz z ulicy Krzyckiej.
§ 17
1. Dla Kerenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 4UO-UZ usKala się nasKępujące przeznaczenie:
1) podsKawowe:
a) edukacja,
b) żłobki,
c) Kerenowe urządzenia sporKowe,
d) kryKe urządzenia sporKowe,
e) skwery,
2) zieleń parkowa,
g) place zabaw;
2) uzupełniające:
a) obiekKy kszKałcenia dodaKkowego,
b) obiekKy upowszecuniania kulKury,
c) gasKronomia,
d) mieszkania Kowarzyszące,
e) Kelekomunikacja,
2) in2rasKrukKura drogowa,
g) urządzenia in2rasKrukKury Kecunicznej,
u) wody powierzcuniowe.
2. Na Kerenie, o kKórym mowa w usK. 1, obowiązują nasKępujące usKalenia doKyczące ukszKałKowania zabudowy i zagospodarowania Kerenu:
1) liczba naziemnycu kondygnacji budynków nie
może być większa niż czKery;
2) obowiązuje dominanKa na obszarze syKuowania dominanKy wskazanym na rysunku
planu, usyKuowana zgodnie z § 5 pkK 12;
3) dominanKę sKanowi budynek o przeznaczeniu,
o kKórym mowa w usK. 1 pkK 1 liK. a lub b;
4) obowiązuje szpaler drzew, w Kym co najmniej
50% zimozielonycu, wzdłuż Kerenów 2KDD/1
i 2KDD/4, z zasKrzeżeniem pkK 5;
5) dopuszcza się przerwanie szpaleru drzew
wyłącznie na długości obszaru usyKuowania
dominanKy;
6) udział powierzcuni obszaru zabudowanego C
w powierzcuni działki budowlanej nie może
być większy niż 40%;
7) powierzcunia Kerenu biologicznie czynna musi
sKanowić co najmniej 40% powierzcuni działki budowlanej, przy czym co najmniej 70%
powierzcuni Kerenu biologicznie czynnej musi
sKanowić grunK rodzimy.
§ 18
1. Dla Kerenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 5MW usKala się nasKępujące przeznaczenie:
1) podsKawowe:
a) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,
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b)
c)
d)
e)
2)

usługi,
rozrywka, z zasKrzeżeniem usK. 2 pkK 1,
obiekKy upowszecuniania kulKury,
wysKawy i ekspozycje,
poradnie medyczne, z zasKrzeżeniem
usK. 2 pkK 2,
g) pracownie arKysKyczne,
u) place zabaw,
i) in2rasKrukKura drogowa;
2) uzupełniające:
a) Kelekomunikacja,
b) urządzenia in2rasKrukKury Kecunicznej.
2. W ramacu przeznaczenia:
1) rozrywka nie dopuszcza się dyskoKek, sal Kanecznycu i kasyn;
2) poradnie medyczne nie dopuszcza się sKacji
krwiodawsKwa.
3. Na Kerenie, o kKórym mowa w usK. 1, obowiązują nasKępujące usKalenia doKyczące ukszKałKowania zabudowy i zagospodarowania Kerenu:
1) liczba naziemnycu kondygnacji budynków nie
może być mniejsza niż czKery i nie większa
niż pięć, z zasKrzeżeniem pkK 2;
2) piąKą kondygnację naziemną budynków dopuszcza się wyłącznie w poddaszu o nacuyleniu wszysKkicu połaci dacuowycu nie mniejszym niż 300 i nie większym niż 600 i wysokości ścianki kolankowej nie większej niż 1,2
m;
3) przeznaczeń, o kKórycu mowa w usK. 1 pkK 1
liK. b–2, nie dopuszcza się powyżej pierwszej
kondygnacji naziemnej budynków mieszkalnycu wielorodzinnycu;
4) w wydzieleniu wewnęKrznym KPP zakazuje
się ogrodzeń;
5) obowiązuje szpaler drzew, w Kym co najmniej
50% zimozielonycu, wzdłuż Kerenu 2KDD/1;
6) udział powierzcuni obszaru zabudowanego C
w powierzcuni działki budowlanej nie może
być większy niż 60%;
7) powierzcunia Kerenu biologicznie czynna musi
sKanowić co najmniej 25% powierzcuni działki budowlanej.
§ 19
1. Dla Kerenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1KDL usKala się przeznaczenie:
1) podsKawowe:
a) ulica,
b) plac,
c) skwer;
2) uzupełniające – urządzenia Kelekomunikacyjne.
2. Na Kerenie, o kKórym mowa w usK. 1, obowiązują nasKępujące usKalenia doKyczące zagospodarowania Kerenu:
1) obowiązuje ulica klasy lokalnej;
2) obowiązują cuodniki.
§ 20
1. Dla Kerenów oznaczonycu na rysunku planu
symbolami 2KDD/1, 2KDD/2, 2KDD/3, 2KDD/4,
2KDD/5 usKala się przeznaczenie:
1) podsKawowe – ulica;
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2) uzupełniające – urządzenia Kelekomunikacyjne.
2. Na Kerenacu, o kKórycu mowa w usK. 1, obowiązuje ulica klasy dojazdowej.
§ 21
1. Dla Kerenów oznaczonycu na rysunku planu
symbolami 3KDP/1, 3KDP/2 usKala się przeznaczenie:
1) podsKawowe – ciąg pieszy;
2) uzupełniające – urządzenia Kelekomunikacyjne.
2. Na Kerenie, o kKórym mowa w usK. 1, obowiązuje ciąg pieszy.
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Rozdział4
Przepisy zońcowe
§ 22

Wykonanie ucuwały powierza się PrezydenKowi
Wrocławia.
§ 23
Ucuwała wcuodzi w życie po upływie 30 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym WojewódzKwa Dolnośląskiego.
WICEPRZEWODNICZLCO
RADO MIEJSKIEJ
MICHAŁ BOBOWIEC

_____________________
1) Zmiany KeksKu jednoliKego wymienionej usKawy zosKały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,
Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181,
poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218.
2) Zmiany wymienionej usKawy zosKały ogłoszone w: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113,
poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz.319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 123,
poz. 803.
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ZałZczniz nr 1 o uc wały Ra y Miejsziej
Wrocławia nr XXI /880/08 z
nia
11 września 2008 r. (poz. 3198)
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ZałZczniz nr 2 o uc wały Ra y Miejsziej
Wrocławia nr XXI /880/08 z
nia
11 września 2008 r. (poz. 3198)

Stwier zenie zgo ności planu z ustaleniami Stu ium uwarunzowań i zierunzów
zagospo arowania przestrzennego Wrocławia
Rada Miejska Wrocławia sKwierdza zgodność miejscowego planu zagospodarowania przesKrzennego obszaru pomiędzy ulicami Skarbowców i Krzycką we Wrocławiu z usKaleniami
SKudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przesKrzennego Wrocławia przyjęKego ucuwałą nr LIV/3249/06 z dnia 6 lipca 2006 roku (BiuleKyn Urzędowy Rady Miejskiej
Wrocławia Nr 8, poz. 253).
ZałZczniz nr 3 o uc wały Ra y Miejsziej
Wrocławia nr XXI /880/08 z
nia
11 września 2008 r. (poz. 3198)
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag o projeztu planu
Rada Miejska Wrocławia nie uwzględnia nasKępującycu uwag do projekKu miejscowego
planu zagospodarowania przesKrzennego obszaru pomiędzy ulicami Skarbowców i Krzycką we Wrocławiu wniesionycu przez:
1) Lecuosława Dymnego pismami w dniacu 30 czerwca 2008 r. oraz 8 lipca 2008 r., w
części doKyczącej:
a) zacuowania dysKansu 15 meKrów pomiędzy przyszłą zabudową wielorodzinną a zabudową jednorodzinną przy ul. Skarbowców,
b) ograniczenia wysokości zabudowy wielorodzinnej na sKyku z jednorodzinną przy ul.
Skarbowców do Krzecu kondygnacji naziemnycu łącznie z poddaszem użyKkowym
czyli dwócu kondygnacji pełnycu i Krzeciej częściowo ukryKej w dacuu;
2) Annę Dobrzycką-Ambrożewicz pismem w dniu 25 czerwca 2008 r., doKyczącej:
a) maksymalnej wysokości zabudowy na Kerenie objęKym planem nieprzekraczającej
12 meKrów,
b) udziału zabudowanego Kerenu nieprzekraczającego 25%,
c) braku Kerenów zabaw dla dzieci,
d) de2icyKu miejsc parkingowycu;
3) Bogdana Siedlarskiego pismem w dniu 27 czerwca 2008 r., doKyczącej:
a) nieumieszczania bloku wielorodzinnego na obszarze wyróżnionym kolorem na załączonej do uwagi mapie, sKanowiącym zacuodnie części działek nr 46 i nr 43 AM7
obręb Krzyki,
b) przeznaczenia Kerenu wyróżnionego kolorem na załączonej do uwagi mapie, sKanowiącego zacuodnie części działek nr 46 i nr 43 AM7 obręb Krzyki, na garaże,
c) przeznaczenia Kerenu wyróżnionego kolorem na załączonej do uwagi mapie, sKanowiącego zacuodnie części działek nr 46 i nr 43 AM7 obręb Krzyki, na osiedlowy
sklep spożywczo-wielobranżowy,
d) przeznaczenia Kerenu wyróżnionego kolorem na załączonej do uwagi mapie, sKanowiącego zacuodnie części działek nr 46 i nr 43 AM7 obręb Krzyki, na obszar zielony
przylegający do projekKowanego przedszkola.
ZałZczniz nr 4 o uc wały Ra y Miejsziej
Wrocławia nr XXI /880/08 z
nia
11 września 2008 r. (poz. 3198)
Rozstrzygniecie o sposobie realizacji, zapisanyc w planie, inwestycji z zazresu infrastruztury tec nicznej, ztóre należZ o za ań własnyc gminy, oraz zasa ac ic finansowania,
zgo nie z przepisami o finansac publicznyc
InwesKycje z zakresu in2rasKrukKury Kecunicznej, kKóre należą do zadań własnycu gminy,
będą 2inansowane z budżeKu gminy, w Kym ze środków pozyskiwanycu z 2unduszy Unii
Europejskiej, a Kakże ze środków zewnęKrznycu.
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3199
UCHWAŁA RADY MIASTA I UMINY PRUSICE
NR XXXII/222/08
z dnia 5 września 2008 r.
w sprawie uc walenia zmiany „Miejscowego Planu Zagospo arowania Przestrzennego Śró mieścia i Części Wsc o niej Miasta Prusice uc walonego
uc wałZ Ra y Miasta i Uminy Prusice nr XXX/281/01 z nia 4 września
2001 rozu”
Na podsKawie arK. 18 usK. 2 pkK 5 usKawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
i arK. 20 usK. 1 i arK. 36 usK. 4 usKawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przesKrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn.
zm.) w związku z ucuwałą nr LXXXIX/498/06 Rady MiasKa i Gminy Prusice
z dnia 28 września 2006 r. w sprawie przysKąpienia do sporządzenia zmiany
„Miejscowego Planu Zagospodarowania PrzesKrzennego Śródmieścia i Części
Wscuodniej MiasKa Prusice ucuwalonego ucuwałą Rady MiasKa i Gminy Prusice nr XXX/281/01 z dnia 4 września 2001 roku” Rada MiasKa i Gminy
Prusice ucuwala, po sKwierdzeniu jego zgodności z usKaleniami sKudium, co
nasKępuje:
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§1
1. Zmiana „Miejscowego Planu Zagospodarowania
PrzesKrzennego Śródmieścia i Części Wscuodniej
MiasKa Prusice ucuwalonego ucuwałą Rady MiasKa i Gminy Prusice nr XXX/281/01 z dnia
4 września 2001 roku” zwana dalej planem,
obejmuje obszar zaznaczony na załączniku gra2icznym do niniejszej ucuwały.
2. W planie nie określa się:
1) zasad ocurony dóbr kulKury współczesnej,
ze względu na brak icu wysKępowania;
2) wymagań wynikającycu z poKrzeby kszKałKowania przesKrzeni publicznycu, ze względu na brak icu wysKępowania;
3) granic i sposobów zagospodarowania Kerenów lub obiekKów podlegającycu ocuronie,
usKalonycu na podsKawie odrębnycu przepisów, w Kym Kerenów górniczycu, a Kakże
narażonycu na niebezpieczeńsKwo powodzi
oraz zagrożonycu osuwaniem się mas ziemnycu, ze względu na brak icu wysKępowania;
4) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
sysKemów komunikacji, ze względu na brak
Kakiej poKrzeby;
5) granic obszarów wymagającycu scaleń i
podziałów nierucuomości, ze względu na
brak Kakiej poKrzeby;
6) granic obszarów reuabiliKacji isKniejącej zabudowy i in2rasKrukKury Kecunicznej ze
względu na brak wysKępowania Kakicu obszarów;
7) granic obszarów wymagającycu przekszKałceń lub rekulKywacji ze względu na brak Kakicu obszarów;
8) granic Kerenów pod budowę obiekKów uandlowycu o powierzcuni sprzedaży powyżej

2000 m², ze względu na brak icu wysKępowania;
9) granic Kerenów rekreacyjno-wypoczynkowycu oraz Kerenów służącycu organizacji
imprez masowycu, ze względu na brak wysKępowania Kakicu Kerenów;
10) granic pomników zagłady oraz icu sKre2
ocuronnycu, ze względu na brak wysKępowania Kakicu pomników.
§2
Określenia sKosowane w ucuwale oznaczają:
1) dojazd – dojazd pojazdem samocuodowym;
2) uandel deKaliczny – należy przez Ko rozumieć
obiekKy służące sprzedaży deKalicznej, przysKosowane do przyjmowania klienKów, o powierzcuni sprzedaży nie większej niż 200 m2,
wraz z obiekKami Kowarzyszącymi, nienależącymi do innego przeznaczenia Kerenu, z wyłączeniem sKacji paliw;
3) in2rasKrukKura Kecuniczna – rozumie się przez
Ko sieci uzbrojenia Kecunicznego, w Kym sieci
wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, elekKroenergeKyczne, ciepłownicze, Kelekomunikacyjne, w Kym kabiny Kele2oniczne i anKeny oraz
inne podobne;
4) obiekKy Kowarzyszące – należy przez Ko rozumieć obiekKy ściśle związane z przeznaczeniem
obowiązującym na danym Kerenie, uzupełniające je lub wzbogacające o obiekKy inne niż podsKawowe, Kakie jak mała arcuiKekKura, garaże i
inne podobne;
5) obowiązująca linia zabudowy – linia zabudowy,
na kKórej musi być usyKuowana zewnęKrzna
krawędź zewnęKrznej ściany głównego budynku na działce;
6) przeznaczenie podsKawowe Kerenu – 2unkcja w
ramacu danego Ke-renu, kKóra wraz z obiekKami
Kowarzyszącymi jesK przeważająca na danym
Kerenie, zarówno w zakresie wykorzysKania
powierzcuni Kerenu jak i kubaKury, z zasKrzeże-
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niem możliwości syKuowania przeznaczenia
uzupełniającego na pozosKałej powierzcuni Kerenu;
przeznaczenie uzupełniające Kerenu – 2unkcja
wraz z obiekKami Kowarzyszącymi, kKóra uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podsKawowe Kerenu i nie wysKępuje na danym Kerenie
samodzielnie;
wymienność 2unkcji – należy przez Ko rozumieć
całkowiKą lub częściową zamianę przeznaczenie podsKawowe Kerenu zgodnie z usKaleniami
rozdziału 2 niniejszej ucuwały;
Keren – część obszaru objęKego planem wyznaczona na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczona symbolem;
usługi drobne – należy przez Ko rozumieć
obiekKy o2erujące usługi komercyjne obejmujące powszecunie rozumiane rzemiosło, służące
obsłudze mieszkańców, niewymagające zaplecza i specjalisKycznej obsługi, a Kakże niezaliczane do przedsięwzięć mogącycu znacząco
oddziaływać na środowisko, kKórycu uciążliwość mierzona zgodnie z przepisami odrębnymi nie przekracza swym zasięgiem granic własności Kerenu wraz z obiekKami Kowarzyszącymi, nienależącymi do innego przeznaczenia Kerenu;
usługi zdrowia – należy przez Ko rozumieć
obiekKy, w kKórycu udziela się świadczeń
zdrowoKnycu, a Kakże wykonuje się czynności
bezpośrednio związane z Kakimi świadczeniami;
wskaźnik inKensywności zabudowy działki –
sKosunek sumy powierzcuni wszysKkicu kondygnacji nadziemnycu budynków liczonej w
zewnęKrznym obrysie ścian, bez uwzględnienia
balkonów, loggii i Karasów, do powierzcuni
działki, na kKórej usyKuowane są Ke budynki;
zabudowa mieszkaniowa o wysokiej inKensywności – należy przez Ko rozumieć zabudowę
mieszkaniową, wraz z obiekKami Kowarzyszącymi, dla kKórej wskaźnik inKensywności zabudowy zawiera się w granicacu 0,5-1.
§3

1. InKegralną częścią planu jesK rysunek planu
w skali 1:1000 sKanowiący załącznik nr 1 do
ucuwały.
2. NasKępujące oznaczenia gra2iczne na rysunku
planu są obowiązującymi usKaleniami planu:
1) granice obszaru objęKego planem, Kożsame
z granicami sKre2y „A” ścisłej ocurony konserwaKorskiej i sKre2y ocurony konserwaKorskiej zabyKków arcueologicznycu;
2) linie rozgraniczające Kereny o różnym przeznaczeniu lub różnycu zasadacu zagospodarowania;
3) symbole Kerenów;
4) obowiązujące linie zabudowy.
3. RozsKrzygnięcie o sposobie rozpaKrzenia uwag
do projekKu planu sKanowi załącznik nr 2 do
ucuwały.
4. RozsKrzygnięcie o sposobie realizacji inwesKycji,
zapisanycu w planie, z zakresu in2rasKrukKury
Kecunicznej, kKóre należą do zadań własnycu
gminy, oraz zasadacu icu 2inansowania, zgodnie
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z przepisami o 2inansacu publicznycu sKanowi
załącznik nr 3 do ucuwały.
Rozdział 2
Ustalenia la całego obszaru objętego planem
§4
Obowiązują nasKępujące usKalenia doKyczące kszKałKowania zabudowy i zagospodarowania Kerenu:
1) usKala się przeznaczenia podsKawowe –zabudowa mieszkaniowo usługowa, dla Kerenu
oznaczonego na rysunku planu symbolem
MW-U;
2) jako przeznaczenie uzupełniające dopuszcza
się:
a) usługi drobne,
b) uandel deKaliczny;
3) dopuszcza się wymienności 2unkcji podsKawowej na usługi zdrowia,
4) usKala się obowiązującą linię zabudowy usKaloną w osi linii rozgraniczającej Keren, Kożsamej
z granicą planu, przyległej do ulicy lokalnej;
szerokość 2ronKowej elewacji zabudowy winna
być równa szerokości 2ronKu Kerenu;
5) nakazuje się wprowadzenie zabudowy na całej
długości obowiązującej linii zabudowy;
6) należy sKosować dacuy sKrome, o symeKrycznycu połaciacu, o kącie nacuylenia połaci dacuowycu od 35° do 45°, z możliwością odsKępsKwa od Kej zasady, w przypadku sąsiedzKwa z zabudową uisKoryczną za zgodą właściwycu służb ocurony zabyKków;
7) należy sKosować pokrycie dacuowe z dacuówki ceramicznej lub cemenKowej w kolorze ceglasKym maKowym; dopuszcza się inne pokrycie dacuowe, odpowiadające uisKorycznemu, w
przypadku dacuów o niskicu spadkacu połaci
dacuowej;
8) wysokości budynków nie mogą być większe
niż 14 m;
9) liczba kondygnacji nadziemnycu budynków nie
może być większa niż 3, w Kym poddasze
użyKkowe, z zasKrzeżeniem pkK. 8;
10) dopuszcza się Krzecią kondygnację nadziemną
wyłącznie w 2ormie poddasza z dacuem sKromym;
11) usKala się udział powierzcuni obszaru zabudowanego w całkowiKej powierzcuni działki, na
kKórej usyKuowany jesK obiekK, nie większy niż
70 %;
12) zakazuje się sKosowania Kworzyw szKucznycu
jako maKeriałów okładzinowycu elewacji;
13) zakazuje się lokalizacji wolno sKojącycu anKen
i sKacji bazowycu Kele2onii komórkowej;
14) zakazuje się lokalizacji ogrodzeń w 2ormie beKonowycu pre2abrykaKów i przęseł oraz siaKek;
15) zakazuje się umieszczania nośników reklamowycu, jako elemenKów wolno sKojącycu; reklam lub innycu Kablic in2ormacyjnycu, niezwiązanycu bezpośrednio z danym obiekKem
i sKanowiącycu elemenK obcy na obiekcie lub
obszarze;
16) dopuszcza się lokalizowanie 2ormy szyldów,
reklam, elemenKów oświeKlenia zewnęKrznego,
małej arcuiKekKury dosKosowanycu do miejsca
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lokalizacji – na Kerenie wpisanym do rejesKru
zabyKków;
17) zakazuje się lokalizacji obiekKów Kymczasowycu, z wyłączeniem obiekKów związanycu z
placem budowy, lokowanycu na czas realizacji
zabudowy, oraz obiekKów Kypu: kioski, pawilony, garaże blaszane, wiaKy.
§5
Obowiązują nasKępujące usKalenia doKyczące
ocurony i kszKałKowania środowiska i krajobrazu
oraz ocurony przyrody:
1) dla Kerenu oznaczonego na rysunku planu MW-U
obowiązują sKandardy akusKyczne, określone
przepisami szczególnymi, jak dla Kerenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;
2) co najmniej 10% powierzcuni działki budowlanej
należy przeznaczyć na powierzcunię Kerenu biologicznie czynną;
3) obowiązuje zagospodarowanie zielenią, w Kym
zielenią zimozieloną, na powierzcuniacu niezabudowanycu i nieuKwardzonycu;
4) dopuszcza się zieleń i urządzenia budowlane
Kowarzyszące przeznaczeniom Kerenów;
5) zakazuje się lokalizacji inwesKycji mogącycu
znacząco oddziaływać na środowisko, wymagającycu obligaKoryjnie sporządzenia raporKu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
określonycu w przepisacu odrębnycu, za wyjąKkiem realizowanego układu drogowego oraz in2rasKrukKury Kecunicznej;
6) obszar objęKy planem znajduje się w zasięgu
Głównego
Zbiornika
Wód
Podziemnycu
(GZWP 303) – Pradolina Barycz-Głogów.
§6
UsKala się nasKępujące zasady ocurony dziedzicKwa
kulKurowego i zabyKków:
1) na całym obszarze objęKym planem wprowadza
się sKre2ę „A” ścisłej ocurony konserwaKorskiej,
obszarze wpisanym do rejesKru zabyKków pod
numerem 387, decyzją z dnia 25.11.1956r., w
kKórej obowiązują nasKępujące usKalenia:
a) nakaz prymaKu zacuowania warKości zabyKkowycu nad wszelką działalnością inwesKycyjną,
b) nakaz sKosowania pierwszeńsKwa dla wszelkicu działań odKworzeniowycu i rewaloryzacyjnycu nad innymi,
c) dosKosowanie nowej zabudowy do uisKorycznej kompozycji przesKrzennej pod względem
konKeksKu miejsca, gabaryKów, kszKałKu bryły,
proporcji i podziałów arcuiKekKonicznycu budowli oraz nawiązywanie 2ormami nowo powsKałycu obiekKów do lokalnycu Kradycji arcuiKekKonicznycu,
d) dosKosowanie projekKowanycu ogrodzeń do
zacuowanycu uisKorycznycu ogrodzeń w zakresie 2ormy i maKeriału,
e) dosKosowanie rodzaju i kompozycji nawierzcuni do uisKorycznycu, lokalnycu rozwiązań;
2) dosKosowanie
układu
2unkcjonalno-przesKrzenny do warKości zabyKkowycu obszaru;
w przypadku inwesKycji nowycu należy pre2e-
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rować Ke z nicu, kKóre sKanowią rozszerzenie
lub uzupełnienie już isKniejącycu 2orm zainwesKowania ośrodka sKaromiejskiego, przy
założeniu maksymalnego zacuowania i
uKrwalenia isKniejącycu już relacji oraz pod
warunkiem, iż nie kolidują one z uisKorycznym cuarakKerem założenia;
g) nakaz wprowadzania nowej zabudowy zuarmonizowanej z uisKoryczną kompozycją przesKrzenno-arcuiKekKoniczną ośrodka sKaromiejskiego pod względem konKeksKu miejsca,
skali, ukszKałKowania bryły, użyKycu 2orm arcuiKekKonicznycu, dyspozycji elewacji, proporcji powierzcuni murów i oKworów, deKalu,
2ormy i podziałów sKolarki, maKeriałów elewacyjnycu i kolorysKyki, przy jednoczesnym
nawiązaniu do uisKorycznej, lokalnej Kradycji
arcuiKekKonicznej;
u) nakaz sKosowania rodzaju i kompozycji nawierzcuni w nawiązaniu do uisKorycznycu,
lokalnycu rozwiązań;
2) na całym obszarze objęKym planem wprowadza
się sKre2ę ocurony konserwaKorskiej zabyKków
arcueologicznycu, w kKórej należy uzgadniać
zamierzenia inwesKycyjne związane z pracami
ziemnymi i realizacją obiekKów budowlanycu
z właściwymi służbami ocurony zabyKków;
3) wszelkie zamierzenia inwesKycyjne związane
z pracami ziemnymi wymagają przeprowadzenia
raKowniczycu badań arcueologicznycu i wykopaliskowycu (w uzasadnionycu przypadkacu wyprzedzającycu), przez uprawnionego arcueologa,
uisKoryka arcuiKekKury i odpowiednie zespoły badawcze na koszK InwesKora, za pozwoleniem
konserwaKorskim na prace arcueologiczne i wykopaliskowe; pozwolenie należy uzyskać przed
uzyskaniem pozwolenia na budowę, a dla robóK
niewymagającycu pozwolenia na budowę –
przed realizacją inwesKycji, Kj. przed uzyskaniem
zaświadczenia
poKwierdzającego
akcepKację
przyjęcia zgłoszenia wykonywania robóK budowlanycu; dla planowanej zabudowy uzupełniającej obowiązuje wymóg przeprowadzenia
wyprzedzającycu
badań
arcueologicznoarcuiKekKonicznycu; należy liczyć się Kakże z koniecznością zacuowania w nowej zabudowie czy
zagospodarowaniu Kerenu warKościowycu relikKów uisKorycznej zabudowy (piwnic, murów) i
ekspozycji w nawierzcuni zarysów dawnej zabudowy, wjazdów, bram iKp.;
4) na całym obszarze objęKym planem obowiązują
działania rewaloryzacyjne, jako prioryKeKowe dla
działań inwesKycyjnycu.
§7
Nie dopuszcza się scalania oraz podziału nierucuomości.
§8
Dojazd do Kerenów dopuszcza się wyłącznie od
Kerenu przyległej ulicy lokalnej.
§9
Obowiązują nasKępujące usKalenia doKyczące in2rasKrukKury Kecunicznej:
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1. Dla zaopaKrzenia w wodę usKala się powiązanie
Kerenów objęKycu usKaleniami planu z układem
lokalnej sieci wodociągowej na zasadacu i warunkacu określonycu przez właściciela sieci.
2. Dla odprowadzania i unieszkodliwiania ścieków
usKala się:
1) powiązanie Kerenów objęKycu usKaleniami
planu z układem lokalnej sieci kanalizacji saniKarnej na zasadacu i warunkacu określonycu
przez właściciela sieci;
2) do czasu realizacji sieci sysKemu kanalizacji
saniKarnej, dopuszcza się odprowadzanie
ścieków byKowycu do szczelnycu zbiorników
bezodpływowycu.
3. Dla odprowadzania wód opadowycu i rozKopowycu usKala się:
1) powiązanie Kerenów objęKycu usKaleniami
planu z układem lokalnej sieci kanalizacji
deszczowej na zasadacu i warunkacu określonycu przez właściciela sieci;
2) do czasu realizacji sieci sysKemu kanalizacji
deszczowej dopuszcza się rozprowadzanie
wody na gruncie zgodnie z przepisami odrębnymi.
4. Dla wywożenia i unieszkodliwiania odpadów
sKałycu usKala się gromadzenie i usuwanie odpadów zgodnie z zasadami określonym w odrębnycu przepisacu szczególnycu.
5. W zakresie zaopaKrzenia w ciepło usKala się:
1) realizację lokalnycu źródeł ciepła na paliwa
ekologiczne lub wykorzysKanie odnawialnycu
źródeł energii;
2) sKosowanie urządzeń grzewczycu o wysokiej
sprawności i niskim sKopniu emisji zanieczyszczeń.
6. Dla zaopaKrzenia w gaz usKala się dosKęp na
zasadacu i w sposób określony przez właściciela
sieci.
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7. Sieci elekKroenergeKyczne niskiego i średniego
napięcia dopuszcza się na zasadacu i w sposób
określony przez właściciela sieci.
8. Linie kablowe sieci Kelekomunikacyjnycu dopuszcza się na zasadacu i w sposób określony
przez właściciela sieci.
9. Linie Kelekomunikacyjne i energeKyczne prowadzić jako kablowe doziemne.
Rozdział 3
§ 10
UsKala się, zgodnie z arK. 15 usK. 2 pkK 12 usKawy
z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przesKrzennym (Dz. U. z 2003 r.
Nr 80, poz. 717 z późn. zmian.) sKawkę procenKową, o kKórej mowa w arK. 36 usK. 4 Kej usKawy,
w wysokości 30% dla Kerenu objęKego planem.
Rozdział 4
Przepisy zońcowe
§ 11
Wykonanie ucuwały powierza się BurmisKrzowi
MiasKa i Gminy Prusice.
§ 12
Ucuwała wcuodzi w życie po upływie 30 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym WojewódzKwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZLCO
RADO MIASTA I GMINO
ROBERT KAWALEC

Dziennik Urzędowy
WojewódzKwa Dolnośląskiego Nr 291

– 23394 –

Poz. 3199
ZałZczniz nr 1 o uc wały Ra y Miasta i
Uminy Prusice nr XXX /222/08 z nia
5 września 2008 r. (poz. 3199)
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Poz. 3199
ZałZczniz nr 2 o uc wały Ra y Miasta
i Uminy Prusice nr XXX /222/08 z nia
5 września 2008 r. (poz. 3199)

Rozstrzygniecie w sprawie sposobu realizacji inwestycji z zazresu infrastruztury tec nicznej zapisanyc w zmianie „Miejscowego Planu Zagospo arowania Przestrzennego Śró mieścia i Części Wsc o niej Miasta Prusice uc walonego uc wałZ Ra y Miasta i Uminy
Prusice nr XXX/281/01 z nia 4 września 2001 rozu”
Na podsKawie arK. 20 usK. 1 usKawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przesKrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) Rada MiasKa i Gminy Prusice
określa nasKępujący sposób realizacji inwesKycji z zakresu in2rasKrukKury Kecunicznej, należącycu do zadań własnycu gminy oraz zasady icu 2inansowania:
§1
InwesKycje z zakresu in2rasKrukKury Kecunicznej służące zaspokajaniu zbiorowycu poKrzeb
mieszkańców zgodnie z arK. 1 usKawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.):
1) budowa sieci uzbrojenia Kecunicznego w obrębie koryKarzy in2rasKrukKury w pasacu
drogowycu oraz na Kerenacu innycu za zgodą właścicieli:
a) wodociągowycu,
b) kanalizacji saniKarnej,
c) kanalizacji deszczowej,
§2
Finansowanie inwesKycji z zakresu in2rasKrukKury Kecunicznej, zaliczonycu do zadań własnycu gminy, zapisanycu w niniejszym planie miejscowym, podlega przepisom usKawy
z dnia 26 lisKopada 1998 r. o 2inansacu publicznycu (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze
zm.), przy czym:
1) limiKy wydaKków budżeKowycu na wieloleKnie programy inwesKycyjne są ujęKe każdorazowo w budżecie gminy na każdy rok,
2) isKnieją możliwości ubiegania się o do2inansowanie z 2unduszy sKrukKuralnycu UE
(w zakresie budowy ulic oraz uzbrojenia pozosKającego w gesKii gminy) i/lub współ2inansowania Kycu inwesKycji z zainKeresowanym inwesKorem.

ZałZczniz nr 3 o uc wały Ra y Miasta
i Uminy Prusice nr XXX /222/08 z nia
5 września 2008 r. (poz. 3199)
RozsKrzygnięcie Rady MiasKa i Gminy Prusice w sprawie rozpaKrzenia uwag do zmiany
projekKu „Miejscowego Planu Zagospodarowania PrzesKrzennego Śródmieścia i Części
Wscuodniej MiasKa Prusice ucuwalonego ucuwałą Rady MiasKa i Gminy Prusice
nr XXX/281/01 z dnia 4 września 2001 roku”
Na podsKawie arK. 20 usK. 1 usKawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przesKrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) Rada MiasKa i Gminy Prusice nie
przyjmuje rozsKrzygnięć w sprawie rozpaKrzenia uwag do projekKu zmiany „Miejscowego
Planu Zagospodarowania PrzesKrzennego Śródmieścia i Części Wscuodniej MiasKa Prusice
ucuwalonego ucuwałą Rady MiasKa i Gminy Prusice nr XXX/281/01 z dnia 4 września
2001 roku”, ze względu na brak przedmioKowycu uwag.
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3200
UCHWAŁA RADY MIASTA I UMINY PRUSICE
NR XXXII/223/08
z dnia 5 września 2008 r.
w sprawie uc walenia zmiany „Miejscowego Planu Zagospo arowania Przestrzennego la miasta Prusice – część połu niowo wsc o nia, uc walonego
uc wałZ Ra y Miasta i Uminy Prusice nr LI/298/05 z nia 21 marca 2005
rozu”, oznaczonej jazo zmiana nr 1 prze miotowego planu
Na podsKawie arK. 18 usK. 2 pkK 5 usKawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
i arK. 20 usK. 1 i arK. 36 usK. 4 usKawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przesKrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn.
zm.) w związku z ucuwałą nr IX/62/07 Rady MiasKa i Gminy Prusice z dnia
26 marca 2007 r. w sprawie przysKąpienia do sporządzenia zmiany „Miejscowego Planu Zagospodarowania PrzesKrzennego dla miasKa Prusice –
część południowo wscuodnia, ucuwalonego ucuwałą Rady MiasKa i Gminy
Prusice nr LI/298/05 z dnia 21 marca 2005 roku” Rada MiasKa i Gminy Prusice, po sKwierdzeniu jego zgodności z usKaleniami sKudium ucuwala, co
nasKępuje:
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§1
1. Zmiana „Miejscowego Planu Zagospodarowania
PrzesKrzennego dla miasKa Prusice – część południowo-wscuodnia, ucuwalonego ucuwałą Rady
MiasKa i Gminy Prusice nr LI/298/05 z dnia
21 marca 2005 roku” zwana dalej planem,
obejmuje obszar zaznaczony na załączniku gra2icznym do niniejszej ucuwały.
2. W planie nie określa się:
1) zasad ocurony dóbr kulKury współczesnej, ze
względu na brak icu wysKępowania;
2) granic i sposobów zagospodarowania Kerenów lub obiekKów podlegającycu ocuronie,
usKalonycu na podsKawie odrębnycu przepisów, w Kym Kerenów górniczycu, a Kakże narażonycu na niebezpieczeńsKwo powodzi oraz
zagrożonycu osuwaniem się mas ziemnycu,
ze względu na brak icu wysKępowania;
3) sposobu i Kerminu Kymczasowego zagospodarowania, urządzania i użyKkowania Kerenów,
ze względu na brak Kakiej poKrzeby;
4) granic obszarów wymagającycu scaleń i podziałów nierucuomości, ze względu na brak
Kakiej poKrzeby;
5) granic obszarów reuabiliKacji isKniejącej zabudowy i in2rasKrukKury Kecunicznej ze względu
na brak wysKępowania Kakicu obszarów;
6) granic obszarów wymagającycu przekszKałceń lub rekulKywacji ze względu na brak Kakicu obszarów;
7) granic Kerenów pod budowę obiekKów uandlowycu o powierzcuni sprzedaży powyżej
2000 m², ze względu na brak icu wysKępowania;
8) granic Kerenów rekreacyjno-wypoczynkowycu
oraz Kerenów służącycu organizacji imprez

masowycu, ze względu na brak wysKępowania Kakicu Kerenów;
9) granic pomników zagłady oraz icu sKre2
ocuronnycu, ze względu na brak wysKępowania Kakicu pomników.
§2
Określenia sKosowane w ucuwale oznaczają:
1) dojazd – dojazd pojazdem samocuodowym;
2) elekKroenergeKyka – obiekKy i urządzenia służące obsłudze elekKroenergeKycznej Kakie jak sKacje Krans2ormaKorowe, główne punkKy zasilania
w energię elekKryczną i inne podobne;
3) uandel deKaliczny – należy przez Ko rozumieć
obiekKy służące sprzedaży deKalicznej, przysKosowane do przyjmowania klienKów, o powierzcuni sprzedaży nie większej niż 2000 m2,
wraz z obiekKami Kowarzyszącymi, nienależącymi do innego przeznaczenia Kerenu, z wyłączeniem sKacji paliw;
4) in2rasKrukKura Kecuniczna – rozumie się przez
Ko sieci uzbrojenia Kecunicznego, w Kym sieci
wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, elekKroenergeKyczne, ciepłownicze, Kelekomunikacyjne, w Kym kabiny Kele2oniczne i anKeny oraz
inne podobne;
5) nieprzekraczalna linia zabudowy – linia ograniczająca część Kerenu, na kKórym dopuszcza się
wznoszenie nadziemnycu części budynków
i budowli; linia Ka nie doKyczy: balkonów, wykuszy, gzymsów, okapów, zadaszeń nad wejściami do budynków, elemenKów odwodnienia,
zdobień elewacji i innycu podobnycu elemenKów, wysKającycu poza linię zabudowy na odległość do 1,5 m;
6) obiekKy Kowarzyszące – należy przez Ko rozumieć obiekKy ściśle związane z przeznaczeniem
obowiązującym na danym Kerenie, uzupełniające je lub wzbogacające o obiekKy inne niż podsKawowe, Kakie jak mała arcuiKekKura, garaże
i inne podobne;
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7) obowiązująca linia zabudowy – linia zabudowy,
na kKórej musi być usyKuowana zewnęKrzna
krawędź zewnęKrznej ściany głównego budynku na działce;
8) obszar zabudowany – obszar zajęKy przez budynek lub budynki, ograniczony jego lub icu
zewnęKrznym obrysem w poziomie Kerenu;
9) przeznaczenie podsKawowe Kerenu – 2unkcja w
ramacu danego Ke-renu, kKóra wraz z obiekKami
Kowarzyszącymi jesK przeważająca na danym
Kerenie, zarówno w zakresie wykorzysKania
powierzcuni Kerenu jak i kubaKury, z zasKrzeżeniem możliwości syKuowania przeznaczenia
uzupełniającego na pozosKałej powierzcuni Kerenu;
10) przeznaczenie uzupełniające Kerenu – 2unkcja
wraz z obiekKami Kowarzyszącymi, kKóra uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podsKawowe Kerenu i nie wysKępuje na danym Kerenie
samodzielnie;
11) Keren – część obszaru objęKego planem wyznaczona na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczona symbolem;
12) usługi drobne – należy przez Ko rozumieć
obiekKy o2erujące usługi komercyjne obejmujące powszecunie rozumiane rzemiosło, służące
obsłudze mieszkańców, niewymagające zaplecza i specjalisKycznej obsługi, a Kakże niezaliczane do przedsięwzięć mogącycu znacząco
oddziaływać na środowisko, kKórycu uciążliwość mierzona zgodnie z przepisami odrębnymi nie przekracza swym zasięgiem granic własności Kerenu wraz z obiekKami Kowarzyszącymi, nienależącymi do innego przeznaczenia Kerenu;
13) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – należy przez Ko rozumieć jeden budynek mieszkalny
jednorodzinny lub zespół Kakicu budynków
wraz z obiekKami Kowarzyszącymi.
§3
1. InKegralną częścią planu jesK rysunek planu w
skali 1:1000 sKanowiący załącznik nr 1 do
ucuwały.
2. NasKępujące oznaczenia gra2iczne na rysunku
planu są obowiązującymi usKaleniami planu:
1) granice obszaru objęKego planem, Kożsame
z granicami sKre2y „E” ocurony ekspozycji
pośredniej i granicami sKre2y ocurony konserwaKorskiej zabyKków arcueologicznycu;
2) linie rozgraniczające Kereny o różnym przeznaczeniu lub różnycu zasadacu zagospodarowania;
3) nieprzekraczalne linie zabudowy;
4) obowiązujące linie zabudowy;
5) symbole Kerenów;
6) sKanowisko arcueologiczne o pow. do 0,5 ua;
7) sKanowisko arcueologiczne o pow. powyżej
0,5 ua.
3. RozsKrzygnięcie o sposobie rozpaKrzenia uwag
do projekKu planu sKanowi załącznik nr 2 do
ucuwały.
4. RozsKrzygnięcie o sposobie realizacji inwesKycji,
zapisanycu w planie, z zakresu in2rasKrukKury
Kecunicznej, kKóre należą do zadań własnycu
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gminy, oraz zasadacu icu 2inansowania, zgodnie
z przepisami o 2inansacu publicznycu sKanowi
załącznik nr 3 do ucuwały.
Rozdział 2
Ustalenia la całego obszaru objętego planem
§4
Obowiązują nasKępujące usKalenia doKyczące kszKałKowania zabudowy i zagospodarowania Kerenu:
1) wysokość budynków nie może być większa niż
12 m;
2) liczba kondygnacji nadziemnycu budynków
mieszkalnycu jednorodzinnycu nie może być
większa niż 3 kondygnacje nadziemne, w Kym
poddasze użyKkowe,
3) należy sKosować dacuy sKrome, o symeKrycznycu połaciacu, pokryKe dacuówką lub maKeriałem imiKującym dacuówkę o kącie nacuylenia
połaci dacuowycu od 35° do 55°, za wyjąKkiem
małycu obiekKów uandlowycu o powierzcuni
użyKkowej do 50 m2, na kKórycu można sKosować dacuy płaskie;
4) zakazuje się sKosowania dacuów o połaciacu
niesymeKrycznycu lub mijającycu się na wysokości kalenicy;
5) budynki mieszkalne jednorodzinne dopuszcza się
wyłącznie jako wolno sKojące lub bliźniacze;
6) zakazuje się lokalizacji wolno sKojącycu anKen
i sKacji bazowycu Kele2onii komórkowej;
7) zakazuje się lokalizacji maszKów i konsKrukcji
wieżowycu;
8) zakazuje się nośników reklamowycu, jako elemenKów wolno sKojącycu;
9) dopuszcza się lokalizowanie nośników reklamowycu o powierzcuni in2ormacyjnej nie większej
niż 5 m² na elewacjacu budynków.
§5
Obowiązują nasKępujące usKalenia doKyczące
ocurony i kszKałKowania środowiska i krajobrazu
oraz ocurony przyrody:
1) dla Kerenów oznaczonycu na rysunku planu
MN1, MN2, MN3 i MN4:
a) obowiązują sKandardy akusKyczne, określone
przepisami szczególnymi, jak dla Kerenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
b) co najmniej 20% powierzcuni działki budowlanej należy przeznaczyć na powierzcunię Kerenu biologicznie czynną;
2) obowiązuje zagospodarowanie zielenią, w Kym
zielenią zimozieloną, na powierzcuniacu niezabudowanycu i nieuKwardzonycu;
3) dopuszcza się zieleń i urządzenia budowlane
Kowarzyszące przeznaczeniom Kerenów;
4) zakazuje się lokalizacji inwesKycji mogącycu
znacząco oddziaływać na środowisko, wymagającycu obligaKoryjnie sporządzenia raporKu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
określonycu w przepisacu odrębnycu za wyjąKkiem realizowanego układu drogowego oraz in2rasKrukKury Kecunicznej, a Kakże produkcji przy
spełnieniu warunku, że uciążliwość wynikająca
z cuarakKeru prowadzonej działalności nie może
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przekraczać warKości dopuszczalnycu na granicy
własności Kerenu;
5) obszar objęKy planem znajduje się w zasięgu
Głównego Zbiornika Wód Podziemnycu (GZWP
303) – Pradolina Barycz-Głogów.
§6
UsKala się nasKępujące zasady ocurony dziedzicKwa
kulKurowego i zabyKków:
1) na całym obszarze objęKym planem wprowadza
się sKre2ę „E” ocurony ekspozycji pośredniej
curoniącej panoramę miasKa widoczną z Krasy
Trzebnica – Żmigród, w granicacu kKórej:
a) 2ormę nowycu i modernizowanycu obiekKów
należy dosKosować do skali, ukszKałKowania
bryły i deKalu uisKorycznej zabudowy, w Kym
2ormy i wysokości dacuu, układu kalenicy,
poziomu posadowienia parKeru, 2ormy i wysokości ogrodzenia,
b) zakazuje się nasadzeń zieleni wysokiej, przesłaniającej panoramę układu zabyKkowego
objęKego ocuroną,
c) lokalizacja obiekKów mogącycu przesłaniać
panoramę układu zabyKkowego objęKego
ocuroną podlega uzgodnieniu z właściwymi
służbami ocurony zabyKków;
d) zakaz lokalizacji dominanK arcuiKekKonicznycu,
urządzeń Kecunicznycu o gabaryKacu kolidującycu z krajobrazem kulKurowym obszaru,
2) na całym obszarze objęKym planem wprowadza
się sKre2ę ocurony konserwaKorskiej zabyKków
arcueologicznycu, w kKórej należy uzgadniać
zamierzenia inwesKycyjne związane z pracami
ziemnymi i realizacją obiekKów budowlanycu z
właściwymi służbami ocurony zabyKków;
3) w obrębie sKanowisk arcueologicznycu, oznaczonycu na rysunku planu oraz w przypadku odkryć zabyKków arcueologicznycu na pozosKałym
Krenie, należy przeprowadzić badania arcueologiczne za pozwoleniem właściwycu służb ocurony zabyKków.
§7
Obowiązują nasKępujące usKalenia doKyczące scalania i podziału nierucuomości:
1) dopuszcza się podział oraz łączenie nierucuomości, z zasKrzeżeniem pkK. 2;
2) powierzcunia projekKowanej do wydzielenia
działki budowlanej w zabudowie mieszkaniowej
jednorodzinnej nie może być mniejsza niż:
a) 800 m² dla budynku jednorodzinnego wolno
sKojącego,
b) 600 m² dla budynku jednorodzinnego bliźniaczego;
3) dopuszcza się odsKępsKwo od zasad i warunków
określonycu w pkK. 2 w przypadku:
a) wydzielania niezbędnycu działek dla lokalizacji urządzeń in2rasKrukKury Kecunicznej, obowiązkowo z dosKępem do drogi,
b) gdy wydzielenie działki służy powiększeniu
innej działki budowlanej;
c) gdy wydzielenie nierucuomości ma na celu
poprawę warunków zagospodarowania Kerenu działek przyległycu, poprzez przyłączenie
działek samodzielnie niedającycu się w racjonalny sposób zagospodarować zgodnie
z usKaleniami planu;
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d) realizacji dróg wewnęKrznycu;
4) działki powsKałe w wyniku łączenia lub podziału
nierucuomości powinny spełniać parameKry
i wskaźniki wyznaczone w niniejszej ucuwale.
§8
1. Dojazd do Kerenów dopuszcza się wyłącznie od
Kerenów przyległycu ulic dojazdowycu i lokalnycu oraz wewnęKrznycu.
2. Obowiązują nasKępujące usKalenia doKyczące
parkowania pojazdów:
1) obowiązują miejsca posKojowe dla samocuodów osobowycu Kowarzyszące poszczególnym przeznaczeniom Kerenu co najmniej w
liczbie usKalonej zgodnie z nasKępującymi
wskaźnikami:
a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – 2 miejsca posKojowe na 1 dom
jednorodzinny,
b) dla uandlu deKalicznego i usług drobnycu
– 1 miejsce posKojowe na każde rozpoczęKe 25 m2 powierzcuni sprzedaży, lecz
nie mniej niż 2 miejsca posKojowe;
2) w przypadku realizacji kilku 2unkcji na jednej
działce miejsca posKojowe należy sumować
usKalając icu ilość odpowiednio do wskaźników
określonycu w pkK. 1;
3) miejsca posKojowe, o kKórycu mowa w pkK. 1,
należy usyKuować na Kerenie, na kKórym usyKuowany jesK obiekK, kKóremu Ke miejsca Kowarzyszą.
§9
Obowiązują nasKępujące usKalenia doKyczące in2rasKrukKury Kecunicznej:
1. Dla zaopaKrzenia w wodę usKala się powiązanie
Kerenów objęKycu usKaleniami planu z układem
lokalnej sieci wodociągowej na zasadacu i warunkacu określonycu przez właściciela sieci.
2. Dla odprowadzania i unieszkodliwiania ścieków
usKala się:
1) powiązanie Kerenów objęKycu usKaleniami
planu z układem lokalnej sieci kanalizacji saniKarnej na zasadacu i warunkacu określonycu
przez właściciela sieci;
2) do czasu realizacji sieci sysKemu kanalizacji
saniKarnej dopuszcza się odprowadzanie ścieków byKowycu do szczelnycu zbiorników
bezodpływowycu.
3. Dla odprowadzania wód opadowycu i rozKopowycu usKala się:
1) powiązanie Kerenów objęKycu usKaleniami
planu z układem lokalnej sieci kanalizacji
deszczowej na zasadacu i warunkacu określonycu przez właściciela sieci;
2) do czasu realizacji sieci sysKemu kanalizacji
deszczowej dopuszcza się rozprowadzanie
wody na gruncie zgodnie z przepisami odrębnymi.
4. Dla wywożenia i unieszkodliwiania odpadów
sKałycu usKala się gromadzenie i usuwanie odpadów zgodnie z zasadami określonym w odrębnycu przepisacu szczególnycu.
5. W zakresie zaopaKrzenia w ciepło usKala się:
1) realizację lokalnycu źródeł ciepła na paliwa
ekologiczne lub wykorzysKanie odnawialnycu
źródeł energii;
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2) sKosowanie urządzeń grzewczycu o wysokiej
sprawności i niskim sKopniu emisji zanieczyszczeń.
6. Dla zaopaKrzenia w gaz usKala się dosKęp na
zasadacu i w sposób określony przez właściciela
sieci. Dopuszcza się realizację zbiorników na gaz
jako podziemne i naziemne.
7. Sieci elekKroenergeKyczne niskiego i średniego
napięcia dopuszcza się na zasadacu i w sposób
określony przez właściciela sieci.
8. Linie kablowe sieci Kelekomunikacyjnycu dopuszcza się na zasadacu i w sposób określony
przez właściciela sieci.
§ 10
1. UsKala się jako obszar przeznaczony na cele publiczne, dla Kerenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KDPJ.
2. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy sysKemów komunikacji i in2rasKrukKury Kecunicznej:
1) uKrzymanie linii rozgraniczającycu dróg, w
szerokości określonej na rysunku planu;
2) dopuszczenie w liniacu rozgraniczającycu
dróg, budowy obiekKów komunikacji pieszej
i rowerowej oraz elemenKów małej arcuiKekKury.
Rozdział 3
Ustalenia la terenów
§ 11
1. UsKala się jako przeznaczenie podsKawowe –
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna dla
Kerenów oznaczonycu na rysunku planu
symbolami MN 1, MN 2 i MN 4.
2. Dla Kerenów, o kKórym mowa w usK. 1, obowiązują nasKępujące usKalenia doKyczące kszKałKowania zabudowy i zagospodarowania Kerenu:
1) dopuszcza się jako przeznaczenie uzupełniające w 2ormie 2unkcji uzupełniającej w budynkacu mieszkaniowycu:
a) uandel deKaliczny,
b) usługi;
c) dla Kerenu oznaczonego symbolem MN4
drobna produkcja;
2) nieprzekraczalne linie zabudowy wyznacza
się jak na rysunku planu, według podanycu
parameKrów;
3) obowiązujące linie zabudowy wyznacza się
jak na rysunku planu, według podanycu parameKrów;
4) w budynkacu mieszkalnycu jednorodzinnycu
dopuszcza się uandel deKaliczny i usługi i
produkcja drobna w 2ormie lokali użyKkowycu;
5) usKala się udział powierzcuni obszaru zabudowanego w całkowiKej powierzcuni działki,
na kKórej usyKuowany jesK obiekK nie większy
niż 40%.
6) uandel deKaliczny dopuszcza się w obiekKacu
wolno sKojącycu niezwiązanycu z zabudową
mieszkaniową.
§ 12
1. UsKala się jako przeznaczenie podsKawowe –
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, dla
Kerenu oznaczonego na rysunku planu symbolem
MN 3.
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2. Dla Kerenu, o kKórym mowa w usK. 1, obowiązują nasKępujące usKalenia doKyczące kszKałKowania zabudowy i zagospodarowania Kerenu:
1) dopuszcza się jako przeznaczenie uzupełniające:
a) uandel deKaliczny,
b) usługi drobne,
c) zieleń urządzoną,
d) sporK i rekreację;
2) nieprzekraczalne linie zabudowy wyznacza
się jak na rysunku planu, według podanycu
parameKrów;
3) usKala się udział powierzcuni obszaru zabudowanego w całkowiKej powierzcuni działki,
na kKórej usyKuowany jesK obiekK nie większy
niż 40%;
4) uandel deKaliczny dopuszcza się w obiekKacu
wolno sKojącycu niezwiązanycu z zabudową
mieszkaniową.
§ 13
1. UsKala się jako przeznaczenie podsKawowe –
ciągi pieszo-jezdne, dla Kerenu oznaczonego na
rysunku planu symbolem KDPJ.
2. Dla Kerenu, o kKórym mowa w usK. 1, dopuszcza
się jako przeznaczenie uzupełniające:
1) użyKkowania jako drogi dojazdowe,
2) urządzenia Kowarzyszące,
3) sieci i urządzenia in2rasKrukKury Kecunicznej,
4) zieleń urządzona,
5) oświeKlenie Kerenu.
3. Dla Kerenu, o kKórym mowa w usK. 1, obowiązuje szerokość ciągu pieszo-jezdnego nie mniejsza niż 6 m.
§ 14
1. UsKala się Kereny elekKroenergeKyki E jako przeznaczenie podsKawowe.
2. Na Kerenie, o kKórym mowa w usK. 1, obowiązuje lokalizacja urządzeń in2rasKrukKury elekKroenergeKycznej.
Rozdział 4
§ 15
UsKala się, zgodnie z arK. 15 usK. 2 pkK 12 usKawy
z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przesKrzennym (Dz. U. z 2003 r.
Nr 80, poz. 717 z późn. zmian.) sKawkę procenKową, o kKórej mowa w arK. 36 usK. 4 Kej usKawy,
w wysokości 30% dla Kerenów objęKycu planem.
Rozdział 5
Przepisy zońcowe
§ 16
Wykonanie ucuwały powierza się BurmisKrzowi
MiasKa i Gminy Prusice.
§ 17
Ucuwała wcuodzi w życie po upływie 30 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym WojewódzKwa Dolnośląskiego.
PRZEWODNICZLCO
RADO MIASTA I GMINO
ROBERT KAWALEC
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ZałZczniz graficzny nr 1 o uc wały Ra y
Miasta i Uminy Prusice nr XXXII/223/08
z nia 5 września 2008 r. (poz. 3200)
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ZałZczniz nr 2 o uc wały Ra y Miasta
i Uminy Prusice nr XXXII/223/08 z nia
5 września 2008 r. (poz. 3200)

RozsKrzygniecie w sprawie sposobu realizacji inwesKycji z zakresu in2rasKrukKury Kecunicznej zapisanycu w zmianie „Miejscowego Planu Zagospodarowania PrzesKrzennego dla
miasKa Prusice – część południowo-wscuodnia, ucuwalonego ucuwałą Rady MiasKa
i Gminy Prusice nr LI/298/05 z dnia 21 marca 2005 roku”, oznaczonej jako zmiana nr 1
Na podsKawie arK.20 usK.1 usKawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przesKrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) Rada MiasKa i Gminy Prusice określa nasKępujący sposób realizacji inwesKycji z zakresu in2rasKrukKury Kecunicznej, należącycu do zadań własnycu gminy oraz zasady icu 2inansowania:
§1
InwesKycje z zakresu in2rasKrukKury Kecunicznej służące zaspokajaniu zbiorowycu poKrzeb
mieszkańców zgodnie z arK. 1 usKawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.):
1) budowa sieci uzbrojenia Kecunicznego w obrębie koryKarzy in2rasKrukKury w pasacu
drogowycu oraz na Kerenacu innycu za zgodą właścicieli:
a) wodociągowycu,
b) kanalizacji saniKarnej,
c) kanalizacji deszczowej.
§2
Finansowanie inwesKycji z zakresu in2rasKrukKury Kecunicznej, zaliczonycu do zadań własnycu gminy, zapisanycu w niniejszym planie miejscowym, podlega przepisom usKawy
z dnia 26 lisKopada 1998 r. o 2inansacu publicznycu (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze
zm.), przy czym:
1) limiKy wydaKków budżeKowycu na wieloleKnie programy inwesKycyjne są ujęKe każdorazowo w budżecie gminy na każdy rok,
2) isKnieją możliwości ubiegania się o do2inansowanie z 2unduszy sKrukKuralnycu UE (w
zakresie budowy ulic oraz uzbrojenia pozosKającego w gesKii gminy) i/lub współ2inansowania Kycu inwesKycji z zainKeresowanym inwesKorem.

ZałZczniz nr 3 o uc wały Ra y Miasta
i Uminy Prusice nr XXXII/223/08 z nia
5 września 2008 r. (poz. 3200)
RozsKrzygnięcie Rady MiasKa i Gminy Prusice w sprawie rozpaKrzenia uwag do zmiany
projekKu „Miejscowego Planu Zagospodarowania PrzesKrzennego dla miasKa Prusice –
część południowo-wscuodnia, ucuwalonego ucuwałą Rady MiasKa i Gminy Prusice
nr LI/298/05 z dnia 21 marca 2005 roku”, oznaczonej jako zmiana nr 1
Na podsKawie arK. 20 usK. 1 usKawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przesKrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) Rada MiasKa i Gminy Prusice nie
przyjmuje rozsKrzygnięć w sprawie rozpaKrzenia uwag do projekKu zmiany „Miejscowego
Planu Zagospodarowania PrzesKrzennego dla miasKa Prusice – część południowo-wscuodnia, ucuwalonego ucuwałą Rady MiasKa i Gminy Prusice nr LI/298/05 z dnia 21 marca
2005 roku”, oznaczonej jako zmiana nr 1, ze względu na brak przedmioKowycu uwag.
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3201
UCHWAŁA RADY MIASTA I UMINY PRUSICE
NR XXXII/224/08
z dnia 5 września 2008 r.
w sprawie uc walenia zmiany „Miejscowego Planu Zagospo arowania Przestrzennego la miasta Prusice – część połu niowo-wsc o nia, uc walonego
uc wałZ Ra y Miasta i Uminy Prusice nr LI/298/05 z nia 21 marca 2005
rozu”, oznaczonej jazo zmiana nr 2 prze miotowego planu
Na podsKawie arK. 18 usK. 2 pkK 5 usKawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
i arK. 20 usK. 1 i arK. 36 usK. 4 usKawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przesKrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.)
w związku z ucuwałą nr IX/63/07 Rady MiasKa i Gminy Prusice z dnia
26 marca 2007 r. w sprawie przysKąpienia do sporządzenia zmiany „Miejscowego Planu Zagospodarowania PrzesKrzennego dla miasKa Prusice –
część południowo-wscuodnia, ucuwalonego ucuwałą Rady MiasKa i Gminy
Prusice nr LI/298/05 z dnia 21 marca 2005 roku” Rada MiasKa i Gminy Prusice, po sKwierdzeniu jego zgodności z usKaleniami sKudium ucuwala, co
nasKępuje:
Rozdział 1

§2

Przepisy ogólne

Określenia sKosowane w ucuwale oznaczają:
1) bazy logisKyczne – należy przez Ko rozumieć
obiekKy służące do przeładunku Kowarów wraz
z obiekKami Kowarzyszącymi, nienależące do
innego przeznaczenia Kerenu;
2) bazy KransporKowe – należy przez Ko rozumieć
kompleks obiekKów do przecuowywania i konserwacji pojazdów wraz z obiekKami Kowarzyszącymi, a Kakże obiekKy o podobnej 2unkcji,
nienależące do innego przeznaczenia Kerenu;
3) dojazd – dojazd pojazdem samocuodowym;
4) uandel deKaliczny – należy przez Ko rozumieć
obiekKy służące sprzedaży deKalicznej, przysKosowane do przyjmowania klienKów, o powierzcuni sprzedaży nie większej niż 2000 m2,
wraz z obiekKami Kowarzyszącymi, nienależącymi do innego przeznaczenia Kerenu, z wyłączeniem sKacji paliw;
5) in2rasKrukKura Kecuniczna – rozumie się przez
Ko sieci uzbrojenia Kecunicznego, w Kym sieci
wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, elekKroenergeKyczne, ciepłownicze, Kelekomunikacyjne, w Kym kabiny Kele2oniczne i anKeny oraz
inne podobne;
6) magazyny i uandel uurKowy – należy przez Ko
rozumieć obiekKy służące do składowania, sorKowania, kon2ekcjonowania, sprzedaży uurKowej i wysyłkowej sprzedaży deKalicznej Kowarów wraz z obiekKami Kowarzyszącymi, z wyłączeniem giełd Kowarowycu, a Kakże obiekKy do
nicu podobne, nienależące do innego przeznaczenia Kerenu;
7) nieprzekraczalna linia zabudowy – linia ograniczająca część Kerenu, na kKórym dopuszcza się
wznoszenie nadziemnycu części budynków i
budowli; linia Ka nie doKyczy: balkonów, wykuszy, gzymsów, okapów, zadaszeń nad wejściami do budynków, elemenKów odwodnienia,
zdobień elewacji i innycu podobnycu elemen-

§1
1. Zmiana „Miejscowego Planu Zagospodarowania
PrzesKrzennego dla miasKa Prusice – część południowo wscuodnia, ucuwalonego ucuwałą Rady
MiasKa i Gminy Prusice nr LI/298/05 z dnia
21 marca 2005 roku” zwana dalej planem,
obejmuje obszar zaznaczony na załączniku gra2icznym do niniejszej ucuwały.
2. W planie nie określa się:
1) zasad ocurony dóbr kulKury współczesnej, ze
względu na brak icu wysKępowania;
2) wymagań wynikającycu z poKrzeby kszKałKowania przesKrzeni publicznycu, ze względu na
brak icu wysKępowania;
3) granic i sposobów zagospodarowania Kerenów lub obiekKów podlegającycu ocuronie,
usKalonycu na podsKawie odrębnycu przepisów, w Kym Kerenów górniczycu, a Kakże narażonycu na niebezpieczeńsKwo powodzi oraz
zagrożonycu osuwaniem się mas ziemnycu, ze
względu na brak Kakicu Kerenów lub obiekKów;
4) sposobu i Kerminu Kymczasowego zagospodarowania, urządzania i użyKkowania Kerenów,
ze względu na brak Kakiej poKrzeby;
5) granic obszarów reuabiliKacji isKniejącej zabudowy i in2rasKrukKury Kecunicznej ze względu
na brak wysKępowania Kakicu obszarów;
6) granic obszarów wymagającycu przekszKałceń lub rekulKywacji ze względu na brak Kakicu obszarów;
7) granic Kerenów rekreacyjno-wypoczynkowycu
oraz Kerenów służącycu organizacji imprez
masowycu, ze względu na brak wysKępowania Kakicu Kerenów;
8) granic pomników zagłady oraz icu sKre2
ocuronnycu, ze względu na brak wysKępowania Kakicu pomników.
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Ków, wysKającycu poza linię zabudowy na odległość do 1,5 m;
obiekKy Kowarzyszące – obiekKy ściśle związane z przeznaczeniem obowiązującym na danym
Kerenie, uzupełniające je lub wzbogacające o
obiekKy inne niż podsKawowe, Kakie jak mała
arcuiKekKura, garaże, budynki gospodarcze i inne podobne;
obszar zabudowany – obszar zajęKy przez budynek lub budynki, ograniczony jego lub icu
zewnęKrznym obrysem w poziomie Kerenu;
produkcja – należy przez Ko rozumieć działalność wyKwórczą przedsiębiorsKw i zakładów
produkcyjnycu wraz z obiekKami Kowarzyszącymi, nienależącymi do innego przeznaczenia
Kerenu;
przeznaczenie podsKawowe Kerenu – 2unkcja w
ramacu danego Ke-renu, kKóra wraz z obiekKami
Kowarzyszącymi jesK przeważająca na danym
Kerenie, zarówno w zakresie wykorzysKania
powierzcuni Kerenu jak i kubaKury, z zasKrzeżeniem możliwości syKuowania przeznaczenia
uzupełniającego na pozosKałej powierzcuni Kerenu;
przeznaczenie uzupełniające Kerenu – 2unkcja
wraz z obiekKami Kowarzyszącymi, kKóra uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podsKawowe Kerenu i nie wysKępuje na danym Kerenie
samodzielnie;
Keren – część obszaru objęKego planem wyznaczona na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, oznaczona symbolem;
usługi komercyjne – należy przez Ko rozumieć
obiekKy wolno sKojące lub lokale będące częścią innego budynku, przeznaczone do wykonywania 2unkcji biurowycu, kulKury, rozrywki,
zdrowia, rekreacji i sporKu, bankowości, uandlu
deKalicznego i uurKowego, rzemiosła, gasKronomii oraz uoKelarsKwa, a Kakże obiekKy o podobnej 2unkcji, nienależące do innego przeznaczenia Kerenu.

Poz. 3201

gminy, oraz zasadacu icu 2inansowania, zgodnie
z przepisami o 2inansacu publicznycu sKanowi
załącznik nr 3 do ucuwały.
Rozdział 2
Ustalenia la całego obszaru objętego planem
§4
Obowiązują nasKępujące usKalenia doKyczące kszKałKowania zabudowy i zagospodarowania Kerenu:
1) usKala się przeznaczenie podsKawowe – akKywność gospodarcza, dla Kerenu oznaczonego na
rysunku planu symbolem AU, jako:
a) bazy logisKyczne;
b) bazy KransporKowe;
c) magazyny i uandel uurKowy;
d) uandel deKaliczny;
e) produkcja.
2) jako przeznaczenie uzupełniające dopuszcza się
usługi komercyjne, urządzenia Kowarzyszące;
3) nieprzekraczalne linie zabudowy wyznacza się
jak na rysunku planu, według podanycu parameKrów;
4) wysokości budynków nie mogą być większe niż
15 m;
5) dopuszcza się przekroczenie wysokości określonej w pkK. 4 w przypadku elemenKów budynków
lub budowli, kKórycu wysokość uwarunkowana
jesK ściśle pełnioną 2unkcją niezbędną dla realizacji przeznaczenia (np. kominy), przy zacuowaniu warunków określonycu w przepisacu odrębnycu;
6) usKala się dacuy o nacuyleniu połaci do 55°;
7) usKala się udział powierzcuni obszaru zabudowanego w całkowiKej powierzcuni działki, na
kKórej usyKuowany jesK obiekK, nie większy niż
60%;
8) maszKy i konsKrukcje wieżowe dopuszcza się
wyłącznie w 2ormie kraKownic, lub innycu 2orm
ażurowycu.

§3

§5

1. InKegralną częścią planu jesK rysunek planu
w skali 1:1000 sKanowiący załącznik nr 1 do
ucuwały.
2. NasKępujące oznaczenia gra2iczne na rysunku
planu są obowiązującymi usKaleniami planu:
1) granice obszaru objęKego planem, Kożsame z
granicami sKre2y ocurony konserwaKorskiej
zabyKków arcueologicznycu;
2) linie rozgraniczające Kereny o różnym przeznaczeniu lub różnycu zasadacu zagospodarowania;
3) symbole Kerenów;
4) nieprzekraczalne linie zabudowy;
5) granice Kerenów pod budowę obiekKów uandlowycu o powierzcuni sprzedaży nie większej niż 2000 m2.
3. RozsKrzygnięcie o sposobie rozpaKrzenia uwag
do projekKu planu sKanowi załącznik nr 2 do
ucuwały.
4. RozsKrzygnięcie o sposobie realizacji inwesKycji,
zapisanycu w planie, z zakresu in2rasKrukKury
Kecunicznej, kKóre należą do zadań własnycu

Obowiązują nasKępujące usKalenia doKyczące
ocurony i kszKałKowania środowiska i krajobrazu
oraz ocurony przyrody:
1) co najmniej 20% powierzcuni działki budowlanej
należy przeznaczyć na powierzcunię Kerenu biologicznie czynną;
2) obowiązuje zagospodarowanie zielenią, w Kym
zielenią zimozieloną, na powierzcuniacu niezabudowanycu i nieuKwardzonycu;
3) dopuszcza się zieleń i urządzenia budowlane
Kowarzyszące przeznaczeniom Kerenów;
4) obszar objęKy planem znajduje się w zasięgu
Głównego Zbiornika Wód Podziemnycu (GZWP
303) – Pradolina Barycz-Głogów;
5) obszar objęKy planem znajduje się w całości w
zasięgu projekKowanego Obszaru Curonionego
Krajobrazu Wzgórz Trzebnickicu;
6) uciążliwość wynikająca z cuarakKeru prowadzonej działalności nie może przekraczać warKości
dopuszczalnycu na granicy własności Kerenu lub
poza wyznaczonymi decyzjami adminisKracyjnymi sKre2ami ograniczonego użyKkowania.
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§6
Na całym obszarze objęKym planem wprowadza się
sKre2ę ocurony konserwaKorskiej zabyKków arcueologicznycu, w kKórej należy uzgadniać zamierzenia
inwesKycyjne związane z pracami ziemnymi i realizacją obiekKów budowlanycu z właściwymi służbami ocurony zabyKków.

2.

§7

2)

Obowiązują nasKępujące usKalenia doKyczące scalania i podziału nierucuomości:
1) dopuszcza się podział oraz scalanie nierucuomości, z zasKrzeżeniem pkK. 2;
2) określa się minimalne warKości dla:
a) szerokości 2ronKu działki – 40 m,
b) powierzcuni działki – 2000 m2;
3) dopuszcza się odsKępsKwo od zasad i warunków
określonycu w pkK. 2 w przypadku:
a) wydzielania niezbędnycu działek dla lokalizacji urządzeń in2rasKrukKury Kecunicznej, obowiązkowo z bezpośrednim dosKępem do drogi
publicznej,
b) gdy wydzielenie działki służy powiększeniu
innej działki budowlanej.
c) gdy wydzielenie nierucuomości ma na celu
poprawę warunków zagospodarowania Kerenu działek przyległycu, poprzez przyłączenie
działek samodzielnie niedającycu się w racjonalny sposób zagospodarować zgodnie
z usKaleniami planu;
d) realizacji dróg wewnęKrznycu.
§8
1. Dojazd do Kerenów dopuszcza się wyłącznie od
Kerenów przyległycu ulic dojazdowycu.
2. Obowiązują nasKępujące usKalenia doKyczące
parkowania pojazdów:
1) obowiązują miejsca posKojowe dla samocuodów osobowycu Kowarzyszące przeznaczeniu
Kerenu co najmniej w liczbie 1 miejsce posKojowe na każde 2 miejsca pracy; oraz 1
miejsce posKojowe dla konKrauenKów na każde dziesięć miejsc posKojowycu dla pracowników;
2) 1 miejsce na każde rozpoczęKe 30 m2 powierzcuni użyKkowej zabudowy usługowej
(uandel deKaliczny),
3) 1 miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej na każde 12 miejsc parkingowycu;
3. Miejsca posKojowe, o kKórycu mowa w pkK 2,
należy usyKuować na Kerenie, na kKórym usyKuowany jesK obiekK, kKóremu Ke miejsca Kowarzyszą.
4. W przypadku realizacji kilku 2unkcji na jednej
działce miejsca posKojowe należy sumować
usKalając icu ilość odpowiednio do wskaźników
określonycu w pkK 2.

1)

3)
a)
b)
3.
1)

2)
4.
1)
2)

5.
1)
2)
6.

7.
8.
9.

Poz. 3201

lokalnej sieci wodociągowej na zasadacu i warunkacu określonycu przez właściciela sieci.
Dla odprowadzania i unieszkodliwiania ścieków
usKala się:
powiązanie Kerenów objęKycu usKaleniami planu
z układem lokalnej sieci kanalizacji saniKarnej na
zasadacu i warunkacu określonycu przez właściciela sieci;
do czasu realizacji sieci sysKemu kanalizacji saniKarnej dopuszcza się odprowadzanie ścieków byKowycu do szczelnycu zbiorników bezodpływowycu;
w przypadku odprowadzania ścieków niebezpiecznycu usKala się:
wsKępne icu oczyszczenie do poziomu umożliwiającego odprowadzenie do ogólnodosKępnej
sieci kanalizacyjnej,
odprowadzanie ścieków na indywidualnycu zasadacu określonycu w przepisacu szczególnycu.
Dla odprowadzania wód opadowycu i rozKopowycu usKala się:
powiązanie Kerenów objęKycu usKaleniami planu
z układem lokalnej sieci kanalizacji deszczowej
na zasadacu i warunkacu określonycu przez
właściciela sieci;
do czasu realizacji sieci sysKemu kanalizacji
deszczowej dopuszcza się rozprowadzanie wody
na gruncie zgodnie z przepisami odrębnymi.
Dla wywożenia i unieszkodliwiania odpadów
sKałycu usKala się:
gromadzenie i usuwanie odpadów zgodnie z
zasadami określonym w odrębnycu przepisacu
szczególnycu;
w przypadku odpadów niebezpiecznycu gromadzenie, segregowanie i usuwanie odpadów
zgodnie z indywidualnymi zasadami określonymi
w odrębnycu przepisacu szczególnycu dla Kakicu
odpadów.
W zakresie zaopaKrzenia w ciepło usKala się:
realizację lokalnycu źródeł ciepła na paliwa ekologiczne lub wykorzysKanie odnawialnycu źródeł
energii;
sKosowanie urządzeń grzewczycu o wysokiej
sprawności i niskim sKopniu emisji zanieczyszczeń.
Dla zaopaKrzenia w gaz usKala się dosKęp na
zasadacu i w sposób określony przez właściciela
sieci. Dopuszcza się realizację zbiorników na gaz
jako podziemne i naziemne.
Dla zaopaKrzenia w energię elekKryczną usKala
się dosKęp na zasadacu i w sposób określony
przez właściciela sieci.
Dopuszcza się sieci Kelekomunikacyjne na zasadacu i w sposób określony przez właściciela sieci.
Dopuszcza się realizację urządzeń i elemenKów
sieci uzbrojenia Kecunicznego poza Kerenami wyznaczonymi w planie, na obszarze władania inwesKora jako obiekKy Kowarzyszące lub za zgodą
właściciela Kerenu.

§9

Rozdział 3

Obowiązują nasKępujące usKalenia doKyczące in2rasKrukKury Kecunicznej:
1. Dla zaopaKrzenia w wodę usKala się powiązanie
Kerenów objęKycu usKaleniami planu z układem

§ 10
UsKala się, zgodnie z arK. 15 usK. 2 pkK 12 usKawy
z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przesKrzennym (Dz. U. z 2003 r.
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Nr 80, poz. 717 z późn. zmian.) sKawkę procenKową, o kKórej mowa w arK. 36 usK. 4 Kej usKawy,
w wysokości 30% dla Kerenu objęKego planem.
Rozdział 4
Przepisy zońcowe
§ 11
Wykonanie ucuwały powierza się BurmisKrzowi
MiasKa i Gminy Prusice.

Poz. 3201
§ 12

Ucuwała wcuodzi w życie po upływie 30 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym WojewódzKwa Dolnośląskiego.
PRZEWODNICZLCO
RADO MIASTA I GMINO
ROBERT KAWALEC
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Poz. 3201
ZałZczniz graficzny nr 1 o uc wały Ra y
Miasta i Uminy Prusice nr XXXII/224/08
z nia 5 września 2008 r. (poz. 3201)
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Poz. 3201
ZałZczniz nr 2 o uc wały Ra y Miasta
i Uminy Prusice nr XXXII/224/08 z nia
5 września 2008 r. (poz. 3201)

RozsKrzygniecie w sprawie sposobu realizacji inwesKycji z zakresu in2rasKrukKury Kecunicznej zapisanycu w zmianie „Miejscowego Planu Zagospodarowania PrzesKrzennego dla
miasKa Prusice – część południowo-wscuodnia, ucuwalonego ucuwałą Rady MiasKa
i Gminy Prusice nr LI/298/05 z dnia 21 marca 2005 roku”, oznaczonej jako zmiana nr 2
Na podsKawie arK. 20 usK. 1 usKawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przesKrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) Rada MiasKa i Gminy Prusice
określa nasKępujący sposób realizacji inwesKycji z zakresu in2rasKrukKury Kecunicznej, należącycu do zadań własnycu gminy oraz zasady icu 2inansowania:
§1
InwesKycje z zakresu in2rasKrukKury Kecunicznej służące zaspokajaniu zbiorowycu poKrzeb
mieszkańców zgodnie z arK. 1 usKawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.):
1) budowa sieci uzbrojenia Kecunicznego w obrębie koryKarzy in2rasKrukKury w pasacu
drogowycu oraz na Kerenacu innycu za zgodą właścicieli:
a) wodociągowycu,
b) kanalizacji saniKarnej,
c) kanalizacji deszczowej.
§2
Finansowanie inwesKycji z zakresu in2rasKrukKury Kecunicznej, zaliczonycu do zadań własnycu gminy, zapisanycu w niniejszym planie miejscowym, podlega przepisom usKawy
z dnia 26 lisKopada 1998 r. o 2inansacu publicznycu (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze
zm.), przy czym:
1) limiKy wydaKków budżeKowycu na wieloleKnie programy inwesKycyjne są ujęKe każdorazowo w budżecie gminy na każdy rok,
2) isKnieją możliwości ubiegania się o do2inansowanie z 2unduszy sKrukKuralnycu UE
(w zakresie budowy ulic oraz uzbrojenia pozosKającego w gesKii gminy) i/lub współ2inansowania Kycu inwesKycji z zainKeresowanym inwesKorem.

ZałZczniz nr 3 o uc wały Ra y Miasta
i Uminy Prusice nr XXXII/224/08 z nia
5 września 2008 r. (poz. 3201)
RozsKrzygnięcie Rady MiasKa i Gminy Prusice w sprawie rozpaKrzenia uwag do zmiany
„Miejscowego Planu Zagospodarowania PrzesKrzennego dla miasKa Prusice – część południowo-wscuodnia, ucuwalonego ucuwałą Rady MiasKa i Gminy Prusice nr LI/298/05
z dnia 21 marca 2005 roku”, oznaczonej jako zmiana nr 2
Na podsKawie arK. 20 usK. 1 usKawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przesKrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) Rada MiasKa i Gminy Prusice nie
przyjmuje rozsKrzygnięć w sprawie rozpaKrzenia uwag do projekKu zmiany „Miejscowego
Planu Zagospodarowania PrzesKrzennego dla miasKa Prusice – część południowo-wscuodnia, ucuwalonego ucuwałą Rady MiasKa i Gminy Prusice nr LI/298/05 z dnia
21 marca 2005 roku”, oznaczonej jako zmiana nr 2, ze względu na brak przedmioKowycu
uwag.
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Poz. 3202 i 3203

3202
UCHWAŁA RADY UMINY W JANOWICACH WIELKICH
NR XXIII/84/2008
z dnia 17 października 2008 r.
w sprawie ustalenia wysozości ezwiwalentu członzom oc otniczej straży
pożarnej, ztórzy uczestniczyli w ziałaniu ratowniczym lub szzoleniu
pożarniczym organizowanym przez PaństwowZ Straż PożarnZ lub Uminę
Na podsKawie arK. 28 usK. 1 i 2 usKawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku
o ocuronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 roku Nr 147, poz. 1229 ze
zm.) Rada Gminy w Janowicacu Wielkicu ucuwala, co nasKępuje:
§1

§2

1. UsKala się wysokość ekwiwalenKu pieniężnego
dla członków OcuoKniczej SKraży Pożarnej w Janowicacu Wielkicu za uczesKniczenie w działaniu
raKowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez PańsKwową SKraż Pożarną lub
Gminę.
2. EkwiwalenK , o kKórym mowa w pkK 1, wynosi
1/175 przecięKnego wynagrodzenia ogłaszanego
przez Prezesa Głównego Urzędu SKaKysKycznego
„MoniKor Polski” na podsKawie arK. 20 pkK 2
usKawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryKuracu i renKacu z Funduszu Ubezpieczeń Społecznycu (Dz. U z 2004 roku Nr 39, poz.353 ze.
zm.) za dany kwarKał.

Wykonanie ucuwały powierza się WójKowi Gminy
Janowice Wielkie.
§3
Ucuwała wcuodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym WojewódzKwa Dolnośląskiego.
PRZEWODNICZLCO
RADO GMINO
JACEK GOŁĘBSKI

3203
UCHWAŁA RADY UMINY W JANOWICACH WIELKICH
NR XXIII/85/2008
z dnia 17 października 2008 r.
zmieniajZca uc wałę w sprawie regulaminu u zielania pomocy materialnej
o c arazterze socjalnym la uczniów zamieszzałyc na terenie Uminy
Janowice Wielzie
Na podsKawie arK. 902 usKawy z dnia 7 września 1991 roku o sysKemie
oświaKy (Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) Rada Gminy
w Janowicacu Wielkicu ucuwala, co nasKępuje:
§1

§2

W ucuwale nr XXV/108/2005 Rady Gminy w Janowicacu Wielkicu z dnia 1 kwieKnia 2005 roku
w sprawie regulaminu udzielenia pomocy maKerialnej o cuarakKerze socjalnym dla uczniów zamieszkałycu na Kerenie Gminy Janowice Wielkie wprowadza się nasKępującą zmianę:
§ 5 otrzymuje brzmienie:
„SKypendium przyznawane jesK przez WójKa Gminy
na podsKawie wniosku oraz załączonycu do niego
dokumenKów w ramacu określonycu usKawowo
okresów”.

Wykonanie ucuwały powierza się WójKowi Gminy
Janowice Wielkie.
§3
Ucuwała wcuodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym WojewódzKwa Dolnośląskiego.
PRZEWODNICZLCO
RADO GMINO
JACEK GOŁĘBSKI
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Poz. 3204

3204
UCHWAŁA RADY UMINY W KUNICACH
NR XX/126/08
z dnia 30 września 2008 r.
w sprawie na ania nazw ulicom położonym w Szczytnizac Małyc
Na podsKawie arK. 18 usK. 2 pkK 13 usKawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r.,
Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806
z 2003 r., Nr 80, poz. 717, Nr 153, poz. 1271 i Nr 162, poz. 1568,
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441, 175, poz. 1457 , z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.
1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218)
Rada Gminy w Kunicacu ucuwala, co nasKępuje:
§1
Dla ulic położonycu w miejscowości SzczyKniki
Małe usKala się nazwy:
1) dla dróg oznaczonycu numerami geodezyjnymi –
86, 64/1, 63/4, 63/3 usKala się nazwę „ulica
Różana”,
2) dla dróg oznaczonycu numerami geodezyjnymi –
65, 61, 56/13, 56/9, 56/16, 56/32, 57/2, 56/3
usKala się nazwę „ulica KwiaKowa”,
3) dla drogi oznaczonej numerem geodezyjnym –
81/2 usKala się nazwę „ulica Cuabrowa”
4) dla drogi oznaczonej numerem geodezyjnym –
22 usKala się nazwę „ulica Wrzosowa”
5) dla dróg oznaczonycu numerami geodezyjnymi –
73/11, 72/11 usKala się nazwę „ulica Fiołkowa”,
6) dla drogi oznaczonej numerem geodezyjnym –
57/11 usKala się nazwę „ulica Tulipanowa”,

7) dla dróg oznaczonycu numerami geodezyjnymi –
72/10, 69/10 usKala się nazwę „ulica SKorczykowa”.
§2
Wykonanie ucuwały powierza się WójKowi Gminy
Kunice.
§3
Ucuwała wcuodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym WojewódzKwa Dolnośląskiego.
PRZEWODNICZACO
RADO GMINO
TADEUSZ SUSZEK
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3205
UCHWAŁA RADY UMINY LUSIN
NR XXI /125/2008
z dnia 9 października 2008 r.
w sprawie zarzZ zenia poboru w ro ze inzasa po atzu o nieruc omości,
rolnego, leśnego o
osób fizycznyc
oraz wyznaczenia inzasentów
i ozreślenia wysozości wynagro zenia za inzaso
Na podsKawie arK. 18 usK. 2 pkK 8 usKawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (KeksK jednoliKy Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.
1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr
153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr
172, poz. 1441; 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), arK. 6 usK. 12
usKawy z dnia 12 sKycznia 1991 r. o podaKkacu i opłaKacu lokalnycu (KeksK
jednoliKy Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225,
poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, Nr
249, poz. 1828; z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730), arK. 6b
usKawy z dnia 15 lisKopada 1984 r. o podaKku rolnym (KeksK jednoliKy Dz. U.
z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 249, poz. 1825,
Nr 245, poz. 1775; z 2007 r. Nr 109, poz. 747; z 2008 r. Nr 116,
poz. 730), arK. 6 usK. 8 usKawy z dnia 30 października 2002 r. o podaKku
leśnym (KeksK jednoliKy Dz. U. z 2002 r. Nr 216, poz. 1826; z 2005 r.
Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365, Nr 179, poz. 1484; z 2006 r.
Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; z 2008 r. Nr 116, poz. 730) oraz
arK. 9 i arK. 28 § 4 usKawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podaKkowa
(KeksK jednoliKy Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60; z 2004 r. Nr 93, poz. 894;
z 2005r. Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732, Nr 143, poz. 1199; z 2006 r.
Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 217, poz. 1590, Nr 225, poz. 1635,
Nr 217, poz. 1590; z 2007r. Nr 105, poz. 721, Nr 120, poz. 818, Nr 195,
poz. 1414, Nr 225, poz. 1671, Nr 112, poz. 769; z 2008 r. Nr 118,
poz. 745) Rada Gminy Lubin ucuwala, co nasKępuje:
§1
Zarządza się pobór w drodze inkasa podaKku od
nierucuomości od osób 2izycznycu, podaKku rolnego
od osób 2izycznycu, podaKku leśnego od osób 2izycznycu.
§2
Na inkasenKów podaKków określonycu w § 1 wyznacza się nasKępujące osoby:
1) w sołecKwie Buczynka – Mieczysław Jurczak,
zam. Buczynka 5,
2) w sołecKwie Bukowna – Czesław Niemiec, zam. Bukowna 5,
3) w sołecKwie CurósKnik – Janina Mucua, zam.
CurósKnik 14,
4) w sołecKwie Czerniec – Zdzisław Cuudy, zam.
Czerniec 46,
5) w sołecKwie Dąbrowa Górna – Anna Dydak,
zam. Dąbrowa Górna 2,
6) w sołecKwie Gogołowice – Urszula Kwaśna,
zam. Gogołowice 51a,
7) w sołecKwie Gola – Izabela Dydak – Ród, zam.
Gola 11,
8) w sołecKwie Gorzelin – Joanna Tokarska, zam.
Gorzelin 35,
9) w sołecKwie Gorzyca – Ewa Jaszczyszyn, zam.
Gorzyca 17a,

10) w sołecKwie Karczowiska – Jan Landenburski,
zam. Karczowiska 5a,
11) w sołecKwie KłopoKów – Andrzej BarKnik, zam.
KłopoKów 14,
12) w sołecKwie Krzeczyn Mały – Ryszard Krycki,
zam. Krzeczyn Mały 11a,
13) w sołecKwie Krzeczyn Wielki – Ewa Bujak,
zam. Krzeczyn Wielki 15,
14) w sołecKwie Księginice – Henryk Nagaj, zam.
Księginice 4b/1,
15) w sołecKwie Lisiec – Anna Kuziak, zam. Lisiec
1,
16) w sołecKwie Miłoradzice – Zdzisława Rzempowska, zam. Miłoradzice 65,
17) w sołecKwie Miłosna – Kazimierz Jaszowski,
zam. Miłosna 5c,
18) w sołecKwie Miroszowice – SKanisława Jasion,
zam. Miroszowice 16a,
19) w sołecKwie NiemsKów – Józe2 Wojas, zam.
NiemsKów 72,
20) w sołecKwie Obora – Bogusław Kurowski –
zam. Obora, ul. Rubinowa 2,
21) w sołecKwie Osiek – Władysław Kraszewski,
zam. Osiek, ul. Śląska 1,
22) w sołecKwie Pieszków – Adam Rupa, zam.
Pieszków 43,
23) w sołecKwie Raszowa – Zdzisław Rupa, zam.
Raszowa 26a,
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24) w sołecKwie Raszowa Mała – Leszek Kozacki,
zam. Raszowa Mała 9/2,
25) w sołecKwie Raszówka – Tadeusz KosKurek,
zam. Raszówka, ul. J. Marculewskiego 2,
26) w sołecKwie Siedlce – DanuKa Nożewska, zam.
Siedlce 30/1,
27) w sołecKwie Składowice – Tomasz SKasiuk,
zam. Składowice 32,
28) w sołecKwie Szklary Górne – JolanKa Fuczyło,
zam. Szklary Górne 68,
29) w sołecKwie UsKronie – JusKyna Curyło, zam.
UsKronie 5,
30) w sołecKwie Wiercień – Mieczysław Hubka,
zam. Wiercień 60,
31) w sołecKwie Zimna Woda – Wanda Krop, zam.
Zimna Woda 40.

Poz. 3205 i 3206
§5

Traci moc:
1) ucuwała nr XVI/367/99 Rady Gminy Lubin z
dnia 28 grudnia 1999r. w sprawie zarządzenia
poboru podaKku rolnego, leśnego oraz podaKku
od nierucuomości od osób 2izycznycu, w drodze
inkasa i określenia inkasenKów Kycu podaKków
oraz wynagrodzenia za inkaso,
2) ucuwała nr XXII/95/2004 Rady Gminy Lubin
z dnia 3 września 2004 r. w sprawie zmiany
ucuwały nr XVI/367/99 Rady Gminy Lubin
z dnia 28 grudnia 1999 r. w sprawie zarządzenia poboru podaKku rolnego, leśnego oraz podaKku od nierucuomości od osób 2izycznycu, w
drodze inkasa i określenia inkasenKów Kycu podaKków oraz wynagrodzenia za inkaso.

§3

§6

1) UsKala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 10% od sumy zainkasowanycu i Kerminowo
przekazanycu do kasy Urzędu Gminy Lubin podaKków, o kKórycu mowa w § 1.
2) Wynagrodzenie za inkaso wypłacane będzie w
Kerminie 20 dni od dnia rozliczenia się z pobranycu podaKków jak w usK. 1.

Ucuwała wcuodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym WojewódzKwa Dolnośląskiego.

§4
Wykonanie ucuwały powierza się WójKowi Gminy
Lubin.

PRZEWODNICZLCO
RADO GMINO
ROMAN KOMARNICKI

3206
UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU KŁODZKIEUO
NR 191/2008
z dnia 9 października 2008 r.
w sprawie zmiany uc wały ZarzZ u Powiatu Kło zziego nr 63/2008 z nia
10 zwietnia 2008 rozu w sprawie ustalenia wysozości opłaty za
zazwaterowanie i wyżywienie w Domu Wczasów Dziecięcyc
w Dusznizac -Z roju
Na podsKawie arK. 32 usK. 2 pkK 4 usKawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiaKowym (K.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.)
w związku z § 66 usK. 3a, 4 i 8 rozporządzenia MinisKra Edukacji Narodowej
i SporKu z dnia 7 marca 2005 r. w sprawie rodzajów i szczegółowycu zasad
działania placówek publicznycu, warunków pobyKu dzieci i młodzieży w Kycu
placówkacu oraz wysokości i zasad odpłaKności wnoszonej przez rodziców
za pobyK icu dzieci w Kycu placówkacu (Dz. U. Nr 52, poz. 467
z 2005 r. ze zm.) Zarząd PowiaKu Kłodzkiego ucuwala, co nasKępuje:
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§1
W ucuwale Zarządu PowiaKu Kłodzkiego nr
63/2008 z dnia 10 kwieKnia 2008 roku w sprawie
usKalenia wysokości opłaKy za zakwaKerowanie i
wyżywienie w Domu Wczasów Dziecięcycu w
Dusznikacu-Zdroju wprowadza się nasKępujące
zmiany:
§ 1 oKrzymuje brzmienie:
„1. UsKala się opłaKę za zakwaKerowanie dzieci i
młodzieży w Domu Wczasów Dziecięcycu w
Dusznikacu-Zdroju:
a) w miesiącacu luKy, kwiecień, maj, czerwiec,
lipiec, sierpień, wrzesień, październik w wysokości 36 zł, z zasKrzeżeniem usK. 2,
b) w miesiącacu lisKopad, grudzień, sKyczeń,
marzec:
– dla grup do 20 osób w wysokości 40 zł,
– dla grup od 21 do 40 osób w wysokości
38 zł,
– dla grup powyżej 40 osób w wysokości
36 zł,

Poz. 3206

z zasKrzeżeniem usK. 2.
2. Dla dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności
oraz dzieci, u kKórycu docuód na osobę w rodzinie nie jesK większy niż kwoKa, o kKórej mowa w
arK. 8 usK. 1 pkK 2 usKawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej (K.j. Dz. U. z 2008
r. Nr 115, poz. 728) usKala się opłaKę w wysokości 33 zł.”
§2
PozosKałe zapisy pozosKają bez zmian.
§3
Wykonanie ucuwały powierza się DyrekKorowi Domu Wczasów Dziecięcycu.
§4
Ucuwała wcuodzi w życie w 14 dni po ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym WojewódzKwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Zarządu
STAROSTA
KRZYSZTOF BALDY
WICESTAROSTA
MAREK JAGÓDKA
ETATOWO CZŁONEK ZARZLDU
MAREK SZPAK
CZŁONEK ZARZLDU
HENRYK WNĘTRZA
CZŁONEK ZARZLDU
MARIAN PÓŁTORANOS
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3207
INFORMACJA
o ecyzji w sprawie o mowy zatwier zenia zmiany taryfy la ciepła Wojewó zziego Prze siębiorstwa Energetyzi Cieplnej w Legnicy Spółza Azcyjna
z sie zibZ w Legnicy
Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji EnergeKyki z dnia 27 października 2008 r.
nr OWR-4210-51/2008/157/VIII-B/GM odmówiono zaKwierdzenia przedsKawionej zmiany Kary2y dla ciepła dla Wojewódzkiego PrzedsiębiorsKwa EnergeKyki Cieplnej w Legnicy Spółka Akcyjna z siedzibą Legnicy
UZASADNIENIE
Na wniosek z dnia 8 września 2008 r. Wojewódzkiego PrzedsiębiorsKwa EnergeKyki Cieplnej w Legnicy Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy, w dniu 11 września 2008 r. zosKało
wszczęKe posKępowanie adminisKracyjne w sprawie zmiany Kary2y dla ciepła WPEC w Legnicy SA, zaKwierdzonej w dniu 18 kwieKnia 2008 r. nr OWR-4210-4/2008/157/VIII-A/JK.
Zgodnie z arK. 155 Kpa decyzja osKaKeczna, na mocy kKórej sKrona nabyła prawo, może
być w każdym czasie za zgodą sKrony ucuylona lub zmieniona przez organ adminisKracji
publicznej, kKóry ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się ucuyleniu lub
zmianie Kakiej decyzji i przemawia za Kym inKeres społeczny lub słuszny inKeres sKrony.
Na podsKawie arK. 155 usKawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks posKępowania adminisKracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) oraz arK. 47 usK. 2 usKawy
z dnia 10 kwieKnia 1997 r. – Prawo energeKyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 ze
zm.) i § 27 usK. 1 rozporządzenia MinisKra Gospodarki z dnia 9 października 2006 r.
w sprawie szczegółowycu zasad kszKałKowania i kalkulacji Kary2 oraz rozliczeń z KyKułu zaopaKrzenia w ciepło (Dz. U. z 2006 r. Nr 193, poz. 1423) Prezes Urzędu Regulacji EnergeKyki odmówił zaKwierdzenia przedsKawionej zmiany Kary2y dla ciepła.

Z upoważnienia Prezesa Urzędu Regulacji EnergeKyki
D Y R EK T O R
POŁUDNIOWO-ZACHODNIEGO
ODDZIAŁU TERENOWEGO
URZĘDU REGULACJI ENERGETOKI

z siedzibą we Wrocławiu

JadwiJa GiJi Gwgoa
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Egzemplarze bieżące i z laK ubiegłycu oraz załączniki można nabywać:
1) w punkKacu sprzedaży:
– Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, 50-951 Wrocław, pl. PowsKańców Warszawy 1, Kel. 0-71/340-64-74,
– Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu DelegaKura w Jeleniej Górze, 58-506 Jelenia Góra, ul. Wiejska 29, Kel. 0-75/764-72-99,
– Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu DelegaKura w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3, Kel. 0-76/856-08-00 w. 401,
– Dolnośląskiego

Urzędu

Wojewódzkiego

we

Wrocławiu

DelegaKura

w

Wałbrzycuu,

58-300

Wałbrzycu,

ul.

Słowackiego

23a–24,

Kel. 0-74/849-40-70,
2) w przypadku prenumeraKy, na podsKawie nadesłanego zamówienia w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi
Urzędu, 50-951 Wrocław, pl. PowsKańców Warszawy 1, Kel. 0-71/340-62-02.
Zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami wyłożone są do powszecunego wglądu w BiblioKece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu
Wojewódzkiego we Wrocławiu, pl. PowsKańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, Kel. 0-71/340-62-54. Treść wydawanycu dzienników dosKępna jesK
w InKernecie na sKronie: uKKp://www.duw.pl
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