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ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
NR 2

z dnia 18 marca 2009 r.

w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod wprawa iakw
i konopi włóknistach w województwie dolnośląskii oraz rejonizacji
                                          tach wpraw w 200  r.

Na podstawie art. 46 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciw-
działaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485 z późn. zm.) zarządza siz, co
nastzpuje:

§ 1

Ogólną powierzchniz przeznaczoną w 2009 r. pod uprawy konopi włóknistych w woje-
wództwie dolnośląskim ustala siz na 63 ha.

§ 2

Określa siz rejonizacjz upraw konopi włóknistych w województwie dolnośląskim z podzia-
łem na poszczególne gminy, w nastzpujący sposób:
– nondratowice 10 ha
– Zizbice 50 ha
– Strzelin 3 ha

§ 3

W roku 2009 na terenie województwa dolnośląskiego nie ustala siz ogólnej powierzchni
przeznaczonej pod uprawz maku.

§ 4

Rozporządzenie wchodzi w oycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzz-
dowym Województwa Dolnośląskiego.

WOW WODe DOLNOŚLŚSnI

RAFAŁ JURKOWLANIEC

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 66, poz. 469 i Nr 120, poz. 826 oraz
z 2007 r. Nr 7, poz. 48 i Nr 82, poz. 558.
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UCHWAŁA RADY POWIATU W LUBINIE
NR XXXV/1 8/200 

z dnia 26 lutego 2009 r.

w sprawie wchwalenia  regwlaiinw przaznawania i wapłacania niektórach
składników wanagrodzenia oraz nagród fwndwszw specjalnego nawczacieloi
    zatrwdnionai w szkołach i placówkach oświatowach na 200  rok

Na podstawie art. 12 pkt 11, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592;
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153,
poz. 1271; Nr 200, poz. 1688; Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 162,
poz. 1568 z 2004 r. Nr 102 poz. 1055; Nr 167, poz. 1759 oraz z 2007 r.
Nr 173, poz. 1218, z 2008 Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458)
w związku z art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. narta
Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220,
poz. 1600; z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689,
Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247,
poz. 1821 z 2008 r. Nr 145, poz. 917 z 2009 r. Nr 1, poz.1) i rozporządze-
nia  Ministra  dukacji i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wyso-
kości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogól-
nych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego
oraz wynagrodzenia za pracz w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22,
poz. 181; z 2006 r. Nr 43, poz. 293 i z 2007 r. Nr 56, poz. 372 oraz
z 2008 r. Nr 42, poz. 257) Rada Powiatu w Lubinie uchwala, co nastzpuje:

§ 1

Określa regulamin przyznawania i wypłacania nie-
których składników wynagrodzenia oraz ustalenie
wysokości i warunków wypłacania nagród fundu-
szu specjalnego nauczycielom zatrudnionym w
szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Lu-
biSskiego na 2009 rok.

R O Z D Z I e Ł   I

Postanowienia wstępne

1. Regulamin określa:
1) wysokość stawek dodatków oraz szczegó-

łowe warunki ich przyznawania, tj.:
a) za wysługz lat,
b) motywacyjnego,
c) funkcyjnego,
d) za warunki pracy.

2) szczegółowy sposób obliczania wynagro-
dzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za
godziny doraźnych zastzpstw,

3) wysokości i warunki wypłacania nagród  z
funduszu specjalnego,

4) wysokość podwyoszonych stawek minimal-
nego wynagrodzenia zasadniczego dla na-
uczycieli,

5) inne świadczenia wynikające ze stosunku
pracy.

2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) szkole – naleoy przez to rozumieć szkoły,

placówki oświatowe i opiekuSczo-

wychowawcze prowadzone przez Powiat
LubiSski,

2) nauczycielu – naleoy przez to rozumieć na-
uczycieli, wychowawców i innych pracow-
ników pedagoicznych zatrudnionych w
szkołach, placówkach oświatowych, a w
przypadku placówek opiekuSczo-wycho-
wawczych nauczycieli, do których stosuje
siz przepisy narty Nauczyciela,

3) dyrektorze – naleoy przez to rozumieć dy-
rektorów szkół, placówek oświatowych i
opiekuSczo-wychowawczych, prowadzo-
nych przez Powiat LubiSski,

4) narcie Nauczyciela – naleoy przez to rozu-
mieć ustawz z dnia 26 stycznia 1982 r.
narta Nauczyciela (Dz. U z 2006 r. Nr 97,
poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz.
1600 z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz.
542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103,
Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369,
247, poz. 1821 z 2008 r. Nr 145, poz. 917
z 2009 r. Nr 1, poz. 1),

5) rozporządzeniu – naleoy przez to rozumieć
rozporządzenie Ministra  dukacji i Nauki z
dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wyso-
kości minimalnych stawek wynagrodzenia
zasadniczego nauczycieli, ogólnych warun-
ków przyznawania dodatków do wynagro-
dzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za
pracz w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr
22, poz. 181: z 2006 r. Nr 43, poz. 293 i z
2007 r. Nr 56, poz. 372 oraz z 2008 r. Nr
42, poz. 257).
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3. Wysokość dodatków określonych w ust. 1 pkt
1 oraz pkt 3 ustala dla  dyrektora Starosta Lu-
biSski, a dla nauczycieli dyrektor szkoły.

4. Decyzjz o przyznaniu dodatków oraz nagrody z
funduszu specjalnego włącza siz do akt oso-
bowych.

R O Z D Z  I e Ł  II

Dodatek za wasłwgę lat

5. Szczególne przypadki zaliczania okresów za-
trudnienia oraz innych okresów uprawniają-
cych do dodatku za wysługz lat ustala siz w
oparciu o zasady wynikające z rozporządzenia
określonego w ust. 2 pkt 5.

6. Dodatek za wysługz lat przysługuje nauczy-
cielowi w pełnej wysokości takoe za okres
urlopu dla poratowania zdrowia oraz za dni
nieobecności w pracy z powodu niezdolności
wskutek choroby bądź konieczności osobiste-
go sprawowania opieki nad dzieckiem lub cho-
rym członkiem rodziny, za które nauczyciel
otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubez-
pieczenia społecznego.

(Rozstrzygnizciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego Nn.II.0911-17/164/09 z dnia 17 marca
2009 r. stwierdzono niewaoność § 1 ust. 7)

R O Z D Z I e Ł   III

Dodatek iotawacajna

7. Dodatek motywacyjny przysługuje  nauczycie-
lowi oraz nauczycielowi pełniącemu funkcjz
dyrektora, posiadającemu kwalifikacje do zaj-
mowania stanowiska nauczyciela w zatrudnia-
jącej go szkole bez wzglzdu na stopieS awansu
zawodowego, jeoeli nauczyciel w bieoącym lub
poprzedzającym roku szkolnym wyróonił siz
szczególnymi osiągnizciami dydaktycznymi,
wychowawczymi lub opiekuSczymi, osiągnął
wysoką jakość świadczonej pracy oraz wyka-
zał siz zaangaoowaniem w realizacjz zajzć i
czynności związanych z przygotowaniem do
zajzć szkolnych, samokształceniem i doskona-
leniem zawodowym, a mianowicie:
1) przygotowywał uczniów do udziału w

konkursach przedmiotowych, zawodach
lub innych formach reprezentowania
szkoły,

2) wprowadzał innowacje pedagogiczne,
3) stosował metody nauczania  podnoszące

osiągane wyniki,
4) stosował metody aktywizujące młodzieo

do podnoszenia osiąganych wyników,
5) organizował imprezy szkolne lub miz-

dzyszkolne: akademie, spotkania z cieka-
wymi ludźmi, pokazy artystyczne itp.

6) organizował imprezy uroczystości środo-
wiskowe i o charakterze patriotycznym,

7) brał czynny udział w spotkaniach meto-
dycznych, współpracował z doradcą me-
todycznym i zawodowym oraz zdobytą
wiedzz i umiejztności wykorzystywał w
codziennej pracy,

8) diagnozował i analizował efekty własnej
pracy i ich wyniki oraz uwzglzdniał je we
własnym planie rozwoju zawodowego
bądź dalszej pracy,

9) podnosił swoje kwalifikacje (we-
wnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli,
krótkie formy doskonalenia, kursy kwalifi-
kacyjne, studia podyplomowe),

10) organizował wewnątrzszkolne doskonale-
nie nauczycieli (prowadził zajzcia, szkole-
nia, lekcje otwarte, opracowywał projekty
dydaktyczne i inne),

11) kształtował umiejztności prospołeczne
uczniów, opiekował siz samorządem
uczniowskim lub innymi organizacjami
działającymi na terenie szkoły,

12) uczestniczył w pracach komisji opraco-
wującej dokumentacjz dotyczącą pracy
szkoły (statut, wewnątrzszkolny system
oceniania, program wychowawczy szkoły,
inne),

13) organizował udział rodziców w oyciu
szkoły, rozwijał formy współpracy z rodzi-
cami,

14) współpracował aktywnie z organizacjami i
instytucjami pozaszkolnymi, w  tym w
celu zapobiegania  i zwalczania przejawów
patologii społecznej i agresji wśród dzieci i
młodzieoy,

15) podnosił jakość pracy szkoły poprzez ak-
tywny udział w pracach oświatowych
związków zawodowych,

16) posiada inne osiągnizcia waone dla jakości
pracy placówki oświatowej.

8. Dla dyrektorów szkół ustala siz nastzpujące
dodatkowe kryteria dodatku motywacyjnego:
1) skuteczność oddziaływaS pedagogicznych

(wyniki klasyfikacji, udział w konkursach,
wyniki zewnztrznych badaS poziomu na-
uczania),

2) skuteczność oddziaływaS wychowawczo-
opiekuSczych,

3) preferowanie działaS organizacyjnych i pe-
dagogicznych tworzących indywidualny
charakter  szkoły (np. doradztwo zawo-
dowe),

4) zapewnianie wysokiego stopnia organizacji
szkoły, m.in. zaktualizowanie planu roz-
woju organizacyjnego szkoły w kontekście
potrzeb rynku pracy,

5) racjonalna polityka kadrowa, kształtowa-
nie atmosfery w pracy w szkole słuoące
realizacji zadaS statutowych przez podle-
głych pracowników,

6) dbałość o mienie powiatu bzdące w za-
rządzie szkoły,

7) racjonalne gospodarowanie przyznanymi
szkole środkami finansowymi,

8) pozyskiwanie środków pozabudoetowych,
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9) wspieranie nauczycieli w realizacji ich za-
daS, samokształceniu i doskonaleniu za-
wodowym,

10) realizacja zadaS i podejmowanie inicjatyw
istotnie zwizkszających udział szkoły i jej
rolz w środowisku lokalnym,

11) realizowanie załooeS polityki oświatowej
organu prowadzącego w kontekście zało-
oeS ”Programu rozwoju edukacji na lata
2007–2013”.

9. Dodatek motywacyjny wynosi:
1) od 5% do 30 % wynagrodzenia zasadni-

czego dla nauczycieli, w zaleoności od
stopnia spełnienia kryteriów, o których
mowa w ust. 7,

2) od 5% do 50% wynagrodzenia zasadnicze-
go dla wicedyrektora i innych nauczycieli
zajmujących stanowiska kierownicze, w
zaleoności od stopnia  spełnienia kryteriów,
o których mowa w ust. 7 i 8,

3) od 5% do 70% wynagrodzenia zasadnicze-
go dla dyrektora, w zaleoności od stopnia
spełnienia kryteriów, o których mowa w
ust. 7 i 8.

10. Wysokość środków finansowych przeznaczo-
nych na dodatki motywacyjne wynosi 6,5%
funduszu płac przeznaczonego na wynagro-
dzenia  osobowe w danej szkole.

11. Dodatek motywacyjny przyznaje siz na okres
nie krótszy nio 3 miesiące i nie dłuoszy nio 6
miesizcy.

12. Dla nauczycieli rozpoczynających pracz w pla-
cówce oświatowej po upływie okresu umooli-
wiającego ocenz osiąganych wyników pracy
przyznanie dodatku motywacyjnego nastzpuje
po upływie co najmniej 3 miesizcy zatrudnie-
nia.

R O Z D Z I e Ł   IV

Dodatek fwnkcajna

13. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowi-
sko dyrektora, wicedyrektora lub inne stanowi-
sko kierownicze w szkole przewidziane w sta-
tucie szkoły, przysługuje dodatek funkcyjny, li-
czony od wynagrodzenia zasadniczego, w wy-
sokości określonej w tabeli:

Lp. Stanowisko Miesizcznie w %.
1. Dyrektor:

1) szkoły (zespołu szkół) ośrodka szkolno-wychowawczego
2) placówki (Powiatowe Centrum  dukacji, Młodzieoowy Dom nultury, Poradnia

Psychologiczno-Pedagogiczna)

50%
35%

2. Inne stanowiska kierownicze 30%

14. Nauczycielowi sprawującemu funkcjz nauczy-
ciela – konsultanta lub lidera Wewnątrzszkol-
nego Doskonalenia Nauczycieli przysługuje w
okresie pełnienia funkcji dodatek funkcyjny w
wysokości 10% kwoty bazowej określonej dla
nauczycieli w ustawie budoetowej na dany rok.

15. Nauczycielom sprawującym funkcjz opiekuna
staou przysługuje w okresie pełnienia opieki
dodatek funkcyjny w wysokości 4% kwoty
bazowej określonej dla nauczycieli w ustawie
budoetowej na dany rok za kaodą osobz odby-
wającą stao i powierzoną danemu nauczycie-
lowi.

16. Dodatek funkcyjny, przysługujący z tytułu
sprawowania funkcji opiekuna staou, wypłaca-
ny jest z dołu w ostatnim dniu miesiąca. W
przypadku wykonywania obowiązków przez
niepełny miesiąc, wysokość naleonego dodatku
ustala siz przez przemnooenie 1/30 ustalonej
stawki przez liczbz dni kalendarzowych, w
czasie których pełniono opiekz.

(Rozstrzygnizciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego Nn.II.0911-17/164/09 z dnia 17 marca 2009
r. stwierdzono niewaoność § 1 ust. 16 zdanie 1)
17. Nauczycielowi, któremu powierzono wycho-

wawstwo klasy, przysługuje dodatek funkcyjny
w wysokości 9% kwoty bazowej określonej
dla nauczycieli w ustawie budoetowej na dany
rok.

18. W przypadku prawa do wizcej nio jednego
dodatku funkcyjnego – wypłaca siz kaody z
dodatków.

19. Dodatek funkcyjny w stawce ustalonej dla
dyrektora szkoły przysługuje wicedyrektorowi
lub nauczycielowi, któremu powierzono pełnie-
nie obowiązków dyrektora, od pierwszego dnia
miesiąca nastzpującego po miesiącu, w którym
powierzono to stanowisko.

20. W przypadku zastzpowania innej osoby za-
trudnionej na stanowisku kierowniczym posta-
nowienia ust. 19 stosuje siz odpowiednio.

R O Z D Z I e Ł   V

Dodatki za warwnki praca

21. Ustala siz nastzpujące wielkości dodatków za
warunki pracy trudne lub uciąoliwe w odnie-
sieniu do średniego wynagrodzenia nauczyciela
staoysty:
1) dodatek za trudne warunki pracy wynosi

20%,
2) dodatek za uciąoliwe warunki pracy, o któ-

rych mowa w § 9 rozporządzenia, wynosi
20%,

3) w przypadku zbiegu tytułów do dodatku za
trudne i uciąoliwe warunki pracy przysługują
oba.

22. Dodatki za warunki pracy wypłaca siz w cało-
ści, jeoeli nauczyciel lub nauczyciel, któremu
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powierzono stanowisko kierownicze, realizuje
w takich warunkach cały obowiązujący go
wymiar zajzć.

23. Dodatki za warunki pracy wypłaca siz w od-
powiedniej czzści proporcjonalnie do wymiaru
zatrudnienia w tych warunkach.

24. Prawo do dodatku za warunki pracy trudne lub
uciąoliwe powstaje z dniem podjzcia pracy w
takich warunkach, a ustaje z koScem miesiąca,
w których nastąpiło zaprzestanie pracy w tych
warunkach.

R o z d z i a ł  VI

Wanagrodzenie za godzina ponadwaiiarowe
i godzina doraźnach zastępstw

25. Wynagrodzenie za jedną godzinz ponadwymia-
rową ustala siz dzieląc przyznaną nauczycie-
lowi stawkz wynagrodzenia zasadniczego
(łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeoeli
praca w godzinach ponadwymiarowych odby-
wa siz w takich warunkach) przez miesizczną
liczbz godzin obowiązkowego wymiaru zajzć
dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuS-
czych, realizowanych w ramach godzin po-
nadwymiarowych nauczyciela.

26. Wynagrodzenie za jedną godzinz doraźnego
zastzpstwa przydzielonego nauczycielowi,
ustala siz dzieląc stawkz wynagrodzenia za-
sadniczego łącznie z dodatkiem za warunki
pracy (jeoeli praca w godzinach doraźnego za-
stzpstwa odbywa siz w takich warunkach)
przez miesizczną liczbz godzin obowiązkowego
wymiaru zajzć, ustalonego dla rodzaju zajzć
dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuS-
czych.

27. Miesizczną liczbz godzin obowiązkowego wy-
miaru zajzć nauczyciela uzyskuje siz  mnooąc
tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin przez
4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin, w ten
sposób, oe czas zajzć  co najmniej 0,5  godzi-
ny liczy siz za pełną godzinz.

28. Wysokość wynagrodzenia za godziny dydak-
tyczne realizowane w szkołach kształcących w
systemie zaocznym ustala siz jak wynagrodze-
nie za planowaną godzinz ponadwymiarową.

29. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny po-
nadwymiarowe w tygodniach, w których przy-
padają dni usprawiedliwionej nieobecności w
pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od
pracy; w tygodniach, w których zajzcia rozpo-
czynają siz lub koSczą  w środku tygodnia, za
podstawz ustalenia liczby godzin ponadwymia-
rowyh przyjmuje siz obowiązkowy wymiar za-
jzć pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub 1/4
gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy ty-
dzieS pracy) za kaody dzieS usprawiedliwionej
nieobecności w pracy lub dzieS ustawowo
wolny od pracy z zastrzeoeniem, oe przy usta-

laniu wynagrodzenia za czas zwolnienia od
pracy oraz za czas niewykonywania pracy, gdy
przepisy przewidują zachowanie przez pracow-
nika prawa do wynagrodzenia, stosuje siz § 5
rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjal-
nej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu
ustalenia wynagrodzenia w okresie niewyko-
nywania pracy oraz wynagrodzenia stanowią-
cego podstawz obliczania odszkodowaS, od-
praw, dodatków wyrównawczych do wyna-
grodzenia oraz innych naleoności przewidzia-
nych w nodeksie Pracy (Dz. U. Nr 62, poz.
289, z 1997 r. Nr 2, poz. 15, z 2002 r. Nr
214, poz. 1811 oraz z 2003 r. Nr 230, poz.
2292).Liczba godzin ponadwymiarowych, za
które przysługuje wynagrodzenie w takim ty-
godniu, nie mooe być wizksza nio liczba godzin
przydzielonych w planie organizacyjnym.

R o z d z i a ł    VII

Wasokość i warwnki wapłacania nagród z fwndwszw
specjalnego

30. Tryb i kryteria przyznawania nagród z funduszu
specjalnego reguluje odrzbna uchwała Rady
Powiatu w Lubinie.

31. Środki na nagrody w ramach specjalnego fun-
duszu nagród nauczycieli w wysokości 1,2%
planowanych środków na wynagrodzenia oso-
bowe nauczycieli planuje dyrektor w rocznym
planie finansowym, z tym oe:
1) 70% kwoty pozostawia do swojej dyspozy-

cji,
2) 30% kwoty przekazuje do dyspozycji – Sta-

rosty LubiSskiego.
32. Nagrody Dyrektora szkoły mogą być przyzna-

wane nauczycielom posiadającym co najmniej
dobrą ocenz pracy po przepracowaniu w
szkole co najmniej 1 roku.

33. Ustala siz „Nagrodz Starosty LubiSskiego” w
wysokości 2000 zł.

34. Nagroda Starosty mooe być przyznana dyrek-
torowi lub nauczycielowi po przepracowaniu
co najmniej 3 lat w szkole i posiadaniu wyróo-
niającej oceny pracy.

R O Z D Z I e Ł   VIII

Wasokość podważszonach stawek iiniialnego
wanagrodzenia zasadniczego dla nawczacieli

35. Nauczycielom posiadającym dyplom ukoScze-
nia studium nauczycielskiego, pedagogicznego
studium technicznego, studium wychowania
przedszkolnego, studium nauczania początko-
wego oraz nauczycielom, którzy do dnia 17
maja 2000 r. otrzymali zaliczenie wszystkich
przedmiotów i praktyk przewidzianych w pro-
gramie wyoszych studiów magisterskich lub –
po 1 stycznia 1990 r. – wyoszego seminarium
duchownego, podwyosza siz minimalne stawki
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wynagrodzenia zasadniczego do stawek prze-
widzianych dla nauczycieli legitymujących siz
dyplomem ukoSczenia kolegium nauczyciel-
skiego lub nauczycielskiego kolegium jzzyków
obcych.

R O Z D Z I e Ł   IX

Inne świadczenia wanikające ze stoswnkw praca

36. Nauczycielowi przysługuje dodatkowe wyna-
grodzenie za sprawdzanie prac pisemnych eg-
zaminu dojrzałości w wysokości do 10% mie-
sizcznego wynagrodzenia zasadniczego.

37. Nauczycielowi, który przeprowadza egzamin
dojrzałości, wewnztrzną czzść egzaminu matu-
ralnego przysługuje za przepracowane dodat-
kowo godziny wynagrodzenie jak za godziny
ponadwymiarowe.

38. Nauczycielom, którym powierzono opiekz nad
pracownią komputerową lub administrowanie
siecią komputerową, przysługuje dodatek w

wysokości  od 6% do 15% średniego wyna-
grodzenia staoysty.

39. Nauczycielom opiekunom, realizującym pro-
gram usamodzielniania wychowanków domu
dziecka, przysługuje dodatek w wysokości 5%
kwoty bazowej określonej dla nauczycieli w
ustawie budoetowej na dany rok.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w oycie 14 dni po ogłoszeniu w
Dzienniku Urzzdowym Województwa Dolnośląskie-
go, z mocą obowiązującą od  1 stycznia 2009 r.

PRZ WODNICZŚCY ReDY

EDWARD ŁAGUN

1082

UCHWAŁA RADY POWIATU ZŁOTORYJSKIEGO
NR XXIX/141/200 

z dnia 27 lutego 2009 r.

w sprawie Regwlaiinw przaznawania i wapłacania niektórach składników
wanagrodzenia oraz dodatkw iieszkaniowego nawczacieloi zatrwdnionai
w szkołach i placówkach oświatowach prowadzonach przez Powiat
                                              Złotorajski

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z późn.
zm.) w związku z art. 30 ust. 6 oraz art. 54 ust. 7 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. narta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz.674
z późn. zm.) uchwala siz, co nastzpuje:

§ 1

Ustala siz regulamin określający wysokość oraz
szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom
zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzo-
nych przez Powiat Złotoryjski dodatków za wysługz
lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pra-
cy, dodatku mieszkaniowego oraz niektórych in-
nych składników wynagrodzenia.

R O Z D Z I e Ł   I

Postanowienia wstępne

§ 2

Regulamin określa:
1. Szczegółowe warunki przyznawania i ustalania

nauczycielom wysokości stawek dodatków do
wynagrodzenia:
1) dodatku za warunki pracy,
2) dodatku motywacyjnego,

3) dodatku za wysługz lat,
4) dodatku funkcyjnego.

2. Szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia
nauczycieli za godziny ponadwymiarowe oraz za
godziny doraźnych zastzpstw.

3. Warunki przyznawania i ustalania nauczycielom
wysokości dodatku mieszkaniowego.

§ 3

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) szkole – naleoy przez to rozumieć szkoły, pla-

cówki oświatowe i opiekuSczo-wychowawcze
prowadzone przez Powiat Złotoryjski,

2) nauczycielu – naleoy przez to rozumieć nauczy-
cieli, wychowawców i innych pracowników pe-
dagogicznych zatrudnionych w szkołach, pla-
cówkach oświatowych, a w przypadku placó-
wek opiekuSczo-wychowawczych nauczycieli,
do których stosuje siz przepisy narty Nauczy-
ciela.
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3) dyrektorze – naleoy przez to rozumieć dyrekto-
rów szkół, placówek oświatowych opiekuSczo-
wychowawczych, prowadzonych przez Powiat
Złotoryjski,

4) narcie Nauczyciela – naleoy przez to rozumieć
ustawz z dnia 26 stycznia 1982 r. narta Na-
uczyciela (Dz. U z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z
późn. zm.),

5) rozporządzeniu – naleoy przez to rozumieć roz-
porządzenie Ministra  dukacji Narodowej i Spor-
tu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wyso-
kości minimalnych stawek wynagrodzenia za-
sadniczego nauczycieli, ogólnych warunków
przyznawania dodatków do wynagrodzenia za-
sadniczego oraz wynagradzania za prace w dniu
wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 z
późn. zm.).

R O Z D Z I e Ł   II

Dodatek za warwnki praca

§ 4

1. Nauczycielom pracującym w trudnych lub uciąo-
liwych warunkach przysługuje z tego tytułu do-
datek za warunki pracy.

2. Ustala siz nastzpujące wysokości dodatku za
warunki pracy, procentowo w odniesieniu do
wynagrodzenia zasadniczego:
1) za trudne warunki pracy od 10% do 40%,
2) za uciąoliwe warunki pracy od 5% do 30%.

§ 5

1. Dodatki za warunki pracy wypłaca siz w całości,
jeoeli nauczyciel lub nauczyciel, któremu powie-
rzono stanowisko kierownicze, realizuje w takich
warunkach cały obowiązujący go wymiar zajzć.

2. Dodatki za warunki pracy wypłaca siz w odpo-
wiedniej czzści proporcjonalnie do wymiaru za-
trudnienia w tych warunkach.

§ 6

Wysokość dodatków określonych w § 5 ust. 2
ustala dla nauczyciela dyrektor, a dla dyrektora
Starosta Złotoryjski biorąc pod uwagz stopieS trud-
ności lub uciąoliwości realizowanych zajzć lub wy-
konywanych prac.

§ 7

Prawo do dodatku za warunki pracy powstaje z
dniem podjzcia pracy w takich warunkach, a ustaje
z koScem miesiąca, w których nastąpiło zaprzesta-
nie pracy w tych warunkach.

R O Z D Z I e Ł   III

Dodatek iotawacajna

§ 8

Dodatek motywacyjny mooe być przyznany na-
uczycielowi, posiadającemu kwalifikacje do zajmo-
wania stanowiska nauczyciela w zatrudniającej go
szkole bez wzglzdu na stopieS awansu zawodowe-
go, jeoeli nauczyciel w bieoącym lub poprzedzają-
cym roku szkolnym wyróonił siz szczególnymi osią-
gnizciami dydaktycznymi, wychowawczymi lub
opiekuSczymi, osiągnął wysoką jakość świadczonej

pracy oraz wykazał siz zaangaoowaniem w realiza-
cjz zajzć i czynności związanych z przygotowaniem
do zajzć szkolnych, samokształceniem i doskonale-
niem zawodowym, a w szczególności:
1) przygotowywał uczniów do udziału w konkur-

sach przedmiotowych, zawodach lub innych
formach reprezentowania szkoły,

2) stosował własne programy autorskie,
3) wprowadzał innowacje pedagogiczne,
4) stosował metody aktywizujące młodzieo do

podnoszenia osiąganych wyników,
5) organizował imprezy szkolne: akademie, spo-

tkania z ciekawymi ludźmi, pokazy artystyczne
itp.,

6) organizował imprezy o zasizgu powiatowym,
7) brał czynny udział w spotkaniach metodycz-

nych, współpracował z doradcą metodycznym
oraz zdobytą wiedzz i umiejztności wykorzy-
stywał w codziennej pracy,

8) diagnozował i analizował efekty własnej pracy i
ich wyniki oraz uwzglzdniał je we własnym
planie rozwoju bądź dalszej pracy,

9) podnosił swoje kwalifikacje (wewnątrzszkolne
doskonalenie nauczycieli, krótkie formy dosko-
nalenia, udokumentowane samokształcenie,
kursy kwalifikacyjne, studia podyplomowe),

10) uczestniczył w wewnątrzszkolnym doskonale-
niu nauczycieli (prowadził zajzcia, szkolenia,
lekcje otwarte, opracował projekty dydaktycz-
ne i inne),

11) był opiekunem staoysty, który otrzymał pozy-
tywną ocenz dorobku zawodowego,

12) aktywnie realizował zadania statutowe szkoły,
13) uczestniczył w pracach komisji opracowującej

dokumentacjz dotyczącą pracy szkoły ( statut,
wewnątrzszkolny system oceniania, program
wychowawczy szkoły, inne),

14) uczestniczył w pracach paSstwowej komisji
egzaminacyjnej powołanej w celu przeprowa-
dzenia egzaminu dojrzałości lub komisji egza-
minacyjnej powołanej do przeprowadzenia eg-
zaminu zawodowego,

15) posiada inne osiągnizcia waone dla jakości
pracy placówki oświatowej.

§ 9

Nauczycielowi mooe być przyznany dodatek moty-
wacyjny od 3% do 50% jego wynagrodzenia za-
sadniczego.

§ 10

Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczycieli
ustala dyrektor szkoły.

§ 11

1. Nauczycielom dodatek motywacyjny przyznaje
dyrektor w ramach przyznanego szkole funduszu
płac przeznaczonego na wynagrodzenia osobo-
we w danej szkole.

2. Dyrektorowi szkoły dodatek motywacyjny przy-
znaje Starosta Złotoryjski.

§ 12

1. Dodatek motywacyjny przyznaje siz na okres nie
krótszy nio 6 miesizcy i nie dłuoszy nio rok.
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2. Dla nauczycieli rozpoczynających pracz w danej
placówce przyznanie dodatku motywacyjnego
nastzpuje po upływie co najmniej 3 miesizcy za-
trudnienia.

§ 13

1. Decyzjz o przyznaniu dodatku motywacyjnego
przekazuje siz nauczycielowi w formie pisemnej.
Decyzja ta nie jest decyzją w rozumieniu przepi-
sów nodeksu postzpowania administracyjnego.

2. nopiz decyzji włącza siz do akt osobowych na-
uczyciela.

R O Z D Z I e Ł   IV

Dodatek za wasłwgę lat

§ 14

Szczególne przypadki zaliczania okresów zatrudnie-
nia oraz innych okresów uprawniających do dodat-
ku za wysługz lat ustala siz w oparciu o zasady
wynikające z § 7 rozporządzenia.

R O Z D Z I e Ł   V

Dodatek fwnkcajna

§ 15

1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko
dyrektora lub wicedyrektora szkoły albo inne
stanowisko kierownicze przewidziane w statucie
szkoły, przysługuje dodatek funkcyjny w wyso-
kości nie nioszej nio 20% i nie wyoszej nio 70 %
otrzymywanego przez nauczyciela wynagrodze-
nia zasadniczego.

2. Nauczycielowi, któremu powierzono sprawowa-
nie funkcji:
a) wychowawcy klasy – przysługuje dodatek

funkcyjny w wysokości 5%,
b) doradcy metodycznego, nauczyciela-

konsultanta – przysługuje dodatek funkcyjny
w wysokości od 10% do 20%,

c) opiekuna staou – przysługuje dodatek funk-
cyjny za kaodą osobz w wysokości 2%, wy-
nagrodzenia zasadniczego nauczyciela mia-
nowanego.

3. Nauczycielowi, o którym mowa w ust. 1, spra-
wującemu funkcje wymienione w ust. 2, przy-
sługuje jeden dodatek funkcyjny w wysokości
uwzglzdniającej zajmowanie stanowiska kierow-
niczego oraz sprawowanie funkcji.

4. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora
szkoły ustala Starosta Złotoryjski, a dla nauczy-
ciela, w tym dla wicedyrektora lub nauczyciela
zajmującego inne stanowisko kierownicze – dy-
rektor szkoły.

5. W stosunku do nauczyciela, o którym mowa w
ust. 1, przyznając dodatek funkcyjny naleoy
uwzglzdnić wielkość szkoły, jej strukturz organi-
zacyjną, złoooność zadaS wynikających z zaj-
mowanego stanowiska, liczbz stanowisk kie-
rowniczych w szkole.

§ 16

1. Dodatek funkcyjny w stawce ustalonej dla dy-
rektora szkoły lub placówki przysługuje wicedy-

rektorowi lub nauczycielowi, któremu powierzo-
no pełnienie obowiązków dyrektora od pierw-
szego dnia miesiąca kalendarzowego nastzpują-
cego po powierzeniu zastzpstwa.

2. W przypadku zastzpowania innej osoby zatrud-
nionej na stanowisku kierowniczym postanowie-
nia ust. 1 stosuje siz odpowiednio.

ROZDZIeŁ VI

Wanagrodzenie za godzina ponadwaiiarowe
i godzina doraźnach zastępstw

§ 17

1. Wynagrodzenie za jedną godzinz ponadwymia-
rową ustała siz dzieląc przyznaną nauczycielowi
stawkz wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z
dodatkiem za warunki pracy, jeoeli praca w go-
dzinach ponadwymiarowych odbywa siz w ta-
kich warunkach) przez miesizczną liczbz godzin
obowiązkowego wymiaru zajzć dydaktycznych,
wychowawczych lub opiekuSczych, realizowa-
nych w ramach godzin ponadwymiarowych na-
uczyciela.

2. Wynagrodzenie za jedną godzinz doraźnego za-
stzpstwa przydzielonego nauczycielowi oblicza
siz dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkz wy-
nagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem
za warunki pracy, jeoeli praca w tej godzinie
zrealizowana została w warunkach uprawniają-
cych do tego dodatku) przez miesizczną liczbz
godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru
zajzć, ustalonego dla rodzaju zajzć dydaktycz-
nych, wychowawczych i opiekuSczych realizo-
wanych w ramach godziny doraźnego zastzp-
stwa.

3. Miesizczną liczbz godzin obowiązkowego wy-
miaru zajzć nauczyciela uzyskuje siz mnooąc ty-
godniowy obowiązkowy wymiar godzin przez
4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin, w ten
sposób, oe czas zajzć do 0,5 godziny pomija siz,
a co najmniej 0,51 godziny liczy siz za pełną go-
dzinz.

§ 18

Wysokość wynagrodzenia za godziny dydaktyczne
lub wychowawcze realizowane w szkołach kształ-
cących w systemie zaocznym ustala siz jak wyna-
grodzenie za planowaną godzinz ponadwymiarową.

R O Z D Z I e Ł   VII

Dodatek iieszkaniowa

§ 19

Nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje do zaj-
mowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionemu w
wymiarze co najmniej połowy obowiązującego wy-
miaru zajzć w szkole połooonej na terenie wiejskim
Powiatu Złotoryjskiego oraz mieście Wojcieszów,
przysługuje dodatek mieszkaniowy zwany dalej
dodatkiem.

§ 20

1. Dodatek wypłacany jest począwszy od pierw-
szego dnia miesiąca kalendarzowego nastzpują-
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cego po miesiącu, w którym nauczyciel złooył
pisemny wniosek o jego przyznanie i przedstawił
dokumenty potwierdzające prawo do dodatku.

2. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszka-
niowego, w zaleoności od liczby osób w rodzinie
uprawnionego nauczyciela, wynosi miesizcznie:
1) do dwóch osób w rodzinie 5%,
2) powyoej dwóch osób w rodzinie 10%,

zasadniczego wynagrodzenia nauczyciela staoysty,
o którym mowa w art. 30 ust. 3 narty Nauczyciela.

§ 21

1. Do liczby osób w rodzinie nauczyciela, od której
zaleoy prawo do dodatku mieszkaniowego, zali-
cza siz nauczyciela oraz wspólnie z nim za-
mieszkującego małoonka oraz dzieci i rodziców
pozostających na jego wyłącznym utrzymaniu.

2. Przez dzieci pozostające na wyłącznym utrzy-
maniu nauczyciela rozumie siz:
1) dzieci do ukoSczenia 18 roku oycia lub do

czasu ukoSczenia przez nie szkoły ponadgim-
nazjalnej lub ponadpodstawowej, nie dłuoej
jednak nio do ukoSczenia 21 roku oycia,

2) dzieci niepracujące bzdące studentami, do
czasu ukoSczenia studiów wyoszych, nie dłu-
oej jednak nio do ukoSczenia 26 roku oycia.

3. W przypadku dzieci niepełnosprawnych pozo-
stających na wyłącznym utrzymaniu nauczyciela
nie stosuje siz ograniczeS określonych w ust.2.

4. Nauczycielowi i jego współmałoonkowi bzdące-
mu takoe nauczycielem, stale z nim zamieszku-
jącemu, przysługuje tylko jeden dodatek w wy-
sokości określonej w § 20 ust. 2. Małoonkowie
wspólnie określają pracodawcz, który bzdzie im
wypłacał ten dodatek.

§ 22

1. Dodatek przysługuje nauczycielowi:
1) niezaleonie od tytułu prawnego do zajmowa-

nego przez niego lokalu mieszkaniowego,
2) od pierwszego dnia miesiąca nastzpującego

po miesiącu, w którym nauczyciel złooył
wniosek o jego przyznanie.

2. Dodatek przysługuje za okres wykonywania
pracy, a takoe w okresach:
1) nieświadczenia pracy, za które przysługuje

wynagrodzenie,
2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społeczne-

go, w okresie trwania zatrudnienia,
3) odbywania zasadniczej słuoby wojskowej,

przeszkolenia wojskowego, okresowej słuoby
wojskowej, w przypadku jednak, gdy z na-
uczycielem powołanym do słuoby zawarta
była umowa o pracz na czas określony, doda-
tek wypłaca siz nie dłuoej nio do koSca okre-
su, na który umowa ta była zawarta,

4) korzystania z urlopu wychowawczego.
3. Dokumentami potwierdzającymi prawo do do-

datku są w szczególności:
1) oświadczenie o osobach wspólnie zamiesz-

kujących,

2) zaświadczenie biura ewidencji ludności o za-
mieszkaniu.
4. Wniosek i dokumenty, o których mowa w ust.3
nauczyciel przedstawia pracodawcy.

§ 23

Dodatek przyznaje dyrektor szkoły, a dyrektorowi
szkoły Starosta Złotoryjski.

§ 24

1. Prawo do dodatku wygasa:
1) z ostatnim dniem miesiąca kalendarzowego,

w którym uprawniony członek rodziny na-
uczyciela zrezygnował ze stałego z nim za-
mieszkania,

2) z ostatnim dniem miesiąca kalendarzowego,
w którym nastąpiło wygaśnizcie lub rozwią-
zanie stosunku pracy z nauczycielem.

2. Wypłacanie przysługującego dodatku ulega za-
wieszeniu na okres trwającego dłuoej nio miesiąc
urlopu bezpłatnego nauczyciela.

3. Wznowienie wypłacania dodatku, po ustaniu
przyczyny zawieszenia, nastzpuje po złooeniu
przez nauczyciela pisemnego wniosku o jego
wznowienie.

4. Nauczyciel, któremu wypłacany jest dodatek,
obowiązany jest zawiadomić niezwłocznie pra-
codawcz o okolicznościach powodujących utratz
prawa do dodatku lub zawieszenia jego wypła-
cania.

§ 25

Dodatek wypłaca siz z góry w terminie wypłaty
wynagrodzenia

R O Z D Z I e Ł   VIII

Postanowienia końcowe

§ 26

Wykonanie uchwały powierza siz Zarządowi Powia-
tu Złotoryjskiego.

§ 27

Traci moc uchwała Rady Powiatu Złotoryjskiego nr
XVII/86/2008 z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie
Regulaminu przyznawania i wypłacania niektórych
składników wynagrodzenia oraz dodatku mieszka-
niowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i
placówkach oświatowych prowadzonych Powiatu
Złotoryjskiego.

§ 28

Uchwała wchodzi w oycie po upływie 14 dni od
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzzdowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od
dnia 1 stycznia 2009 r.

PRZ WODNICZŚCY
ReDY POWIeTU

JAN KOTYLAK



Dziennik Urzzdowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 52 –  6405  – Poz. 1083

1083

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE
NR XXX/238/0 

z dnia 29 stycznia 2009 r.

w sprawie ziiana wchwała nr XXXV/226/05 Rada Miejskiej w Bierwtowie
z dnia 31 iarca 2005 r. w sprawie regwlaiinw wdzielania poioca iaterial-
nej o charakterze socjalnai dla wczniów zaiieszkałach na terenie Giina
                                                  Bierwtów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Rada Miejska w Bierutowie uchwala,
co nastzpuje:

§ 1

W uchwale nr XXXV/226/05 Rady Miejskiej w Bie-
rutowie z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie regu-
laminu udzielania pomocy materialnej o charakterze
socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie

Gminy Bierutów wprowadza siz nastzpujące zmia-
ny:
1. W § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

,,2. Wysokość miesizcznego stypendium szkol-
nego ustala siz według nastzpującej skali:

Wysokość stypendium w % od kwoty, o której mowa
w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada
2003 r. o świadczaniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228,
poz. 2255 z późn zmianami)

Miesizczna wysokość dochodu na osobz w rodzinie
w % od kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
(Dz. U. Nr 64, poz. 993 z późn. zm.)

ponad do ponad do
80 100 65 100
100 120 35 65
120 200 0 35

2. W § 4 ust. 1-6 otrzymują brzmienie:
,,1. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego
wraz z wymaganymi zaświadczeniami o wyso-
kości dochodów składa siz w Zarządzie Oświaty
Samorządowej – ul. nrasiSskiego 3, pokój nr 52.
2. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego
wraz z zaświadczeniami o wysokości dochodów
dla uczniów szkół prowadzonych przez Miasto i
Gminz Bierutów mogą być składane takoe w
szkołach podstawowych lub gimnazjum, do któ-
rych uczzszcza uczeS. Dyrektor szkoły podsta-
wowej lub gimnazjum w terminie 3 dni od daty
wpływu wniosku, przekazuje wniosek do Zarzą-
du Oświaty Samorządowej w Bierutowie ul.
nrasiSskiego 3.
6. Stypendium szkolne przewidziane w § 3 ust.
2 jest wypłacane wnioskodawcy w formie go-
tówkowej, w kasie Zarządu Oświaty Samorzą-
dowej w Bierutowie ul. nrasiSskiego 3 w pokoju
nr 48–49, w terminie określonym w decyzji
przyznającej stypendium.
(Skarga Wojewody Dolnośląskiego nr
Nn.II.0914-7/42/09 z dnia 18 marca 2009 r. do
WSe we Wrocławiu na § 1 pkt 2 w zakresie, w
jakim zmienia § 4 ust. 1 w całości, § 4 ust. 2 w
całości oraz § 4 ust. 6 we fragmencie zawartym

w słowach: „w terminie określonym w decyzji
przyznającej stypendium”)

3. W § 6
1) Ust. 1 otrzymuje brzmienie:

,,1. Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego
składa siz w Zarządzie Oświaty Samorządo-
wej w Bierutowie. ul. nrasiSskiego 3 pokój nr
52. ’’

2) Ust. 4 otrzymuje brzmienie:
,,4. Zasiłek szkolny przyznaje siz oceniając
sytuacjz materialną i losową ucznia, w formie
świadczenia pienizonego na pokrycie wydat-
ków o charakterze edukacyjnym, które wy-
płacone jest wnioskodawcy w kasie Zarządu
Oświaty Samorządowej w Bierutowie, ul.
nrasiSskiego 3, pokój nr 48–49, w terminie
określonym w decyzji przyznającej zasiłek lub
w formie rzeczowej o charakterze edukacyj-
nym poprzez refundacjz poniesionych wydat-
ków na podstawie przedstawionych faktur
lub rachunków.’’
(Skarga Wojewody Dolnośląskiego nr
Nn.II.0914-7/42/09 z dnia 18 marca 2009
roku do WSe we Wrocławiu na § 1 pkt 3 w
zakresie, w jakim zmienia § 6 ust. 1 w cało-
ści oraz § 6 ust. 4 we fragmencie zawartym
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w słowach: „w terminie określonym w decy-
zji przyznającej zasiłek”)

§ 2

Wykonanie uchwały powierza siz Burmistrzowi
Miasta i Gminy Bierutów.

§ 3

Uchwała wchodzi w oycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzzdowym Woje-

wództwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2009 r.

PRZ WODNICZŚCY
ReDY MI WSnI W

JÓZEF SKRABURSKI

1084

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODSCU
NR XL/286/0 

z dnia 10 lutego 2009 r.

w sprawie zasad gospodarowania iieniei stanowiącai własność lwr rę-
dącai w wżatkowaniw – Saiodzielnego Pwrlicznego Zespołw Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcw i Saiodzielnego Pwrlicznego Zakładw
                            Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcw

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
ze zm.) i art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki
zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.) Rada Miejska
w Nowogrodźcu uchwala, co nastzpuje:

R O Z D Z I e Ł   I

Przepisa ogólne

§ 1
Uchwała określa:
1) ogólne zasady gospodarowania mieniem;
2) zasady zbywania mienia ruchomego;
3) zasady najmu i dzieroawy mienia ruchomego;
4) zasady likwidacji mienia ruchomego;
5) zasady zbywania nieruchomości;
6) zasady najmu i dzieroawy nieruchomości lub ich

czzści.
§ 2

Weoeli w dalszej czzści uchwały jest mowa o:
1) mieniu ruchomym – rozumie siz przez to apara-

turz i sprzzt medyczny, urządzenia techniczne
oraz inne przedmioty niezbzdne do prawidłowe-
go funkcjonowania: Samodzielnego Publicznego
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowo-
grodźcu i Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu;

2) nieruchomości – rozumie siz przez to grunty,
budowle i budynki oraz lokale bzdące odrzbną
własnością, a takoe ich czzści;

3) Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki
Zdrowotnej – rozumie siz przez to: Samodzielny
Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w
Nowogrodźcu i Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu;

4) Radzie społecznej – rozumie siz przez to Radz
Społeczną Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu i
Radz Społeczną Samodzielnego Publicznego Za-
kładu Opieki Zdrowotnej w Nowogrodźcu.

5) Burmistrzu – rozumie siz przez to Burmistrza
Nowogrodźca.

§ 3

1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
gospodaruje samodzielnie przekazanymi w nie-
odpłatne uoytkowanie nieruchomościami oraz
majątkiem własnym (otrzymanym i zakupionym)
na zasadach określonych w ustawie z dnia 30
sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej
(tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89
ze zm.) z uwzglzdnieniem zapisów niniejszej
uchwały, z tym zastrzeoeniem, io zbycie, obcią-
oenie oraz wynajzcie mienia, o którym mowa w
ust. 1, nie mooe powodować ograniczenia do-
stzpności do świadczeS zdrowotnych lub pogar-
szać warunków świadczenia usług.

2. Składniki mienia ruchomego oraz nieruchomości
mogą być wydzieroawiane lub wynajmowane
tylko w przypadku, jeoeli są one zbzdne dla re-
alizacji statutowych zadaS Samodzielnego Pu-
blicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

R O Z D Z I e Ł   II

Zasada zrawania iienia rwchoiego

§ 4

1. Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej przygotowuje wykaz mienia
ruchomego przeznaczonego do sprzedaoy wraz z
uzasadnieniem i po zasizgnizciu opinii rady spo-
łecznej przedkłada go Burmistrzowi do zatwier-
dzenia.

2. W wykazie, o którym mowa w ust. 1, podaje siz
nazwz mienia, rok jego produkcji, wartość ksiz-
gową oraz wartość rynkową mienia.
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§ 5

1. Zbycie mienia ruchomego nastzpuje:
1) w trybie przetargu nieograniczonego;
2) w trybie przetargu ograniczonego na rzecz

podmiotów udzielających świadczeS zdro-
wotnych;

3) w trybie z wolnej rzki – gdy nie dojdzie do
zbycia mienia w trybach określonych w pkt 1
i 2, wówczas dyrektor Samodzielnego Pu-
blicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej mooe
obnioyć cenz wywoławczą mienia o nie wiz-
cej nio 50%;

4) w drodze darowizny – gdy nie nastąpi sprze-
dao mienia w trybie określonym w pkt 1-3.

2. Cena wywoławcza mienia przeznaczonego do
zbycia w drodze przetargu nie mooe być niosza
od wartości ksizgowej mienia netto. Do ceny
zbycia naleoy doliczyć podatek od towarów i
usług.

3. Przetarg przeprowadza komisja powołana przez
dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w składzie trzyosobowym.

4. W przetargu na zbycie mienia jako oferenci nie
mogą uczestniczyć:
1) dyrektor Samodzielnego Zakładu Opieki

Zdrowotnej, jego zastzpcy oraz główny ksiz-
gowy;

2) osoby prowadzące przetarg lub wykonujący
czynności związane z przetargiem;

3) małoonek, dzieci, rodzice i rodzeSstwo osób
wymienionych powyoej;

4) osoby pozostające z prowadzącym przetarg
lub osobami wykonującymi czynności zwią-
zane z przetargiem w takim stosunku praw-
nym lub faktycznym, oe mogłoby to budzić
wątpliwości co do ich bezstronności.

R O Z D Z I e Ł   III

Zasada dzierżawa i najiw iienia rwchoiego

§ 6

1. Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej mooe wynająć lub wydzier-
oawić mienie ruchome.

2. Wysokość czynszu ustala dyrektor Samodziel-
nego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej z
uwzglzdnieniem zasady, io musi być ona ade-
kwatna do kosztów zuoycia przedmiotu najmu
lub dzieroawy. Oprócz czynszu dzieroawca (na-
jemca) ponosi koszty eksploatacyjne dotyczące
przedmiotu dzieroawy (najmu).

3. Wynajzcie lub wydzieroawienie mienia ruchome-
go nastzpuje w drodze przetargu nieograniczo-
nego lub z wolnej rzki, jeoeli najem lub dzieroa-
wa nastzpuje na rzecz podmiotu świadczącego
usługi medyczne lub inne związane z ochroną
zdrowia.

R O Z D Z I e Ł   IV

Likwidacja iienia rwchoiego

§ 7

1. Mienie ruchome nienadające siz do eksploatacji
podlega fizycznej likwidacji, gdy:
1) dalsza jego eksploatacja zagraoa oyciu lub

zdrowiu pacjentów, albo;
2) koszty naprawy są raoąco wysokie w porów-

naniu z kosztami nabycia nowego mienia.

2. Likwidacji mienia dokonuje komisja powołana
przez dyrektora Samodzielnego Publicznego Za-
kładu Opieki Zdrowotnej, która wydaje opiniz o
zasadności i o sposobie dokonania likwidacji.

3. nomisja przedstawia swoją opiniz dyrektorowi
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej, który podejmuje ostateczną decyzjz
o likwidacji.

R O Z D Z I e Ł   V

Zasada najiw i dzierżawa nierwchoiości lwr jego
części

§ 8

1. Do udostzpniania w drodze umowy najmu lub
dzieroawy nieruchomości lub ich czzści, bzdą-
cych własnością lub w nieodpłatnym uoytkowa-
niu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej, upowaonia siz dyrektora tego Za-
kładu.

2. Wynajzcie lub wydzieroawienie nieruchomości
nastzpuje w drodze przetargu nieograniczonego
lub z wolnej rzki.

3. Wynajzcie lub wydzieroawienie nieruchomości
mooe nastąpić z wolnej rzki, jeoeli najem lub
dzieroawa nastzpuje na rzecz podmiotu świad-
czącego usługi medyczne lub inne związane z
ochroną zdrowia.

4. Umowy, o których mowa w ust. 1, powinny
zawierać postanowienia dotyczące czasu trwa-
nia umowy, mooliwości jej natychmiastowego
rozwiązania w sytuacji braku mooliwości wyko-
nywania świadczeS medycznych, wysokości
czynszu, okresu wypowiedzenia, mooliwości
kontroli stanu przedmiotu umowy i sposobu roz-
liczenia po rozwiązaniu umowy.

5. Wysokość minimalnych stawek czynszu najmu
lub dzieroawy określa Burmistrz.

§ 9

1. Minimalne stawki czynszu dzieroawnego lub
wynajmu mogą być obnioone nie wizcej nio o
15% w przypadku wynajmu lub dzieroawy po-
wierzchni przekraczających 100 m2, a czas
trwania umowy wynosi ponad 6 miesizcy.

2. Opłata miesizczna za dzieroawione lub wynaj-
mowane środki trwałe nie mooe być niosza od
powizkszonej o 10% stawki amortyzacji od war-
tości ksizgowej tych środków trwałych.

3. Umowa dzieroawy lub najmu mooe być zawarta
na czas określony do lat dziesizciu.

R O Z D Z I e Ł   VI

Postanowienia końcowe

§ 10

Wykonanie uchwały powierza siz Burmistrzowi
Nowogrodźca.

§ 11

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

PRZ WODNICZŚCY ReDY

WILHELM TOMCZUK
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ
NR XXVII/234/0 

z dnia 28 stycznia 2009 r.

w sprawie wchwalenia iiejscowego planw zagospodarowania
przestrzennego wsi Koiorniki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz w związ-
ku z uchwałą nr XLVIII/427/06 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia
30 sierpnia 2006 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego oraz uchwałą nr IV/40/07 Rady
Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 31 stycznia 2007 roku zmieniająca
uchwałz nr XLVIII/427/06 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia
30 sierpnia 2006 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego oraz po ustaleniu zgodności
ze Studium UwarunkowaS i nierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Środa Śląska uchwalonego uchwałą nr XXIII/185/08 Rady Miejskiej
w Środzie Śląskiej z dnia 30 września 2008 roku Rada Miejska uchwala,
co nastzpuje:

R O Z D Z I e Ł   1

Przepisa ogólne

§ 1

1. Uchwala siz miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego wsi nomorniki zwany dalej pla-
nem, obejmujący od północy i zachodu obszar
sołectwa nomorniki, od południa granicz stano-
wią droga krajowa nr 94, od wschodu droga
powiatowa nr 2061, przedstawiony na rysunku
planu.

2. W planie nie określa siz:
1) granic i sposobu zagospodarowania terenów

górniczych, a takoe naraoonych na niebezpie-
czeSstwo powodzi oraz zagrooonych osuwa-
niem siz mas ziemnych ze wzglzdu na brak
takich terenów;

2) sposobów i terminów tymczasowego zago-
spodarowania, urządzenia i uoytkowania te-
renów ze wzglzdu na brak takich terenów;

3) granic obszarów wymagających przeprowa-
dzenia scaleS i podziałów nieruchomości ze
wzglzdu na brak takich terenów;

4) granic obszarów rehabilitacji istniejącej zabu-
dowy i infrastruktury technicznej ze wzglzdu
na brak takich obszarów;

5) granic obszarów wymagających przekształ-
ceS i rekultywacji ze wzglzdu na brak takich
terenów;

6) granic terenów słuoących organizacji imprez
masowych ze wzglzdu na brak takich tere-
nów;

7) granic pomników zagłady oraz ich stref
ochronnych ze wzglzdu ze wzglzdu na brak
ich wystzpowania.

§ 2

1. Integralną czzścią planu jest rysunek planu w
skali 1:2000 obejmujący istniejące oraz projek-

towane obszary zurbanizowane, stanowiący za-
łącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznikami do uchwały są:
1) rozstrzygnizcie o sposobie realizacji zapisa-

nych w planie inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej, które naleoą do zadaS wła-
snych gminy, oraz zasadach ich finansowania
– załącznik nr 2;

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

3. Nastzpujące oznaczenia graficzne na rysunku
planu są obowiązującymi ustaleniami planu:
1) granice opracowania planu;
2) linie rozgraniczające tereny o róonym prze-

znaczeniu;
3) symbole terenów;
4) obowiązujące linie zabudowy;
5) nieprzekraczalne linie zabudowy;
6) strefy ochrony konserwatorskiej.

4. Pozostałe elementy rysunku planu mają charak-
ter informacyjny.

§ 3

1. Określenia stosowane w uchwale oznaczają:
1) dojazd – dojazd pojazdem samochodowym;
2) infrastrwktwra techniczna – naleoy przez to

rozumieć sieci uzbrojenia technicznego, w
tym sieci wodociągowe, kanalizacyjne, ga-
zowe, elektroenergetyczne, ciepłownicze,
telekomunikacyjne, w tym kabiny telefo-
niczne i anteny oraz inne podobne;

3) nieprzekraczalna linia zarwdowa – linia
ograniczająca czzść terenu, na której do-
puszcza siz wznoszenie nadziemnych czzści
budynków oraz określonych w ustaleniach
planu nadziemnych czzści budowli, linia ta
nie dotyczy: balkonów, wykuszy, loggii,
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gzymsów, okapów, zadaszeS nad wejściami
do budynków i innych podobnych elemen-
tów;

4) nośnik reklaiowa – budowla słuoąca re-
klamie;

5) orowiązwjąca linia zarwdowa – nieprzekra-
czalna linia zabudowy, na której musi być
usytuowana zewnztrzna krawzdź ze-
wnztrznej ściany budynku i określonych w
ustaleniach planu budowli, linia ta nie doty-
czy: balkonów, wykuszy, loggii, gzymsów,
okapów, zadaszeS nad wejściami do bu-
dynków i innych podobnych elementów;

6) orszar zarwdowana – obszar zajzty przez
budynek lub budynki, ograniczony jego lub
ich zewnztrznym obrysem w poziomie tere-
nu;

7) przeznaczenie terenw – obiekty, które jako
jedyne są dopuszczone na danym terenie;

8) przeznaczenie podstawowe terenw – czzść
przeznaczenia terenu, która powinna domi-
nować na danym terenie;

9) przeznaczenie wzwpełniające terenw – czzść
przeznaczenia terenu, która uzupełnia lub
wzbogaca przeznaczenie podstawowe do-
puszczone do lokalizacji na danym terenie
pod warunkiem, oe suma przeznaczeS uzu-
pełniających nie mooe przekraczać 40%
powierzchni całkowitej działki;

10) teren – czzść obszaru objztego planem wy-
znaczona liniami rozgraniczającymi, ozna-
czona symbolem;

2. Niezdefiniowane pojzcia naleoy rozumieć zgod-
nie z przepisami szczególnymi.

§ 4

1. Ustala siz nastzpujące kategorie przeznaczenia
terenw:
1) zarwdowa iieszkaniowa jednorodzinna –

naleoy przez to rozumieć jeden budynek
mieszkalny jednorodzinny lub zespół takich
budynków, wraz z obiektami towarzyszą-
cymi nienaleoącymi do innej kategorii prze-
znaczenia terenu, w tym budynkami gospo-
darczymi i garaoowymi oraz rekreacji indy-
widualnej, takich jak sauna, basen itp;

2) zarwdowa iieszkaniowa wielorodzinna –
naleoy przez to rozumieć budynek mieszkal-
ny wielorodzinny zawierający wizcej nio 2
mieszkania lub ich zespół, a takoe czzści
budynków niemieszkalnych, w których
znajdują siz wizcej nio 2 mieszkania, wraz z
obiektami towarzyszącymi nienaleoącymi do
innej kategorii przeznaczenia;

3) iieszkania towarzaszące – naleoy przez to
rozumieć czzści budynków niemieszkal-
nych, w których znajdują siz nie wizcej nio
2 mieszkania;

4) zarwdowa zagrodowa i agrotwrastaka;
5) handel detaliczna iałopowierzchniowa –

naleoy przez to rozumieć obiekty o po-
wierzchni sprzedaoy do 400 m², słuoące
sprzedaoy detalicznej, przystosowane do
przyjmowania klientów oraz punkty sprze-
daoy zakładów, gier losowych, loteryjnych i

zakładów sportowych, wraz z obiektami
towarzyszącymi, nienaleoącymi do innej ka-
tegorii przeznaczenia terenu, z wyłączeniem
stacji paliw;

6) handel wielkopowierzchniowa B – naleoy
przez to rozumieć obiekty słuoące sprzedaoy
detalicznej, przystosowane do przyjmowa-
nia klientów, o powierzchni sprzedaoy po-
wyoej 400 m2, ale nie wizkszej nio 2000
m2, wraz z obiektami towarzyszącymi, nie-
naleoącymi do innej kategorii przeznaczenia
terenu, z wyłączeniem stacji paliw;

7) gastronoiia – naleoy przez to rozumieć: re-
stauracje, bary, kawiarnie, koktajl-bary, wi-
niarnie, puby, stołówki, obiekty słuoące
działalności kateringowej, a takoe obiekty
do nich podobne nienaleoące do innej kate-
gorii przeznaczenia terenu;

8) drorne wsłwgi rozrawki – naleoy przez to ro-
zumieć: kawiarnie internetowe, gabinety
wróoek i astrologów, a takoe obiekty do
nich podobne nienaleoące do innej kategorii
przeznaczenia terenu;

9) widowiskowe oriekta kwltwra – naleoy przez
to rozumieć: teatry, opery, filharmonie, sale
koncertowe, sale widowiskowe, cyrki, kina,
kabarety, planetaria, wraz z obiektami to-
warzyszącymi, a takoe obiekty do nich po-
dobne nienaleoące do innej kategorii prze-
znaczenia terenu;

10) oriekta wpowszechniania kwltwra – naleoy
przez to rozumieć domy kultury, biblioteki,
mediateki, wypooczalnie filmów, centra in-
formacyjne, kluby tematyczne, wraz z
obiektami towarzyszącymi, a takoe obiekty
do nich podobne nienaleoące do innej kate-
gorii przeznaczenia terenu;

11) wastawa i ekspozacje – naleoy przez to ro-
zumieć muzea, galerie sztuki, sale wysta-
wowe, wraz z obiektami towarzyszącymi, a
takoe obiekty do nich podobne nienaleoące
do innej kategorii przeznaczenia terenu;

12) oriekta sakralne – naleoy przez to rozumieć
świątynie i obiekty zgromadzeS religijnych
wraz z obiektami towarzyszącymi, w tym
kaplice, plebanie, domy parafialne i kate-
chetyczne, a takoe obiekty do nich podobne
nienaleoące do innej kategorii przeznaczenia
terenu;

13) pracownie artastaczne – naleoy przez to ro-
zumieć pomieszczenia lub budynki wyspe-
cjalizowane do potrzeb tworzenia utworów
artystycznych, a takoe obiekty do nich po-
dobne nienaleoące do innej kategorii prze-
znaczenia terenu;

14) riwra – naleoy przez to rozumieć budynki
lub ich czzści, w których prowadzi siz
działalność związaną z: zarządzaniem, dzia-
łaniem organizacji, doradztwem, finansami,
ubezpieczeniami, projektowaniem, obsługą
nieruchomości, wynajmem, pośrednictwem,
prowadzeniem interesów, pracami badaw-
czo-rozwojowymi, archiwizowaniem, dzia-
łalnością wydawniczą, reklamą, tłumacze-
niami, przetwarzaniem i przesyłaniem in-
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formacji, informatyką, przygotowywaniem
programów telewizyjnych i radiowych,
przyjmowaniem przesyłek, administracją,
wymiarem sprawiedliwości, zarządzaniem
obroną narodową, policją, straoą pooarną i
słuobami ochrony, reprezentowaniem
paSstw, instytucjami mizdzynarodowymi,
konserwacją i naprawą maszyn biurowych,
a takoe podobną działalność, której nie
prowadzi siz w budynkach lub ich czzściach
naleoących do innych kategorii przeznacze-
nia terenu;

15) oriekta kongresowe i konferencajne – nale-
oy przez to rozumieć obiekty kongresowe i
konferencyjne wraz z obiektami towarzy-
szącymi nienaleoącymi do innej kategorii
przeznaczenia terenu;

16) hotele – naleoy przez to rozumieć budynki
niemieszkalne turystycznego zakwaterowa-
nia, w tym: hotele, motele, pensjonaty, go-
spody, schroniska turystyczne wraz z
obiektami towarzyszącymi, a takoe obiekty
do nich podobne nienaleoące do innej kate-
gorii przeznaczenia;

17) keipingi;
18) wsłwgi drorne – naleoy przez to rozumieć

punkty usług szewskich, krawieckich, ry-
marskich, fotograficznych, introligatorskich,
poligraficznych, jubilerskich, lutniczych, fry-
zjerskich, kosmetycznych, zegarmistrzow-
skich, pogrzebowych, ślusarskich, stolar-
skich, punkty napraw artykułów uoytku
osobistego i uoytku domowego, studia wi-
zaou i odchudzania, łaźnie i sauny, solaria,
gabinety masaou, pralnie, punkty wynajmu i
wypooyczania przedmiotów ruchomych, a
takoe obiekty do nich podobne nienaleoące
do innej kategorii przeznaczenia;

19) szpitale – naleoy przez to rozumieć obiekty
opieki zdrowotnej, w których udziela siz
całodobowych świadczeS zdrowotnych
wraz z obiektami towarzyszącymi, a takoe
obiekty do nich podobne, nie naleoące do
innej kategorii przeznaczenia terenu;

20) poradnie iedaczne – naleoy przez to rozu-
mieć: przychodnie, poradnie, ambulatoria,
ośrodki zdrowia, gabinety lekarskie, stacje
dializ, zakłady rehabilitacji leczniczej, stacje
krwiodawstwa, szkoły rodzenia, gabinety
paramedyczne, a takoe obiekty do nich po-
dobne nienaleoące do innej kategorii prze-
znaczenia terenu;

21) pracownie iedaczne – naleoy przez to ro-
zumieć: pracownie diagnostyki medycznej,
protetyki stomatologicznej i ortodoncji, pra-
cownie ortopedyczne, banki krwi, organów
i szpiku kostnego, a takoe obiekty do nich
podobne nienaleoące do innej kategorii
przeznaczenia terenu;

22) żłorki;
23) oriekta poioca społecznej – naleoy przez

to rozumieć: domy dziecka, domy seniora,
domy pomocy społecznej, obiekty pogotowi
opiekuSczych, schroniska dla bezdomnych,
wraz z obiektami towarzyszącymi, a takoe

obiekty do nich podobne nienaleoące do in-
nej kategorii przeznaczenia terenu;

24) oriekta lecznictwa zwierząt;
25) edwkacja – naleoy przez to rozumieć: przed-

szkola i szkoły wraz z obiektami towarzy-
szącymi, z wyjątkiem szkół wyoszych, a
takoe obiekty do nich podobne nienaleoące
do innej kategorii przeznaczenia terenu;

26) oriekta kształcenia dodatkowego – naleoy
przez to rozumieć: obiekty, w których pro-
wadzone jest kształcenie dodatkowe lub
uzupełniające, w tym: kursy i szkolenia,
oraz działalność wspomagająca proces na-
uczania, wraz z obiektami towarzyszącymi,
a takoe obiekty do nich podobne, w tym
szkoły, nienaleoące do innej kategorii prze-
znaczenia terenu;

27) oriekta nawkowe i radawcze – naleoy przez
to rozumieć: obiekty, w których prowadzi
siz działalność naukową lub badawczą, w
tym laboratoria, obserwatoria, stacje mete-
orologiczne wraz z obiektami towarzyszą-
cymi, a takoe obiekty do nich podobne, nie-
naleoące do innej kategorii przeznaczenia te-
renu;

28) prodwkcja drorna – naleoy przez to rozu-
mieć niewielkie obiekty wytwórcze, takie
jak piekarnie, lodziarnie, cukiernie i tym po-
dobne, w tym obiekty przystosowane do
przyjmowanie klientów wraz z obiektami
towarzyszącymi, a takoe obiekty do nich
podobne, nienaleoące do innej kategorii
przeznaczenia terenu;

29) prodwkcja;
30) raza rwdowlane i sprzętowe;
31) iagazana i handel hwrtowa;
32) giełda towarowa;
33) orsłwga pojazdów;
34) naprawa pojazdów;
35) stacje paliw;
36) raza transportowe;
37) raza logistaczne;
38) oriekta do parkowania;
39) telekoiwnikacja – naleoy przez to rozumieć

obiekty zapewniające łączność telefoniczną
i radiową, w tym centrale telefoniczne i ra-
diokomunikacyjne, stacje bazowe telefonii
komórkowej, a takoe obiekty do nich po-
dobne, nienaleoące do innej kategorii prze-
znaczenia terenu;

40) zieleń parkowa;
41) skwera;
42) place zaraw;
43) terenowe wrządzenia sportowe – naleoy

przez to rozumieć niekryte urządzenia do
uprawiania sportu wraz z obiektami towa-
rzyszącymi nienaleoącymi do innej kategorii
przeznaczenia terenu;

44) krate wrządzenia sportowe – naleoy przez to
rozumieć przekryte w całości lub w czzści
urządzenia do uprawiania sportu wraz z
obiektami towarzyszącymi nienaleoącymi do
innej kategorii przeznaczenia terenu;

45) łąki rekreacajne;
46) przastanie;
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47) lasa;
48) wprawa polowe i sada;
49) wprawa szklarniowe;
50) chów i hodowla zwierząt;
51) cientarze;
52) woda powierzchniowe;
53) linie kolejowe;
54) rocznice kolejowe;
55) drogi;
56) wlice;
57) place;
58) drogi wewnętrzne;
59) ciągi piesze;
60) ciągi rowerowe;
61) ciągi pieszo-rowerowe;
62) oriekta do parkowania;
63) drogi dojazdowe do grwntów rolnach;
64) drogi dojazdowe do grwntów leśnach;
65) stacje transforiatorowe;
66) stacje gazowe;
67) wrządzenia wodociągowe – naleoy przez to

rozumieć pompownie wody, zbiorniki wody,
hydrofornie, a takoe obiekty do nich podob-
ne, nienaleoące do innej kategorii przezna-
czenia terenu;

68) wrządzenia kanalizacajne – naleoy przez to
rozumieć przepompownie ścieków, zbiorniki
ścieków, urządzenia podczyszczające ścieki,
a takoe obiekty do nich podobne, nienaleoą-
ce do innej kategorii przeznaczenia terenu;

69) wrządzenia telekoiwnikacajne – naleoy
przez to rozumieć kontenery telekomunika-
cyjne, szafy kablowe, a takoe obiekty do
nich podobne, nienaleoące do innej kategorii
przeznaczenia terenu.

2. Ustala siz nastzpujące grupy kategorii przezna-
czenia terenu:
1) wsłwgi podstawowe– obejmującą nastzpują-

ce kategorie przeznaczeS:
a) handel detaliczny małopowierzchniowy,
b) gastronomia,
c) drobne usługi rozrywki,
d) biura,
e) usługi drobne;

2) wsłwgi wliczne – obejmującą nastzpujące ka-
tegorie przeznaczeS:
a) handel detaliczny małopowierzchniowy,
b) gastronomia;

3) zdrowie i opieka społeczna – obejmującą
nastzpujące kategorie przeznaczeS:
a) szpitale,
b) poradnie medyczne,
c) pracownie medyczne,
d) ołobki,
e) obiekty pomocy społecznej,
f) obiekty lecznictwa zwierząt;

4) wachowanie i nawczanie – obejmującą na-
stzpujące kategorie przeznaczeS:
a) edukacja,
b) obiekty kształcenia,
c) obiekty naukowe i badawcze;

5) kwltwra – obejmującą nastzpujące kategorie
przeznaczeS:
a) widowiskowe obiekty kultury,
b) obiekty upowszechniania kultury,

c) wystawy i ekspozycje,
d) obiekty sakralne,
e) obiekty kongresowe i konferencyjne;

6) sport i rekreacja – obejmującą nastzpujące
kategorie przeznaczeS:
a) terenowe urządzenia sportowe,
b) kryte urządzenia sportowe,
c) place zabaw,
d) zieleS parkowa;

7) twrastaka – obejmującą nastzpujące katego-
rie przeznaczeS:
a) hotele,
b) kempingi;

8) orsłwga transportw obejmującą nastzpujące
kategorie przeznaczeS:
a) obsługa pojazdów,
b) naprawa pojazdów;

9) orsłwga prodwkcji:
a) magazyny i handel hurtowy,
b) bazy budowlane i sprzztowe,
c) bazy transportowe,
d) centra logistyczne,
e) giełdy towarowe;

10) zieleń – obejmującą nastzpujące kategorie
przeznaczeS:
a) lasy,
b) skwery,
c) zieleS parkowa,
d) łąki rekreacyjne;

11) infrastrwktwra drogowa – obejmującą nastz-
pujące kategorie przeznaczeS:
a) place,
b) drogi wewnztrzne,
c) ciągi piesze,
d) ciągi rowerowe,
e) ciągi pieszo-rowerowe,
f) obiekty do parkowania;

12) wrządzenia infrastrwktwra technicznej –
obejmującą nastzpujące kategorie przezna-
czeS:
a) stacje transformatorowe,
b) stacje gazowe,
c) urządzenia wodociągowe,
d) urządzenia kanalizacyjne,
e) urządzenia telekomunikacyjne.

3. Na kaodym terenie dopuszcza siz zieleS, małą
architekturz i urządzenia budowlane towarzy-
szące kategoriom przeznaczenia dopuszczonym
na tym terenie.

R O Z D Z I e Ł   2

Ustalenia ogólne dla całego orszarw orjętego
planei

§ 5

Ustala siz nastzpujące zasady dotyczące ukształ-
towania zarwdowa i zagospodarowania terenów:
1) o ile ustalenia dla terenów nie stanowią inaczej

dla budynków mieszkalnych wznoszonych, a
takoe przy nadbudowie budynków istniejących,
obowiązują dachy strome o nachyleniu połaci od
35° do 50°, dopuszcza siz wprowadzenie w
dachach świetlików, lukarn itp. z zastrzeoeniem
§ 9;
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2) w przypadku wznoszenia dachów stromych, o
ile ustalenia dla terenów nie stanowią inaczej,
obowiązuje pokrycie dachówką lub materiałem
dachówkopodobnym;

3) dla budynków niemieszkalnych dopuszcza siz
dachy płaskie, o nachyleniu połaci do 120 i da-
chy strome o nachyleniu połaci od 35° do 50º;

4) maksymalna wysokość budowli nie mooe prze-
kraczać 50 m;

5) dopuszcza siz lokalizacjz wolno stojących garaoy
indywidualnych oraz budynków gospodarczych i
obiektów towarzyszących;

6) liczba kondygnacji nadziemnych obiektów, o
których mowa w pkt 5, nie mooe przekraczać 1;

7) nie dopuszcza siz ogrodzeS o monolitycznych
przzsłach wykonanych z betonowych elemen-
tów prefabrykowanych;

8) ustala siz zakaz zabudowy w pasie szerokości
12m od granic lasów;

9) ustala siz zakaz zabudowy w pasie szerokości
4m od brzegów cieków wodnych i rowów me-
lioracyjnych.

§ 6

1. Na terenach dróg wewnztrznych oraz terenach
przeznaczonych do realizacji lokalnych celów
publicznych dopuszcza siz lokalizacjz nośników
reklamowych, obiektów małej architektury, a
takoe tymczasowych obiektów usługowo-
handlowych zgodnie z ustaleniami dla terenów.

2. Powierzchnia uoytkowa tymczasowych obiek-
tów usługowo-handlowych, o których mowa w
ust. 1, nie mooe być wizksza nio 25m2, a ich
wysokość nie mooe przekraczać 6 m.

§ 7

1. Obszar planu leoy w zasizgu Głównego Zbiornika
Wód Podziemnych GZWP nr 319 „Subzbiornik
Prochowice – Środa Śląska” o projektowanym
statusie wysokiej ochrony. W związku z tym na
całym obszarze opracowania planu obowiązuje
zakaz lokalizacji składowisk odpadów niebez-
piecznych, obojztnych i innych.

2. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu
symbolami 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN,
7MN, 8MN,  MN, 1MN/U, 2MN/U, 3MN/U,
4MN/U, 5MN/U, 6MN/U, 7MN/U, 8MN/U, obo-
wiązują standardy akustyczne określone przepi-
sami szczególnymi, jak dla zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej.

3. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu
symbolami 1MW, 1MW/U, 1MW/MN obowią-
zują standardy akustyczne określone przepisami
szczególnymi, jak dla zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej.

§ 8

Obowiązują nastzpujące ustalenia dotyczące zasad
scalania i podziału nieruchomości:
1) dopuszcza siz scalenia i podziały nieruchomości;
2) powierzchnia nowo wydzielanej działki budowla-

nej dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
nie mooe być mniejsza nio 1000m², o ile ustale-
nia dla terenów nie stanowią inaczej, z zastrze-
oeniem pkt 3;

3) w przypadkach uzasadnionych wzglzdami tere-
nowymi dopuszcza siz zmniejszenie powierzchni
działek, o których mowa w pkt 2 o nie wizcej
nio 10%;

4) obowiązuje zachowanie kąta połooenia granicy
działki do pasa drogowego w przedziale od 1350

do 450;
5) zalecany podział na działki, zgodnie z rysunkiem

planu.

§ 9

1. Ustala siz strefz “OW” ochrony konserwator-
skiej, w której zakres ochrony obejmuje znajdu-
jące siz w niej zabytki archeologiczne.

2. Na obszarze, o którym mowa w ust. 1, wszelkie
inwestycje wymagają uzgodnienia w zakresie
prac ziemnych z właściwym organem ochrony
zabytków co do obowiązku prowadzenia nadzo-
ru archeologicznego i ratowniczych badaS ar-
cheologicznych.

3. W obrzbie stanowisk archeologicznych oraz w
przypadku odkryć zabytków archeologicznych
naleoy przeprowadzić ratownicze badania arche-
ologiczne za pozwoleniem właściwych słuob
ochrony zabytków;

4. Ustala siz strefz “B” ochrony konserwatorskiej,
w granicach wskazanych na rysunku planu, w
której zakres ochrony obejmuje układ znajdującej
siz w niej zabudowy.

5. W strefie ochrony konserwatorskiej, o której
mowa w ust. 4 ustala siz:
1) obowiązek stosowania materiałów budowla-

nych harmonizujących z istniejącymi elemen-
tami historycznymi;

2) dla obiektów nowo powstających, rozbudo-
wywanych, przebudowywanych i moderni-
zowanych obowiązek nawiązania gabarytami,
sposobem kształtowania bryły, dyspozycji i
kolorystyki elewacji, formy i podziałów otwo-
rów okiennych i drzwiowych i zagospodaro-
wania działki do istniejącej zabudowy histo-
rycznej;

3) zakaz lokalizacji wolno stojących nośników
reklamowych;

4) dla budynków mieszkalnych obowiązuje dach
dwuspadowy, symetryczny, o nachyleniu
połaci od 35° do 50°, kryty dachówką ce-
ramiczną;

5) obowiązują dachy w kolorze czerwonym;
6) dopuszcza siz lokalizacjz silosów jedynie o

wysokości nieprzekraczającej wysokości są-
siedniej zabudowy, w miejscach nie eskpo-
nowanych, osłoniztych zabudową lub roślin-
nością;

7) zakaz lokalizacji konstrukcji wieoowych,
masztów związanych z urządzeniami prze-
kaźnikowymi, wiatrowych elektrowni siło-
wych.

6. Ustala siz ochronz obiektów ujztych w woje-
wódzkiej i gminnej ewidencji zabytków wskaza-
nych na rysunku planu.

7. Dla obiektów, o których mowa w ust. 6, ustala
siz:
1) ochronz bryły, kształtu i geometrii dachu wy-

stzpujących obiektów zabytkowych;
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2) utrzymanie, a w przypadku zniszczenia od-
tworzenie historycznego detalu architekto-
nicznego;

3) ochronz kształtu, rozmiarów i rozmieszczenia
otworów zgodne z historycznym wizerunkiem
budynku;

4) w przypadku konieczności przebicia nowych
otworów naleoy ja zharmonizować z zabyt-
kową elewacją budynku,

5) ochronz oryginalnej stolarki okien i drzwi;
6) obowiązek stosowania materiałów budowla-

nych harmonizujących z istniejącymi elemen-
tami historycznymi;

7) obowiązują dachy kryte dachówką cera-
miczną w kolorze czerwonym;

8) elementy elewacyjne instalacji technicznych
naleoy montować z uwzglzdnieniem wartości
zabyt-kowych obiektów.

8. Prowadzenie wszelkich prac budowlanych przy
obszarach i obiektach, o których mowa w ust.
6, naleoy poprzedzić uzyskaniem wytycznych
konserwatorskich.

9. Na całym obszarze objztym opracowaniem planu
obowiązuje wymóg powiadamiania przez Inwe-
stora Wydziału Zabytków ercheologicznych
WUOZ we Wrocławiu o terminie rozpoczzcia i
zakoSczenia prac ziemnych z co najmniej 7-
dniowym wyprzedzeniem, celem zorganizowania
nadzoru archeologiczno-konserwatorskiego. W
przypadku wystąpienia zabytków i obiektów ar-
cheologicznych zostaną podjzte ratownicze ba-
dania wykopaliskowe, prowadzone przez
uprawnionego archeologa, za pozwoleniem kon-
serwatorskim.

§ 10

1. Dojazd do terenów dopuszcza siz wyłącznie z
przyległych dróg dojazdowych, lokalnych, we-
wnztrznych lub ciągów pieszo-jezdnych, o ile
ustalenia dla terenów nie stanowią inaczej.

2. Obowiązują nastzpujące ustalenia dotyczące
parkowania pojazdów:
1) co najmniej 1 miejsce parkingowe na miesz-

kanie w zabudowie wielorodzinnej;
2) co najmniej 2 miejsca parkingowe na budy-

nek mieszkalny jednorodzinny;
3) co najmniej 1 miejsce parkingowe na 40 m2

powierzchni uoytkowej dla usług;
4) co najmniej 0,8 miejsca parkingowego na 1

miejsce pracy dla budynków produkcyjnych.
3. Miejsca postojowe, o których mowa w ust. 2,

naleoy sytuować na działce lub działkach, na
których usytuowany jest obiekt, któremu te
miejsca towarzyszą.

§ 11

Obowiązują nastzpujące ustalenia w zakresie infra-
strwktwra technicznej:
1) dopuszcza siz infrastrukturz techniczną;
2) zaopatrzenie w wodz dopuszcza siz z sieci

wodociągowej;
3) odprowadzenie ścieków komunalnych dopusz-

cza siz siecią kanalizacji sanitarnej, zastrzeoe-
niem pkt 4;

4) do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej do-
puszcza siz odprowadzenie ścieków do szczel-
nych zbiorników bezodpływowych;

5) zakazuje siz odprowadzania wód opadowych i
roztopowych do urządzeS melioracyjnych;

6) wody opadowe i roztopowe odprowadzać na-
leoy do ziemi na obszarze, do którego uoyt-
kownik posiada tytuł prawny, lub do urządzeS
kanalizacji deszczowej;

7) zarurowanie rowów melioracyjnych, przekra-
czanie rowów ciągami komunikacyjnymi oraz
sieciami infrastruktury technicznej dopuszcza
siz pod warunkiem wcześniejszego uzyskania
pozwolenia wodnoprawnego;

8) dla otwartych cieków wodnych oraz rowów
melioracyjnych ustala siz obowiązek pozosta-
wienia wolnego pasa terenu o szerokości co
najmniej 4m, wzdłuo górnej krawzdzi jednej ze
skarp brzegów cieków, umooliwiającego pro-
wadzenie prac konserwacyjnych;

9) dopuszcza siz zaopatrzenie w gaz z sieci ga-
zowej lub zbiorników indywidualnych;

10) dopuszcza siz zaopatrzenie w ciepło z lokal-
nych źródeł ciepła;

11) sieci elektroenergetyczne niskiego napizcia
dopuszcza siz wyłącznie jako podziemne;

12) w zakresie gromadzenia i usuwania odpadów
obowiązują  zasady określone w przepisach
szczególnych i aktach  prawa miejscowego,

13) lokalizacja urządzeS technicznych w liniach
rozgraniczających drogi 1KDGP nie mooe naru-
szać parametrów drogi oraz nie mooe przyczy-
nić siz do czasowego lub trwałego zagrooenia
bezpieczeSstwa ruchu i wymaga uzgodnienia
lokalizacji z zarządcą drogi.

§ 12

Nastzpujące tereny ustala siz jako obszary przezna-
czone na cele publiczne: 1UP, 1US, 1KDGP, 1KDZ,
1KDL, 2KDL, 1KDD, 2KDD, 3KDD, 4KDD, 5KDD,
6KDD, 7KDD, 1KDP, 2KDP, 3KDP.

ROZDZIeŁ 3

Ustalenia dla terenów

§ 13

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu
symbolami 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN,
7MN, 8MN, MN ustala siz przeznaczenie:
1) podstawowe:

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
wyłącznie w układzie wolno stojącym,

b) zabudowa zagrodowa i agroturystyka;
2) uzupełniające:

a) usługi podstawowe,
b) pracownie artystyczne,
c) sport i rekreacja,
d) wody powierzchniowe,
e) infrastruktura drogowa,
f) urządzenia infrastruktury technicznej.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowią-
zują nastzpujące ustalenia dotyczące ukształto-
wania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości

6m, o ile na rysunku planu nie ustalono ina-
czej, z zastrzeoeniem pkt 2;
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2) istniejące budynki i budowle wykraczające
całkowicie lub czzściowo poza nieprzekra-
czalną liniz zabudowy nie mogą być w tej
czzści lub całości rozbudowywane, a jedynie
remontowane;

3) przeznaczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt
2 lit. c, dopuszcza siz wyłącznie jako towa-
rzyszące zabudowie mieszkaniowej, na po-
trzeby własne;

4) obowiązujące linie zabudowy w odległości
6m, o ile na rysunku planu nie ustalono ina-
czej;

5) wysokość budynków nie mooe być wizksza
nio 9 m;

6) liczba kondygnacji nadziemnych budynków
nie mooe być wizksza nio 2;

7) obszar zabudowany nie mooe przekraczać
30% powierzchni działki budowlanej;

8) co najmniej 30% powierzchni działki budow-
lanej musi stanowić powierzchnia biologicznie
czynna, z wyłączeniem działek przeznaczo-
nych na infrastrukturz drogową i urządzenia
infrastruktury technicznej.

§ 14

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu
symbolami 1MN/U, 2MN/U, 3MN/U, 4MN/U,
5MN/U, 6MN/U, 7MN/U, 8MN/U ustala siz prze-
znaczenie:
1) podstawowe:

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
wyłącznie w układzie wolno stojącym,

b) zabudowa zagrodowa i agroturystyka,
c) usługi podstawowe,
d) obsługa transportu,
e) pracownie artystyczne,
f) kultura,
g) sport i rekreacja,
h) turystyka,
i) zdrowie i opieka społeczna,
j) wychowanie i nauczanie;

2) uzupełniające:
a) wody powierzchniowe,
b) infrastruktura drogowa,
c) urządzenia infrastruktury technicznej.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowią-
zują nastzpujące ustalenia dotyczące ukształto-
wania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości

6m, o ile na rysunku planu nie ustalono ina-
czej, z zastrzeoeniem pkt 2;

2) istniejące budynki i budowle wykraczające
całkowicie lub czzściowo poza nieprzekra-
czalną liniz zabudowy nie mogą być, w tej
czzści lub całości rozbudowywane, a jedynie
remontowane;

3) obowiązujące linie zabudowy w odległości
6m, o ile na rysunku planu nie ustalono ina-
czej;

4) wysokość budynków nie mooe być wizksza
nio 12m;

5) liczba kondygnacji nadziemnych budynków
nie mooe być wizksza nio 3, przy czym trze-
cia kondygnacja wyłącznie w formie podda-
sza uoytkowego;

6) dla terenów oznaczonych na rysunku planu
symbolami 5MN/U, 6MN/U, 8MN/U dopusz-
cza siz dachy płaskie o nachyleniu połaci do
120 i dachy strome o nachyleniu połaci od
35° do 50º;

7) obszar zabudowany nie mooe przekraczać
60% powierzchni działki budowlanej;

8) co najmniej 30% powierzchni działki budow-
lanej musi stanowić powierzchnia biologicznie
czynna, z wyłączeniem działek przeznaczo-
nych na infrastrukturz drogową i urządzenia
infrastruktury technicznej.

§ 15

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 1MW ustala siz przeznaczenie:
1) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielo-

rodzinna;
2) uzupełniające:

a) usługi podstawowe,
b) pracownie artystyczne,
c) infrastruktura drogowa,
d) urządzenia infrastruktury technicznej.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowią-
zują nastzpujące ustalenia dotyczące ukształto-
wania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości
6m, o ile na rysunku planu nie ustalono ina-
czej, z zastrzeoeniem pkt 2;

2) istniejące budynki i budowle wykraczające cał-
kowicie lub czzściowo poza nieprzekraczalną
liniz zabudowy nie mogą być w tej czzści lub
całości rozbudowywane, a jedynie remonto-
wane;

3) obszar zabudowany nie mooe przekraczać
50% powierzchni działki budowlanej;

4) co najmniej 25% powierzchni działki budowla-
nej musi stanowić powierzchnia biologicznie
czynna, z wyłączeniem działek przeznaczonych
na infrastrukturz drogową i urządzenia infra-
struktury technicznej;

5) maksymalna wysokość budynków nie mooe
przekraczać 15m;

6) liczba kondygnacji nadziemnych budynków nie
mooe być wizksza nio 4.

§ 16

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 1MW/U ustala siz przeznaczenie:
1) podstawowe:

a) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,
b) usługi podstawowe,
c) pracownie artystyczne,
d) kultura,
e) sport i rekreacja,
f) turystyka,
g) zdrowie i opieka społeczna,
h) wychowanie i nauczanie;

2) uzupełniające:
a) wody powierzchniowe,
b) infrastruktura drogowa,
c) urządzenia infrastruktury technicznej.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowią-
zują nastzpujące ustalenia dotyczące ukształto-
wania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
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1) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości
6m, o ile na rysunku planu nie ustalono ina-
czej;

2) maksymalna wysokość budynków nie mooe
przekraczać 12m;

3) liczba kondygnacji nadziemnych budynków
nie mooe być wizksza nio 3;

4) obszar zabudowany nie mooe przekraczać
50% powierzchni działki budowlanej;

5) co najmniej 25% powierzchni działki budow-
lanej musi stanowić powierzchnia biologicznie
czynna, z wyłączeniem działek przeznaczo-
nych na infrastrukturz drogową i urządzenia
infrastruktury technicznej.

§ 17

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 1MW/MN ustala siz przeznaczenie:
1) podstawowe:

a) zabudowa wielorodzinna,
b) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
wyłącznie w układzie wolno stojącym;

2) uzupełniające:
a) usługi podstawowe,
b) pracownie artystyczne,
c) sport i rekreacja,
d) wody powierzchniowe,
e) infrastruktura drogowa,
f) urządzenia infrastruktury technicznej.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowią-
zują nastzpujące ustalenia dotyczące ukształto-
wania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości

6m, o ile na rysunku planu nie ustalono ina-
czej, z zastrzeoeniem pkt 2;

2) istniejące budynki i budowle wykraczające
całkowicie lub czzściowo poza nieprzekra-
czalną liniz zabudowy nie mogą być w tej
czzści lub całości rozbudowywane, a jedynie
remontowane;

3) maksymalna wysokość budynków nie mooe
przekraczać 15m;

4) liczba kondygnacji nadziemnych budynków
nie mooe być wizksza nio 4;

5) obszar zabudowany nie mooe przekraczać
50% powierzchni działki budowlanej;

6) co najmniej 25% powierzchni działki budow-
lanej musi stanowić powierzchnia biologicznie
czynna, z wyłączeniem działek przeznaczo-
nych na infrastrukturz drogową i urządzenia
infrastruktury technicznej.

§ 18

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 1RU ustala siz przeznaczenie:
1) podstawowe:

a) uprawy polowe i sady,
b) uprawy szklarniowe,
c) chów i hodowla zwierząt,
d) sport i rekreacja,
e) turystyka,
f) zdrowie i opieka społeczna,
g) produkcja drobna,
h) usługi podstawowe,
i) zabudowa zagrodowa;

2) uzupełniające:
a) wody powierzchniowe,
b) infrastruktura drogowa,
c) urządzenia infrastruktury technicznej.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowią-
zują nastzpujące ustalenia dotyczące ukształto-
wania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości

6m, o ile na rysunku planu nie ustalono ina-
czej;

2) obszar zabudowany nie mooe przekraczać
50% powierzchni działki budowlanej;

3) co najmniej 30% powierzchni działki budow-
lanej musi stanowić powierzchnia biologicznie
czynna, z wyłączeniem działek przeznaczo-
nych na infrastrukturz drogową i urządzenia
infrastruktury technicznej;

4) maksymalna wysokość budynków nie mooe
przekraczać 12m;

5) liczba kondygnacji nadziemnych budynków
nie mooe być wizksza nio 3.

§ 19

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu
symbolami 1U, 2U, 3U, 4U ustala siz przezna-
czenie:
1) podstawowe:

a) usługi podstawowe,
b) pracownie artystyczne,
c) kultura,
d) sport i rekreacja,
e) turystyka,
f) zdrowie i opieka społeczna,
g) wychowanie i nauczanie,
h) produkcja drobna,
i) obsługa transportu;

2) uzupełniające:
a) wody powierzchniowe,
b) infrastruktura drogowa,
c) urządzenia infrastruktury technicznej.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowią-
zują nastzpujące ustalenia dotyczące ukształto-
wania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości

6m, o ile na rysunku planu nie ustalono ina-
czej;

2) obszar zabudowany nie mooe przekraczać
70% powierzchni działki budowlanej;

3) co najmniej 15% powierzchni działki budow-
lanej musi stanowić powierzchnia biologicznie
czynna, z wyłączeniem działek przeznaczo-
nych na infrastrukturz drogową i urządzenia
infrastruktury technicznej;

4) maksymalna wysokość budynków nie mooe
przekraczać 12m;

5) liczba kondygnacji nadziemnych budynków
nie mooe być wizksza nio 3.

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowią-
zują nastzpujące ustalenia dotyczące systemu
transportowego:
1) dojazd do terenów dopuszcza siz z przyle-

głych dróg dojazdowych, lokalnych, we-
wnztrznych lub ciągów pieszo-jezdnych z za-
strzeoeniem pkt 2;

2) dopuszcza siz dojazd do terenów 1U i 2U od
drogi 1KDZ.
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§ 20

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 1UP ustala siz przeznaczenie:
1) podstawowe:

a) kultura,
b) sport i rekreacja,
c) zdrowie i opieka społeczna,
d) wychowanie i nauczanie;

2) uzupełniające:
a) wody powierzchniowe,
b) infrastruktura drogowa,
c) urządzenia infrastruktury technicznej.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowią-
zują nastzpujące ustalenia dotyczące ukształto-
wania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości

6m, o ile na rysunku planu nie ustalono ina-
czej, z zastrzeoeniem pkt 2;

2) maksymalna wysokość budynków nie mooe
przekraczać 20m;

3) obszar zabudowany nie mooe przekraczać
70% powierzchni działki budowlanej;

4) co najmniej 15% powierzchni działki budow-
lanej musi stanowić powierzchnia biologicznie
czynna, z wyłączeniem działek przeznaczo-
nych na infrastrukturz drogową i urządzenia
infrastruktury technicznej.

§ 21

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu
symbolami 1AG, 2AG, 3AG, 4AG, 5AG ustala
siz przeznaczenie:
1) podstawowe:

a) produkcja,
b) produkcja drobna,
c) obsługa produkcji,
d) obsługa transportu,
e) handel wielkopowierzchniowy B,
f) stacje paliw,
g) zdrowie i opieka społeczna,
h) usługi podstawowe,
i) zieleS;

2) uzupełniające:
a) mieszkania towarzyszące,
b) infrastruktura drogowa,
c) bocznice kolejowe,
d) linie kolejowe,
e) wody powierzchniowe,
f) telekomunikacja,
g) urządzenia infrastruktury technicznej.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowią-
zują nastzpujące ustalenia dotyczące ukształto-
wania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości

6m, o ile na rysunku planu nie ustalono ina-
czej;

2) obszar zabudowany nie mooe przekraczać
70% powierzchni działki budowlanej;

3) co najmniej 15% powierzchni działki budow-
lanej musi stanowić powierzchnia biologicznie
czynna, z wyłączeniem działek przeznaczo-
nych na infrastrukturz drogową i urządzenia
infrastruktury technicznej;

4) maksymalna wysokość budynków nie mooe
przekraczać 20m;

5) dopuszcza siz wydzielenie działek budowla-
nych wyłącznie z bezpośrednim dostzpem do
drogi publicznej lub wewnztrznej;

6) dopuszcza siz wydzielenie działki bez dostzpu
do drogi wyłącznie w przypadku, kiedy słuoy
to powizkszeniu innej działki mającej dostzp
do drogi publicznej lub wewnztrznej;

7) szerokość pasa drogowego wydzielanych
dróg wewnztrznych nie mooe być mniejsza
nio 10m;

8) w przypadku wydzielania dróg wewnztrznych
o nieprzelotowym zakoSczeniu obowiązuje
zorganizowanie placów do zawracania.

§ 22

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 1US ustala siz przeznaczenie:
1) podstawowe:

a) sport i rekreacja,
b) wychowanie i nauczanie,
c) zieleS;

2) uzupełniające:
a) usługi podstawowe,
b) infrastruktura drogowa,
c) telekomunikacja,
d) urządzenia infrastruktury technicznej.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowią-
zują nastzpujące ustalenia dotyczące ukształto-
wania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości

6m, o ile na rysunku planu nie ustalono ina-
czej;

2) obszar zabudowany nie mooe przekraczać
20% powierzchni działki budowlanej;

3) co najmniej 25% powierzchni działki budow-
lanej musi stanowić powierzchnia biologicznie
czynna, z wyłączeniem działek przeznaczo-
nych na infrastrukturz drogową i urządzenia
infrastruktury technicznej;

4) maksymalna wysokość budynków nie mooe
przekraczać 12m;

5) liczba kondygnacji nadziemnych budynków
nie mooe być wizksza nio 2;

6) dopuszcza siz dachy o dowolnym kącie na-
chylenia połaci.

§ 23

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 1ZP/U ustala siz przeznaczenie:
1) podstawowe:

a) usługi podstawowe,
b) pracownie artystyczne,
c) kultura,
d) sport i rekreacja,
e) turystyka;

2) uzupełniające:
a) wody powierzchniowe,
b) infrastruktura drogowa,
c) urządzenia infrastruktury technicznej.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowią-
zują nastzpujące ustalenia dotyczące ukształto-
wania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
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1) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości
6m, o ile na rysunku planu nie ustalono ina-
czej;

2) obszar zabudowany nie mooe przekraczać
50% powierzchni działki budowlanej;

3) co najmniej 30% powierzchni działki budow-
lanej musi stanowić powierzchnia biologicznie
czynna, z wyłączeniem działek przeznaczo-
nych na infrastrukturz drogową i urządzenia
infrastruktury technicznej;

4) maksymalna wysokość budynków nie mooe
przekraczać 12m;

5) liczba kondygnacji nadziemnych budynków
nie mooe być wizksza nio 3.

§ 24

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu sym-
bolami 1ZL, 2ZL ustala siz przeznaczenie:
1) podstawowe: lasy;
2) uzupełniające:

a) wody powierzchniowe,
b) drogi dojazdowe do gruntów leśnych,
c) urządzenia infrastruktury technicznej.

§ 25

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu sym-
bolami 1WS, 2WS, 3WS, 4WS ustala siz jako prze-
znaczenie wody powierzchniowe.

§ 26

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu sym-
bolami 1E, 2E ustala siz jako przeznaczenie stacje
transformatorowe.

§ 27

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 1KDGP ustala siz przeznaczenie:
1) podstawowe: droga publiczna, klasy głównej

ruchu przyspieszonego;
2) uzupełniające: urządzenia infrastruktury tech-

nicznej.
2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowią-

zują nastzpujące ustalenia dotyczące zagospoda-
rowania terenu: szerokość w liniach rozgrani-
czających, zgodnie z rysunkiem planu.

3. Zakazuje siz bezpośrednich zjazdów do drogi
1nDGP z posesji przyległych.

4. Przebudowa skrzyoowania drogi 1nDGP z drogą
oznaczoną symbolem 1nDZ wraz z przebudową
drogi krajowej nr 94 do warunków skrzyoowania
skanalizowanego z wydzielonym lewoskrztem
realizowana bzdzie na koszt Gminy oraz inwe-
storów terenów przyległych.

§ 28

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 1KDZ ustala siz przeznaczenie:
1) podstawowe: droga publiczna, klasy zbior-

czej,
2) uzupełniające:

a) usługi uliczne,
b) urządzenia infrastruktury technicznej.

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowią-
zują nastzpujące ustalenia dotyczące zagospoda-
rowania terenu:

1) szerokość w liniach rozgraniczających, zgod-
nie z rysunkiem planu;

2) dopuszcza siz co najmniej jednostronny
chodnik od strony planowanej zabudowy;

3) zieleS przyuliczna.

§ 29

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu
symbolami 1KDL, 2KDL ustala siz przeznacze-
nie:
1) podstawowe: droga publiczna, klasy lokalnej;
2) uzupełniające:

a) urządzenia infrastruktury technicznej,
b) usługi uliczne.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, obowią-
zują nastzpujące ustalenia dotyczące zagospoda-
rowania terenu:
1) szerokość w liniach rozgraniczających, zgod-

nie z rysunkiem planu;
2) dopuszcza siz co najmniej jednostronny

chodnik od strony planowanej zabudowy;
3) zieleS przyuliczna.

§ 30

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu
symbolami 1KDD, 2KDD, 3KDD, 4KDD, 5KDD,
6KDD, 7KDD ustala siz przeznaczenie:
1) podstawowe: droga publiczna klasy dojaz-

dowej;
2) uzupełniające: urządzenia infrastruktury tech-

nicznej.
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, obowią-

zują nastzpujące ustalenia dotyczące zagospoda-
rowania terenu:
1) szerokość w liniach rozgraniczających zmien-

na, zgodnie z rysunkiem planu;
2) obowiązuje dwustronny chodnik;
3) ścieoka rowerowa, zieleS przyuliczna w za-

leoności od lokalnych uwarunkowaS.

§ 31

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu
symbolami 1KDP, 2KDP, 3KDP ustala siz prze-
znaczenie:
1) podstawowe: publiczna infrastruktura dro-

gowa;
2) uzupełniające: urządzenia infrastruktury tech-

nicznej.
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, obowią-

zują nastzpujące ustalenia dotyczące zagospoda-
rowania terenu:
1) szerokość w liniach rozgraniczających zmien-

na, zgodnie z rysunkiem planu;
2) ścieoka rowerowa;
3) zieleS przyuliczna.

§ 32

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu
symbolami 1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW ustala
siz przeznaczenie:
1) podstawowe: droga wewnztrzna;
2) uzupełniające: urządzenia infrastruktury tech-

nicznej.
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, obowią-

zują nastzpujące ustalenia dotyczące zagospoda-
rowania terenu:



Dziennik Urzzdowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 52 –  6418  – Poz. 1085

1) szerokość w liniach rozgraniczających zmien-
na, zgodnie z rysunkiem planu;

2) dopuszcza siz co najmniej jednostronny
chodnik od strony planowanej zabudowy;

3) ścieoka rowerowa, zieleS przyuliczna w za-
leoności od lokalnych uwarunkowaS.

R O Z D Z I e Ł   4

Ustalenia końcowe

§ 33

Wraz z wejściem w oycie niniejszej uchwały tracą
moc prawną nastzpujące plany miejscowe uchwa-
lone uchwałami Rady Gminy i Miasta w Środzie
Śląskiej:
– nr XII/95/95 z dnia 11 września 1995 roku,
– nr XV/128/95 z dnia 8 grudnia 1995 roku,
– nr XII/125/99 z dnia 27 października 1999 roku,
– nr IX/68/03 z dnia 30 kwietnia 2003 roku,
– nr XLVII/413/06 z dnia 28 czerwca 2006 roku.

§ 34

Zgodnie art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym określa siz stawkz
procentową słuoącą naliczaniu jednorazowej opłaty
od wzrostu wartości nieruchomości, w wysokości
30%.

§ 35

Wykonanie uchwały powierza siz Burmistrzowi
Środy Śląskiej.

§ 36

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

PRZ WODNICZŚCY ReDY

ZBIGNIEW SOZAŃSKI
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Załącznik nr 1 do wchwała Rada Miejskiej
w Środzie Śląskiej nr XXVII/234/0  z dnia
28 stacznia 200  r. (poz. 1085)
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Załącznik nr 2 do wchwała Rada Miejskiej
w Środzie Śląskiej nr XXVII/234/0  z dnia
28 stacznia 200  r. (poz. 1085)

w sprawie wchwalenia iiejscowego planw zagospodarowania przestrzennego wsi Koiorni-
ki, zawierająca rozstrzagnięcie o sposorie realizacji zapisanach w pianie inwestacji z zakre-
sw infrastrwktwra technicznej, które należą do zadań własnach giina, oraz zasadach ich fi-
nansowania

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 ze zm.) i art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z
dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001 roku Nr 142, poz.1591 ze
zm.) oraz art. 184 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych
(Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz.2104 ze zm.)

§ 1

Sposób realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej:
1) Zadania w zakresie realizacji dróg gminnych przewidzianych w planie prowadzić bzdzie

gmina Środa Śląska.
2) Zadania w zakresie infrastruktury technicznej prowadzić bzdą właściwe przedsizbior-

stwa, w kompetencji których leoy rozwój sieci:
a) wodociągowej,
b) kanalizacji sanitarnej,
c) energetycznej,
d) gazowej,
e) cieplnej,
zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz na podstawie
przepisów odrzbnych. Zadania w zakresie gospodarki odpadami realizowane bzdą zgod-
nie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z planem gospo-
darki odpadami oraz na podstawie przepisów odrzbnych.

3) Inwestycje realizowane mogą być etapowo w zaleoności od wielkości środków przezna-
czonych na inwestycje.

§ 2

Zgodnie z zasadami finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej określo-
nych w planie, finansowanie inwestycji bzdzie siz odbywać poprzez:
1) Wydatki z budoetu gminy.
2) Współfinansowanie środkami zewnztrznymi poprzez budoet gminy – w ramach mizdzy

innymi:
a) dotacji unijnych,
b) dotacji samorządu województwa,
c) dotacji i pooyczek z funduszy celowych,
d) kredytów i pooyczek bankowych,
e) innych środków zewnztrznych;
f) udział inwestorów w finansowaniu w ramach porozumieS o charakterze cywilno-
prawnym i lub w formie partnerstwa publiczne – prywatnego – „PPP", a takoe właści-
cieli nieruchomości.
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Załącznik nr 3 do wchwała Rada Miejskiej
w Środzie Śląskiej nr XXVII/234/0  z dnia
28 stacznia 200  r. (poz. 1085)
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1086

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ
NR XXVII/235/0 

z dnia 28 stycznia 2009 r.

w sprawie wchwalenia iiejscowego planw zagospodarowania przestrzenne-
go wsi Święte

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz w
związku z uchwałą nr IV/42/07 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia
31 stycznia 2007 roku zmieniająca uchwałz nr XLVIII/429/06 Rady Miejskiej
w Środzie Śląskiej z dnia 30 sierpnia 2006 roku w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz po
ustaleniu zgodności ze Studium UwarunkowaS i nierunków Zagospodaro-
wania Przestrzennego Gminy Środa Śląska zatwierdzonego uchwałą
nr XXIII/185/08 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 30 września
2008 roku, Rada Miejska uchwala, co nastzpuje:

R o z d z i a ł   1

Przepisa ogólne

§ 1

1. Uchwala siz miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego wsi Świzte, zwany dalej planem,
obejmujący od północy, wschodu i zachodu ob-
szar sołectwa Świzte, od południa granicz sta-
nowią drogi o numerze ewidencyjnym 196, 183,
179/1, 179/2, 153, 449, przedstawiony na ry-
sunku planu.

2. W planie nie określa siz:
1) granic i sposobu zagospodarowania terenów

górniczych a takoe naraoonych na niebezpie-
czeSstwo powodzi oraz zagrooonych osuwa-
niem siz mas ziemnych ze wzglzdu na brak
takich terenów;

2) sposobów i terminów tymczasowego zago-
spodarowania, urządzenia i uoytkowania te-
renów ze wzglzdu na brak takich terenów;

3) granic obszarów wymagających przeprowa-
dzenia scaleS i podziałów nieruchomości ze
wzglzdu na brak takich terenów;

4) granic obszarów rehabilitacji istniejącej zabu-
dowy i infrastruktury technicznej ze wzglzdu
na brak takich obszarów;

5) granic obszarów wymagających przekształ-
ceS i rekultywacji ze wzglzdu na brak takich
terenów;

6) granic terenów słuoących organizacji imprez
masowych ze wzglzdu na brak takich tere-
nów;

7) granic pomników zagłady oraz ich stref
ochronnych ze wzglzdu ze wzglzdu na brak
ich wystzpowania.

§ 2

1. Integralną czzścią planu jest rysunek planu:
1) w skali 1:2000 obejmujący istniejące oraz

projektowane obszary zurbanizowane, sta-
nowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

2) w skali 1:5000 obejmujący obszary niezurba-
nizowane, stanowiący załącznik nr 2.

2. Załącznikami do uchwały są:
1) rozstrzygnizcie o sposobie realizacji zapisa-

nych w planie inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej, które naleoą do zadaS wła-
snych gminy, oraz zasadach ich finansowania
– załącznik nr 3;

2) rozstrzygnizcie o sposobie rozpatrzenia uwag
wniesionych do projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego – załącz-
nik nr 4.

3. Nastzpujące oznaczenia graficzne na rysunku
planu są obowiązującymi ustaleniami planu:
1) granice opracowania planu;
2) granice załącznika nr 1;
3) linie rozgraniczające tereny o róonym prze-

znaczeniu;
4) symbole terenów;
5) obowiązujące linie zabudowy;
6) nieprzekraczalne linie zabudowy;
7) strefy ochrony konserwatorskiej.

4. Pozostałe elementy rysunku planu mają charak-
ter informacyjny.

§ 3

1. Określenia stosowane w uchwale oznaczają
1) dojazd – dojazd pojazdem samochodowym;
2) infrastrwktwra techniczna – naleoy przez to

rozumieć sieci uzbrojenia technicznego, w
tym sieci wodociągowe, kanalizacyjne, ga-
zowe, elektroenergetyczne, ciepłownicze,
telekomunikacyjne, w tym kabiny telefo-
niczne i anteny oraz inne podobne;

3) nieprzekraczalna linia zarwdowa – linia
ograniczająca czzść terenu, na której do-
puszcza siz wznoszenie nadziemnych czzści
budynków oraz określonych w ustaleniach
planu nadziemnych czzści budowli, linia ta
nie dotyczy: balkonów, wykuszy, loggii,
gzymsów, okapów, zadaszeS nad wejściami
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do budynków i innych podobnych elemen-
tów;

4) nośnik reklaiowa – budowla słuoąca re-
klamie;

5) orowiązwjąca linia zarwdowa – nieprzekra-
czalna linia zabudowy, na której musi być
usytuowana zewnztrzna krawzdź ze-
wnztrznej ściany budynku i określonych w
ustaleniach planu budowli, linia ta nie doty-
czy: balkonów, wykuszy, loggii, gzymsów,
okapów, zadaszeS nad wejściami do bu-
dynków i innych podobnych elementów;

6) orszar zarwdowana – obszar zajzty przez
budynek lub budynki, ograniczony jego lub
ich zewnztrznym obrysem w poziomie tere-
nu;

7) przeznaczenie terenw – obiekty, które jako
jedyne są dopuszczone na danym terenie;

8) przeznaczenie podstawowe terenw – czzść
przeznaczenia terenu, która powinna domi-
nować na danym terenie;

9) przeznaczenie wzwpełniające terenw – czzść
przeznaczenia terenu, która uzupełnia lub
wzbogaca przeznaczenie podstawowe do-
puszczone do lokalizacji na danym terenie
pod warunkiem, oe suma przeznaczeS uzu-
pełniających nie mooe przekraczać 40%
powierzchni całkowitej działki;

10) teren – czzść obszaru objztego planem wy-
znaczona liniami rozgraniczającymi, ozna-
czona symbolem;

2. Niezdefiniowane pojzcia naleoy rozumieć zgod-
nie z przepisami szczególnymi.

§ 4

1. Ustala siz nastzpujące kategorie przeznaczenia
terenu:
1) zarwdowa iieszkaniowa jednorodzinna –

naleoy przez to rozumieć jeden budynek
mieszkalny jednorodzinny lub zespół takich
budynków, wraz z obiektami towarzyszą-
cymi nienaleoącymi do innej kategorii prze-
znaczenia terenu, w tym budynkami gospo-
darczymi i garaoowymi oraz rekreacji indy-
widualnej, takich jak sauna, basen itp;

2) iieszkania towarzaszące – naleoy przez to
rozumieć czzści budynków niemieszkal-
nych, w których znajdują siz nie wizcej nio
2 mieszkania;

3) zarwdowa zagrodowa i agrotwrastaka;
4) handel detaliczna iałopowierzchniowa –

naleoy przez to rozumieć obiekty o po-
wierzchni sprzedaoy do 400 m², słuoące
sprzedaoy detalicznej, przystosowane do
przyjmowania klientów oraz punkty sprze-
daoy zakładów, gier losowych, loteryjnych i
zakładów sportowych, wraz z obiektami
towarzyszącymi, nienaleoącymi do innej ka-
tegorii przeznaczenia terenu, z wyłączeniem
stacji paliw;

5) handel wielkopowierzchniowa B – naleoy
przez to rozumieć obiekty słuoące sprzedaoy
detalicznej, przystosowane do przyjmowa-
nia klientów, o powierzchni sprzedaoy po-
wyoej 400 m2, ale nie wizkszej nio

2000 m2, wraz z obiektami towarzyszący-
mi, nienaleoącymi do innej kategorii prze-
znaczenia terenu, z wyłączeniem stacji pa-
liw;

6) gastronoiia – naleoy przez to rozumieć: re-
stauracje, bary, kawiarnie, koktajl-bary, wi-
niarnie, puby, stołówki, obiekty słuoące
działalności kateringowej, a takoe obiekty
do nich podobne nienaleoące do innej kate-
gorii przeznaczenia terenu;

7) drorne wsłwgi rozrawki – naleoy przez to ro-
zumieć: kawiarnie internetowe, gabinety
wróoek i astrologów, a takoe obiekty do
nich podobne nienaleoące do innej kategorii
przeznaczenia terenu;

8) widowiskowe oriekta kwltwra – naleoy przez
to rozumieć: teatry, opery, filharmonie, sale
koncertowe, sale widowiskowe, cyrki, kina,
kabarety, planetaria, wraz z obiektami to-
warzyszącymi, a takoe obiekty do nich po-
dobne nienaleoące do innej kategorii prze-
znaczenia terenu;

9) oriekta wpowszechniania kwltwra – naleoy
przez to rozumieć domy kultury, biblioteki,
mediateki, wypooyczalnie filmów, centra in-
formacyjne, kluby tematyczne, wraz z
obiektami towarzyszącymi, a takoe obiekty
do nich podobne nienaleoące do innej kate-
gorii przeznaczenia terenu;

10) wastawa i ekspozacje – naleoy przez to ro-
zumieć muzea, galerie sztuki, sale wysta-
wowe, wraz z obiektami towarzyszącymi, a
takoe obiekty do nich podobne nienaleoące
do innej kategorii przeznaczenia terenu;

11) oriekta sakralne – naleoy przez to rozumieć
świątynie i obiekty zgromadzeS religijnych
wraz z obiektami towarzyszącymi, w tym
kaplice, plebanie, domy parafialne i kate-
chetyczne, a takoe obiekty do nich podobne
nienaleoące do innej kategorii przeznaczenia
terenu;

12) pracownie artastaczne – naleoy przez to ro-
zumieć pomieszczenia lub budynki, wyspe-
cjalizowane do potrzeb tworzenia utworów
artystycznych, a takoe obiekty do nich po-
dobne nienaleoące do innej kategorii prze-
znaczenia terenu;

13) riwra – naleoy przez to rozumieć budynki
lub ich czzści, w których prowadzi siz
działalność związaną z zarządzaniem, dzia-
łaniem organizacji, doradztwem, finansami,
ubezpieczeniami, projektowaniem, obsługą
nieruchomości, wynajmem, pośrednictwem,
prowadzeniem interesów, pracami badaw-
czo-rozwojowymi, archiwizowaniem, dzia-
łalnością wydawniczą, reklamą, tłumacze-
niami, przetwarzaniem i przesyłaniem in-
formacji, informatyką, przygotowywaniem
programów telewizyjnych i radiowych,
przyjmowaniem przesyłek, administracją,
wymiarem sprawiedliwości, zarządzaniem
obroną narodową, policją, straoą pooarną
i słuobami ochrony, reprezentowaniem
paSstw, instytucjami mizdzynarodowymi,
konserwacją i naprawą maszyn biurowych,
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a takoe podobną działalność, której nie
prowadzi siz w budynkach lub ich czzściach
naleoących do innych kategorii przeznacze-
nia terenu;

14) oriekta kongresowe i konferencajne – nale-
oy przez to rozumieć obiekty kongresowe i
konferencyjne wraz z obiektami towarzy-
szącymi nienaleoącymi do innej kategorii
przeznaczenia terenu;

15) hotele – naleoy przez to rozumieć budynki
niemieszkalne turystycznego zakwaterowa-
nia, w tym: hotele, motele, pensjonaty, go-
spody, schroniska turystyczne wraz z
obiektami towarzyszącymi, a takoe obiekty
do nich podobne nienaleoące do innej kate-
gorii przeznaczenia;

16) keipingi;
17) wsłwgi drorne – naleoy przez to rozumieć

punkty usług szewskich, krawieckich, ry-
marskich, fotograficznych, introligatorskich,
poligraficznych, jubilerskich, lutniczych, fry-
zjerskich, kosmetycznych, zegarmistrzow-
skich, pogrzebowych, ślusarskich, stolar-
skich, punkty napraw artykułów uoytku
osobistego i uoytku domowego, studia wi-
zaou i odchudzania, łaźnie i sauny, solaria,
gabinety masaou, pralnie, punkty wynajmu i
wypooyczania przedmiotów ruchomych, a
takoe obiekty do nich podobne nienaleoące
do innej kategorii przeznaczenia;

18) szpitale – naleoy przez to rozumieć obiekty
opieki zdrowotnej, w których udziela siz
całodobowych świadczeS zdrowotnych
wraz z obiektami towarzyszącymi, a takoe
obiekty do nich podobne, nienaleoące do in-
nej kategorii przeznaczenia terenu;

19) poradnie iedaczne – naleoy przez to rozu-
mieć: przychodnie, poradnie, ambulatoria,
ośrodki zdrowia, gabinety lekarskie, stacje
dializ, zakłady rehabilitacji leczniczej, stacje
krwiodawstwa, szkoły rodzenia, gabinety
paramedyczne, a takoe obiekty do nich po-
dobne nienaleoące do innej kategorii prze-
znaczenia terenu;

20) pracownie iedaczne – naleoy przez to ro-
zumieć pracownie diagnostyki medycznej,
protetyki stomatologicznej i ortodoncji, pra-
cownie ortopedyczne, banki krwi, organów
i szpiku kostnego, a takoe obiekty do nich
podobne nienaleoące do innej kategorii
przeznaczenia terenu;

21) żłorki;
22) oriekta poioca społecznej – naleoy przez

to rozumieć: domy dziecka, domy seniora,
domy pomocy społecznej, obiekty pogotowi
opiekuSczych, schroniska dla bezdomnych,
wraz z obiektami towarzyszącymi, a takoe
obiekty do nich podobne nienaleoące do in-
nej kategorii przeznaczenia terenu;

23) oriekta lecznictwa zwierząt;
24) edwkacja – naleoy przez to rozumieć: przed-

szkola i szkoły wraz z obiektami towarzy-
szącymi, z wyjątkiem szkół wyoszych,
a takoe obiekty do nich podobne nienaleoą-
ce do innej kategorii przeznaczenia terenu;

25) oriekta kształcenia dodatkowego – naleoy
przez to rozumieć: obiekty, w których pro-
wadzone jest kształcenie dodatkowe lub
uzupełniające, w tym: kursy i szkolenia,
oraz działalność wspomagająca proces na-
uczania, wraz z obiektami towarzyszącymi,
a takoe obiekty do nich podobne, w tym
szkoły, nienaleoące do innej kategorii prze-
znaczenia terenu;

26) oriekta nawkowe i radawcze – naleoy przez
to rozumieć: obiekty, w których prowadzi
siz działalność naukową lub badawczą, w
tym laboratoria, obserwatoria, stacje mete-
orologiczne wraz z obiektami towarzyszą-
cymi, a takoe obiekty do nich podobne, nie-
naleoące do innej kategorii przeznaczenia te-
renu;

27) prodwkcja drorna – naleoy przez to rozu-
mieć niewielkie obiekty wytwórcze, takie
jak piekarnie, lodziarnie, cukiernie i tym po-
dobne, w tym obiekty przystosowane do
przyjmowanie klientów wraz z obiektami
towarzyszącymi, a takoe obiekty do nich
podobne, nienaleoące do innej kategorii
przeznaczenia terenu;

28) prodwkcja;
29) raza rwdowlane i sprzętowe;
30) iagazana i handel hwrtowa;
31) giełda towarowa;
32) orsłwga pojazdów;
33) naprawa pojazdów;
34) stacje paliw;
35) raza transportowe;
36) raza logistaczne;
37) oriekta do parkowania;
38) telekoiwnikacja – naleoy przez to rozumieć

obiekty zapewniające łączność telefoniczną
i radiową, w tym centrale telefoniczne i ra-
diokomunikacyjne, stacje bazowe telefonii
komórkowej, a takoe obiekty do nich po-
dobne, nienaleoące do innej kategorii prze-
znaczenia terenu;

39) zieleń parkowa;
40) skwera;
41) place zaraw;
42) terenowe wrządzenia sportowe – naleoy

przez to rozumieć niekryte urządzenia do
uprawiania sportu wraz z obiektami towa-
rzyszącymi nienaleoącymi do innej kategorii
przeznaczenia terenu;

43) krate wrządzenia sportowe – naleoy przez to
rozumieć przekryte w całości lub w czzści
urządzenia do uprawiania sportu wraz z
obiektami towarzyszącymi nienaleoącymi do
innej kategorii przeznaczenia terenu;

44) łąki rekreacajne;
45) przastanie;
46) lasa;
47) łąki;
48) wprawa polowe i sada;
49) wprawa szklarniowe;
50) chów i hodowla zwierząt;
51) cientarze;
52) woda powierzchniowe;
53) linie kolejowe;
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54) stacje i przastanki kolejowe;
55) rocznice kolejowe;
56) drogi;
57) wlice;
58) place;
59) drogi wewnętrzne;
60) ciągi piesze;
61) ciągi rowerowe;
62) ciągi pieszo-rowerowe;
63) oriekta do parkowania;
64) drogi dojazdowe do grwntów rolnach;
65) drogi dojazdowe do grwntów leśnach;
66) stacje transforiatorowe;
67) główna pwnkt zasilania w energię elektraczną;
68) stacja redwkcajna gazw;
69) stacje gazowe;
70) wrządzenia wodociągowe – naleoy przez to

rozumieć pompownie wody, zbiorniki wody,
hydrofornie, a takoe obiekty do nich podob-
ne, nienaleoące do innej kategorii przezna-
czenia terenu;

71) wrządzenia kanalizacajne – naleoy przez to
rozumieć przepompownie ścieków, zbiorniki
ścieków, urządzenia podczyszczające ścieki,
a takoe obiekty do nich podobne, nienaleoą-
ce do innej kategorii przeznaczenia terenu;

72) wrządzenia telekoiwnikacajne – naleoy
przez to rozumieć kontenery telekomunika-
cyjne, szafy kablowe, a takoe obiekty do
nich podobne, nienaleoące do innej kategorii
przeznaczenia terenu.

2. Ustala siz nastzpujące grupy kategorii przezna-
czenia terenu:
1) wsłwgi podstawowe– obejmującą nastzpujące

kategorie przeznaczeS:
a) handel detaliczny małopowierzchniowy,
b) gastronomia,
c) drobne usługi rozrywki,
d) biura,
e) usługi drobne;

2) wsłwgi wliczne – obejmującą nastzpujące ka-
tegorie przeznaczeS
a) handel detaliczny małopowierzchniowy,
b) gastronomia;

3) zdrowie i opieka społeczna – obejmującą na-
stzpujące kategorie przeznaczeS:
a) szpitale,
b) poradnie medyczne,
c) pracownie medyczne,
d) ołobki,
e) obiekty pomocy społecznej,
f) obiekty lecznictwa zwierząt;

4) wachowanie i nawczanie – obejmującą nastz-
pujące kategorie przeznaczeS:
a) edukacja,
b) obiekty kształcenia,
c) obiekty naukowe i badawcze;

5) kwltwra – obejmującą nastzpujące kategorie
przeznaczeS:
a) widowiskowe obiekty kultury,
b) obiekty upowszechniania kultury,
c) wystawy i ekspozycje,
d) obiekty sakralne,
e) obiekty kongresowe i konferencyjne;

6) sport i rekreacja – obejmującą nastzpujące
kategorie przeznaczeS:
a) terenowe urządzenia sportowe,
b) kryte urządzenia sportowe,
c) place zabaw,
d) zieleS parkowa;

7) twrastaka – obejmującą nastzpujące katego-
rie przeznaczeS:
a) hotele,
b) kempingi;

8) orsłwga transportw obejmującą nastzpujące
kategorie przeznaczeS:
a) obsługa pojazdów,
b) naprawa pojazdów;

9) orsłwga prodwkcji:
a) magazyny i handel hurtowy,
b) bazy budowlane i sprzztowe,
c) bazy transportowe,
d) centra logistyczne,
e) giełdy towarowe;

10) zieleń – obejmującą nastzpujące kategorie
przeznaczeS:
a) lasy,
b) skwery,
c) zieleS parkowa,
d) łąki rekreacyjne;

11) rolnictwo – obejmującą nastzpujące katego-
rie przeznaczeS:
a) łąki,
b) uprawy polowe i sady;

12) infrastrwktwra drogowa – obejmującą nastz-
pujące kategorie przeznaczeS;
a) place;
b) drogi wewnztrzne,
c) ciągi piesze,
d) ciągi rowerowe,
e) ciągi pieszo-rowerowe,
f) obiekty do parkowania;

13) wrządzenia infrastrwktwra technicznej –
obejmującą nastzpujące kategorie przezna-
czeS:
a) stacje transformatorowe,
b) stacje gazowe,
c) urządzenia wodociągowe,
d) urządzenia kanalizacyjne,
e) urządzenia telekomunikacyjne.

3. Na kaodym terenie dopuszcza siz zieleS, małą
architekturz i urządzenia budowlane towarzy-
szące kategoriom przeznaczenia dopuszczonym
na tym terenie.

R o z d z i a ł   2

Ustalenia ogólne dla całego orszarw orjętego
planei

§ 5

Ustala siz nastzpujące zasady dotyczące ukształ-
towania zabudowy i zagospodarowania terenów:
1) o ile ustalenia dla terenów nie stanowią inaczej

dla budynków mieszkalnych wznoszonych,
a takoe przy nadbudowie budynków istnieją-
cych, obowiązują dachy strome o nachyleniu
połaci od 35° do 50°, dopuszcza siz wprowa-
dzenie w dachach świetlików, lukarn itp. z za-
strzeoeniem § 9;



Dziennik Urzzdowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 52 –  6426  – Poz. 1086

2) dla budynków niemieszkalnych dopuszcza siz
dachy płaskie, o nachyleniu połaci do 120 i da-
chy strome o nachyleniu połaci od 35° do 50º;

3) w przypadku wznoszenia dachów stromych,
o ile ustalenia dla terenów nie stanowią inaczej,
obowiązuje pokrycie dachówką lub materiałem
dachówkopodobnym;

4) maksymalna wysokość budowli nie mooe prze-
kraczać 50 m;

5) dopuszcza siz lokalizacjz wolno stojących garaoy
indywidualnych oraz budynków gospodarczych
i obiektów towarzyszących;

6) liczba kondygnacji nadziemnych obiektów,
o których mowa w pkt 5, nie mooe przekraczać
1;

7) nie dopuszcza siz ogrodzeS o monolitycznych
przzsłach wykonanych z betonowych elemen-
tów prefabrykowanych;

8) o ile ustalenia dla terenów nie stanowią inaczej,
ustala siz zakaz zabudowy w pasie szerokości
4 m od brzegów cieków wodnych i rowów me-
lioracyjnych.

§ 6

1. Na terenach dróg wewnztrznych oraz terenach
przeznaczonych do realizacji lokalnych celów
publicznych dopuszcza siz lokalizacjz nośników
reklamowych, obiektów małej architektury,
a takoe tymczasowych obiektów usługowo-
handlowych zgodnie z ustaleniami dla terenów.

2. Powierzchnia uoytkowa tymczasowych obiek-
tów usługowo-handlowych, o których mowa w
ust. 1, nie mooe być wizksza nio 25 m2, a ich
wysokość nie mooe przekraczać 6 m.

§ 7

1. Obszar planu leoy w zasizgu Głównego Zbiornika
Wód Podziemnych GZWP nr 319 „Subzbiornik
Prochowice – Środa Śląska” o projektowanym
statusie wysokiej ochrony. W związku z tym na
całym obszarze opracowania planu obowiązuje
zakaz lokalizacji składowisk odpadów niebez-
piecznych, obojztnych i innych.

2. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu
symbolami 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN,
7MN, 8MN,  MN, 10MN, 11MN, 12MN, 13MN,
14MN, 15MN, 16MN obowiązują standardy
akustyczne, określone przepisami szczególnymi,
jak dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

3. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu
symbolami 1RM, 2RM, 3RM, 4R, 5RM, obowią-
zują standardy akustyczne, określone przepisami
szczególnymi, jak dla zabudowy zagrodowej.

§ 8

Obowiązują nastzpujące ustalenia dotyczące zasad
scalania i podziałw nieruchomości:
1) dopuszcza siz scalenia i podziały nieruchomości;
2) powierzchnia nowo wydzielanej działki budowla-

nej:
a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

nie mooe być mniejsza nio 1000 m²,
b) dla zabudowy zagrodowej nie mooe być

mniejsza nio 3000 m², o ile ustalenia dla te-
renów nie stanowią inaczej, z zastrzeoeniem
pkt 3;

3) w przypadkach uzasadnionych wzglzdami tere-
nowymi dopuszcza siz zmniejszenie powierzchni
działek, o których mowa w pkt 2 o nie wizcej,
nio 10%;

4) obowiązuje zachowanie kąta połooenia granicy
działki do pasa drogowego w przedziale od 1350
do 450;

5) zalecany podział na działki, zgodnie z rysunkiem
planu.

§ 9

1. Ustala siz strefz “OW” ochrony konserwator-
skiej, zgodnie z rysunkiem planu, w której za-
kres ochrony obejmuje znajdujące siz w niej
zabytki archeologiczne.

2. Na obszarze, o którym mowa w ust. 1 wszel-
kie inwestycje wymagają uzgodnienia w zakre-
sie prac ziemnych z właściwym organem
ochrony zabytków co do obowiązku prowa-
dzenia nadzoru archeologicznego i ratowni-
czych badaS archeologicznych.

3. W obrzbie stanowisk archeologicznych oraz w
przypadku odkryć zabytków archeologicznych
naleoy przeprowadzić ratownicze badania ar-
cheologiczne za pozwoleniem właściwego or-
ganu ochrony zabytków.

4. Ustala siz strefz “e” ochrony konserwator-
skiej, w granicach wskazanych na rysunku
planu.

5. W strefie ochrony konserwatorskiej, o której
mowa w ust. 4 obowiązuje zakaz lokalizacji
nowej zabudowy z wyjątkiem budynków lub
budowli odtwarzających dawny układ urbani-
styczny, z uwzglzdnieniem ustaleS ust. 7
pkt 1, 2, 3, 4, 5, 7.

6. Ustala siz strefz “B” ochrony konserwatorskiej,
w granicach wskazanych na rysunku planu, w
której zakres ochrony obejmuje układ znajdują-
cej siz w niej zabudowy.

7. W strefie ochrony konserwatorskiej, o której
mowa w ust.6 ustala siz:
1) obowiązek stosowania materiałów budow-

lanych harmonizujących z istniejącymi ele-
mentami historycznymi;

2) dla obiektów nowo powstających, rozbu-
dowywanych, przebudowywanych i moder-
nizowanych obowiązek nawiązania gabary-
tami, sposobem kształtowania bryły, dyspo-
zycji i kolorystyki elewacji, formy i podzia-
łów otworów okiennych i drzwiowych i za-
gospodarowania działki do istniejącej zabu-
dowy historycznej;

3) zakaz lokalizacji wolnostojących nośników
reklamowych;

4) dla budynków mieszkalnych obowiązuje
dach dwuspadowy, symetryczny, o nachy-
leniu połaci od 35° do 50°, kryty dachów-
ką ceramiczną;

5) obowiązują dachy w kolorze czerwonym;
6) dopuszcza siz lokalizacjz silosów jedynie o

wysokości nie przekraczającej wysokości
sąsiedniej zabudowy, w miejscach nie
eskponowanych, osłoniztych zabudową lub
roślinnością;
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7) zakaz lokalizacji konstrukcji wieoowych,
masztów związanych z urządzeniami prze-
kaźnikowymi, wiatrowych elektrowni siło-
wych.

8. Ustala siz ochronz obszarów i obiektów ujz-
tych w wojewódzkiej i gminnej ewidencji i re-
jestrze zabytków, wskazanych na rysunku pla-
nu.

9. Dla obiektów, o których mowa w ust. 8,
ustala siz:
1) ochronz bryły, kształtu i geometrii dachu

wystzpujących obiektów zabytkowych;
2) utrzymanie, a w przypadku zniszczenia od-

tworzenie historycznego detalu architekto-
nicznego;

3) ochronz kształtu, rozmiarów i rozmieszcze-
nia otworów zgodne z historycznym wize-
runkiem budynku;

4) w przypadku konieczności przebicia nowych
otworów naleoy ja zharmonizować z zabyt-
kową elewacją budynku;

5) ochronz oryginalnej stolarki okien i drzwi;
6) obowiązek stosowania materiałów budow-

lanych harmonizujących z istniejącymi ele-
mentami historycznymi;

7) obowiązują dachy kryte dachówką cera-
miczną w kolorze czerwonym;

8) elementy elewacyjne instalacji technicznych
naleoy montować z uwzglzdnieniem warto-
ści zabytkowych obiektów.

10. Dla obszarów, o których mowa w ust. 8,
ustala siz ochronz elementów historycznego
układu przestrzennego i istniejącego drzewo-
stanu.

11. Prowadzenie wszelkich prac budowlanych przy
obszarach i obiektach, o których mowa w ust.
8, naleoy poprzedzić uzyskaniem wytycznych
konserwatorskich.

12. Na całym obszarze objztym opracowaniem
planu obowiązuje wymóg powiadamiania przez
Inwestora Wydziału Zabytków ercheologicz-
nych WUOZ we Wrocławiu o terminie rozpo-
czzcia i zakoSczenia prac ziemnych z co naj-
mniej 7-dniowym wyprzedzeniem, celem zor-
ganizowania nadzoru archeologiczno-konser-
watorskiego. W przypadku wystąpienia zabyt-
ków i obiektów archeologicznych zostaną
podjzte ratownicze badania wykopaliskowe,
prowadzone przez uprawnionego archeologa,
za pozwoleniem konserwatorskim.

§ 10

1. Ustala siz strefz cmentarza oznaczoną na rysun-
ku planu;

2. Dla strefy, o której mowa w ust. 1, obowiązuje
zakaz lokalizacji zabudowaS mieszkalnych, za-
kładów produkujących artykuły oywnościowe,
zakładów oywienia zbiorowego, a takoe zakła-
dów przechowujących artykuły oywności oraz
studzien, źródeł i strumieni słuoących do czerpa-
nia wody do picia i potrzeb gospodarczych;

3. Dopuszcza siz odstzpstwa od ustalenia zawar-
tego w ust. 2 pod warunkiem uzgodnienia z
właściwym inspektorem sanitarnym.

§ 11

1. Dojazd do terenów dopuszcza siz z przyległych
dróg dojazdowych, lokalnych, wewnztrznych lub

ciągów pieszo-jezdnych, o ile ustalenia dla tere-
nów nie stanowią inaczej.

2. Obowiązują nastzpujące ustalenia dotyczące
parkowania pojazdów:
1) co najmniej 2 miejsca parkingowe na budy-

nek mieszkalny jednorodzinny;
2) co najmniej 1 miejsce parkingowe na 40 m2

powierzchni uoytkowej dla usług;
3) co najmniej 0,4 miejsca parkingowego na

1 miejsce pracy dla budynków produkcyj-
nych.

3. miejsca postojowe, o których mowa w ust. 2,
naleoy sytuować na działce lub działkach, na
których usytuowany jest obiekt, któremu te
miejsca towarzyszą.

§ 12

Obowiązują nastzpujące ustalenia w zakresie infra-
strwktwra technicznej:
1) dopuszcza siz infrastrukturz techniczną;
2) zaopatrzenie w wodz dopuszcza siz z sieci

wodociągowej;
3) odprowadzenie ścieków komunalnych dopusz-

cza siz siecią kanalizacji sanitarnej, z zastrze-
oeniem pkt 4;

4) do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej do-
puszcza siz odprowadzenie ścieków do szczel-
nych zbiorników bezodpływowych;

5) zakazuje siz odprowadzania wód opadowych
i roztopowych do urządzeS melioracyjnych;

6) wody opadowe i roztopowe odprowadzać na-
leoy do ziemi na obszarze, do którego uoyt-
kownik posiada tytuł prawny, lub do urządzeS
kanalizacji deszczowej;

7) zarurowanie rowów melioracyjnych, przekra-
czanie rowów ciągami komunikacyjnymi oraz
sieciami infrastruktury technicznej dopuszcza
siz pod warunkiem wcześniejszego uzyskania
pozwolenia wodnoprawnego;

8) dla otwartych cieków wodnych oraz rowów
melioracyjnych ustala siz obowiązek pozosta-
wienia wolnego pasa terenu o szerokości co
najmniej 4 m, wzdłuo górnej krawzdzi jednej ze
skarp brzegów cieków, umooliwiającego pro-
wadzenie prac konserwacyjnych;

9) dopuszcza siz zaopatrzenie w gaz z sieci ga-
zowej lub zbiorników indywidualnych;

10) dopuszcza siz zaopatrzenie w ciepło z lokal-
nych źródeł ciepła;

11) sieci elektroenergetyczne niskiego napizcia
dopuszcza siz wyłącznie jako podziemne;

12) w zakresie gromadzenia i usuwania odpadów
obowiązują zasady określone w przepisach
szczególnych i aktach prawa miejscowego.

§ 13

Nastzpujące tereny ustala siz jako obszary przezna-
czone na cele publiczne: 1US, 1ZC, 1ZP, 1KDL,
2KDL, 3KDL, 4KDL, 5KDL, 6KDL, 7KDL, 8KDL,
1KDD, 2KDD, 3KDD, 4KDD, 5KDD, 6KDD, 1KDP,
2KDP.

R o z d z i a ł   3

Ustalenia dla terenów

§ 14

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu
symbolami 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN,
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7MN, 8MN,  MN, 10MN, 11MN, 12MN, 13MN,
14MN, 15MN, 16MN ustala siz przeznaczenie:
1) podstawowe:

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
wyłącznie w układzie wolno stojącym,

b) zabudowa zagrodowa i agroturystyka;
2) uzupełniające:

a) usługi podstawowe,
b) pracownie artystyczne,
c) sport i rekreacja,
d) wody powierzchniowe,
e) infrastruktura drogowa,
f) urządzenia infrastruktury technicznej.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowią-
zują nastzpujące ustalenia dotyczące ukształto-
wania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości

6m, o ile na rysunku planu nie ustalono ina-
czej, z zastrzeoeniem pkt 2;

2) istniejące budynki i budowle wykraczające
całkowicie lub czzściowo poza nieprzekra-
czalną liniz zabudowy nie mogą być, w tej
czzści lub całości rozbudowywane, a jedynie
remontowane;

3) przeznaczenie, o którym mowa w ust. 1
pkt 2 lit c, dopuszcza siz wyłącznie jako to-
warzyszące zabudowie mieszkaniowej, na
potrzeby własne;

4) obowiązujące linie zabudowy w odległości
6 m, o ile na rysunku planu nie ustalono ina-
czej;

5) wysokość budynków nie mooe być wizksza
nio 9 m;

6) liczba kondygnacji nadziemnych budynków
nie mooe być wizksza nio 2;

7) obszar zabudowany nie mooe przekraczać
30% powierzchni działki budowlanej;

8) co najmniej 30% powierzchni działki budow-
lanej musi stanowić powierzchnia biologicznie
czynna, z wyłączeniem działek przeznaczo-
nych na infrastrukturz drogową i urządzenia
infrastruktury technicznej.

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowią-
zują nastzpujące ustalenia dotyczące systemu
transportowego:
1) dojazd do terenów dopuszcza siz z przyle-

głych dróg dojazdowych, lokalnych, we-
wnztrznych lub ciągów pieszo-jezdnych z za-
strzeoeniem pkt 2;

2) dopuszcza siz dojazd do terenów 8MN, 9MN
od przyległej drogi spoza obszaru planu.

§ 15

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu
symbolami 1RM, 2RM, 3RM, 4RM, 5RM, ustala
siz przeznaczenie:
1) podstawowe :

a) zabudowa zagrodowa i agroturystyka,
b) uprawy szklarniowe;

2) uzupełniające:
a) wody powierzchniowe,
b) infrastruktura drogowa,
c) urządzenia infrastruktury technicznej.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowią-
zują nastzpujące ustalenia dotyczące ukształto-
wania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości

6 m, o ile na rysunku planu nie ustalono ina-
czej, z zastrzeoeniem pkt 2;

2) istniejące budynki i budowle wykraczające
całkowicie lub czzściowo poza nieprzekra-
czalną liniz zabudowy nie mogą być, w tej
czzści lub całości rozbudowywane, a jedynie
remontowane;

3) obszar zabudowany nie mooe przekraczać
60% powierzchni działki budowlanej;

4) co najmniej 30% powierzchni działki budow-
lanej musi stanowić powierzchnia biologicznie
czynna, z wyłączeniem działek przeznaczo-
nych na infrastrukturz drogową i urządzenia
infrastruktury technicznej;

5) maksymalna wysokość budynków nie mooe
przekraczać 12 m;

6) liczba kondygnacji nadziemnych budynków
nie mooe być wizksza nio 3, przy czym trze-
cia kondygnacja wyłącznie w formie podda-
sza uoytkowego.

§ 16

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu
symbolami 1MN/U, 2MN/U, 3MN/U, 4MN/U,
5MN/U, 6MN/U, 7MN/U, 8MN/U ustala siz prze-
znaczenie:
1) podstawowe :

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
wyłącznie w układzie wolno stojącym,

b) zabudowa zagrodowa i agroturystyka,
c) usługi podstawowe,
d) pracownie artystyczne,
e) kultura,
f) sport i rekreacja,
g) turystyka,
h) zdrowie i opieka społeczna,
i) wychowanie i nauczanie;

2) uzupełniające:
a) obsługa pojazdów,
b) naprawa pojazdów,
c) wody powierzchniowe,
d) infrastruktura drogowa,
e) urządzenia infrastruktury technicznej.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowią-
zują nastzpujące ustalenia dotyczące ukształto-
wania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości

6 m, o ile na rysunku planu nie ustalono ina-
czej, z zastrzeoeniem pkt 2;

2) istniejące budynki i budowle wykraczające
całkowicie lub czzściowo poza nieprzekra-
czalną liniz zabudowy nie mogą być, w tej
czzści lub całości rozbudowywane, a jedynie
remontowane;

3) obowiązujące linie zabudowy w odległości
6 m, o ile na rysunku planu nie ustalono ina-
czej;

4) wysokość budynków nie mooe być wizksza
nio 12m;
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5) liczba kondygnacji nadziemnych budynków
nie mooe być wizksza nio 3, przy czym trze-
cia kondygnacja wyłącznie w formie podda-
sza uoytkowego;

6) obszar zabudowany nie mooe przekraczać
60% powierzchni działki budowlanej;

7) co najmniej 30% powierzchni działki budow-
lanej musi stanowić powierzchnia biologicznie
czynna, z wyłączeniem działek przeznaczo-
nych na infrastrukturz drogową i urządzenia
infrastruktury technicznej.

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowią-
zują nastzpujące ustalenia dotyczące systemu
transportowego:
1) dojazd do terenów dopuszcza siz z przyle-

głych dróg dojazdowych, lokalnych, we-
wnztrznych lub ciągów pieszo-jezdnych z za-
strzeoeniem pkt 2;

2) dopuszcza siz dojazd do terenu 3MN/U od
drogi 2KDL oraz przyległej drogi spoza obsza-
ru planu.

§ 17

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu
symbolami 1RU, 2RU ustala siz przeznaczenie:
1) podstawowe:

a) uprawy polowe i sady,
b) uprawy szklarniowe,
c) chów i hodowla zwierząt,
d) sport i rekreacja,
e) turystyka,
f) produkcja drobna,
g) usługi podstawowe,
h) zabudowa zagrodowa;

2) uzupełniające:
a) infrastruktura drogowa,
b) urządzenia infrastruktury technicznej.

2. Na terenów, o których mowa w ust. 1, obowią-
zują nastzpujące ustalenia dotyczące ukształto-
wania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości

6 m, o ile na rysunku planu nie ustalono ina-
czej;

2) obszar zabudowany nie mooe przekraczać
50% powierzchni działki budowlanej;

3) co najmniej 30% powierzchni działki budow-
lanej musi stanowić powierzchnia biologicznie
czynna, z wyłączeniem działek przeznaczo-
nych na infrastrukturz drogową i urządzenia
infrastruktury technicznej;

4) maksymalna wysokość budynków nie mooe
przekraczać 15 m;

5) liczba kondygnacji nadziemnych budynków
nie mooe być wizksza nio 3.

§ 18

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu
symbolami 1U, 2U ustala siz przeznaczenie:
1) podstawowe:

a) usługi podstawowe,
b) pracownie artystyczne,
c) kultura,
d) sport i rekreacja,
e) turystyka,
f) zdrowie i opieka społeczna,

g) wychowanie i nauczanie,
h) produkcja drobna,
i) obsługa pojazdów,
j) naprawa pojazdów;

2) uzupełniające:
a) infrastruktura drogowa,
b) urządzenia infrastruktury technicznej.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowią-
zują nastzpujące ustalenia dotyczące ukształto-
wania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości

6 m, o ile na rysunku planu nie ustalono ina-
czej;

2) obszar zabudowany nie mooe przekraczać
70% powierzchni działki budowlanej;

3) co najmniej 15% powierzchni działki budow-
lanej musi stanowić powierzchnia biologicznie
czynna, z wyłączeniem działek przeznaczo-
nych na infrastrukturz drogową i urządzenia
infrastruktury technicznej;

4) maksymalna wysokość budynków nie mooe
przekraczać 12 m;

5) liczba kondygnacji nadziemnych budynków
nie mooe być wizksza nio 3.

§ 19

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 1UK ustala siz przeznaczenie:
1) podstawowe: obiekty sakralne;
2) uzupełniające:

a) infrastruktura drogowa,
b) urządzenia infrastruktury technicznej.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowią-
zują nastzpujące ustalenia dotyczące ukształto-
wania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 6
m, o ile na rysunku planu nie ustalono inaczej.

§ 20

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu
symbolami 1AG, 2AG ustala siz przeznaczenie:
1) podstawowe:

a) produkcja,
b) produkcja drobna,
c) obsługa produkcji,
d) obsługa transportu,
e) stacje paliw,
f) handel wielkopowierzchniowy B,
g) zdrowie i opieka społeczna,
h) usługi podstawowe,
i) zieleS;

2) uzupełniające:
a) mieszkania towarzyszące,
b) infrastruktura drogowa,
c) bocznice kolejowe,
d) linie kolejowe,
e) telekomunikacja,
f) główny punkt zasilania w energiz elektro-

energetyczną,
g) stacja redukcyjna gazu,
h) urządzenia infrastruktury technicznej.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowią-
zują nastzpujące ustalenia dotyczące ukształto-
wania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości

6 m, o ile na rysunku planu nie ustalono ina-
czej;
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2) obszar zabudowany nie mooe przekraczać
80% powierzchni działki budowlanej;

3) co najmniej 15% powierzchni działki budow-
lanej musi stanowić powierzchnia biologicznie
czynna, z wyłączeniem działek przeznaczo-
nych na infrastrukturz drogową i urządzenia
infrastruktury technicznej;

4) maksymalna wysokość budynków nie mooe
przekraczać 30 m;

5) dopuszcza siz wydzielenie działek budowla-
nych wyłącznie z bezpośrednim dostzpem do
drogi publicznej lub wewnztrznej;

6) dopuszcza siz wydzielenie działki bez dostzpu
do drogi wyłącznie w przypadku, kiedy słuoy
to powizkszeniu innej działki mającej dostzp
do drogi publicznej lub wewnztrznej;

7) szerokość pasa drogowego wydzielanych
dróg wewnztrznych nie mooe być mniejsza
nio 10 m;

8) w przypadku wydzielania dróg wewnztrznych
o nieprzelotowym zakoSczeniu obowiązuje
zorganizowanie placów do zawracania;

9) ustala siz zakaz zabudowy w pasie szeroko-
ści 10 m od brzegów cieków wodnych i ro-
wów melioracyjnych.

§ 21

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 1US ustala siz przeznaczenie:
1) podstawowe :
a) sport i rekreacja,
b) wychowanie i nauczanie;
c) zieleS;
2) uzupełniające:
a) usługi podstawowe,
b) infrastruktura drogowa,
c) telekomunikacja,
d) urządzenia infrastruktury technicznej.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowią-
zują nastzpujące ustalenia dotyczące ukształto-
wania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości

6 m, o ile na rysunku planu nie ustalono ina-
czej;

2) obszar zabudowany nie mooe przekraczać
20% powierzchni działki budowlanej;

3) co najmniej 25% powierzchni działki budow-
lanej musi stanowić powierzchnia biologicznie
czynna, z wyłączeniem działek przeznaczo-
nych na infrastrukturz drogową i urządzenia
infrastruktury technicznej;

4) maksymalna wysokość budynków nie mooe
przekraczać 12 m;

5) liczba kondygnacji nadziemnych budynków
nie mooe być wizksza nio 2;

6) dopuszcza siz dachy o dowolnym kącie na-
chylenia połaci.

§ 22

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 1ZP ustala siz przeznaczenie:
1) podstawowe:

a) zieleS,
b) terenowe urządzenia sportowe,
c) place zabaw;

2) uzupełniające:

a) usługi podstawowe,
b) infrastruktura drogowa,
c) urządzenia infrastruktury technicznej.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowią-
zują nastzpujące ustalenia dotyczące ukształto-
wania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
co najmniej 70% powierzchni działki budowlanej
musi stanowić powierzchnia biologicznie czyn-
na, z wyłączeniem działek przeznaczonych na in-
frastrukturz drogową i urządzenia infrastruktury
technicznej.

§ 23

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 1ZC ustala siz przeznaczenie:
1) podstawowe: cmentarze;
2) uzupełniające:

a) biura,
b) usługi drobne,
c) infrastruktura drogowa,
d) urządzenia infrastruktury technicznej.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowią-
zują nastzpujące ustalenia dotyczące ukształto-
wania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
maksymalna wysokość budynków nie mooe
przekraczać 12 m.

§ 24

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu
symbolami 1R, 2R, 3R, 4R, 5R, 6R, 7R, 8R,  R,
10R, 11R, 12R, 13R, 14R, 15R ustala siz prze-
znaczenie:
1) podstawowe: rolnictwo;
2) uzupełniające:

a) wody powierzchniowe,
b) drogi dojazdowe do gruntów rolnych,
c) urządzenia infrastruktury technicznej.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, obowią-
zuje zakaz lokalizacji zabudowy, w tym równieo
zabudowy związanej z produkcją rolniczą.

§ 25

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu sym-
bolami 1ZL, 2ZL, 3ZL, 4ZL ustala siz przeznacze-
nie:
1) podstawowe: lasy;
2) uzupełniające:

a) wody powierzchniowe,
b) drogi dojazdowe do gruntów leśnych,
c) urządzenia infrastruktury technicznej.

§ 26

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu sym-
bolami 1WS, 2WS, 3WS, 4WS, 5WS, 6WS, 7WS,
8WS,  WS, 10WS ustala siz przeznaczenie:
1) podstawowe: wody powierzchniowe;
2) uzupełniające:

a) infrastruktura drogowa,
b) urządzenia infrastruktury technicznej.

§ 27

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu sym-
bolami 1E, 2E ustala siz jako przeznaczenie stacje
transformatorowe.

§ 28

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem 1KS ustala siz przeznaczenie:
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1) podstawowe: obiekty do parkowania;
2) uzupełniające:

a) usługi uliczne,
b) urządzenia infrastruktury technicznej.

§ 29

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu
symbolami 1KDL, 2KDL, 3KDL, 4KDL ustala siz
przeznaczenie:
1) podstawowe: droga publiczna, klasy lokalnej;
2) uzupełniające:

a) urządzenia infrastruktury technicznej,
b) usługi uliczne.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, obowią-
zują nastzpujące ustalenia dotyczące zagospoda-
rowania terenu:
1) szerokość w liniach rozgraniczających zmien-

na, zgodnie z rysunkiem planu,
2) obowiązuje co najmniej jednostronny chodnik

od strony planowanej zabudowy;
3) dopuszcza siz ścieokz rowerową.

§ 30

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu
symbolami 5KDL, 6KDL, 7KDL, 8KDL ustala siz
przeznaczenie:
1) podstawowe: droga publiczna, klasy lokalnej;
2) uzupełniające: urządzenia infrastruktury tech-

nicznej.
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, obowią-

zują nastzpujące ustalenia dotyczące zagospoda-
rowania terenu:
1) szerokość w liniach rozgraniczających zmien-

na, zgodnie z rysunkiem planu,
2) dopuszcza siz ścieokz rowerową.

§ 31

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu
symbolami 1KDD, 2KDD, 3KDD, 4KDD, 5KDD,
6KDD ustala siz przeznaczenie:
1) podstawowe: droga publiczna klasy dojaz-

dowej;
2) uzupełniające: urządzenia infrastruktury tech-

nicznej.
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, obowią-

zują nastzpujące ustalenia dotyczące zagospoda-
rowania terenu:
1) szerokość w liniach rozgraniczających zmien-

na, zgodnie z rysunkiem planu;
2) obowiązuje co najmniej jednostronny chodnik

od strony planowanej zabudowy;
3) ścieoka rowerowa, zieleS przyuliczna w za-

leoności od lokalnych uwarunkowaS.

§ 32

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu
symbolami 1KDP, 2KDP ustala siz przeznacze-
nie:
1) podstawowe: publiczna infrastruktura dro-

gowa;
2) uzupełniające: urządzenia infrastruktury tech-

nicznej.
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, obowią-

zują nastzpujące ustalenia dotyczące zagospoda-
rowania terenu:

1) szerokość w liniach rozgraniczających zmien-
na, zgodnie z rysunkiem planu;

2) obowiązuje ścieoka rowerowa.

§ 33

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu
symbolami 1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW,
5KDW, 6KDW, 7KDW, 8KDW,  KDW, 10KDW
ustala siz przeznaczenie:
1) podstawowe: droga wewnztrzna;
2) uzupełniające: urządzenia infrastruktury tech-

nicznej.
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, obowią-

zują nastzpujące ustalenia dotyczące zagospoda-
rowania terenu:
1) szerokość w liniach rozgraniczających zmien-

na, zgodnie z rysunkiem planu;
2) obowiązuje co najmniej jednostronny chodnik

od strony planowanej zabudowy;
3) ścieoka rowerowa, zieleS przyuliczna w za-

leoności od lokalnych uwarunkowaS.

§ 34

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 1KK ustala siz przeznaczenie:
1) podstawowe:

a) linie kolejowe,
b) stacje i przystanki kolejowe,
c) obsługa produkcji,
d) obsługa transportu;

2) uzupełniające:
a) infrastruktura drogowa,
b) urządzenia infrastruktury technicznej.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowią-
zują nastzpujące ustalenia dotyczące ukształto-
wania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
maksymalna wysokość budowli nie mooe prze-
kraczać 50 m.

R o z d z i a ł   4

Ustalenia końcowe

§ 35

Zgodnie art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym określa siz stawkz
procentową, słuoącą naliczaniu jednorazowej opłaty
od wzrostu wartości nieruchomości, w wysokości
30%.

§ 36

Wykonanie uchwały powierza siz Burmistrzowi
Środy Śląskiej.

§ 37

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

PRZ WODNICZŚCY ReDY

ZBIGNIEW SOZAŃSKI
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Załącznik nr 1 do wchwała Rada Miejskiej
w Środzie Śląskiej nr  XXVII/235/0  z dnia
28 stacznia 200  r. (poz. 1086)
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Załącznik nr 2 do wchwała Rada Miejskiej
w Środzie Śląskiej nr  XXVII/235/0  z dnia
28 stacznia 200  r. (poz. 1086)
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Załącznik nr 3 do wchwała Rada Miejskiej
w Środzie Śląskiej nr  XXVII/235/0  z dnia
28 stacznia 200  r. (poz. 1086)

w sprawie wchwalenia iiejscowego planw zagospodarowania przestrzennego orejiwjące-
go orszar wsi Święte, zawierająca rozstrzagnięcie o sposorie realizacji zapisanach w pla-
nie inwestacji z zakresw infrastrwktwra technicznej, które należą do zadań własnach
                                    giina, oraz zasadach ich finansowania

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 ze zm.) i art.7 ust. 1 pkt 1, 2 i 3
ustawy z dnia 8 marca  1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001 roku Nr 142,
poz.1591 ze zm.) oraz art.184  ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach
publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Miejska rozstrzyga, co
nastzpuje:

§ 1

Sposób realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej:
1) Zadania w zakresie realizacji dróg gminnych przewidzianych w planie prowadzić bzdzie

gmina Środa Śląska.
2) Zadania w zakresie infrastruktury technicznej prowadzić bzdą właściwe przedsizbior-

stwa, w kompetencji których leoy rozwój sieci:
a) wodociągowej,
b) kanalizacji sanitarnej,
c) energetycznej,
d) gazowej,
e) cieplnej,
zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz na podstawie
przepisów odrzbnych. Zadania w zakresie gospodarki odpadami realizowane bzdą
zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z planem
gospodarki odpadami oraz na podstawie przepisów odrzbnych.

3) Inwestycje realizowane mogą być etapowo w zaleoności od wielkości środków prze-
znaczonych na inwestycje.

§ 2

Zgodnie z zasadami finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej określo-
nych w planie, finansowanie inwestycji bzdzie siz odbywać poprzez:
1) Wydatki z budoetu gminy.
2) Współfinansowanie środkami zewnztrznymi, poprzez budoet gminy – w ramach miz-

dzy innymi:
a) dotacji unijnych,
b) dotacji samorządu województwa,
c) dotacji i pooyczek z funduszy celowych,
d) kredytów i pooyczek bankowych,
e) innych środków zewnztrznych;
f) udział inwestorów w finansowaniu w ramach porozumieS o charakterze cywilno-

-prawnym lub w formie partnerstwa publiczno-prywatnego – „PPP”, a takoe wła-
ścicieli nieruchomości.
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Załącznik nr 4 do wchwała Rada Miejskiej
w Środzie Śląskiej nr  XXVII/235/0  z dnia
28 stacznia 200  r. (poz. 1086)
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ
NR XXVII/236/0 

z dnia 28 stycznia 2009 r.

w sprawie wchwalenia iiejscowego planw zagospodarowania przestrzennego
wsi Ciechów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia  27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz
w związku z uchwałą nr XLVIII/435/06 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z
dnia 30 sierpnia 2006 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz po ustaleniu zgodno-
ści ze Studium UwarunkowaS i nierunków Zagospodarowania Przestrzenne-
go Gminy Środa Śląska uchwalonego uchwałą nr XXIII/185/08 Rady Miej-
skiej w Środzie Śląskiej z dnia 30 września 2008 roku, Rada Miejska
uchwala, co nastzpuje:

R o z d z i a ł   1

Przepisa ogólne

§ 1
1. Uchwala siz miejscowy plan zagospodarowania

przestrzennego wsi Ciechów, zwany dalej pla-
nem, obejmujący obszar przedstawiony na ry-
sunku planu.

2. W planie nie określa siz:
1) granic i sposobu zagospodarowania terenów

górniczych, a takoe naraoonych na niebezpie-
czeSstwo powodzi oraz zagrooonych osuwa-
niem siz mas ziemnych ze wzglzdu na brak
takich terenów;

2) sposobów i terminów tymczasowego zago-
spodarowania, urządzenia i uoytkowania te-
renów ze wzglzdu na brak takich terenów;

3) granic obszarów wymagających przeprowa-
dzenia scaleS i podziałów nieruchomości ze
wzglzdu na brak takich terenów;

4) granic obszarów rehabilitacji istniejącej zabu-
dowy i infrastruktury technicznej ze wzglzdu
na brak takich obszarów;

5) granic obszarów wymagających przekształ-
ceS i rekultywacji ze wzglzdu na brak takich
terenów;

6) granic terenów słuoących organizacji imprez
masowych ze wzglzdu na brak takich tere-
nów;

7) granic pomników zagłady oraz ich stref
ochronnych ze wzglzdu ze wzglzdu na brak
ich wystzpowania.

§ 2

1. Integralną czzścią planu jest rysunek planu w
skali 1:2000, stanowiący załącznik nr 1 do ni-
niejszej uchwały;

2. Załącznikami do uchwały są:
1) rozstrzygnizcie o sposobie realizacji zapisa-

nych w planie inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej, które naleoą do zadaS wła-

snych gminy, oraz zasadach ich finansowania
– załącznik nr 2;

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

3. Nastzpujące oznaczenia graficzne na rysunku
planu są obowiązującymi ustaleniami planu:
1) granica opracowania planu;
2) granica załącznika nr 1;
3) linie rozgraniczające tereny o róonym prze-

znaczeniu;
4) symbole terenów;
5) nieprzekraczalne linie zabudowy;
6) obowiązujące linie zabudowy;
7) granice stref ochrony konserwatorskiej;
8) strefa ochrony sanitarnej cmentarza.

4. Pozostałe elementy rysunku planu mają charak-
ter informacyjny.

§ 3

1. Określenia stosowane w uchwale oznaczają:
1) dojazd – dojazd pojazdem samochodowym;
2) infrastrwktwra techniczna – naleoy przez to

rozumieć sieci uzbrojenia technicznego, w
tym sieci wodociągowe, kanalizacyjne, ga-
zowe, elektroenergetyczne, ciepłownicze,
telekomunikacyjne, w tym kabiny telefo-
niczne i anteny oraz inne podobne;

3) nieprzekraczalna linia zarwdowa – linia
ograniczająca czzść terenu, na której do-
puszcza siz wznoszenie nadziemnych czzści
budynków oraz określonych w ustaleniach
planu nadziemnych czzści budowli, linia ta
nie dotyczy: balkonów, wykuszy, loggii,
gzymsów, okapów, zadaszeS nad wejściami
do budynków i innych podobnych elemen-
tów;

4) nośnik reklaiowa – budowla słuoąca re-
klamie;

5) oriekt wrwdowana w rwdanek – wyodrzb-
niona grupa powiązanych ze sobą pomiesz-
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czeS stanowiąca całość funkcjonalną i znaj-
dująca siz w budynku, którego co najmniej
70% powierzchni uoytkowej zajmują po-
mieszczenia zaliczone do jednej z kategorii
przeznaczenia innego od przeznaczenia tej
grupy pomieszczeS;

6) orowiązwjąca linia zarwdowa – nieprzekra-
czalna linia zabudowy, na której musi być
usytuowana zewnztrzna krawzdź ze-
wnztrznej ściany budynku i określonych w
ustaleniach planu budowli, linia ta nie doty-
czy: balkonów, wykuszy, loggii, gzymsów,
okapów, zadaszeS nad wejściami do bu-
dynków i innych podobnych elementów;

7) nośnik reklaiowa – budowla słuoąca re-
klamie;

8) orszar zarwdowana – obszar zajzty przez
budynek lub budynki, ograniczony jego lub
ich zewnztrznym obrysem w poziomie tere-
nu;

9) przeznaczenie terenw – obiekty, które jako
jedyne są dopuszczone na danym terenie;

10) przeznaczenie podstawowe terenw – czzść
przeznaczenia terenu, która powinna domi-
nować na danym terenie;

11) przeznaczenie wzwpełniające terenw – czzść
przeznaczenia terenu, która uzupełnia lub
wzbogaca przeznaczenie podstawowe do-
puszczone do lokalizacji na danym terenie
pod warunkiem, oe suma przeznaczeS uzu-
pełniających nie mooe przekraczać 40%
powierzchni całkowitej działki;

12) teren – czzść obszaru objztego planem wy-
znaczona liniami rozgraniczającymi, ozna-
czona symbolem.

2. Niezdefiniowane pojzcia naleoy rozumieć zgod-
nie z przepisami szczególnymi.

§ 4

1. Ustala siz nastzpujące kategorie przeznaczenia
terenu:
1) zarwdowa iieszkaniowa jednorodzinna –

naleoy przez to rozumieć jeden budynek
mieszkalny jednorodzinny lub zespół takich
budynków, wraz z obiektami towarzyszą-
cymi nienaleoącymi do innej kategorii prze-
znaczenia terenu, w tym budynkami gospo-
darczymi i garaoowymi oraz rekreacji indy-
widualnej, takich jak sauna, basen itp;

2) zarwdowa iieszkaniowa wielorodzinna –
naleoy przez to rozumieć budynek mieszkal-
ny wielorodzinny zawierający wizcej nio 2
mieszkania lub ich zespół, a takoe czzści
budynków niemieszkalnych, w których
znajdują siz wizcej nio 2 mieszkania, wraz z
obiektami towarzyszącymi nienaleoącymi do
innej kategorii przeznaczenia;

3) iieszkania towarzaszące – naleoy przez to
rozumieć czzści budynków niemieszkal-
nych, w których znajdują siz nie wizcej nio
2 mieszkania;

4) zarwdowa zagrodowa i agrotwrastaka;
5) handel detaliczna iałopowierzchniowa –

naleoy przez to rozumieć obiekty o po-
wierzchni sprzedaoy do 400 m², słuoące

sprzedaoy detalicznej, przystosowane do
przyjmowania klientów oraz punkty sprze-
daoy zakładów, gier losowych, loteryjnych i
zakładów sportowych, wraz z obiektami
towarzyszącymi, nienaleoącymi do innej ka-
tegorii przeznaczenia terenu, z wyłączeniem
stacji paliw;

6) gastronoiia – naleoy przez to rozumieć: re-
stauracje, bary, kawiarnie, koktajl-bary, wi-
niarnie, puby, stołówki, obiekty słuoące
działalności kateringowej, a takoe obiekty
do nich podobne nienaleoące do innej kate-
gorii przeznaczenia terenu;

7) rozrawka – naleoy przez to rozumieć: dys-
koteki, kluby, sale taneczne, kasyna i salo-
ny gier, krzgielnie, sale bilardowe, wraz z
obiektami towarzyszącymi, a takoe obiekty
do nich podobne nienaleoące do innej kate-
gorii przeznaczenia terenu;

8) drorne wsłwgi rozrawki – naleoy przez to ro-
zumieć: kawiarnie internetowe, gabinety
wróoek i astrologów, a takoe obiekty do
nich podobne nienaleoące do innej kategorii
przeznaczenia terenu;

9) oriekta wpowszechniania kwltwra – naleoy
przez to rozumieć domy kultury, biblioteki,
mediateki, wypooyczalnie filmów, centra in-
formacyjne, kluby tematyczne, wraz
z obiektami towarzyszącymi, a takoe obiek-
ty do nich podobne nienaleoące do innej ka-
tegorii przeznaczenia terenu;

10) oriekta sakralne – naleoy przez to rozumieć
świątynie i obiekty zgromadzeS religijnych
wraz z obiektami towarzyszącymi, w tym
kaplice, plebanie, domy parafialne i kate-
chetyczne, a takoe obiekty do nich podobne
nienaleoące do innej kategorii przeznaczenia
terenu;

11) pracownie artastaczne – naleoy przez to ro-
zumieć pomieszczenia lub budynki, wyspe-
cjalizowane do potrzeb tworzenia utworów
artystycznych, a takoe obiekty do nich po-
dobne nienaleoące do innej kategorii prze-
znaczenia terenu;

12) riwra – naleoy przez to rozumieć budynki
lub ich czzści, w których prowadzi siz
działalność związaną z: zarządzaniem, dzia-
łaniem organizacji, doradztwem, finansami,
ubezpieczeniami, projektowaniem, obsługą
nieruchomości, wynajmem, pośrednictwem,
prowadzeniem interesów, pracami badaw-
czo-rozwojowymi, archiwizowaniem, dzia-
łalnością wydawniczą, reklamą, tłumacze-
niami, przetwarzaniem i przesyłaniem in-
formacji, informatyką, przygotowywaniem
programów telewizyjnych i radiowych,
przyjmowaniem przesyłek, administracją,
wymiarem sprawiedliwości, zarządzaniem
obroną narodową, policją, straoą pooarną i
słuobami ochrony, reprezentowaniem
paSstw, instytucjami mizdzynarodowymi,
konserwacją i naprawą maszyn biurowych,
a takoe podobną działalność, której nie
prowadzi siz w budynkach lub ich czzściach
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naleoących do innych kategorii przeznacze-
nia terenu;

13) hotele – naleoy przez to rozumieć budynki
niemieszkalne turystycznego zakwaterowa-
nia, w tym: hotele, motele, pensjonaty, go-
spody, schroniska turystyczne wraz z
obiektami towarzyszącymi, a takoe obiekty
do nich podobne nienaleoące do innej kate-
gorii przeznaczenia;

14) keipingi;
15) wsłwgi drorne – naleoy przez to rozumieć

punkty usług szewskich, krawieckich, ry-
marskich, fotograficznych, introligatorskich,
poligraficznych, jubilerskich, lutniczych, fry-
zjerskich, kosmetycznych, zegarmistrzow-
skich, pogrzebowych, ślusarskich, stolar-
skich, punkty napraw artykułów uoytku
osobistego i uoytku domowego, studia wi-
zaou i odchudzania, łaźnie i sauny, solaria,
gabinety masaou, pralnie, punkty wynajmu i
wypooyczania przedmiotów ruchomych, a
takoe obiekty do nich podobne nienaleoące
do innej kategorii przeznaczenia;

16) poradnie iedaczne – naleoy przez to rozu-
mieć: przychodnie, poradnie, ambulatoria,
ośrodki zdrowia, gabinety lekarskie, stacje
dializ, zakłady rehabilitacji leczniczej, stacje
krwiodawstwa, szkoły rodzenia, gabinety
paramedyczne, a takoe obiekty do nich po-
dobne nienaleoące do innej kategorii prze-
znaczenia terenu;

17) pracownie iedaczne – naleoy przez to ro-
zumieć: pracownie diagnostyki medycznej,
protetyki stomatologicznej i ortodoncji, pra-
cownie ortopedyczne, banki krwi, organów
i szpiku kostnego, a takoe obiekty do nich
podobne nienaleoące do innej kategorii
przeznaczenia terenu;

18) żłorki;
19) oriekta poioca społecznej – naleoy przez

to rozumieć: domy dziecka, domy seniora,
domy pomocy społecznej, obiekty pogotowi
opiekuSczych, schroniska dla bezdomnych,
wraz z obiektami towarzyszącymi, a takoe
obiekty do nich podobne nienaleoące do in-
nej kategorii przeznaczenia terenu;

20) oriekta lecznictwa zwierząt;
21) edwkacja – naleoy przez to rozumieć: przed-

szkola i szkoły wraz z obiektami towarzy-
szącymi, z wyjątkiem szkół wyoszych,
a takoe obiekty do nich podobne nienaleoą-
ce do innej kategorii przeznaczenia terenu;

22) oriekta kształcenia dodatkowego – naleoy
przez to rozumieć: obiekty, w których pro-
wadzone jest kształcenie dodatkowe lub
uzupełniające, w tym: kursy i szkolenia,
oraz działalność wspomagająca proces na-
uczania, wraz z obiektami towarzyszącymi,
a takoe obiekty do nich podobne, w tym
szkoły, nienaleoące do innej kategorii prze-
znaczenia terenu;

23) oriekta nawkowe i radawcze – naleoy przez
to rozumieć: obiekty, w których prowadzi
siz działalność naukową lub badawczą, w
tym laboratoria, obserwatoria, stacje mete-

orologiczne wraz z obiektami towarzyszą-
cymi, a takoe obiekty do nich podobne, nie-
naleoące do innej kategorii przeznaczenia te-
renu;

24) prodwkcja drorna – naleoy przez to rozu-
mieć niewielkie obiekty wytwórcze, takie
jak piekarnie, lodziarnie, cukiernie i tym po-
dobne, w tym obiekty przystosowane do
przyjmowanie klientów wraz z obiektami
towarzyszącymi, a takoe obiekty do nich
podobne, nienaleoące do innej kategorii
przeznaczenia terenu;

25) prodwkcja;
26) raza rwdowlane i sprzętowe;
27) iagazana i handel hwrtowa;
28) giełda towarowe;
29) orsłwga pojazdów;
30) naprawa pojazdów;
31) stacje paliw;
32) raza transportowe;
33) raza logistaczne;
34) oriekta do parkowania;
35) telekoiwnikacja – naleoy przez to rozumieć

obiekty zapewniające łączność telefoniczną
i radiową, w tym centrale telefoniczne i ra-
diokomunikacyjne, stacje bazowe telefonii
komórkowej, a takoe obiekty do nich po-
dobne, nienaleoące do innej kategorii prze-
znaczenia terenu;

36) zieleń parkowa;
37) skwera;
38) place zaraw;
39) terenowe wrządzenia sportowe – naleoy

przez to rozumieć niekryte urządzenia do
uprawiania sportu wraz z obiektami towa-
rzyszącymi nienaleoącymi do innej kategorii
przeznaczenia terenu;

40) krate wrządzenia sportowe – naleoy przez to
rozumieć przekryte w całości lub w czzści
urządzenia do uprawiania sportu wraz z
obiektami towarzyszącymi nienaleoącymi do
innej kategorii przeznaczenia terenu;

41) łąki rekreacajne;
42) przastanie;
43) lasa;
44) łąki;
45) wprawa polowe i sada;
46) wprawa szklarniowe;
47) chów i hodowla zwierząt;
48) cientarze;
49) woda powierzchniowe;
50) linie kolejowe;
51) stacje i przastanki kolejowe;
52) rocznice kolejowe;
53) drogi;
54) wlice;
55) place;
56) drogi wewnętrzne;
57) ciągi piesze;
58) ciągi rowerowe;
59) ciągi pieszo-rowerowe;
60) oriekta do parkowania;
61) stacje transforiatorowe;
62) stacje gazowe;
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63) wrządzenia wodociągowe – naleoy przez to
rozumieć pompownie wody, zbiorniki wody,
hydrofornie, a takoe obiekty do nich podob-
ne, nienaleoące do innej kategorii przezna-
czenia terenu;

64) wrządzenia kanalizacajne – naleoy przez to
rozumieć przepompownie ścieków, zbiorniki
ścieków, urządzenia podczyszczające ścieki,
a takoe obiekty do nich podobne, nienaleoą-
ce do innej kategorii przeznaczenia terenu;

65) wrządzenia telekoiwnikacajne – naleoy
przez to rozumieć kontenery telekomunika-
cyjne, szafy kablowe, a takoe obiekty do
nich podobne, nienaleoące do innej kategorii
przeznaczenia terenu;

66) drogi transportw rolnego;
67) drogi dojazdowe do grwntów leśnach.

2. Ustala siz nastzpujące grupy kategorii przezna-
czenia terenu:
1) wsłwgi podstawowe– obejmującą nastzpują-

ce kategorie przeznaczeS:
a) handel detaliczny małopowierzchniowy,
b) gastronomia,
c) drobne usługi rozrywki,
d) biura,
e) usługi drobne;

2) wsłwgi wliczne – obejmującą nastzpujące ka-
tegorie przeznaczeS:
a) handel detaliczny małopowierzchniowy,
b) gastronomia;

3) zdrowie i opieka społeczna – obejmującą
nastzpujące kategorie przeznaczeS:
a) szpitale,
b) poradnie medyczne,
c) pracownie medyczne,
d) ołobki,
e) obiekty pomocy społecznej,
f) obiekty lecznictwa zwierząt;

4) wachowanie i nawczanie – obejmującą na-
stzpujące kategorie przeznaczeS:
a) edukacja,
b) obiekty kształcenia dodatkowego,
c) obiekty naukowe i badawcze;

5) kwltwra – obejmującą nastzpujące kategorie
przeznaczeS:
a) widowiskowe obiekty kultury,
b) obiekty upowszechniania kultury,
c) wystawy i ekspozycje,
d) obiekty sakralne,
e) obiekty kongresowe i konferencyjne;

6) sport i rekreacja – obejmującą nastzpujące
kategorie przeznaczeS:
a) terenowe urządzenia sportowe,
b) kryte urządzenia sportowe,
c) place zabaw,
d) łąki rekreacyjne,
e) zieleS parkowa;

7) twrastaka – obejmującą nastzpujące katego-
rie przeznaczeS:
a) hotele,
b) kempingi;

8) orsłwga transportw obejmującą nastzpujące
kategorie przeznaczeS:
a) obsługa pojazdów,
b) naprawa pojazdów;

9) orsłwga prodwkcji:
a) magazyny i handel hurtowy,
b) bazy budowlane i sprzztowe,
c) bazy transportowe,
d) centra logistyczne,
e) giełdy towarowe;

10) zieleń – obejmującą nastzpujące kategorie
przeznaczeS:
a) lasy,
b) skwery,
c) zieleS parkowa,
d) łąki rekreacyjne;

11) rolnictwo – obejmującą nastzpujące katego-
rie przeznaczeS:
a) łąki,
b) uprawy polowe i sady;

12) infrastrwktwra drogowa – obejmującą nastz-
pujące kategorie przeznaczeS;
a) place,
b) drogi wewnztrzne,
c) ciągi piesze,
d) ciągi rowerowe,
e) ciągi pieszo-rowerowe,
f) obiekty do parkowania;

13) wrządzenia infrastrwktwra technicznej –
obejmującą nastzpujące kategorie przezna-
czeS:
a) stacje transformatorowe,
b) stacje gazowe,
c) urządzenia wodociągowe,
d) urządzenia kanalizacyjne,
e) urządzenia telekomunikacyjne.

3. Na kaodym terenie dopuszcza siz zieleS, małą
architekturz i urządzenia budowlane towarzy-
szące kategoriom przeznaczenia dopuszczonym
na tym terenie.

R o z d z i a ł   2

Ustalenia ogólne dla całego orszarw orjętego
planei

§ 5

Obowiązują nastzpujące ustalenia dotyczące
ukształtowania zabudowy i zagospodarowania te-
renów:
1) o ile ustalenia dla terenów nie stanowią inaczej

dla budynków mieszkalnych wznoszonych,
a takoe przy nadbudowie budynków istnieją-
cych, obowiązują dachy strome o nachyleniu
połaci od 35° do 50°, o ile ustalenia dla tere-
nów nie stanowią inaczej, dopuszcza siz wpro-
wadzenie w dachach świetlików, lukarn itp. z
zastrzeoeniem § 9;

2) o ile ustalenia dla terenów nie stanowią inaczej
dla budynków niemieszkalnych dopuszcza siz
dachy strome o nachyleniu połaci od 35° do 500

i dachy płaskie, o nachyleniu połaci do 120;
3) w przypadku wznoszenia dachów stromych,

o ile ustalenia dla terenów nie stanowią inaczej,
obowiązuje pokrycie dachówką lub materiałem
dachówkopodobnym;

4) maksymalna wysokość budowli nie mooe prze-
kraczać 50 m;
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5) dopuszcza siz lokalizacjz wolno stojących garaoy
indywidualnych oraz budynków gospodarczych
i obiektów towarzyszących;

6) liczba kondygnacji nadziemnych obiektów, o
których mowa w pkt 5, nie mooe przekraczać 1;

7) nie dopuszcza siz ogrodzeS o monolitycznych
przzsłach wykonanych z betonowych elemen-
tów prefabrykowanych;

8) ustala siz zakaz zabudowy w pasie szerokości
12m od granic lasów;

9) ustala siz zakaz zabudowy w pasie szerokości
4m od brzegów cieków wodnych i rowów me-
lioracyjnych.

§ 6

1. Na terenach dróg wewnztrznych oraz terenach
przeznaczonych do realizacji lokalnych celów
publicznych dopuszcza siz lokalizacjz nośników
reklamowych, obiektów małej architektury, a
takoe tymczasowych obiektów usługowo-
handlowych zgodnie z ustaleniami dla terenów.

2. Powierzchnia uoytkowa tymczasowych obiek-
tów usługowo-handlowych, o których mowa w
ust. 1, nie mooe być wizksza nio 25 m2, a ich
wysokość nie mooe przekraczać 6m.

§ 7

1. Obszar planu leoy w zasizgu Głównego Zbiornika
Wód Podziemnych GZWP nr 319 „Subzbiornik
Prochowice – Środa Śląska” o projektowanym
statusie wysokiej ochrony.

2. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu
symbolami 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN,
7MN, 8MN,  MN, 10MN, 11MN, 12MN, 13MN,
14MN, 15MN, 16MN, 17MN, 18MN, 1 MN,
20MN, 21MN, 22MN, 23MN, 24MN, 25MN,
26MN obowiązują standardy akustyczne, okre-
ślone przepisami szczególnymi, jak dla zabudo-
wy mieszkaniowej jednorodzinnej;

3. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu
symbolami 1RM, 2RM, 3RM, 4RM, 5RM, 6RM,
7RM obowiązują standardy akustyczne, określo-
ne przepisami szczególnymi, jak dla zabudowy
zagrodowej.

§ 8

Obowiązują nastzpujące ustalenia dotyczące zasad
scalania i podziału nieruchomości:
1) dopuszcza siz scalenia i podziały nieruchomości;
2) powierzchnia nowo wydzielanej działki budowla-

nej nie mooe być mniejsza nio:
a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

1000 m²,
b) dla zabudowy zagrodowej 3000 m²,
o ile ustalenia dla terenów nie stanowią inaczej,
z zastrzeoeniem pkt 3;

3) w przypadkach uzasadnionych wzglzdami tere-
nowymi dopuszcza siz zmniejszenie powierzchni
działek, o których mowa w pkt 2, o nie wizcej
nio 10%;

4) obowiązuje zachowanie kąta połooenia granicy
działki do pasa drogowego w przedziale od 135º
do 45º;

5) zalecany podział na działki, zgodnie z rysunkiem
planu.

§ 9

1. Ustala siz strefz „OW” ochrony konserwator-
skiej, zgodnie z rysunkiem planu, w której za-
kres ochrony obejmuje znajdujące siz w niej
zabytki archeologiczne.

2. Na obszarze, o którym mowa w ust. 1, wszel-
kie inwestycje wymagają uzgodnienia w zakre-
sie prac ziemnych z właściwym organem
ochrony zabytków co do obowiązku prowa-
dzenia nadzoru archeologicznego i ratowni-
czych badaS archeologicznych.

3. W obrzbie stanowisk archeologicznych oraz w
przypadku odkryć zabytków archeologicznych
naleoy przeprowadzić ratownicze badania ar-
cheologiczne za pozwoleniem właściwych
słuob ochrony zabytków.

4. Ustala siz strefz „W” ochrony konserwator-
skiej, zgodnie z rysunkiem planu, w której
obowiązuje zakaz działaS inwestycyjnych nie-
związanych bezpośrednio z konserwacją i re-
waloryzacją terenu i obiektów zabytkowych.

5. Ustala siz strefz „e” ochrony konserwator-
skiej, w granicach wskazanych na rysunku
planu.

6. W strefie ochrony konserwatorskiej, o której
mowa w ust. 5, obowiązuje zakaz lokalizacji
nowej zabudowy z wyjątkiem budynków lub
budowli odtwarzających dawny układ urbani-
styczny, z uwzglzdnieniem ustaleS ust. 8
pkt 1, 2, 3, 4, 5, 7.

7. Ustala siz strefz “B” ochrony konserwatorskiej,
w granicach wskazanych na rysunku planu, w
której zakres ochrony obejmuje układ znajdują-
cej siz w niej zabudowy.

8. W strefie ochrony konserwatorskiej, o której
mowa w ust. 7, ustala siz:
1) obowiązek stosowania materiałów budow-

lanych harmonizujących z istniejącymi ele-
mentami historycznymi;

2) dla obiektów nowo powstających, rozbu-
dowywanych, przebudowywanych i moder-
nizowanych obowiązek nawiązania gabary-
tami, sposobem kształtowania bryły, dyspo-
zycji i kolorystyki elewacji, formy i podzia-
łów otworów okiennych i drzwiowych i za-
gospodarowania działki do istniejącej zabu-
dowy historycznej;

3) zakaz lokalizacji wolno stojących nośników
reklamowych;

4) dla budynków mieszkalnych obowiązuje
dach dwuspadowy, symetryczny, o nachy-
leniu połaci od 35° do 50°, kryty dachów-
ką ceramiczną;

5) obowiązują dachy w kolorze czerwonym;
6) dopuszcza siz lokalizacjz silosów jedynie o

wysokości nieprzekraczającej wysokości
sąsiedniej zabudowy, w miejscach nie
eskponowanych, osłoniztych zabudową lub
roślinnością;

7) zakaz lokalizacji konstrukcji wieoowych,
masztów związanych z urządzeniami prze-
kaźnikowymi, wiatrowych elektrowni siło-
wych.
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9. Ustala siz ochronz obszarów i obiektów ujz-
tych w wojewódzkiej i gminnej ewidencji i re-
jestrze zabytków, wskazanych na rysunku pla-
nu.

10. Dla obiektów, o których mowa w ust. 9,
ustala siz:
1) ochronz bryły, kształtu i geometrii dachu

wystzpujących obiektów zabytkowych;
2) utrzymanie, a w przypadku zniszczenia od-

tworzenie historycznego detalu architekto-
nicznego;

3) ochronz kształtu, rozmiarów i rozmieszcze-
nia otworów zgodne z historycznym wize-
runkiem budynku;

4) w przypadku konieczności przebicia nowych
otworów naleoy ja zharmonizować z zabyt-
kową elewacją budynku;

5) ochronz oryginalnej stolarki okien i drzwi;
6) obowiązek stosowania materiałów budow-

lanych harmonizujących z istniejącymi ele-
mentami historycznymi;

7) obowiązują dachy kryte dachówką cera-
miczną w kolorze czerwonym;

8) elementy elewacyjne instalacji technicznych
naleoy montować z uwzglzdnieniem warto-
ści zabytkowych obiektów.

11. Dla obszarów, o których mowa w ust. 9,
ustala siz ochronz elementów historycznego
układu przestrzennego i istniejącego drzewo-
stanu.

12. Prowadzenie wszelkich prac budowlanych przy
obszarach i obiektach, o których mowa w ust.
9, naleoy poprzedzić uzyskaniem wytycznych
konserwatorskich.

13. Na całym obszarze objztym opracowaniem
planu obowiązuje wymóg powiadamiania przez
Inwestora Wydziału Zabytków ercheologicz-
nych WUOZ we Wrocławiu o terminie rozpo-
czzcia i zakoSczenia prac ziemnych z co naj-
mniej 7-dniowym wyprzedzeniem, celem zor-
ganizowania nadzoru archeologiczno-konser-
watorskiego. W przypadku wystąpienia zabyt-
ków i obiektów archeologicznych zostaną
podjzte ratownicze badania wykopaliskowe,
prowadzone przez uprawnionego archeologa,
za pozwoleniem konserwatorskim.

§ 10

1. Ustala siz strefz ochrony sanitarnej cmentarza
oznaczoną na rysunku planu.

2. Dla strefy, o której mowa w ust. 1, obowiązuje
zakaz lokalizacji zabudowaS mieszkalnych, za-
kładów produkujących artykuły oywnościowe,
zakładów oywienia zbiorowego, a takoe zakła-
dów przechowujących artykuły oywności oraz
studzien, źródeł i strumieni słuoących do czerpa-
nia wody do picia i potrzeb gospodarczych.

3. Dopuszcza siz odstzpstwa od ustalenia zawar-
tego w ust. 2 pod warunkiem uzgodnienia z
właściwym inspektorem sanitarnym.

§ 11

1. Dojazd do terenów dopuszcza siz z przyległych
dróg dojazdowych, lokalnych, wewnztrznych lub
ciągów pieszo-jezdnych, o ile ustalenia dla tere-
nów nie stanowią inaczej.

2. Obowiązują nastzpujące ustalenia dotyczące
parkowania pojazdów:
1) co najmniej 1 miejsce parkingowe na miesz-

kanie w zabudowie wielorodzinnej;
2) co najmniej 2 miejsca parkingowe na budy-

nek mieszkalny jednorodzinny;
3) co najmniej 1 miejsce parkingowe na 40 m²

powierzchni uoytkowej dla usług;
4) co najmniej 0,8 miejsca parkingowego na

1 miejsce pracy dla budynków produkcyj-
nych.

3. Miejsca postojowe, o których mowa w ust. 2,
naleoy sytuować na działce lub działkach, na
których usytuowany jest obiekt, któremu te
miejsca towarzyszą.

§ 12

Obowiązują nastzpujące ustalenia w zakresie infra-
strwktwra technicznej:
1) dopuszcza siz infrastrukturz techniczną;
2) zaopatrzenie w wodz dopuszcza siz z sieci

wodociągowej;
3) odprowadzenie ścieków komunalnych dopusz-

cza siz siecią kanalizacji sanitarnej, z zastrze-
oeniem pkt 4;

4) do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej do-
puszcza siz odprowadzenie ścieków do szczel-
nych zbiorników bezodpływowych;

5) zakazuje siz odprowadzania wód opadowych i
roztopowych do urządzeS melioracyjnych;

6) wody opadowe i roztopowe odprowadzać na-
leoy do ziemi na obszarze, do którego uoyt-
kownik posiada tytuł prawny, lub do urządzeS
kanalizacji deszczowej;

7) zarurowanie rowów melioracyjnych, przekra-
czanie rowów ciągami komunikacyjnymi oraz
sieciami infrastruktury technicznej dopuszcza
siz pod warunkiem wcześniejszego uzyskania
pozwolenia wodnoprawnego;

8) dla otwartych cieków wodnych oraz rowów
melioracyjnych ustala siz obowiązek pozosta-
wienia wolnego pasa terenu o szerokości co
najmniej 4 m , wzdłuo górnej krawzdzi jednej
ze skarp brzegów cieków, umooliwiającego
prowadzenie prac konserwacyjnych;

9) dopuszcza siz zaopatrzenie w gaz z sieci ga-
zowej lub zbiorników indywidualnych;

10) dopuszcza siz zaopatrzenie w ciepło z lokal-
nych źródeł ciepła;

11) sieci elektroenergetyczne niskiego napizcia
dopuszcza siz wyłącznie jako podziemne;

12) sieci telekomunikacyjne dopuszcza siz wyłącz-
nie jako podziemne;

13) w zakresie gromadzenia i usuwania odpadów
obowiązują zasady określone w przepisach
szczególnych i aktach prawa miejscowego;

14) ustala siz strefz ochronną gazociągów:
a) podwyoszonego, średniego ciśnienia relacji

Środa Śląska – Ciechów o parametrach
technicznych DN 150 i PN 1.6 MPa;

b) wysokiego ciśnienia relacji Załzcze – Rad-
kowice – Zgorzelec o parametrach tech-
nicznych DN300 i PN 6.3 MPa;

o szerokości 50 m, mierząc po 25 m po obu
stronach gazociągu, licząc od jego osi;
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15) w strefie, o której mowa w pkt 14, pokazanej
na rysunku planu, obowiązują nastzpujące
ustalenia:
a) zakaz lokalizacji zabudowy,
b) zakaz sadzenia drzew i krzewów,
c) zagospodarowanie zielenią niską w pasie

4 m – po 2 m od osi gazociągu, z wyjąt-
kiem terenów rolnych;

d) dopuszcza siz lokalizacjz sieci podziemnego
uzbrojenia technicznego po uzgodnieniu i na
warunkach określonych przez zarządcz ga-
zociągu,

e) zakaz prowadzenia działalności mogącej za-
grozić trwałości gazociągu podczas eksplo-
atacji;

16) dopuszcza siz mooliwość zmniejszenia stref,
o których mowa w pkt 14, zgodnie z przepi-
sami szczególnymi.

§ 13

Nastzpujące tereny ustala siz jako obszary przezna-
czone na cele publiczne: 1KDZ, 2KDZ, 3KDZ,
1KDL, 1KDD, 2KDD, 3KDD, 4KDD, 5KDD, 6KDD,
7KDD, 8KDD,  KDD, 10KDD, 11KDD, 12KDD,
13KDD, 14KDD, 15KDD, 16KDD, 1KDP, 2KDP,
3KDP, 4KDP, 5KDP, 6KDP, 7KDP, 8KDP,  KDP,
10KDP, 11KDP, 12KDP, 13KDP, 1UP, 2UP,
1ZP/US, 1US, 1IT, 2IT, 1E, 2E, 3E, 1G, 1K.

R o z d z i a ł   3

Ustalenia szczegółowe

§ 14

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu
symbolami 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN,
7MN, 8MN,  MN, 10MN, 11MN, 12MN, 13MN,
14MN, 15MN, 16MN, 17MN, 18MN, 1 MN,
20MN, 21MN, 22MN, 23MN, 24MN, 25MN,
26MN ustala siz przeznaczenie:
1) podstawowe:

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, w
układzie wolno stojącym,

b) zabudowa zagrodowa i agroturystyka;
2) uzupełniające:

a) usługi podstawowe,
b) pracownie artystyczne,
c) kryte urządzenia sportowe,
d) terenowe urządzenia sportowe,
e) place zabaw,
f) wody powierzchniowe,
g) infrastruktura drogowa,
h) urządzenia infrastruktury technicznej.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowią-
zują nastzpujące ustalenia dotyczące ukształto-
wania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości

6 m, o ile na rysunku planu nie ustalono ina-
czej, z zastrzeoeniem pkt 2;

2) istniejące budynki i budowle wykraczające
całkowicie lub czzściowo poza nieprzekra-
czalną liniz zabudowy nie mogą być w tej
czzści lub całości rozbudowywane, a jedynie
remontowane;

3) obowiązujące linie zabudowy w odległości
6 m, o ile na rysunku planu nie ustalono ina-
czej;

4) wysokość budynków nie mooe być wizksza
nio 9 m;

5) liczba kondygnacji nadziemnych budynków
nie mooe być wizksza nio 2;

6) dla terenów oznaczonych symbolami 7MN,
8MN, 16MN, 17MN, 18MN, 1 MN, 21MN,
22MN, 23MN, 24MN, 25MN, 26MN dopusz-
cza siz dachy strome o nachyleniu połaci od
35° do 500 i dachy płaskie, o nachyleniu po-
łaci do 120;

7) obszar zabudowany nie mooe przekraczać
30% powierzchni działki budowlanej;

8) co najmniej 30% powierzchni działki budow-
lanej musi stanowić powierzchnia biologicznie
czynna, z wyłączeniem działek przeznaczo-
nych na infrastrukturz drogową i urządzenia
infrastruktury technicznej;

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowią-
zują nastzpujące ustalenia dotyczące systemu
transportowego:
1) dojazd do terenów dopuszcza siz z przyle-

głych dróg dojazdowych, lokalnych, we-
wnztrznych lub ciągów pieszo-jezdnych z za-
strzeoeniem pkt 2 i 3;

2) dopuszcza siz dojazd do terenu 1MN od drogi
1nDZ,

3) dopuszcza siz dojazd do terenów 2MN, 4MN,
5MN, 6MN od drogi 2nDZ.

§ 15

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu
symbolami 1RM, 2RM, 3RM, 4RM, 5RM, 6RM,
7RM ustala siz przeznaczenie:
1) podstawowe:

a) zabudowa zagrodowa i agroturystyka,
b) uprawy szklarniowe;

2) uzupełniające:
a) wody powierzchniowe,
b) infrastruktura drogowa,
c) urządzenia infrastruktury technicznej.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowią-
zują nastzpujące ustalenia dotyczące ukształto-
wania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości

6 m, o ile na rysunku planu nie ustalono ina-
czej, z zastrzeoeniem pkt 2;

2) istniejące budynki i budowle wykraczające
całkowicie lub czzściowo poza nieprzekra-
czalną liniz zabudowy nie mogą być w tej
czzści lub całości rozbudowywane, a jedynie
remontowane;

3) obszar zabudowany nie mooe przekraczać
60% powierzchni działki budowlanej;

4) co najmniej 30% powierzchni działki budow-
lanej musi stanowić powierzchnia biologicznie
czynna, z wyłączeniem działek przeznaczo-
nych na infrastrukturz drogową i urządzenia
infrastruktury technicznej;

5) maksymalna wysokość budynków nie mooe
przekraczać 9 m;

6) liczba kondygnacji nadziemnych budynków
nie mooe być wizksza nio 2;
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7) dla terenów oznaczonych symbolami 6RM,
7RM dopuszcza siz dachy strome o nachyle-
niu połaci od 35° do 500 i dachy płaskie, o
nachyleniu połaci do 120.

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowią-
zują nastzpujące ustalenia dotyczące systemu
transportowego:
1) dojazd do terenów dopuszcza siz z przyle-

głych dróg dojazdowych, lokalnych, we-
wnztrznych lub ciągów pieszo-jezdnych z za-
strzeoeniem pkt 2;

2) dopuszcza siz dojazd do terenu 3RM od drogi
2nDZ.

§ 16

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu
symbolami 1MN/U, 2MN/U, 3MN/U, 4MN/U,
5MN/U, 6MN/U, 7MN/U, 8MN/U,  MN/U ustala
siz przeznaczenie:
1) podstawowe :

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, w
układzie wolno stojącym,

b) zabudowa zagrodowa i agroturystyka,
c) usługi podstawowe,
d) pracownie artystyczne,
e) kultura,
f) sport i rekreacja,
g) turystyka,
h) zdrowie i opieka społeczna,
i) rozrywka,
j) wychowanie i nauczanie;

2) uzupełniające:
a) obsługa transportu,
b) wody powierzchniowe,
c) infrastruktura drogowa,
d) urządzenia infrastruktury technicznej.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowią-
zują nastzpujące ustalenia dotyczące ukształto-
wania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości

6 m, o ile na rysunku planu nie ustalono ina-
czej, z zastrzeoeniem pkt 2;

2) istniejące budynki i budowle wykraczające
całkowicie lub czzściowo poza nieprzekra-
czalną liniz zabudowy nie mogą być w tej
czzści lub całości rozbudowywane, a jedynie
remontowane;

3) maksymalna wysokość budynków nie mooe
przekraczać 12 m;

4) liczba kondygnacji nadziemnych budynków
nie mooe być wizksza nio 3, przy czym trze-
cia kondygnacja wyłącznie w formie podda-
sza uoytkowego;

5) dla terenów oznaczonych symbolami 1MN/U,
2MN/U, 8MN/U,  MN/U dopuszcza siz dachy
strome o nachyleniu połaci od 35° do 500

i dachy płaskie, o nachyleniu połaci do 120;
6) obszar zabudowany nie mooe przekraczać

60% powierzchni działki budowlanej;
7) co najmniej 30% powierzchni działki budow-

lanej musi stanowić powierzchnia biologicznie
czynna, z wyłączeniem działek przeznaczo-
nych na infrastrukturz drogową i urządzenia
infrastruktury technicznej.

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowią-
zują nastzpujące ustalenia dotyczące systemu
transportowego:
1) dojazd do terenów dopuszcza siz z przyle-

głych dróg dojazdowych, lokalnych, we-
wnztrznych lub ciągów pieszo-jezdnych z za-
strzeoeniem pkt 2, 3 i 4;

2) dopuszcza siz dojazd do terenu 1MN/U od
drogi 1KDZ;

3) dopuszcza siz dojazd do terenu 7MN/U od
drogi 2KDZ;

4) dopuszcza siz dojazd do terenu  MN/U od
dróg 2KDZ i 3KDZ.

§ 17

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu
symbolami 1MW, 2MW, 3MW, 4MW, 5MW,
6MW, 7MW ustala siz przeznaczenie:
1) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielo-

rodzinna;
2) uzupełniające:

a) usługi podstawowe,
b) pracownie artystyczne,
c) infrastruktura drogowa,
d) urządzenia infrastruktury technicznej.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowią-
zują nastzpujące ustalenia dotyczące ukształto-
wania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości

6 m, o ile na rysunku planu nie ustalono ina-
czej, z zastrzeoeniem pkt 2;

2) istniejące budynki i budowle wykraczające
całkowicie lub czzściowo poza nieprzekra-
czalną liniz zabudowy nie mogą być w tej
czzści lub całości rozbudowywane, a jedynie
remontowane;

3) obowiązuje wznoszenie budynków w układzie
kalenicowym;

4) obszar zabudowany nie mooe przekraczać
50% powierzchni działki budowlanej;

5) co najmniej 25% powierzchni działki budow-
lanej musi stanowić powierzchnia biologicznie
czynna, z wyłączeniem działek przeznaczo-
nych na infrastrukturz drogową i urządzenia
infrastruktury technicznej;

6) maksymalna wysokość budynków nie mooe
przekraczać 12 m;

7) liczba kondygnacji nadziemnych budynków
nie mooe być wizksza nio 3.

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowią-
zują nastzpujące ustalenia dotyczące systemu
transportowego:
1) dojazd do terenów dopuszcza siz z przyle-

głych dróg dojazdowych, lokalnych, we-
wnztrznych lub ciągów pieszo-jezdnych z za-
strzeoeniem pkt 2;

2) dopuszcza siz dojazd do terenu 7MW od dro-
gi 2nDZ.

§ 18

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 1MW/U ustala siz przeznaczenie:
1) podstawowe:

a) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,
b) usługi podstawowe,
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c) pracownie artystyczne,
d) kultura,
e) sport i rekreacja,
f) turystyka,
g) zdrowie i opieka społeczna,
h) rozrywka,
i) wychowanie i nauczanie;

2) uzupełniające:
a) infrastruktura drogowa,
b) urządzenia infrastruktury technicznej.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowią-
zują nastzpujące ustalenia dotyczące ukształto-
wania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości

6 m, o ile na rysunku planu nie ustalono ina-
czej;

2) maksymalna wysokość budynków nie mooe
przekraczać 15 m;

3) liczba kondygnacji nadziemnych budynków
nie mooe być wizksza nio 4.

4) obszar zabudowany nie mooe przekraczać
50% powierzchni działki budowlanej;

5) co najmniej 25% powierzchni działki budow-
lanej musi stanowić powierzchnia biologicznie
czynna, z wyłączeniem działek przeznaczo-
nych na infrastrukturz drogową i urządzenia
infrastruktury technicznej.

3. Dojazd do terenu dopuszcza siz od drogi 2nDZ.

§ 19

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu
symbolami 1U, 2U, 3U, 4U ustala siz przezna-
czenie:
1) podstawowe:

a) usługi podstawowe,
b) pracownie artystyczne,
c) kultura,
d) sport i rekreacja,
e) turystyka,
f) zdrowie i opieka społeczna,
g) wychowanie i nauczanie,
h) rozrywka,
i) produkcja drobna,
j) obsługa transportu;

2) uzupełniające:
a) infrastruktura drogowa,
b) urządzenia infrastruktury technicznej.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowią-
zują nastzpujące ustalenia dotyczące ukształto-
wania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości

6 m, o ile na rysunku planu nie ustalono ina-
czej, z zastrzeoeniem pkt 2;

2) istniejące budynki i budowle wykraczające
całkowicie lub czzściowo poza nieprzekra-
czalną liniz zabudowy nie mogą być w tej
czzści lub całości rozbudowywane, a jedynie
remontowane;

3) obszar zabudowany nie mooe przekraczać
70% powierzchni działki budowlanej;

4) co najmniej 15% powierzchni działki budow-
lanej musi stanowić powierzchnia biologicznie
czynna, z wyłączeniem działek przeznaczo-
nych na infrastrukturz drogową i urządzenia
infrastruktury technicznej;

5) maksymalna wysokość budynków nie mooe
przekraczać 12 m;

6) liczba kondygnacji nadziemnych budynków
nie mooe być wizksza nio 3.

§ 20

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu
symbolami 1UP, 2UP ustala siz przeznaczenie:
1) podstawowe:

a) kultura,
b) sport i rekreacja,
c) zdrowie i opieka społeczna,
d) wychowanie i nauczanie;

2) uzupełniające:
a) infrastruktura drogowa,
b) urządzenia infrastruktury technicznej.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowią-
zują nastzpujące ustalenia dotyczące ukształto-
wania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości

6 m, o ile na rysunku planu nie ustalono ina-
czej;

2) obszar zabudowany nie mooe przekraczać
70% powierzchni działki budowlanej;

3) co najmniej 15% powierzchni działki budow-
lanej musi stanowić powierzchnia biologicznie
czynna, z wyłączeniem działek przeznaczo-
nych na infrastrukturz drogową i urządzenia
infrastruktury technicznej;

4) maksymalna wysokość budynków nie mooe
przekraczać 15 m;

5) liczba kondygnacji nadziemnych budynków
nie mooe być wizksza nio 3.

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowią-
zują nastzpujące ustalenia dotyczące systemu
transportowego:
1) dojazd do terenów dopuszcza siz z przyle-

głych dróg dojazdowych, lokalnych, we-
wnztrznych lub ciągów pieszo-jezdnych z za-
strzeoeniem pkt 2;

2) dopuszcza siz dojazd do terenu 2UP od drogi
2nDZ.

§ 21

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 1UK ustala siz przeznaczenie:
1) podstawowe: obiekty sakralne;
2) uzupełniające:

a) infrastruktura drogowa,
b) urządzenia infrastruktury technicznej.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowią-
zują nastzpujące ustalenia dotyczące ukształto-
wania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 6
m, o ile na rysunku planu nie ustalono inaczej.

§ 22

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 1ZP/US ustala siz przeznaczenie:
1) podstawowe:

a) sport i rekreacja,
b) zieleS;

2) uzupełniające:
a) usługi podstawowe,
b) infrastruktura drogowa,
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c) urządzenia infrastruktury technicznej.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowią-

zują nastzpujące ustalenia dotyczące ukształto-
wania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości

6 m, o ile na rysunku planu nie ustalono ina-
czej;

2) obszar zabudowany nie mooe przekraczać
20% powierzchni działki budowlanej;

3) co najmniej 25% powierzchni działki budow-
lanej musi stanowić powierzchnia biologicznie
czynna, z wyłączeniem działek przeznaczo-
nych na infrastrukturz drogową i urządzenia
infrastruktury technicznej;

4) maksymalna wysokość budynków nie mooe
przekraczać 12 m;

5) liczba kondygnacji nadziemnych budynków
nie mooe być wizksza nio 2.

§ 23

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 1RU ustala siz przeznaczenie:
1) podstawowe:

a) uprawy polowe i sady,
b) uprawy szklarniowe,
c) chów i hodowla zwierząt,
d) zieleS;
2) uzupełniające:
a) zabudowa zagrodowa,
b) telekomunikacja,
c) infrastruktura drogowa,
d) urządzenia infrastruktury technicznej.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowią-
zują nastzpujące ustalenia dotyczące ukształto-
wania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości

6 m, o ile na rysunku planu nie ustalono ina-
czej, z zastrzeoeniem pkt 2;

2) istniejące budynki i budowle wykraczające
całkowicie lub czzściowo poza nieprzekra-
czalną liniz zabudowy nie mogą być w tej
czzści lub całości rozbudowywane, a jedynie
remontowane;

3) obszar zabudowany nie mooe przekraczać
50% powierzchni działki budowlanej;

4) co najmniej 30% powierzchni działki budow-
lanej musi stanowić powierzchnia biologicznie
czynna, z wyłączeniem działek przeznaczo-
nych na infrastrukturz drogową i urządzenia
infrastruktury technicznej;

5) maksymalna wysokość budynków nie mooe
przekraczać 12 m;

6) liczba kondygnacji nadziemnych budynków
nie mooe być wizksza nio 3.

§ 24

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu
symbolami 1AG, 2AG, 3AG, 4AG ustala siz
przeznaczenie:
1) podstawowe:

a) produkcja,
b) produkcja drobna,
c) obsługa produkcji,
d) obsługa transportu,
e) zdrowie i opieka społeczna,

f) usługi podstawowe,
g) magazyny i handel hurtowy,
h) zieleS;

2) uzupełniające:
a) mieszkania towarzyszące,
b) infrastruktura drogowa,
c) bocznice kolejowe,
d) linie kolejowe,
e) telekomunikacja,
f) urządzenia infrastruktury technicznej.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowią-
zują nastzpujące ustalenia dotyczące ukształto-
wania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
1) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości

6 m, o ile na rysunku planu nie ustalono ina-
czej;

2) obszar zabudowany nie mooe przekraczać
70% powierzchni działki budowlanej;

3) co najmniej 20% powierzchni działki budow-
lanej musi stanowić powierzchnia biologicznie
czynna, z wyłączeniem działek przeznaczo-
nych na infrastrukturz drogową i urządzenia
infrastruktury technicznej;

4) maksymalna wysokość budynków nie mooe
przekraczać 20 m;

5) liczba kondygnacji nadziemnych budynków
nie mooe być wizksza nio 3;

6) dopuszcza siz wydzielenie działek budowla-
nych wyłącznie z bezpośrednim dostzpem do
drogi publicznej lub wewnztrznej;

7) dopuszcza siz wydzielenie działki bez dostzpu
do drogi wyłącznie w przypadku, kiedy słuoy
to powizkszeniu innej działki mającej dostzp
do drogi publicznej lub wewnztrznej;

8) szerokość pasa drogowego wydzielanych
dróg wewnztrznych nie mooe być mniejsza
nio 10 m;

9) w przypadku wydzielania dróg wewnztrznych
o nieprzelotowym zakoSczeniu obowiązuje
zorganizowanie placów do zawracania;

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowią-
zują nastzpujące ustalenia dotyczące systemu
transportowego:
1) dojazd do terenów dopuszcza siz z przyle-

głych dróg dojazdowych, lokalnych, we-
wnztrznych lub ciągów pieszo-jezdnych z za-
strzeoeniem pkt 2;

2) dopuszcza siz dojazd do terenu 1eG od drogi
1nDZ;

3) dopuszcza siz dojazd do terenów 2eG, 3eG,
4eG od drogi 2nDZ.

§ 25

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 1ZC ustala siz przeznaczenie:
1) podstawowe: cmentarz;
2) uzupełniające:

a) usługi drobne,
b) infrastruktura drogowa,
c) urządzenia infrastruktury technicznej.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowią-
zuje nastzpujące ustalenie dotyczące ukształto-
wania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
maksymalna wysokość budynków nie mooe
przekraczać 12 m.
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§ 26

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu
symbolami 1ZP, 2ZP, 3ZP, 4ZP, 5ZP, 6ZP ustala
siz przeznaczenie:
1) podstawowe:

a) zieleS,
b) terenowe urządzenia sportowe,
c) place zabaw;

2) uzupełniające:
a) infrastruktura drogowa,
b) urządzenia infrastruktury technicznej.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowią-
zują nastzpujące ustalenia dotyczące ukształto-
wania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
co najmniej 70% powierzchni działki budowlanej
musi stanowić powierzchnia biologicznie czyn-
na, z wyłączeniem działek przeznaczonych na in-
frastrukturz drogową i urządzenia infrastruktury
technicznej.

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowią-
zują nastzpujące ustalenia dotyczące systemu
transportowego:
1) dojazd do terenów dopuszcza siz z przyle-

głych dróg dojazdowych, lokalnych, we-
wnztrznych lub ciągów pieszo-jezdnych z za-
strzeoeniem pkt 2;

2) dopuszcza siz dojazd do terenu 3ZP od drogi
2nDZ.

§ 27

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu sym-
bolami 1R, 2R ustala siz przeznaczenie:
1) podstawowe: rolnictwo;
2) uzupełniające:

a) wody powierzchniowe,
b) drogi dojazdowe do gruntów rolnych,
c) urządzenia infrastruktury technicznej.

§ 28

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu sym-
bolami 1ZL, 2ZL ustala siz przeznaczenie:
1) podstawowe: lasy;
2) uzupełniające:

a) wody powierzchniowe,
b) drogi dojazdowe do gruntów leśnych,
c) urządzenia infrastruktury technicznej.

§ 29

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu sym-
bolami 1WS, 2WS, 3WS, 4WS, 5WS, 6WS ustala
siz jako przeznaczenie:
1) wody powierzchniowe,
2) przystanie.

§ 30

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu sym-
bolami 1IT, 2IT ustala siz jako przeznaczenie urzą-
dzenia infrastruktury technicznej.

§ 31

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu sym-
bolami 1E, 2E, 3E ustala siz jako przeznaczenie
stacje transformatorowe.

§ 32

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem 1G ustala siz jako przeznaczenie stacje gazo-
we.

§ 33

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem 1K ustala siz jako przeznaczenie urządzenia
kanalizacyjne.

§ 34

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu sym-
bolami 1KS, 2KS, 3KS, ustala siz przeznaczenie:
1) podstawowe: obiekty do parkowania;
2) uzupełniające:

a) usługi uliczne,
b) urządzenia infrastruktury technicznej.

§ 35

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu
symbolami 1KDZ, 4KDZ ustala siz przeznacze-
nie:
1) podstawowe: droga publiczna, klasy zbior-

czej;
2) uzupełniające:
a) urządzenia infrastruktury technicznej,
b) usługi uliczne.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, obowią-
zują nastzpujące ustalenia dotyczące zagospoda-
rowania terenu:
1) szerokość w liniach rozgraniczających zmien-

na, zgodnie z rysunkiem planu;
2) obowiązuje ścieoka pieszo-rowerowa o sze-

rokości 3 m.

§ 36

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 2KDZ ustala siz przeznaczenie:
1) podstawowe: droga publiczna, klasy zbior-

czej;
2) uzupełniające:

a) urządzenia infrastruktury technicznej,
b) usługi uliczne.

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowią-
zują nastzpujące ustalenia dotyczące zagospoda-
rowania terenu:
1) szerokość w liniach rozgraniczających zmien-

na, zgodnie z rysunkiem planu;
2) obowiązują obustronne chodniki.

§ 37

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 3KDZ ustala siz przeznaczenie:
1) podstawowe: droga publiczna, klasy zbior-

czej;
2) uzupełniające:

a) urządzenia infrastruktury technicznej,
b) usługi uliczne.

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowią-
zują nastzpujące ustalenia dotyczące zagospoda-
rowania terenu:
1) szerokość w liniach rozgraniczających zmien-

na, zgodnie z rysunkiem planu;
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2) co najmniej jednostronny chodnik od strony
planowanej zabudowy.

§ 38

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 1KDL ustala siz przeznaczenie:
1) podstawowe: droga publiczna, klasy lokalnej;
2) uzupełniające:

a) urządzenia infrastruktury technicznej,
b) usługi uliczne.

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowią-
zują nastzpujące ustalenia dotyczące zagospoda-
rowania terenu:
1) szerokość w liniach rozgraniczających zmien-

na, zgodnie z rysunkiem planu;
2) obowiązuje jednostronny chodnik.

§ 39

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu
symbolami 1KDD, 2KDD, 3KDD, 4KDD, 5KDD,
6KDD, 7KDD, 8KDD,  KDD, 10KDD, 11KDD,
12KDD, 13KDD, 14KDD, 15KDD, 16KDD ustala
siz przeznaczenie:
1) podstawowe: droga publiczna klasy dojaz-

dowej;
2) uzupełniające:

a) urządzenia infrastruktury technicznej,
b) usługi uliczne.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, obowią-
zują nastzpujące ustalenia dotyczące zagospoda-
rowania terenu:
1) szerokość w liniach rozgraniczających zmien-

na, zgodnie z rysunkiem planu;
2) dopuszcza siz co najmniej jednostronny

chodnik od strony planowanej zabudowy;
3) ścieoka rowerowa, zieleS przyuliczna w za-

leoności od lokalnych uwarunkowaS.

§ 40

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu
symbolami 1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW,
5KDW, 6KDW, 7KDW, 8KDW,  KDW, 10KDW,
11KDW ustala siz przeznaczenie:
1) podstawowe: niepubliczna droga wewnztrz-

na;
2) uzupełniające:
a) urządzenia infrastruktury technicznej,
b) usługi uliczne.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, obowią-
zują nastzpujące ustalenia dotyczące zagospoda-
rowania terenu:
1) szerokość w liniach rozgraniczających zmien-

na, zgodnie z rysunkiem planu;

2) dopuszcza siz co najmniej jednostronny
chodnik od strony planowanej zabudowy;

3) ścieoka rowerowa, zieleS przyuliczna w za-
leoności lokalnych uwarunkowaS.

§ 41

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu
symbolami 1KDP, 2KDP, 3KDP, 4KDP, 5KDP,
6KDP, 7KDP, 8KDP,  KDP, 10KDP, 11KDP,
12KDP, 13KDP ustala siz przeznaczenie:
1) podstawowe: publiczna infrastruktura dro-

gowa;
2) uzupełniające: urządzenia infrastruktury tech-

nicznej.
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, obowią-

zują nastzpujące ustalenia dotyczące zagospoda-
rowania terenu:
1) szerokość w liniach rozgraniczających zmien-

na, zgodnie z rysunkiem planu;
2) dopuszcza siz co najmniej jeden chodnik;
3) ścieoka rowerowa, zieleS w zaleoności od lo-

kalnych uwarunkowaS.

R o z d z i a ł   4

Ustalenia końcowe

§ 42

Wraz z wejściem w oycie niniejszej uchwały tracą
moc prawną plany miejscowe uchwalone uchwałą
Rady Gminy i Miasta w Środzie Śląskiej nr IV/27/02
z dnia 30 grudnia 2002 r. oraz uchwałą
nr VII/41/99 z dnia 24 lutego 1999 r.

§ 43

Zgodnie art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym określa siz stawkz
procentową, słuoącą naliczaniu jednorazowej opłaty
od wzrostu wartości nieruchomości, w wysokości
30%.

§ 44

Wykonanie uchwały powierza siz Burmistrzowi
Środy Śląskiej.

§ 45

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

PRZ WODNICZŚCY ReDY

ZBIGNIEW SOZAŃSKI
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Załącznik nr 1 do wchwała Rada Miejskiej
w Środzie Śląskiej nr XXVII/236/0  z dnia
28 stacznia 200  r. (poz. 1087)
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Załącznik nr 2 do wchwała Rada Miejskiej
w Środzie Śląskiej nr XXVII/236/0  z dnia
28 stacznia 200  r. (poz. 1087)

w sprawie wchwalenia iiejscowego planw zagospodarowania przestrzennego orejiwjące-
go orszar wsi Ciechów, zawierająca rozstrzagnięcie o sposorie realizacji zapisanach w
planie inwestacji z zakresw infrastrwktwra technicznej, które należą do zadań własnach
                                      giina, oraz zasadach ich finansowania

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 ze zm.) i art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 3
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001 roku Nr 142,
poz. 1591 ze zm.) oraz art. 184 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach
publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Miejska rozstrzyga, co
nastzpuje:

§ 1

Sposób realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej:
1) Zadania w zakresie realizacji dróg gminnych przewidzianych w planie prowadzić bzdzie

gmina Środa Śląska.
2) Zadania w zakresie infrastruktury technicznej prowadzić bzdą właściwe przedsizbior-

stwa, w kompetencji których leoy rozwój sieci:
a) wodociągowej,
b) kanalizacji sanitarnej,
c) energetycznej,
d) gazowej,
e) cieplnej,
zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz na podstawie
przepisów odrzbnych. Zadania w zakresie gospodarki odpadami realizowane bzdą
zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z planem
gospodarki odpadami oraz na podstawie przepisów odrzbnych.

3) Inwestycje realizowane mogą być etapowo w zaleoności od wielkości środków prze-
znaczonych na inwestycje.

§ 2

Zgodnie z zasadami finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej określo-
nych w planie, finansowanie inwestycji bzdzie siz odbywać poprzez:
1) Wydatki z budoetu gminy.
2) Współfinansowanie środkami zewnztrznymi, poprzez budoet gminy – w ramach miz-

dzy innymi:
a) dotacji unijnych,
b) dotacji samorządu województwa,
c) dotacji i pooyczek z funduszy celowych,
d) kredytów i pooyczek bankowych,
e) innych środków zewnztrznych;
f) udział inwestorów w finansowaniu w ramach porozumieS o charakterze cywilno-

prawnym lub w formie partnerstwa publiczno-prywatnego – „PPP”, a takoe właści-
cieli nieruchomości.
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Załącznik nr 3 do wchwała Rada Miejskiej
w Środzie Śląskiej nr XXVII/236/0  z dnia
28 stacznia 200  r. (poz. 1087)
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W WAŁBRZYCHU
NR XXXV/312/0 

z dnia 12 lutego 2009 r.

w sprawie ziiana wchwała nr XXXIV/160/04 Rada Miejskiej Wałrrzacha
z dnia 30 grwdnia 2004 r. w sprawie wtworzenia jednostki poiocniczej
Giina Wałrrzach pn. Wspólnota Saiorządowa „Lwriechów” i nadania
                                  statwtw tej jednostce ze ziianaii

Na podstawie art. 5 i art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samo-
rządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Miejska
Wałbrzycha uchwala, co nastzpuje:

§ 1

W uchwale nr XXXIV/160/04 Rady Miejskiej Wał-
brzycha z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie utwo-
rzenia jednostki pomocniczej Gminy Wałbrzych pn.
Wspólnota Samorządowa „Lubiechów”  i nadania
statutu tej jednostce, zmienionej uchwałą
nr XLVI/338/05 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia
25 listopada 2005 r. wprowadza siz nastzpujące
zmiany:
1. § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Rada pracuje w

oparciu o regulamin pracy przedłooony Radzie
Miejskiej do zatwierdzenia w terminie najpóźniej
2 miesizcy od dnia wyboru”.

2. § 13 otrzymuje brzmienie: „Przewodniczący
Zarządu przekazuje uchwały i kopie protokołu
Przewodniczącemu Rady Miejskiej oraz do wia-
domości nancelarii Prezydenta w terminie 7 dni
od dnia zebrania”.

3. § 18 otrzymuje brzmienie:
1) ust. 1 „nandydatów na Przewodniczącego,

Zastzpców, Sekretarza i Skarbnika Zarządu
zgłaszają członkowie Rady i ewentualnie uza-
sadniają zgłoszenie”.

2) ust. 2 „Warunkiem głosowania nad wyborem
kandydatów jest ich zgoda wyraoona ustnie
w czasie zebrania lub na piśmie w razie nie-
obecności ”.

3) ust. 3 „Głosowanie przeprowadza komisja
skrutacyjna wyłoniona spośród członków Ra-
dy”.

4. W § 25:
1) treść ust. 2 uzupełnia siz o zapis „i nr

P S L”,

2) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Na kaodej karcie
wykazu osób popierających kandydata
umieszcza siz imiz, nazwisko i adres za-
mieszkania tego nandydata”.

5. W § 39 dodaje siz ust. 5 „Rada Miejska zawie-
sza działalność Wspólnoty Samorządowej
w przypadku zmniejszenia składu Rady powo-
dującego brak kworum niezbzdnego do podej-
mowania uchwał związanych z jej działalnością,
a do zakoSczenia kadencji Rady zostało mniej nio
6 miesizcy”.

(Rozstrzygnizciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego Nn.II.0911-17/161/09 z dnia 16 marca
20009 r. stwierdzono niewaoność § 1 pkt 5)

§ 2

Wykonanie uchwały powierza siz Prezydentowi
Miasta Wałbrzycha.

§ 3

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

PRZ WODNICZŚCe
ReDY MI WSnI W

AGNIESZKA KOŁACZ-LESZCZYŃSKA
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W WAŁBRZYCHU
NR XXXV/313/0 

z dnia 12 lutego 2009 r.

w sprawie ziiana wchwała nr XXXIV/15 /04 Rada Miejskiej Wałrrzacha
z dnia 30 grwdnia 2004 r. w sprawie wtworzenia jednostki poiocniczej
Giina Wałrrzach pn. Wspólnota Saiorządowa „Rwsinowa, Kozice”
                   i nadania statwtw tej jednostce ze ziianaii

Na podstawie art. 5 i art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samo-
rządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Miejska
Wałbrzycha uchwala, co nastzpuje:

§ 1
W uchwale nr XXXIV/159/04 Rady Miejskiej Wał-
brzycha z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie utwo-
rzenia jednostki pomocniczej Gminy Wałbrzych pn.
Wspólnota Samorządowa „Rusinowa, nozice”
i nadania statutu tej jednostce, zmienionej uchwałą
nr XLVI/337/05 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia
25 listopada 2005 r. wprowadza siz nastzpujące
zmiany:
1. § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Rada pracuje w

oparciu o regulamin pracy przedłooony Radzie
Miejskiej do zatwierdzenia w terminie najpóźniej
2 miesizcy od dnia wyboru”.

2. § 13 otrzymuje brzmienie: „Przewodniczący
Zarządu przekazuje uchwały i kopie protokołu
Przewodniczącemu Rady Miejskiej oraz do wia-
domości nancelarii Prezydenta w terminie 7 dni
od dnia zebrania”.

3. § 18 otrzymuje brzmienie:
1) ust. 1 „nandydatów na Przewodniczącego,

Zastzpców, Sekretarza i Skarbnika Zarządu
zgłaszają członkowie Rady i ewentualnie uza-
sadniają zgłoszenie”.

2) ust. 2 „Warunkiem głosowania nad wyborem
kandydatów jest ich zgoda wyraoona ustnie
w czasie zebrania lub na piśmie w razie nie-
obecności ”.

3) ust. 3 „Głosowanie przeprowadza komisja
skrutacyjna wyłoniona spośród członków Ra-
dy”.

4. W § 25:
1) treść ust. 2 uzupełnia siz o zapis „i nr

P S L”,

2) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Na kaodej karcie
wykazu osób popierających kandydata
umieszcza siz imiz, nazwisko i adres za-
mieszkania tego nandydata”.

5. W § 39 dodaje siz ust. 5 „Rada Miejska zawie-
sza działalność Wspólnoty Samorządowej
w przypadku zmniejszenia składu Rady powo-
dującego brak kworum niezbzdnego do podej-
mowania uchwał związanych z jej działalnością,
a do zakoSczenia kadencji Rady zostało mniej nio
6 miesizcy”.

(Rozstrzygnizciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego Nn.II.0911-17/161/09 z dnia 16 marca
2009 r. stwierdzono niewaoność § 1 pkt 5)

§ 2

Wykonanie uchwały powierza siz Prezydentowi
Miasta Wałbrzycha.

§ 3

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

PRZ WODNICZŚCe
ReDY MI WSnI W

AGNIESZKA KOŁACZ-LESZCZYŃSKA
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W WAŁBRZYCHU
NR XXXV/314/0 

z dnia 12 lutego 2009 r.

w sprawie ziiana wchwała nr XXXIV/158/04 Rada Miejskiej Wałrrzacha
z dnia 30 grwdnia 2004 r. w sprawie wtworzenia jednostki poiocniczej
Giina Wałrrzach pn. Wspólnota Saiorządowa „Szczawienko, Książ”
                      i nadania statwtw tej jednostce ze ziianaii

Na podstawie art. 5 i art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samo-
rządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Miejska
Wałbrzycha uchwala, co nastzpuje:

§ 1

W uchwale nr XXXIV/158/04 Rady Miejskiej Wał-
brzycha z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie utwo-
rzenia jednostki pomocniczej Gminy Wałbrzych pn.
Wspólnota Samorządowa „Szczawienko, nsiąo”
i nadania statutu tej jednostce, zmienionej uchwałą
nr XLVI/336/05 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia
25 listopada 2005 r. wprowadza siz nastzpujące
zmiany:
1. § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Rada pracuje w

oparciu o regulamin pracy przedłooony Radzie
Miejskiej do zatwierdzenia w terminie najpóźniej
2 miesizcy od dnia wyboru”.

2. § 13 otrzymuje brzmienie: „Przewodniczący
Zarządu przekazuje uchwały i kopie protokołu
Przewodniczącemu Rady Miejskiej oraz do wia-
domości nancelarii Prezydenta w terminie 7 dni
od dnia zebrania”.

3. § 18 otrzymuje brzmienie:
1) ust. 1 „nandydatów na Przewodniczącego,

Zastzpców, Sekretarza i Skarbnika Zarządu
zgłaszają członkowie Rady i ewentualnie uza-
sadniają zgłoszenie”.

2) ust. 2 „Warunkiem głosowania nad wyborem
kandydatów jest ich zgoda wyraoona ustnie
w czasie zebrania lub na piśmie w razie nie-
obecności ”.

3) ust. 3 „Głosowanie przeprowadza komisja
skrutacyjna wyłoniona spośród członków Ra-
dy”.

4. W § 25:
1) treść ust. 2 uzupełnia siz o zapis „i nr

P S L”,

2) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Na kaodej karcie
wykazu osób popierających kandydata
umieszcza siz imiz, nazwisko i adres za-
mieszkania tego nandydata”.

5. W § 39 dodaje siz ust. 5 „Rada Miejska zawie-
sza działalność Wspólnoty Samorządowej
w przypadku zmniejszenia składu Rady powo-
dującego brak kworum niezbzdnego do podej-
mowania uchwał związanych z jej działalnością,
a do zakoSczenia kadencji Rady zostało mniej nio
6 miesizcy”.

(Rozstrzygnizciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego Nn.II.0911-17/161/09 z dnia 16 marca
2009 r. stwierdzono niewaoność § 1 pkt 5)

§ 2

Wykonanie uchwały powierza siz Prezydentowi
Miasta Wałbrzycha.

§ 3

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

PRZ WODNICZŚCe
ReDY MI WSnI W

AGNIESZKA KOŁACZ-LESZCZYŃSKA
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W WAŁBRZYCHU
NR XXXV/315/0 

z dnia 12 lutego 2009 r.

w sprawie ziiana wchwała nr XXXIV/157/04 Rada Miejskiej Wałrrzacha
z dnia 30 grwdnia 2004 r. w sprawie wtworzenia jednostki poiocniczej
Giina Wałrrzach pn. Wspólnota Saiorządowa „Podgórze, Nowa i Stara
                  Glinik” i nadania statwtw tej jednostce ze ziianaii

Na podstawie art. 5 i art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samo-
rządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Miejska
Wałbrzycha uchwala, co nastzpuje:

§ 1

W uchwale nr XXXIV/157/04 Rady Miejskiej Wał-
brzycha z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie utwo-
rzenia jednostki pomocniczej Gminy Wałbrzych pn.
Wspólnota Samorządowa „Podgórze, Nowy i Stary
Glinik” i nadania statutu tej jednostce, zmienionej
uchwałą nr XLVI/335/05 Rady Miejskiej Wałbrzy-
cha z dnia 25 listopada 2005 r. wprowadza siz
nastzpujące zmiany:
1. § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Rada pracuje w

oparciu o regulamin pracy przedłooony Radzie
Miejskiej do zatwierdzenia w terminie najpóźniej
2 miesizcy od dnia wyboru”.

2. § 13 otrzymuje brzmienie: „Przewodniczący
Zarządu przekazuje uchwały i kopie protokołu
Przewodniczącemu Rady Miejskiej oraz do wia-
domości nancelarii Prezydenta w terminie 7 dni
od dnia zebrania”.

3. § 18 otrzymuje brzmienie:
1) ust. 1 „nandydatów na Przewodniczącego,

Zastzpców, Sekretarza i Skarbnika Zarządu
zgłaszają członkowie Rady i ewentualnie uza-
sadniają zgłoszenie”.

2) ust. 2 „Warunkiem głosowania nad wyborem
kandydatów jest ich zgoda wyraoona ustnie
w czasie zebrania lub na piśmie w razie nie-
obecności ”.

3) ust. 3 „Głosowanie przeprowadza komisja
skrutacyjna wyłoniona spośród członków Ra-
dy”.

4. W § 25:
1) treść ust. 2 uzupełnia siz o zapis „i nr

P S L”,

2) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Na kaodej karcie
wykazu osób popierających kandydata
umieszcza siz imiz, nazwisko i adres za-
mieszkania tego nandydata”.

5. W § 39 dodaje siz ust. 5 „Rada Miejska zawie-
sza działalność Wspólnoty Samorządowej w
przypadku zmniejszenia składu Rady powodują-
cego brak kworum niezbzdnego do podejmowa-
nia uchwał związanych z jej działalnością, a do
zakoSczenia kadencji Rady zostało mniej nio 6
miesizcy”.

(Rozstrzygnizciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego Nn.II.0911-17/161/09 z dnia 16 marca
2009 r. stwierdzono niewaoność § 1 pkt 5)

§ 2

Wykonanie uchwały powierza siz Prezydentowi
Miasta Wałbrzycha.

§ 3

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

PRZ WODNICZŚCe
ReDY MI WSnI W

AGNIESZKA KOŁACZ-LESZCZYŃSKA
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10 2

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W WAŁBRZYCHU
NR XXXV/316/0 

z dnia 12 lutego 2009 r.

w sprawie ziiana wchwała nr XXXIV/156/04 Rada Miejskiej Wałrrzacha
z dnia 30 grwdnia 2004 r. w sprawie wtworzenia jednostki poiocniczej
Giina Wałrrzach pn. Wspólnota Saiorządowa „Sorięcin, Gaj” i nadania
                             statwtw tej jednostce ze ziianaii

Na podstawie art. 5 i art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samo-
rządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Miejska
Wałbrzycha uchwala, co nastzpuje:

§ 1

W uchwale nr XXXIV/156/04 Rady Miejskiej Wał-
brzycha z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie utwo-
rzenia jednostki pomocniczej Gminy Wałbrzych pn.
Wspólnota Samorządowa „Sobizcin, Gaj” i nadania
statutu tej jednostce, zmienionej uchwałą
nr XLVI/334/05 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia
25 listopada 2005 r. wprowadza siz nastzpujące
zmiany:
1. § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Rada pracuje w

oparciu o regulamin pracy przedłooony Radzie
Miejskiej do zatwierdzenia w terminie najpóźniej
2 miesizcy od dnia wyboru”.

2. § 13 otrzymuje brzmienie: „Przewodniczący
Zarządu przekazuje uchwały i kopie protokołu
Przewodniczącemu Rady Miejskiej oraz do wia-
domości nancelarii Prezydenta w terminie 7 dni
od dnia zebrania”.

3. § 18 otrzymuje brzmienie:
1) ust. 1 „nandydatów na Przewodniczącego,

Zastzpców, Sekretarza i Skarbnika Zarządu
zgłaszają członkowie Rady i ewentualnie uza-
sadniają zgłoszenie”.

2) ust. 2 „Warunkiem głosowania nad wyborem
kandydatów jest ich zgoda wyraoona ustnie
w czasie zebrania lub na piśmie w razie nie-
obecności ”.

3) ust. 3 „Głosowanie przeprowadza komisja
skrutacyjna wyłoniona spośród członków Ra-
dy”.

4. W § 25:
1) treść ust. 2 uzupełnia siz o zapis „i nr

P S L”,

2) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Na kaodej karcie
wykazu osób popierających kandydata
umieszcza siz imiz, nazwisko i adres za-
mieszkania tego nandydata”.

5. W § 39 dodaje siz ust. 5 „Rada Miejska zawie-
sza działalność Wspólnoty Samorządowej w
przypadku zmniejszenia składu Rady powodują-
cego brak kworum niezbzdnego do podejmowa-
nia uchwał związanych z jej działalnością, a do
zakoSczenia kadencji Rady zostało mniej nio 6
miesizcy”.

(Rozstrzygnizciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego Nn.II.0911-17/161/09 z dnia 16 marca
2009 r. stwierdzono niewaoność § 1 pkt 5)

§ 2

Wykonanie uchwały powierza siz Prezydentowi
Miasta Wałbrzycha.

§ 3

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

PRZ WODNICZŚCe
ReDY MI WSnI W

AGNIESZKA KOŁACZ-LESZCZYŃSKA
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10 3

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W WAŁBRZYCHU
NR XXXV/317/0 

z dnia 12 lutego 2009 r.

w sprawie ziiana wchwała nr XXXIV/155/04 Rada Miejskiej Wałrrzacha
z dnia 30 grwdnia 2004 r. w sprawie wtworzenia jednostki poiocniczej
Giina Wałrrzach pn. Wspólnota Saiorządowa „Biała Kaiień, Konradów”
                      i nadania  statwtw tej jednostce ze ziianaii

Na podstawie art. 5 i art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samo-
rządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Miejska
Wałbrzycha uchwala, co nastzpuje:

§ 1

W uchwale nr XXXIV/155/04 Rady Miejskiej Wał-
brzycha z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie utwo-
rzenia jednostki pomocniczej Gminy Wałbrzych
pn. Wspólnota Samorządowa „Biały namieS, non-
radów” i nadania statutu tej jednostce, zmienionej
uchwałą nr XLVI/333/05 Rady Miejskiej Wałbrzy-
cha z dnia 25 listopada 2005 r. wprowadza siz
nastzpujące zmiany:
1. § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Rada pracuje w

oparciu o regulamin pracy przedłooony Radzie
Miejskiej do zatwierdzenia w terminie najpóźniej
2 miesizcy od dnia wyboru”.

2. § 13 otrzymuje brzmienie: „Przewodniczący
Zarządu przekazuje uchwały i kopie protokołu
Przewodniczącemu Rady Miejskiej oraz do wia-
domości nancelarii Prezydenta w terminie 7 dni
od dnia zebrania”.

3. § 18 otrzymuje brzmienie:
1) ust. 1 „nandydatów na Przewodniczącego,

Zastzpców, Sekretarza i Skarbnika Zarządu
zgłaszają członkowie Rady i ewentualnie uza-
sadniają zgłoszenie”.

2) ust. 2 „Warunkiem głosowania nad wyborem
kandydatów jest ich zgoda wyraoona ustnie
w czasie zebrania lub na piśmie w razie nie-
obecności ”.

3) ust. 3 „Głosowanie przeprowadza komisja
skrutacyjna wyłoniona spośród członków Ra-
dy”.

4. W § 25:
1) treść ust. 2 uzupełnia siz o zapis „i nr

P S L”,

2) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Na kaodej karcie
wykazu osób popierających kandydata
umieszcza siz imiz, nazwisko i adres za-
mieszkania tego nandydata”.

5. W § 39 dodaje siz ust. 5 „Rada Miejska zawie-
sza działalność Wspólnoty Samorządowej w
przypadku zmniejszenia składu Rady powodują-
cego brak kworum niezbzdnego do podejmowa-
nia uchwał związanych z jej działalnością, a do
zakoSczenia kadencji Rady zostało mniej nio
6 miesizcy”.

(Rozstrzygnizciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego Nn.II.0911-17/161/09 z dnia 16 marca
2009 r. stwierdzono niewaoność § 1 pkt 5)

§ 2

Wykonanie uchwały powierza siz Prezydentowi
Miasta Wałbrzycha.

§ 3

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

PRZ WODNICZŚCe
ReDY MI WSnI W

AGNIESZKA KOŁACZ-LESZCZYŃSKA
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W WAŁBRZYCHU
NR XXXV/318/0 

z dnia 12 lutego 2009 r.

w sprawie ziiana wchwała nr XXXIV/154/04 Rada Miejskiej Wałrrzacha
z dnia 30 grwdnia 2004 r. w sprawie wtworzenia jednostki poiocniczej
Giina Wałrrzach pn. Wspólnota Saiorządowa „Stara Zdrój” i nadania
                           statwtw tej jednostce ze ziianaii

Na podstawie art. 5 i art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samo-
rządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Miejska
Wałbrzycha uchwala, co nastzpuje:

§ 1

W uchwale nr XXXIV/154/04 Rady Miejskiej Wał-
brzycha z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie utwo-
rzenia jednostki pomocniczej Gminy Wałbrzych pn.
Wspólnota Samorządowa „Stary Zdrój” i nadania
statutu tej jednostce, zmienionej uchwałą
nr XLVI/332/05 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia
25 listopada 2005 r. wprowadza siz nastzpujące
zmiany:
1. § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Rada pracuje w

oparciu o regulamin pracy przedłooony Radzie
Miejskiej do zatwierdzenia w terminie najpóźniej
2 miesizcy od dnia wyboru”.

2. § 13 otrzymuje brzmienie: „Przewodniczący
Zarządu przekazuje uchwały i kopie protokołu
Przewodniczącemu Rady Miejskiej oraz do wia-
domości nancelarii Prezydenta w terminie 7 dni
od dnia zebrania”.

3. § 18 otrzymuje brzmienie:
1) ust. 1 „nandydatów na Przewodniczącego,

Zastzpców, Sekretarza i Skarbnika Zarządu
zgłaszają członkowie Rady i ewentualnie uza-
sadniają zgłoszenie”.

2) ust. 2 „Warunkiem głosowania nad wyborem
kandydatów jest ich zgoda wyraoona ustnie
w czasie zebrania lub na piśmie w razie nie-
obecności ”.

3) ust. 3 „Głosowanie przeprowadza komisja
skrutacyjna wyłoniona spośród członków Ra-
dy”.

4. W § 25:
1) treść ust. 2 uzupełnia siz o zapis „i nr

P S L”,

2) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Na kaodej karcie
wykazu osób popierających kandydata
umieszcza siz imiz, nazwisko i adres za-
mieszkania tego nandydata”.

5. W § 39 dodaje siz ust. 5 „Rada Miejska zawie-
sza działalność Wspólnoty Samorządowej  w
przypadku zmniejszenia składu Rady powodują-
cego brak kworum niezbzdnego do podejmowa-
nia uchwał związanych z jej działalnością, a do
zakoSczenia kadencji Rady zostało mniej nio 6
miesizcy”.

(Rozstrzygnizciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego Nn.II.0911-17/161/09 z dnia 16 marca
2009 r. stwierdzono niewaoność § 1 pkt 5)

§ 2

Wykonanie uchwały powierza siz Prezydentowi
Miasta Wałbrzycha.

§ 3

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

PRZ WODNICZŚCe
ReDY MI WSnI W

AGNIESZKA KOŁACZ-LESZCZYŃSKA
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W WAŁBRZYCHU
NR XXXV/31 /0 

z dnia 12 lutego 2009 r.

w sprawie ziiana wchwała nr XXXIV/153/04 Rada Miejskiej Wałrrzacha
z dnia 30 grwdnia 2004 r. w sprawie wtworzenia jednostki poiocniczej
Giina Wałrrzach pn. Wspólnota Saiorządowa „Nowe Miasto” i nadania
                           statwtw tej jednostce ze ziianaii

Na podstawie art. 5 i art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samo-
rządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Miejska
Wałbrzycha uchwala, co nastzpuje:

§ 1

W uchwale nr XXXIV/153/04 Rady Miejskiej Wał-
brzycha z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie utwo-
rzenia jednostki pomocniczej Gminy Wałbrzych pn.
Wspólnota Samorządowa „Nowe Miasto” i nadania
statutu tej jednostce, zmienionej uchwałą
nr XLVI/331/05 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia
25 listopada 2005 r. wprowadza siz nastzpujące
zmiany:
1. § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Rada pracuje w

oparciu o regulamin pracy przedłooony Radzie
Miejskiej do zatwierdzenia w terminie najpóźniej
2 miesizcy od dnia wyboru”.

2. § 13 otrzymuje brzmienie: „Przewodniczący
Zarządu przekazuje uchwały i kopie protokołu
Przewodniczącemu Rady Miejskiej oraz do wia-
domości nancelarii Prezydenta w terminie 7 dni
od dnia zebrania”.

3. § 18 otrzymuje brzmienie:
1) ust. 1 „nandydatów na Przewodniczącego,

Zastzpców, Sekretarza i Skarbnika Zarządu
zgłaszają członkowie Rady i ewentualnie uza-
sadniają zgłoszenie”.

2) ust. 2 „Warunkiem głosowania nad wyborem
kandydatów jest ich zgoda wyraoona ustnie
w czasie zebrania lub na piśmie w razie nie-
obecności ”.

3) ust. 3 „Głosowanie przeprowadza komisja
skrutacyjna wyłoniona spośród członków Ra-
dy”.

4. W § 25:
1) treść ust. 2 uzupełnia siz o zapis „i nr

P S L”,

2) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Na kaodej karcie
wykazu osób popierających kandydata
umieszcza siz imiz, nazwisko i adres za-
mieszkania tego nandydata”.

5. W § 39 dodaje siz ust. 5 „Rada Miejska zawie-
sza działalność Wspólnoty Samorządowej
w przypadku zmniejszenia składu Rady powo-
dującego brak kworum niezbzdnego do podej-
mowania uchwał związanych z jej działalnością,
a do zakoSczenia kadencji Rady zostało mniej nio
6 miesizcy”.

(Rozstrzygnizciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego Nn.II.0911-17/161/09 z dnia 16 marca
2009 r. stwierdzono niewaoność § 1 pkt 5)

§ 2

Wykonanie uchwały powierza siz Prezydentowi
Miasta Wałbrzycha.

§ 3

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

PRZ WODNICZŚCe
ReDY MI WSnI W

AGNIESZKA KOŁACZ-LESZCZYŃSKA
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W WAŁBRZYCHU
NR XXXV/320/0 

z dnia 12 lutego 2009 r.

w sprawie ziiana wchwała nr XXXIV/152/04 Rada Miejskiej Wałrrzacha
z dnia 30 grwdnia 2004 r. w sprawie wtworzenia jednostki poiocniczej
Giina Wałrrzach pn. Wspólnota Saiorządowa „Śródiieście” i nadania
                           statwtw tej jednostce ze ziianaii

Na podstawie art. 5 i art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samo-
rządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Miejska
Wałbrzycha uchwala, co nastzpuje:

§ 1

W uchwale nr XXXIV/152/04 Rady Miejskiej Wał-
brzycha z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie utwo-
rzenia jednostki pomocniczej Gminy Wałbrzych pn.
Wspólnota Samorządowa „Śródmieście” i nadania
statutu tej jednostce, zmienionej uchwałą
nr XLVI/330/05 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia
25 listopada 2005 r. wprowadza siz nastzpujące
zmiany:
1. § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Rada pracuje w

oparciu o regulamin pracy przedłooony Radzie
Miejskiej do zatwierdzenia w terminie najpóźniej
2 miesizcy od dnia wyboru”.

2. § 13 otrzymuje brzmienie: „Przewodniczący
Zarządu przekazuje uchwały i kopie protokołu
Przewodniczącemu Rady Miejskiej oraz do wia-
domości nancelarii Prezydenta w terminie 7 dni
od dnia zebrania”.

3. § 18 otrzymuje brzmienie:
1) ust. 1 „nandydatów na Przewodniczącego,

Zastzpców, Sekretarza i Skarbnika Zarządu
zgłaszają członkowie Rady i ewentualnie uza-
sadniają zgłoszenie”.

2) ust. 2 „Warunkiem głosowania nad wyborem
kandydatów jest ich zgoda wyraoona ustnie
w czasie zebrania lub na piśmie w razie nie-
obecności ”.

3) ust. 3 „Głosowanie przeprowadza komisja
skrutacyjna wyłoniona spośród członków Ra-
dy”.

4. W § 25:
1) treść ust. 2 uzupełnia siz o zapis „i nr

P S L”,

2) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Na kaodej karcie
wykazu osób popierających kandydata
umieszcza siz imiz, nazwisko i adres za-
mieszkania tego nandydata”.

5. W § 39 dodaje siz ust. 5 „Rada Miejska zawie-
sza działalność Wspólnoty Samorządowej w
przypadku zmniejszenia składu Rady powodują-
cego brak kworum niezbzdnego do podejmowa-
nia uchwał związanych z jej działalnością, a do
zakoSczenia kadencji Rady zostało mniej nio
6 miesizcy”.

(Rozstrzygnizciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego Nn.II.0911-17/161/09 z dnia 16 marca
2009 r. stwierdzono niewaoność § 1 pkt 5)

§ 2

Wykonanie uchwały powierza siz Prezydentowi
Miasta Wałbrzycha.

§ 3

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

PRZ WODNICZŚCe
ReDY MI WSnI W

AGNIESZKA KOŁACZ-LESZCZYŃSKA
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W WAŁBRZYCHU
NR XXXV/321/0 

z dnia 12 lutego 2009 r.

w sprawie ziiana wchwała nr XXXIV/151/04 Rada Miejskiej Wałrrzacha
z dnia 30 grwdnia 2004 r. w sprawie wtworzenia jednostki poiocniczej
Giina Wałrrzach pn. Wspólnota Saiorządowa „Piaskowa Góra” i nadania
                           statwtw tej jednostce ze ziianaii

Na podstawie art. 5 i art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samo-
rządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Miejska
Wałbrzycha uchwala, co nastzpuje:

§ 1

W uchwale nr XXXIV/151/04 Rady Miejskiej Wał-
brzycha z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie utwo-
rzenia jednostki pomocniczej Gminy Wałbrzych pn.
Wspólnota Samorządowa „Piaskowa Góra” i nada-
nia statutu tej jednostce, zmienionej uchwałą
nr XLVI/329/05 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia
25 listopada 2005 r. wprowadza siz nastzpujące
zmiany:
1. § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Rada pracuje w

oparciu o regulamin pracy przedłooony Radzie
Miejskiej do zatwierdzenia w terminie najpóźniej
2 miesizcy od dnia wyboru”.

2. § 13 otrzymuje brzmienie: „Przewodniczący
Zarządu przekazuje uchwały i kopie protokołu
Przewodniczącemu Rady Miejskiej oraz do wia-
domości nancelarii Prezydenta w terminie 7 dni
od dnia zebrania”.

3. § 18 otrzymuje brzmienie:
1) ust. 1 „nandydatów na Przewodniczącego,

Zastzpców, Sekretarza i Skarbnika Zarządu
zgłaszają członkowie Rady i ewentualnie uza-
sadniają zgłoszenie”.

2) ust. 2 „Warunkiem głosowania nad wyborem
kandydatów jest ich zgoda wyraoona ustnie
w czasie zebrania lub na piśmie w razie nie-
obecności ”.

3) ust. 3 „Głosowanie przeprowadza komisja
skrutacyjna wyłoniona spośród członków Ra-
dy”.

4. W § 25 :
1) treść ust. 2 uzupełnia siz o zapis „i nr

P S L”,

2) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Na kaodej karcie
wykazu osób popierających kandydata
umieszcza siz imiz, nazwisko i adres za-
mieszkania tego nandydata”.

5. W § 39 dodaje siz ust. 5 „Rada Miejska zawie-
sza działalność Wspólnoty Samorządowej w
przypadku zmniejszenia składu Rady powodują-
cego brak kworum niezbzdnego do podejmowa-
nia uchwał związanych z jej działalnością, a do
zakoSczenia kadencji Rady zostało mniej nio 6
miesizcy”.

(Rozstrzygnizciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego Nn.II.0911-17/161/09 z dnia 16 marca
2009 r. stwierdzono niewaoność § 1 pkt 5)

§ 2

Wykonanie uchwały powierza siz Prezydentowi
Miasta Wałbrzycha.

§ 3

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

PRZ WODNICZŚCe
ReDY MI WSnI W

AGNIESZKA KOŁACZ-LESZCZYŃSKA
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W WAŁBRZYCHU
NR XXXV/322/0 

z dnia 12 lutego 2009 r.

w sprawie ziiana wchwała nr XXXIV/150/04 Rada Miejskiej Wałrrzacha
z dnia 30 grwdnia 2004 r. w sprawie wtworzenia jednostki poiocniczej
Giina Wałrrzach pn. Wspólnota Saiorządowa „Podzaicze” i nadania
                               statwtw tej jednostce ze ziianaii

Na podstawie art. 5 i art. 35 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samo-
rządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Rada Miejska
Wałbrzycha uchwala, co nastzpuje:

§ 1

W uchwale nr XXXIV/150/04 Rady Miejskiej Wał-
brzycha z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie utwo-
rzenia jednostki pomocniczej Gminy Wałbrzych pn.
Wspólnota Samorządowa „Podzamcze” i nadania
statutu tej jednostce, zmienionej uchwałą
nr XLVI/328/05 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia
25 listopada 2005 r. wprowadza siz nastzpujące
zmiany:
1. § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Rada pracuje w

oparciu o regulamin pracy przedłooony Radzie
Miejskiej do zatwierdzenia w terminie najpóźniej
2 miesizcy od dnia wyboru”.

2. § 13 otrzymuje brzmienie: „Przewodniczący
Zarządu przekazuje uchwały i kopie protokołu
Przewodniczącemu Rady Miejskiej oraz do wia-
domości nancelarii Prezydenta w terminie 7 dni
od dnia zebrania”.

3. § 18 otrzymuje brzmienie:
1) ust. 1 „nandydatów na Przewodniczącego,

Zastzpców, Sekretarza i Skarbnika Zarządu
zgłaszają członkowie Rady i ewentualnie uza-
sadniają zgłoszenie”.

2) ust. 2 „Warunkiem głosowania nad wyborem
kandydatów jest ich zgoda wyraoona ustnie
w czasie zebrania lub na piśmie w razie nie-
obecności ”.

3) ust. 3 „Głosowanie przeprowadza komisja
skrutacyjna wyłoniona spośród członków Ra-
dy”.

4. W § 25:
1) treść ust. 2 uzupełnia siz o zapis „i nr

P S L”,

2) ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Na kaodej karcie
wykazu osób popierających kandydata
umieszcza siz imiz, nazwisko i adres za-
mieszkania tego nandydata”.

5. W § 39 dodaje siz ust. 5 „Rada Miejska zawie-
sza działalność Wspólnoty Samorządowej w
przypadku zmniejszenia składu Rady powodują-
cego brak kworum niezbzdnego do podejmowa-
nia uchwał związanych z jej działalnością, a do
zakoSczenia kadencji Rady zostało mniej nio
6 miesizcy”.

(Rozstrzygnizciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego Nn.II.0911-17/161/09 z dnia 16 marca
2009 r. stwierdzono niewaoność § 1 pkt 5)

§ 2

Wykonanie uchwały powierza siz Prezydentowi
Miasta Wałbrzycha.

§ 3

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

PRZ WODNICZŚCe
ReDY MI WSnI W

AGNIESZKA KOŁACZ-LESZCZYŃSKA
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA
NR XXXI/1034/0 

z dnia 19 lutego 2009 r.

w sprawie zwolnienia z podatkw od nierwchoiości rwdanków lwr ich części
oraz rwdowli zajętach na potrzera działalności gospodarczej prowadzonej
przez  iikroprzedsięriorców  i iałach przedsięriorców rozpoczanającach
prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Wrocławia w raiach
                                prograiw poioca de iiniiis

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1))
w  związku z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.2)) Rada
Miejska Wrocławia uchwala, co nastzpuje:

§ 1

Zwalnia siz z podatku od nieruchomości budynki
lub ich czzści oraz budowle zajzte na potrzeby
działalności gospodarczej prowadzonej przez mikro-
przedsizbiorców i małych przedsizbiorców, zwa-
nych dalej Przedsizbiorcą, którzy rozpoczynają
prowadzenie działalności gospodarczej na terenie
Wrocławia.

§ 2

Pomoc na podstawie programu bzdzie udzielana
zgodnie z przepisami rozporządzenia nomisji (W )
nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie
stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de
minimis (Dz. Urz. U  L 379 z 28.12.2006), zwane-
go dalej rozporządzeniem.

§ 3

Definicje pojzć zawartych w uchwale:
− przedsizbiorca rozpoczynający prowadzenie

działalności gospodarczej − mikroprzedsizbiorca
lub mały przedsizbiorca w rozumieniu ustawy z
dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności
gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz.
1095 z późn. zm.3)) prowadzący działalność nie
dłuoej nio sześć miesizcy liczonych od momentu
uzyskania wpisu w odpowiednim rejestrze;

− dzieS udzielenia pomocy − dzieS, w którym
zgodnie z odrzbnymi przepisami upływa termin
złooenia deklaracji podatkowej lub dzieS fak-
tycznego przysporzenia korzyści finansowych w
przypadku braku obowiązku złooenia deklaracji.

§ 4

1. Łączna wartość pomocy udzielonej przedsizbior-
cy na podstawie niniejszej uchwały nie mooe
przekroczyć równowartości dopuszczalnej war-
tości pomocy, o której mowa w rozporządzeniu.

2. Wartości udzielonej pomocy de minimis podle-
gają sumowaniu, niezaleonie od organu, który tej
pomocy udzielił.

§ 5

1. Okres zwolnienia, o którym mowa w § 1, wy-
nosi trzy lata.

2. Zwolnienie przyznawane jest na wniosek podat-
nika.

3. Wnioski o udzielenie zwolnienia przedsizbiorcy
mogą składać do 31 grudnia 2013 r.

4. Zwolnienie określone w ust. 1 przysługuje od
pierwszego dnia miesiąca nastzpującego po
miesiącu, w którym Prezydent Wrocławia po-
twierdzi spełnienie przez przedsizbiorcz warun-
ków do uzyskania zwolnienia, a w przypadku
wybudowania nowego budynku lub budowli
zwolnienie przysługuje od 1 stycznia roku nastz-
pującego po roku, w którym Prezydent Wrocła-
wia potwierdzi spełnienie przez przedsizbiorcz
warunków do uzyskania zwolnienia i w którym
budowa została zakoSczona albo w którym roz-
poczzto uoytkowanie budynku.

5. Podmiot ubiegający siz o zwolnienie winien do-
łączyć do wniosku:
1) tytuł prawny do nieruchomości;
2) pozwolenie na uoytkowanie budynku oraz

budowli;
3) wypis z nRS lub zaświadczenie z ewidencji

działalności gospodarczej;
4) zaświadczenia i oświadczenia o których mo-

wa w § 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30
kwietnia 2004 r. o postzpowaniu w spra-
wach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U.
z 2007 r. Nr 59, poz.404 z późn. zm.4));

5) oświadczenie, oe bzdzie prowadził działalność
gospodarczą w nieruchomości objztej zwol-
nieniem przez cały okres jego trwania oraz oe
nieruchomość nie bzdzie w tym okresie wy-
najmowana, poddzieroawiana oraz zbyta;

6) oświadczenie o nieprowadzeniu działalności
gospodarczej w okresie dwóch lat przed datą
złooenia wniosku;

7) oświadczenie, oe podmiot nie powstał w wy-
niku przekształcenia bądź połączenia innych
podmiotów gospodarczych;

8) inne dokumenty wymagane przez organ po-
datkowy.

§ 6

1. Ze zwolnienia przewidzianego niniejszą uchwałą
nie mooe skorzystać przedsizbiorca zalegający z
zapłatą zobowiązaS podatkowych oraz innych



Dziennik Urzzdowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 52 –  6463  – Poz. 1099

naleoności pienizonych stanowiących dochód
Gminy Wrocław.

2. Siedziba przedsizbiorcy prowadzącego działal-
ność gospodarczą musi znajdować siz na terenie
Wrocławia.

3. Zwolnienie, o którym mowa w § 1, nie przysłu-
guje podmiotom gospodarczym powstałym przez
przekształcenie, połączenie lub podział innych
podmiotów gospodarczych albo przez zmianz
nazwy oraz podmiotom prowadzącym działal-
ność gospodarczą w okresie dwóch lat przed da-
tą złooenia wniosku.

4. Zwolnienie bzdzie udzielane pod warunkiem, oe
działalność gospodarcza w nieruchomości objz-
tej zwolnieniem prowadzona bzdzie przez cały
okres trwania zwolnienia.

§ 7

1. Organ udzielający pomocy uprawniony jest do
kontroli spełniania przez przedsizbiorcz warun-
ków do korzystania ze zwolnienia na zasadach
określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997
roku − Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r.
Nr 8, poz. 60 z późn. zm.5)).

2  Podatnik zobowiązany jest bezzwłocznie zawia-
domić pisemnie organ podatkowy o utracie pra-
wa do zwolnienia.

3. W przypadku przekroczenia dopuszczalnej wy-
sokości pomocy, o której mowa w rozporządze-
niu kwota udzielonego zwolnienia ponad do-
puszczalną wysokość podlega zwrotowi.

4. Podatnik traci prawo do zwolnienia od pierwsze-
go dnia miesiąca, w którym nastąpiły okoliczno-
ści powodujące utratz tego prawa.

5. W przypadku utraty prawa do zwolnienia benefi-
cjent zobowiązany jest do zapłaty podatku od
nieruchomości wraz z odsetkami od pierwszego
dnia miesiąca, w którym wystąpiły okoliczności
powodujące utratz tego prawa, zgodnie z proce-
durą określoną w przepisach ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 roku − Ordynacja podatkowa.

§ 8

W terminie do 15 stycznia oraz 15 lipca beneficjent
pomocy, pod rygorem zwrotu pomocy, przedkłada
zaświadczenia i oświadczenia, o których mowa w §
5 ust. 6 pkt 3 niniejszej uchwały oraz oświadcze-
nie, oe nie znajduje siz w trudnej sytuacji ekono-
micznej w rozumieniu pkt 9−11 Wytycznych
wspólnotowych dotyczących pomocy paSstwa w
celu ratowania i restrukturyzacji zagrooonych
przedsizbiorstw (Dz. Urz. U  C 244 z 1.10.2004).

§ 9

Wykonanie uchwały powierza siz Prezydentowi
Wrocławia.

§ 10

Uchwała wchodzi w oycie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzzdowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego i obowiązuje do dnia
31 grudnia 2013 roku.

PRZ WODNICZŚCY
ReDY MI WSnI W

JACEK OSSOWSKI
________________
1) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 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, Nr 214, poz. 1806, z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r Nr 172 poz. 1441, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181,
poz. 1337, z 2007 Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458.

2) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, M.P. z 2006 r. Nr 72, poz. 721,
M.P. z 2006 r. Nr 75, poz. 758, Dz. U. z 2006 r. Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 249, poz. 1828, Nr 251,
poz. 1847, Nr 245, poz. 1775, M.P. z 2007 r. Nr 47, poz. 557, M.P. z 2007 r. Nr 76, poz. 813, Dz. U. z 2006 Nr 249,
poz.1828, Dz. U. z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730.

3) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 127, poz. 880, Dz. U. 180, poz. 1280, z 2008 r.
Nr 70, poz. 416, Nr 116, poz. 723, Nr 141, poz. 888.

4) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 2006 r. Nr 191, poz. 1411, z 2008 r. Nr 93, poz. 585.
5) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2005 r. Nr 86, poz. 753, Nr 85, poz. 727, zm. przeniesiona

z 2004 Nr 93, poz. 894,w Dz. U. z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, M.P. z 2005 r. Nr 49, poz. 671 oraz 672, Dz. U. z 2006 r.
Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, M.P. z 2006 r. Nr 57, poz. 609 oraz 610, Dz. U. z 2006 r. Nr 217, poz. 1590, Nr 225, poz.
1635, Dz. U. z 2007 r. Nr 105, poz. 721, Nr 120 poz. 818, Nr 195, poz. 1414, Nr 225, poz. 1671, Nr 112, poz. 769,
 Nr 192, poz. 1378 M.P. 2007 r. Nr 54, poz. 614 oraz 615, Dz. U. z 2008 r. Nr 118, poz. 745, Nr 141, poz. 888, Nr 180,
poz.1109.
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA
NR XXXI/1062/0 

z dnia 19 lutego 2009 r.

w sprawie nadania nazwa wlica na terenie Wrocławia

Na podstawie art. 18  ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990  r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.1)) Rada Miejska Wrocławia uchwala, co nastzpuje:

§ 1

Nowej  ulicy w obrzbie Marszowic, której połooenie
określa załącznik do niniejszej uchwały, nadaje siz
nazwz Władasława Ślerodzińskiego.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza siz Prezydentowi
Wrocławia.

§ 3

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

WIC PRZ WODNICZŚCY
ReDY MI WSnI W

PIOTR KUCZYŃSKI

__________________
1) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. 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, Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181,
poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223,
poz. 1458.

Załącznik do wchwała Rada Miejskiej
Wrocławia nr XXXI/1062/0  z dnia
1  lwtego 200  r. (poz. 1100)
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA
NR XXXI/1063/0 

z dnia 19 lutego 2009 r.

w sprawie nadania nazwa wlica na terenie Wrocławia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1))
Rada Miejska Wrocławia uchwala, co nastzpuje:

§ 1

Nowej ulicy w obrzbie Maślic, której połooenie
określa załącznik do niniejszej uchwały, nadaje siz
nazwz Swwalska.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza siz Prezydentowi
Wrocławia.

§ 3

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

WIC PRZ WODNICZŚCY
ReDY MI WSnI W

PIOTR KUCZYŃSKI

__________________
1) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. 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, Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181,
poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223,
poz. 1458.

Załącznik do wchwała Rada Miejskiej
Wrocławia nr XXXI/1063/0  z dnia
1  lwtego 200  r. (poz. 1101)
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA
NR XXXI/1065/0 

z dnia 19 lutego 2009 r.

w sprawie wchwalenia iiejscowego planw zagospodarowania przestrzennego
orszarw w rejonie wl. Lotniczej i wl. Pilczackiej we Wrocławiw

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z poźn. zm.1)) i
art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.2)) w związku
z uchwałą nr XIX/540/08 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 13 marca 2008 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego obszaru w rejonie ul. Lotniczej i ul. Pilczyckiej we
Wrocławiu (Biuletyn Urzzdowy Rady Miejskiej Wrocławia Nr 3, poz. 537)
Rada Miejska Wrocławia uchwala, co nastzpuje:

R o z d z i a ł  1

Przepisa ogólne

§ 1
1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-

nego obszaru w rejonie ul. Lotniczej i ul. Pilczyc-
kiej we Wrocławiu, zwany dalej planem, obej-
muje obszar przedstawiony na rysunku planu w
skali 1:2000, stanowiącym załącznik nr 1 do
uchwały.

2. W planie nie określa siz:
1) zasad ochrony dóbr kultury współczesnej –

ze wzglzdu na brak takich dóbr kultury
współczesnej;

2) linii zabudowy – ze wzglzdu na brak potrzeby
takich regulacji;

3) granic i sposobów zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegających ochronie,
ustalonych na podstawie odrzbnych przepi-
sów, w tym terenów górniczych oraz zagro-
oonych osuwaniem siz mas ziemnych – ze
wzglzdu na brak takich terenów i obiektów;

4) sposobu i terminu tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i uoytkowania terenów –
ze wzglzdu na brak potrzeby takiego zago-
spodarowania;

5) granic obszarów wymagających przeprowa-
dzenia scaleS i podziałów nieruchomości – ze
wzglzdu na brak potrzeby wyznaczania ta-
kich obszarów;

6) granic obszarów rehabilitacji istniejącej zabu-
dowy i infrastruktury technicznej – ze wzglz-
du na brak potrzeby wyznaczania takich ob-
szarów;

7) granic obszarów wymagających przekształ-
ceS lub rekultywacji – ze wzglzdu na brak
potrzeby wyznaczania takich obszarów;

8) granic terenów rekreacyjno-wypoczynkowych
– ze wzglzdu na brak potrzeby wyznaczania
takich terenów;

9) granic pomników zagłady oraz ich stref
ochronnych – ze wzglzdu na brak takich po-
mników oraz ich stref ochronnych.

§ 2

Określenia stosowane w uchwale oznaczają:

1) dojazd – dojazd pojazdem samochodowym;
2) infrastruktura techniczna – sieci uzbrojenia

technicznego, w tym sieci wodociągowe, ka-
nalizacyjne, gazowe, elektroenergetyczne, cie-
płownicze, telekomunikacyjne oraz inne po-
dobne, a takoe kabiny telefoniczne i anteny
oraz inne podobne obiekty;

3) kondygnacja naziemna – kondygnacja, której
nie mniej nio połowa wysokości w świetle, co
najmniej z jednej strony budynku, znajduje siz
powyoej poziomu projektowanego lub urządzo-
nego terenu, a takoe kaoda, usytuowana nad
nią kondygnacja;

4) nośnik reklamowy – budowla słuoąca reklamie;
5) obszar zabudowany B – obszar zajzty przez

budynek lub budynki, ograniczony zewnztrz-
nym obrysem ścian zewnztrznych w jego lub
ich rzucie o najwizkszej powierzchni;

6) parking samodzielny jednopoziomowy – jedno-
kondygnacyjna budowla lub budynek przezna-
czony do przechowywania samochodów;

7) przeznaczenie terenu – obiekty, które jako je-
dyne są dopuszczone na danym terenie;

8) przeznaczenie podstawowe terenu – czzść
przeznaczenia terenu, która powinna domino-
wać na danym terenie w sposób określony w
ustaleniach planu;

9) przeznaczenie uzupełniające terenu – czzść
przeznaczenia terenu, która uzupełnia lub
wzbogaca przeznaczenie podstawowe w spo-
sób określony w ustaleniach planu;

10) teren – czzść obszaru objztego planem wyzna-
czona liniami rozgraniczającymi, oznaczona
symbolem;

11) trasa rowerowa – czytelny i spójny ciąg roz-
wiązaS technicznych, zapewniający bezpieczny
i wygodny ruch rowerowy, na który mogą
składać siz: wydzielone drogi rowerowe, ścieo-
ki rowerowe, pasy rowerowe, ulice w strefach
ograniczonej przdkości, ulice w strefach za-
mieszkania, drogi wewnztrzne oraz inne po-
dobne;

12) wydzielenie wewnztrzne – czzść terenu ozna-
czona symbolem.



Dziennik Urzzdowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 52 –  6467  – Poz. 1102

§ 3

1. Integralną czzścią planu jest rysunek planu, o
którym mowa w § 1 ust. 1.

2. Nastzpujące oznaczenia graficzne na rysunku
planu są obowiązującymi ustaleniami planu:
1) granice obszaru objztego planem toosame z

granicami strefy ochrony konserwatorskiej
dotyczącej zabytków archeologicznych;

2) linie rozgraniczające tereny;
3) granice wydzieleS wewnztrznych;
4) symbole terenów;
5) symbole wydzieleS wewnztrznych;
6) granice terenów słuoących organizacji imprez

masowych.
3. Stwierdzenie zgodności planu z ustaleniami Stu-

dium uwarunkowaS i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego Wrocławia stanowi za-
łącznik nr 2 do uchwały.

4. Rozstrzygniecie o sposobie rozpatrzenia uwag
do projektu planu stanowi załącznik nr 3 do
uchwały.

5. Rozstrzygniecie o sposobie realizacji, zapisanych
w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które naleoą do zadaS własnych
gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie
z przepisami o finansach publicznych stanowi
załącznik nr 4 do uchwały.

§ 4

1. Ustala siz nastzpujące kategorie przeznaczenia
terenu:
1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna –

naleoy przez to rozumieć jeden budynek
mieszkalny jednorodzinny lub zespół takich
budynków wraz z obiektami towarzyszący-
mi, nienaleoącymi do innej kategorii prze-
znaczenia terenu, w tym budynkami gospo-
darczymi;

2) handel detaliczny wielkopowierzchniowy –
naleoy przez to rozumieć obiekty słuoące
sprzedaoy detalicznej, przystosowane do
przyjmowania klientów, o powierzchni
sprzedaoy powyoej 2000 m2, wraz z obiek-
tami towarzyszącymi, nienaleoącymi do in-
nej kategorii przeznaczenia terenu, z wyłą-
czeniem stacji paliw;

3) handel detaliczny małopowierzchniowy e –
naleoy przez to rozumieć obiekty słuoące
sprzedaoy detalicznej, przystosowane do
przyjmowania klientów, o powierzchni
sprzedaoy nie wizkszej nio 400 m2, oraz
punkty sprzedaoy zakładów, gier losowych
oraz loteryjnych i zakładów sportowych
wraz z obiektami towarzyszącymi, nienale-
oącymi do innej kategorii przeznaczenia te-
renu, z wyłączeniem stacji paliw;

4) handel detaliczny małopowierzchniowy B –
naleoy przez to rozumieć obiekty słuoące
sprzedaoy detalicznej, przystosowane do
przyjmowania klientów, o powierzchni
sprzedaoy  powyoej 400 m2, ale nie wizk-
szej nio 2000 m2, wraz z obiektami towa-
rzyszącymi, nienaleoącymi do innej kategorii

przeznaczenia terenu, z wyłączeniem stacji
paliw;

5) gastronomia – naleoy przez to rozumieć re-
stauracje, bary, kawiarnie, koktajl – bary,
winiarnie, puby, stołówki, obiekty słuoące
działalności kateringowej, a takoe obiekty
do nich podobne, nienaleoące do innej kate-
gorii przeznaczenia terenu;

6) rozrywka – naleoy przez to rozumieć dysko-
teki, kluby, sale taneczne, kasyna i salony
gier, krzgielnie, sale bilardowe wraz z obiek-
tami towarzyszącymi, a takoe obiekty do
nich podobne, nienaleoące do innej kategorii
przeznaczenia terenu;

7) drobne usługi rozrywki – naleoy przez to ro-
zumieć kawiarnie internetowe, gabinety
wróoek i astrologów, a takoe obiekty do
nich podobne, nienaleoące do innej kategorii
przeznaczenia terenu;

8) widowiskowe obiekty kultury – naleoy przez
to rozumieć teatry, opery, filharmonie, sale
koncertowe, sale widowiskowe, cyrki, kina,
kabarety, planetaria wraz z obiektami towa-
rzyszącymi, a takoe obiekty do nich podob-
ne, nienaleoące do innej kategorii przezna-
czenia terenu;

9) obiekty upowszechniania kultury – naleoy
przez to rozumieć domy kultury, biblioteki,
mediateki, wypooyczalnie filmów, centra in-
formacyjne, kluby tematyczne wraz z obiek-
tami towarzyszącymi, a takoe obiekty do
nich podobne, nienaleoące do innej kategorii
przeznaczenia terenu;

10) wystawy i ekspozycje – naleoy przez to ro-
zumieć muzea, galerie sztuki, sale wysta-
wowe wraz z obiektami towarzyszącymi,
a takoe obiekty do nich podobne, nienaleoą-
ce do innej kategorii przeznaczenia terenu;

11) obiekty sakralne – naleoy przez to rozumieć
świątynie i obiekty zgromadzeS religijnych
wraz z obiektami towarzyszącymi, w tym
kaplice, plebanie, domy parafialne i kate-
chetyczne, a takoe obiekty do nich podob-
ne, nienaleoące do innej kategorii przezna-
czenia terenu;

12) pracownie artystyczne – naleoy przez to ro-
zumieć pomieszczenia lub budynki wyspe-
cjalizowane do potrzeb tworzenia utworów
artystycznych, a takoe obiekty do nich po-
dobne, nienaleoące do innej kategorii prze-
znaczenia terenu;

13) obiekty imprez plenerowych – naleoy przez
to rozumieć obiekty przystosowane do or-
ganizowania imprez poza budynkami, w
tym amfiteatry, wraz z obiektami towarzy-
szącymi, a takoe obiekty do nich podobne,
nienaleoące do innych kategorii przeznacze-
nia terenu;

14) biura – naleoy przez to rozumieć budynki
lub ich czzści, w których prowadzi siz
działalność związaną z zarządzaniem, dzia-
łaniem organizacji, doradztwem, finansami,
ubezpieczeniami, projektowaniem, obsługą
nieruchomości, wynajmem, pośrednictwem,
prowadzeniem interesów, pracami badaw-
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czo-rozwojowymi, archiwizowaniem, dzia-
łalnością wydawniczą, reklamą, tłumacze-
niami, świadczeniem usług turystycznych
poza udzielaniem noclegów, przetwarza-
niem i przesyłaniem informacji, informatyką,
przygotowywaniem programów telewizyj-
nych i radiowych, przyjmowaniem przesy-
łek, administracją, wymiarem sprawiedliwo-
ści, zarządzaniem obroną narodową, policją,
straoą pooarną i słuobami ochrony, repre-
zentowaniem paSstw, instytucjami mizdzy-
narodowymi, konserwacją i naprawą ma-
szyn biurowych, a takoe podobną działal-
ność, której nie prowadzi siz w budynkach
lub ich czzściach naleoących do innych ka-
tegorii przeznaczenia terenu;

15) obiekty kongresowe i konferencyjne – nale-
oy przez to rozumieć obiekty kongresowe
i konferencyjne wraz z obiektami towarzy-
szącymi, nienaleoącymi do innej kategorii
przeznaczenia terenu;

16) hotele – naleoy przez to rozumieć budynki
niemieszkalne zakwaterowania turystyczne-
go, w tym hotele, motele, pensjonaty, go-
spody, schroniska turystyczne, wraz
z obiektami towarzyszącymi, a takoe obiek-
ty do nich podobne, nienaleoące do innej
kategorii przeznaczenia terenu;

17) usługi drobne – naleoy przez to rozumieć
punkty usług szewskich, krawieckich, ry-
marskich, fotograficznych, introligatorskich,
poligraficznych, jubilerskich, lutniczych, fry-
zjerskich, kosmetycznych, zegarmistrzow-
skich, pogrzebowych, ślusarskich, stolar-
skich, punkty napraw artykułów uoytku
osobistego i uoytku domowego, studia wi-
zaou i odchudzania, łaźnie i sauny, solaria,
gabinety masaou, pralnie, punkty wynajmu
i wypooyczania przedmiotów ruchomych,
a takoe obiekty do nich podobne, nienaleoą-
ce do innej kategorii przeznaczenia terenu;

18) poradnie medyczne – naleoy przez to rozu-
mieć przychodnie, poradnie, ambulatoria,
ośrodki zdrowia, gabinety lekarskie, stacje
dializ, zakłady rehabilitacji leczniczej, stacje
krwiodawstwa, szkoły rodzenia, gabinety
paramedyczne, a takoe obiekty do nich po-
dobne, nienaleoące do innej kategorii prze-
znaczenia terenu;

19) ołobki;
20) edukacja – naleoy przez to rozumieć przed-

szkola i szkoły wraz z obiektami towarzy-
szącymi, z wyjątkiem szkół wyoszych,
a takoe obiekty do nich podobne, nienaleoą-
ce do innej kategorii przeznaczenia terenu;

21) obiekty kształcenia dodatkowego – naleoy
przez to rozumieć obiekty, w których pro-
wadzone jest kształcenie dodatkowe lub
uzupełniające, w tym kursy i szkolenia, oraz
działalność wspomagająca proces naucza-
nia, wraz z obiektami towarzyszącymi,
a takoe obiekty do nich podobne, w tym
szkoły, nienaleoące do innej kategorii prze-
znaczenia terenu;

22) uczelnie wyosze;

23) obrona cywilna – naleoy przez to rozumieć
obiekty obrony cywilnej z wyjątkiem obiek-
tów zarządzania obroną cywilną;

24) policja i słuoby ochrony – naleoy przez to
rozumieć obiekty policji, straoy miejskiej,
słuob ochrony, w tym straoy ochrony kolei,
agencji ochrony, z wyjątkiem obiektów słu-
oących ich zarządzaniu, a takoe obiekty do
nich podobne, nienaleoące do innej kategorii
przeznaczenia terenu;

25) strao pooarna – naleoy przez to rozumieć
obiekty straoy pooarnej z wyjątkiem obiek-
tów zarządzania straoą pooarną;

26) obiekty wystawienniczo-targowe – naleoy
przez to rozumieć obiekty wystawienniczo-
targowe wraz z obiektami towarzyszącymi,
a takoe obiekty do nich podobne, nienaleoą-
ce do innej kategorii przeznaczenia terenu;

27) produkcja drobna – naleoy przez to rozu-
mieć niewielkie obiekty związane z prowa-
dzeniem działalności wytwórczej, takie jak
piekarnie, lodziarnie, cukiernie, zakłady poli-
graficzne i tym podobne, w tym obiekty
przystosowane do przyjmowania klientów,
wraz z obiektami towarzyszącymi, a takoe
obiekty do nich podobne, nienaleoące do in-
nej kategorii przeznaczenia terenu;

28) wytwarzanie energii elektrycznej;
29) wytwarzanie energii cieplnej;
30) obsługa pojazdów – naleoy przez to rozu-

mieć obiekty słuoące obsłudze samocho-
dów, w tym myjnie, stacje diagnostyki po-
jazdów, punkty wymiany oleju, a takoe
obiekty do nich podobne, nienaleoące do in-
nej kategorii przeznaczenia terenu;

31) stacje paliw;
32) obiekty do parkowania;
33) lotniska;
34) lądowiska;
35) telekomunikacja;
36) zieleS parkowa;
37) skwery;
38) place zabaw;
39) terenowe urządzenia sportowe – naleoy

przez to rozumieć niekryte urządzenia do
uprawiania sportu wraz z obiektami towa-
rzyszącymi, nienaleoącymi do innej kategorii
przeznaczenia terenu;

40) kryte urządzenia sportowe – naleoy przez to
rozumieć kryte w całości lub w czzści urzą-
dzenia do uprawiania sportu wraz z obiek-
tami towarzyszącymi, nienaleoącymi  do in-
nej kategorii przeznaczenia terenu;

41) przystanie;
42) łąki;
43) wody powierzchniowe – naleoy przez to ro-

zumieć cieki i zbiorniki wodne wraz ze
związanymi z nimi obszarami, w tym słuoą-
cymi do przeprowadzenia wód powodzio-
wych, budowle hydrotechniczne, z wyjąt-
kiem nabrzeoy i bulwarów, a takoe obiekty
do nich podobne, nienaleoące do innej kate-
gorii przeznaczenia terenu;

44) stacje i przystanki kolejowe;
45) linie kolejowe;
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46) ulice;
47) place;
48) drogi wewnztrzne;
49) wzzeł integracyjny – naleoy przez to rozu-

mieć wielofunkcyjny obiekt lub zespół
obiektów stanowiący całość funkcjonalno-
przestrzenną, który pełni rolz obsługująco-
-integrującą dla pasaoerów transportu pu-
blicznego i umooliwia im wybór środka
transportu;

50) ciągi piesze;
51) ciągi rowerowe;
52) ciągi pieszo-rowerowe;
53) pztle transportu publicznego;
54) główne punkty zasilania w energiz elek-

tryczną;
55) stacje transformatorowe;
56) stacje gazowe;
57) urządzenia wodociągowe – naleoy przez to

rozumieć pompownie wody, zbiorniki wody,
hydrofornie, a takoe obiekty do nich podob-
ne, nienaleoące do innej kategorii przezna-
czenia terenu;

58) urządzenia kanalizacyjne – naleoy przez to
rozumieć przepompownie ścieków, zbiorniki
ścieków, urządzenia podczyszczające ścieki,
a takoe obiekty do nich podobne, nienaleoą-
ce do innej kategorii przeznaczenia terenu;

59) urządzenia telekomunikacyjne – naleoy
przez to rozumieć kontenery telekomunika-
cyjne, szafy kablowe, a takoe obiekty do
nich podobne, nienaleoące do innej kategorii
przeznaczenia terenu;

60) szalety.
2. Ustala siz nastzpujące grupy kategorii przezna-

czenia terenu:
1) usługi 1 – grupa obejmuje nastzpujące kate-

gorie:
a) handel detaliczny małopowierzchniowy e,
b) handel detaliczny małopowierzchniowy B,
c) gastronomia,
d) rozrywka,
e) drobne usługi rozrywki,
f) obiekty upowszechniania kultury,
g) wystawy i ekspozycje,
h) obiekty imprez plenerowych,
i) biura,
j) obiekty kongresowe i konferencyjne,
k) obiekty sakralne,
l) hotele,
m) usługi drobne,
n) poradnie medyczne,
o) ołobki,
p) edukacja,
q) obiekty kształcenia dodatkowego,
r) uczelnie wyosze,
s) policja i słuoby ochrony,
t) szalety;

2) usługi 2 – grupa obejmuje nastzpujące kate-
gorie:
a) handel detaliczny wielkopowierzchniowy,
b) widowiskowe obiekty kultury,
c) pracownie artystyczne,
d) obrona cywilna,
e) strao pooarna,

f) obiekty wystawienniczo-targowe,
g) produkcja drobna;

3) usługi 3 – grupa obejmuje nastzpujące kate-
gorie:
a) handel detaliczny małopowierzchniowy e,
b) gastronomia,
c) szalety;

4) rekreacja – grupa obejmuje nastzpujące kate-
gorie przeznaczeS:
a) zieleS parkowa,
b) skwery,
c) place zabaw,
d) terenowe urządzenia sportowe,
e) wody powierzchniowe;

5) infrastruktura drogowa – grupa obejmuje na-
stzpujące kategorie:
a) obiekty do parkowania,
b) place,
c) drogi wewnztrzne,
d) ciągi piesze,
e) ciągi rowerowe,
f) ciągi pieszo-rowerowe;

6) urządzenia infrastruktury technicznej – grupa
obejmuje nastzpujące kategorie:
a) wytwarzanie energii cieplnej,
b) stacje transformatorowe,
c) urządzenia wodociągowe,
d) stacje gazowe,
e) urządzenia kanalizacyjne,
f) urządzenia telekomunikacyjne.

3. Na kaodym terenie dopuszcza siz zieleS i urzą-
dzenia budowlane towarzyszące kategoriom
przeznaczenia dopuszczonym na tym terenie.

R o z d z i a ł   2

Ustalenia dla całego orszarw orjętego planei

§ 5

Obowiązują nastzpujące ustalenia dotyczące kształ-
towania zabudowy i zagospodarowania terenów:
1) obiekty o wysokości 100 m i wizcej powyoej

poziomu terenu podlegają zgłaszaniu do właści-
wych organów nadzoru nad lotnictwem cywil-
nym i wojskowym oraz oznakowaniu jako prze-
szkody lotnicze;

2) poza sposobami sytuowania budynków na dział-
ce budowlanej, w stosunku do granic sąsiednich
działek budowlanych, określonymi w przepisach
odrzbnych, dopuszcza siz sytuowanie ścian bu-
dynków w odległości 1,5 m od granicy z sąsied-
nią działką lub bezpośrednio przy tej granicy;

3) na powierzchniach niezabudowanych i nie-
utwardzonych obowiązuje urządzenie zieleni.

§ 6

Obowiązują nastzpujące ustalenia dotyczące zasad
scalania i podziału nieruchomości:
1) dopuszcza siz podziały oraz scalanie i podziały

nieruchomości, z zastrzeoeniem pkt 2;
2) powierzchnia działki budowlanej nie mooe być

mniejsza nio 2 m2.
§ 7

1. Na całym obszarze objztym planem wprowadza
siz strefz ochrony konserwatorskiej dotyczącą
zabytków archeologicznych, której zakres
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ochrony obejmuje znajdujące siz w niej zabytki
archeologiczne.

2. W obrzbie stanowisk archeologicznych oraz w
przypadku odkryć zabytków archeologicznych
na pozostałym obszarze, naleoy przeprowadzić
badania archeologiczne za pozwoleniem właści-
wych słuob ochrony zabytków.

§ 8

Ustala siz granice terenów pod budowz obiektów
handlowych o powierzchni sprzedaoy powyoej
2000 m² toosame z liniami rozgraniczającymi tere-
nów oznaczonych na rysunku planu symbolami 2U i
3U.

§ 9

Ustala siz granice terenów słuoących organizacji
imprez masowych zgodnie z rysunkiem planu.

§ 10

Obowiązują nastzpujące ustalenia dotyczące par-
kowania pojazdów:
1) obowiązują miejsca postojowe dla samochodów

osobowych towarzyszące poszczególnym kate-
goriom przeznaczenia terenu, co najmniej w licz-
bie ustalonej zgodnie z nastzpującymi wskaźni-
kami:
a) dla handlu detalicznego wielkopowierzchnio-

wego 40 miejsc postojowych na 1000 m2

powierzchni sprzedaoy,
b) dla handlu detalicznego małopowierzchnio-

wego e i małopowierzchniowego B – 25
miejsc postojowych na 1000 m2 powierzchni
sprzedaoy,

c) dla gastronomii i rozrywki – 20 miejsc po-
stojowych na 1000 m2 powierzchni uoytko-
wej,

d) dla biur – 35 miejsc postojowych na 1000 m2

powierzchni uoytkowej,
e) dla hoteli – 30 miejsc postojowych na 100

pokoi hotelowych,
f) dla obiektów kształcenia dodatkowego –

15 miejsc postojowych na 1000 m2 po-
wierzchni uoytkowej,

g) dla poradni medycznych i pracowni medycz-
nych – 10 miejsc postojowych na 1000 m2

powierzchni uoytkowej,
h) dla obiektów upowszechniania kultury –

10 miejsc postojowych na 1000 m2 po-
wierzchni uoytkowej,

i) dla obiektów kongresowych i konferencyj-
nych – 15 miejsc postojowych na 1000 m2

powierzchni uoytkowej,
j) dla widowiskowych obiektów kultury – 25

miejsc postojowych na 100 miejsc dla wi-
dzów,

k) dla wystaw i ekspozycji – 15 miejsc posto-
jowych na 1000 m2 powierzchni uoytkowej,

l) dla edukacji – 2 miejsca postojowe na 1 od-
dział;

2) miejsca postojowe, o których mowa w pkt 1,
naleoy usytuować na działce budowlanej, na
której usytuowany jest obiekt, któremu te miej-
sca towarzyszą, z zastrzeoeniem pkt 3;

3) miejsca postojowe towarzyszące obiektom zlo-
kalizowanym na terenach oznaczonych na ry-
sunku planu symbolami 2U i 3U dopuszcza siz
sytuować na terenach oznaczonych na rysunku
planu symbolami 1U, 2U i 3U;

4) parkingi samodzielne jednopoziomowe dopusz-
cza siz wyłącznie jako podziemne, z zastrzeoe-
niem pkt 5;

5) parkingi samodzielne jednopoziomowe nadziem-
ne dopuszcza siz wyłącznie na działkach zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

§ 11

Obowiązują nastzpujące ustalenia w zakresie infra-
struktury technicznej:
1) dopuszcza siz infrastrukturz techniczną;
2) zaopatrzenie w wodz dopuszcza siz wyłącznie z

sieci wodociągowej;
3) odprowadzenie ścieków komunalnych dopuszcza

siz wyłącznie siecią kanalizacyjną;
4) sieci uzbrojenia technicznego dopuszcza siz

wyłącznie jako podziemne.

§ 12

Nastzpujące tereny ustala siz jako obszary przezna-
czone na cele publiczne: 1U, 1nDS, 2nDZ/1,
2nDZ/2, 3nDZ, 4nDS i 5nSWI.

§ 13

Określa siz wysokość stawki procentowej, na pod-
stawie której ustala siz opłatz, o której mowa w
art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
dla:
1) terenów oznaczonych na rysunku planu symbo-

lami 1U, 1nDS, 2nDZ/1, 2nDZ/2, 3nDZ, 4nDS i
5nSWI na 0,1%;

2) pozostałych terenów na 30%.

R o z d z i a ł   3

Ustalenia dla terenów

§ 14

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 1U ustala siz przeznaczenie:
1) kryte urządzenia sportowe;
2) infrastruktura drogowa;
3) ulice;
4) lądowiska, z zastrzeoeniem ust. 2 pkt 1;
5) główne punkty zasilania w energiz elektrycz-

ną;
6) usługi 1, z zastrzeoeniem ust. 2 pkt 2 i 3;
7) rekreacja;
8) telekomunikacja;
9) urządzenia infrastruktury technicznej.

2. W ramach przeznaczenia:
1) lądowiska dopuszcza siz wyłącznie lądowiska

dla śmigłowców;
2) hotele, z grupy kategorii usługi 1, dopuszcza

siz wyłącznie hotele;
3) edukacja, z grupy kategorii usługi 1, dopusz-

cza siz wyłącznie przedszkola, a takoe obiek-
ty do nich podobne, nienaleoące do innej ka-
tegorii przeznaczenia terenu.
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3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowią-
zują nastzpujące ustalenia dotyczące kształto-
wania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) ulice dopuszcza siz wyłącznie w wydzieleniu

wewnztrznym oznaczonym na rysunku planu
symbolem e;

2) przeznaczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt
5−8, dopuszcza siz wyłącznie jako towarzy-
szące krytym urządzeniom sportowym;

3) nie dopuszcza siz wolno stojących stacji ba-
zowych telefonii komórkowej;

4) wymiar pionowy budynku lub budowli prze-
krytej dachem, mierzony od poziomu terenu
do najwyoszego punktu pokrycia dachu nie
mooe być wizkszy nio 55 m;

5) wymiar pionowy budowli nieprzekrytej da-
chem posadowionej na terenie, mierzony od
poziomu terenu przy budowli do jej najwyo-
szego punktu nie mooe być wizkszy nio
55 m;

6) wymiar pionowy budynku wraz z zamocowa-
nym na nim urządzeniem, mierzony od po-
ziomu terenu do najwyoszego punktu tego
urządzenia nie mooe być wizkszy nio 60 m;

7) udział obszaru zabudowanego B w po-
wierzchni działki budowlanej nie mooe być
wizkszy nio 75%;

8) powierzchnia terenu biologicznie czynna nie
mooe być mniejsza nio 10% powierzchni
działki budowlanej.

4. Dojazd do terenu dopuszcza siz wyłącznie od
terenów:
1) 2nDZ/2;
2) 2nDZ/2 przez teren 2U;
3) 4nDS;
4) 5nSWI;
5) 5nSWI przez teren 2U.

§ 15

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 2U ustala siz przeznaczenie:
1) usługi 1, z zastrzeoeniem ust. 2 pkt 1 i 2;
2) usługi 2;
3) kryte urządzenia sportowe;
4) rekreacja;
5) infrastruktura drogowa;
6) lotniska, z zastrzeoeniem ust. 2 pkt 3;
7) główne punkty zasilania w energiz elektrycz-

ną;
8) telekomunikacja;
9) urządzenia infrastruktury technicznej.

2. W ramach przeznaczenia:
1) hotele, z grupy kategorii usługi 1, dopuszcza

siz wyłącznie hotele;
2) edukacja, z grupy kategorii usługi 1, dopusz-

cza siz wyłącznie przedszkola, a takoe obiek-
ty do nich podobne, nienaleoące do innej ka-
tegorii przeznaczenia terenu;

3) lotniska dopuszcza siz wyłącznie lotniska dla
śmigłowców.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowią-
zują nastzpujące ustalenia dotyczące kształto-
wania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) lotniska dopuszcza siz wyłącznie w wy-

dzieleniu wewnztrznym oznaczonym na ry-

sunku planu symbolem B na budynkach o
wymiarze pionowym mnie mniejszym nio 70
m;

2) nie dopuszcza siz wolno stojących stacji
bazowych telefonii komórkowej;

3) liczba naziemnych kondygnacji budynków,
w których zlokalizowano obiekty handlowe
o powierzchni sprzedaoy powyoej 400 m2

nie mooe być mniejsza nio dwie na co naj-
mniej 80% ich obszaru zabudowanego B;

4) wymiar pionowy budynku lub budowli przekry-
tej dachem, mierzony od poziomu terenu do:
a) najnioszego punktu pokrycia dachu nie

mooe być mniejszy nio 11 m,
b) najwyoszego punktu pokrycia dachu nie

mooe być wizkszy nio 25 m, z zastrze-
oeniem pkt 7;

5) wymiar pionowy budynku wraz z zamoco-
wanym na nim urządzeniem, mierzony od
poziomu terenu do najwyoszego punktu te-
go urządzenia nie mooe być wizkszy 30 m,
z zastrzeoeniem pkt 8;

6) wymiar pionowy budowli nieprzekrytej da-
chem posadowionej na terenie, mierzony od
poziomu terenu przy budowli do jej najwyo-
szego punktu nie mooe być wizkszy nio
55 m;

7) w wydzieleniu wewnztrznym, oznaczonym
na rysunku planu symbolem B, dopuszcza
siz nie wizcej nio trzy budynki, których
wymiar pionowy mierzony od poziomu te-
renu do:
a) najnioszego punktu pokrycia dachu nie

mooe być mniejszy nio 70 m,
b) najwyoszego punktu pokrycia dachu nie

mooe być wizkszy nio 115 m;
8) wymiar pionowy budynków, o których mo-

wa w pkt 7, wraz z zamocowanymi na nich
urządzeniami, mierzony od poziomu terenu
do najwyoszego punktu tego urządzenia nie
mooe być wizkszy nio 120 m;

9) obszar zajzty przez kaody z budynków, o
których mowa w pkt 7, ograniczony ze-
wnztrznym obrysem ścian zewnztrznych w
ich rzucie o najwizkszej powierzchni, mie-
rzony powyoej 25 m nad poziomem terenu,
musi zawierać siz w okrzgu o promieniu
20 m;

10) udział obszaru zabudowanego B w po-
wierzchni działki budowlanej nie mooe być
wizkszy nio 90%;

11) powierzchnia terenu biologicznie czynna nie
mooe być mniejsza nio 10% powierzchni
działki budowlanej, z zastrzeoeniem pkt 12;

12) ustalenie, o którym mowa w pkt 11, nie do-
tyczy działek przeznaczonych na urządzenia
infrastruktury technicznej oraz infrastruktu-
rz drogową.

4. Dojazd do terenu dopuszcza siz wyłącznie od
terenów:
1) 2nDZ/2;
2) 2nDZ/2 przez teren 1U;
3) 5nSWI.

§ 16

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 3U ustala siz przeznaczenie:
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1) usługi 1, z zastrzeoeniem ust. 2;
2) usługi 2;
3) kryte urządzenia sportowe;
4) rekreacja;
5) infrastruktura drogowa;
6) obsługa pojazdów;
7) stacje paliw;
8) główne punkty zasilania w energiz elek-

tryczną;
9) telekomunikacja;

10) urządzenia infrastruktury technicznej.
2. W ramach przeznaczenia:

1) hotele, z grupy kategorii usługi 1, dopuszcza
siz wyłącznie hotele;

2) edukacja, z grupy kategorii usługi 1, dopusz-
cza siz wyłącznie przedszkola, a takoe obiek-
ty do nich podobne, nienaleoące do innej ka-
tegorii przeznaczenia terenu.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowią-
zują nastzpujące ustalenia dotyczące kształto-
wania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) wymiar pionowy budynku lub budowli prze-

krytej dachem, mierzony od poziomu terenu
do najwyoszego punktu pokrycia dachu nie
mooe być wizkszy nio 25 m;

2) wymiar pionowy budowli nieprzekrytej da-
chem posadowionej na terenie, mierzony od
poziomu terenu przy budowli do jej najwyo-
szego punktu nie mooe być wizkszy nio 25
m;

3) wymiar pionowy budynku wraz z zamocowa-
nym na nim urządzeniem, mierzony od po-
ziomu terenu do najwyoszego punktu tego
urządzenia nie mooe być wizkszy nio 25 m;

4) udział obszaru zabudowanego B w po-
wierzchni działki budowlanej nie mooe być
wizkszy nio 70%;

5) powierzchnia terenu biologicznie czynna nie
mooe być mniejsza nio 10% powierzchni
działki budowlanej, z zastrzeoeniem pkt 6;

6) ustalenie, o którym mowa w pkt 5, nie doty-
czy działek przeznaczonych na urządzenia in-
frastruktury technicznej oraz infrastrukturz
drogową.

4. Dojazd do terenu dopuszcza siz wyłącznie od
terenu 2nDZ/2.

§ 17

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 4Z ustala siz przeznaczenie:
1) rekreacja;
2) infrastruktura drogowa;
3) przystanie;
4) łąki;
5) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
6) telekomunikacja;
7) urządzenia infrastruktury technicznej.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowią-
zują nastzpujące ustalenia dotyczące kształto-
wania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) zabudowz mieszkaniową jednorodzinną do-

puszcza siz wyłącznie w wydzieleniu we-
wnztrznym oznaczonym na rysunku planu
symbolem C;

2) wymiar pionowy budynku lub budowli prze-
krytej dachem, mierzony od poziomu terenu

do najwyoszego punktu pokrycia dachu nie
mooe być wizkszy nio 10 m;

3) wymiar pionowy budowli nieprzekrytej dachem
posadowionej na terenie, mierzony od poziomu
terenu przy budowli do jej najwyoszego punktu
nie mooe być wizkszy nio 20 m;

4) wymiar pionowy budynku wraz z zamocowa-
nym na nim urządzeniem, mierzony od po-
ziomu terenu do najwyoszego punktu tego
urządzenia nie mooe być wizkszy nio 20 m;

5) udział obszaru zabudowanego B w po-
wierzchni działki budowlanej nie mooe być
wizkszy nio 30%;

6) powierzchnia terenu biologicznie czynna nie
mooe być mniejsza nio 50% powierzchni
działki budowlanej, z zastrzeoeniem pkt 7;

7) ustalenie, o którym mowa w pkt 6, nie doty-
czy działek przeznaczonych na urządzenia in-
frastruktury technicznej oraz infrastrukturz
drogową.

8) dopuszcza siz torowisko tramwajowe;
9) obszar mizdzywala rzeki Ślzzy jest obszarem

bezpośredniego zagrooenia powodzią.

§ 18

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem 5WS ustala siz przeznaczenie:
1) rekreacja
2) przystanie;
3) ciągi piesze;
4) ciągi pieszo-rowerowe;
5) wytwarzanie energii elektrycznej.

§ 19

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 1nDS ustala siz przeznaczenie:
1) ulice;
2) infrastruktura drogowa;
3) stacje i przystanki kolejowe;
4) linie kolejowe;
5) wzzeł integracyjny;
6) pztle transportu publicznego;
7) rekreacja;
8) główne punkty zasilania w energiz elektryczną;
9) urządzenia infrastruktury technicznej.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowią-
zują nastzpujące ustalenia dotyczące zagospoda-
rowania terenu:
1) obowiązuje ulica klasy głównej;
2) obowiązuje ulica klasy zbiorczej łącząca ulice

zbiorcze na terenach 2nDZ/1 i 2nDZ/2;
3) obowiązuje torowisko tramwajowe;
4) skrzyoowanie ulicy klasy głównej z ulicą klasy

zbiorczej, o których mowa w pkt 1 i 2, do-
puszcza siz wyłącznie jako dwupoziomowe;

5) obowiązuje powiązanie piesze i rowerowe
przystanku kolejowego z terenem 1U;

6) powiązanie, o którym mowa w pkt 5, do-
puszcza siz wyłącznie jako bezkolizyjne z uli-
cą klasy głównej;

7) nie dopuszcza siz nośników reklamowych.

§ 20

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu
symbolami 2nDZ/1 i 2nDZ/2 ustala siz przezna-
czenie:
1) ulice;



Dziennik Urzzdowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 52 –  6473  – Poz. 1102

2) linie kolejowe;
3) stacje i przystanki kolejowe;
4) urządzenia telekomunikacyjne.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowią-
zują nastzpujące ustalenia dotyczące zagospoda-
rowania terenu:
1) obowiązuje ulica klasy zbiorczej;
2) obowiązuje trasa rowerowa;
3) na terenie oznaczonym na rysunku planu

symbolem 2nDZ/2 nie dopuszcza siz nośni-
ków reklamowych.

§ 21

1. Dla terenie oznaczonym na rysunku planu sym-
bolem 3nDZ ustala siz przeznaczenie:
1) ulice;
2) usługi 3;
3) rekreacja;
4) urządzenia telekomunikacyjne;
5) stacje transformatorowe.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowią-
zują nastzpujące ustalenia dotyczące kształto-
wania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) obowiązuje ulica klasy zbiorczej;
2) obowiązuje torowisko tramwajowe;
3) obowiązują chodniki;
4) obowiązuje trasa rowerowa;
5) usługi 3 dopuszcza siz wyłącznie w obiektach

o powierzchni zabudowy nie wizkszej nio 25
m² i o wymiarze pionowym, mierzonym od
poziomu terenu do najwyoszego punktu po-
krycia dachu, nie wizkszym nio
4,5 m;

6) dopuszcza siz nośniki reklamowe.

§ 22

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 4nDS ustala siz przeznaczenie:
1) podstawowe:

a) ulice,
b) lądowisko;

2) uzupełniające:
a) rekreacja,
b) infrastruktura drogowa,
c) urządzenia infrastruktury technicznej.

2. Warunkiem dopuszczenia przeznaczenia uzupeł-
niającego, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, jest je-
go towarzyszenie obiektom zlokalizowanym na te-
renie oznaczonym na rysunku planu symbolem
1U.

3. W ramach przeznaczenia lądowiska dopuszcza
siz wyłącznie lądowiska dla śmigłowców.

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowią-
zuje ustalenie dotyczące zagospodarowania te-
renu − obowiązuje ulica klasy dojazdowej.

§ 23

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 5nSWI ustala siz przeznaczenie:
1) wzzeł integracyjny;
2) pztle transportu publicznego;
3) ulice;
4) infrastruktura drogowa;
5) usługi 3;
6) główne punkty zasilania w energiz elektrycz-

ną;
7) urządzenia infrastruktury technicznej.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowią-
zuje ustalenie dotyczące kształtowania zabudo-
wy – usługi 3 dopuszcza siz wyłącznie w obiek-
tach o powierzchni zabudowy nie wizkszej nio
25 m² i o wymiarze pionowym, mierzonym od
poziomu terenu do najwyoszego punktu pokrycia
dachu, nie wizkszym nio 4,5 m.
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Przepisa końcowe

§ 24

Traci moc uchwała nr XXXVIII/2453/05 Rady Miej-
skiej Wrocławia z dnia 19 maja 2005 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru w rejonie ul. Drzymały (Dz.
Urz. Woj. Doln. Nr 134, poz. 2725) na obszarze
objztym planem.

§ 25

Wykonanie uchwały powierza siz Prezydentowi
Wrocławia.

§ 26

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

WIC PRZ WODNICZŚCY
ReDY MI WSnI W

PIOTR KUCZYŃSKI

________________
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 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 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223,
poz. 1458.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały 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 oraz z 2008 r.
Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413.



Dziennik Urzzdowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 52 –  6474  – Poz. 1102

Załącznik nr 1 do wchwała Rada Miej-
skiej Wrocławia nr XXXI/1065/0 
z dnia 1  lwtego 200  r. (poz. 1102)
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Załącznik nr 2 do wchwała Rada Miej-
skiej Wrocławia nr XXXI/1065/0 
z dnia 1  lwtego 200  r. (poz. 1102)

Stwierdzenie zgodności planw z wstaleniaii Stwdiwi wwarwnkowań i kierwnków
zagospodarowania przestrzennego Wrocławia

Rada Miejska Wrocławia stwierdza zgodność miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego obszaru w rejonie ul. Lotniczej i ul. Pilczyckiej we Wrocławiu z ustaleniami
Studium uwarunkowaS i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia przyjz-
tego uchwałą nr LIV/3249/06 z dnia 6 lipca 2006 roku (Biuletyn Urzzdowy Rady Miejskiej
Wrocławia Nr 8, poz. 253).

Załącznik nr 3 do wchwała Rada Miej-
skiej Wrocławia nr XXXI/1065/0 
z dnia 1  lwtego 200  r. (poz. 1102)

Rozstrzagnięcie o sposorie rozpatrzenia wwag do projektw planw

Rada Miejska Wrocławia nie uwzglzdnia nastzpujących uwag do projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ul. Lotniczej i ul. Pilczyckiej
we Wrocławiu wniesionych przez:
1) Panią Danutz nrzywdz i Pana Werzego nrzywdz, pismem w dniu 29 grudnia 2008 r.,

dotyczącą przesunizcia Wzzła Integracyjnego w obszar oznaczony na planie symbolami
2U lub 3U;

2) Pana Marka Nowaka, pismem w dniu 5 stycznia 2009 r., w czzści dotyczącej:
a) zmiany treści § 14, 15, 16 i 17 projektu planu, poprzez uzupełnienie o ustalenia (li-

sta ograniczeS) dla nośników reklamowych o powierzchni powyoej 10 m2,
b) zmiany treści § 14 ust. 3 i § 15 ust. 3 projektu planu, poprzez uzupełnienie o usta-

lenie maksymalnej dopuszczalnej wysokości dla samego urządzenia zamontowane-
go na budynku, w zaleoności od wysokości budynku lub bez wprowadzania takiej
zaleoności,

c) zmiany treści § 14 ust. 3 i § 16 ust. 3 projektu planu, poprzez uzupełnienie o usta-
lenie w brzmieniu § 15 ust. 3 pkt 3 projektu planu,

d) zmiany treści § 15 ust. 3 projektu planu, poprzez uzupełnienie o nastzpujące usta-
lenie: „liczba nadziemnych kondygnacji budynków, w których zlokalizowano obiek-
ty handlowe o powierzchni sprzedaoy powyoej 2000 m2 nie mooe być mniejsza nio
trzy na co najmniej 80% ich obszaru zabudowanego B”,

e) zmiany treści § 15 ust. 3 pkt 7 projektu planu, poprzez uzupełnienie o ustalenie mi-
nimalnej dopuszczalnej odległości pomizdzy dominantami wysokościowymi i mak-
symalnej dopuszczalnej długości kaodej z elewacji budynków, na odcinku od pozio-
mu terenu do 25 metrów nad poziomem terenu,

f) zmiany treści § 15 ust. 3 pkt 7 projektu planu, poprzez jednoznaczne określenie
dopuszczalnej liczby dominant wysokościowych w kaodym z budynków,

g) zmiany treści § 16 projektu planu, poprzez wykreślenie dopuszczenia zagospoda-
rowania terenu: wielkopowierzchniowy handel detaliczny lub uzupełnienie o nastz-
pujące ustalenie: „liczba nadziemnych kondygnacji budynków, w których zlokalizo-
wano obiekty handlowe o powierzchni sprzedaoy powyoej 2000 m2 nie mooe być
mniejsza nio trzy na co najmniej 80% ich obszaru zabudowanego B”,

h) zmianz treści § 16 projektu planu, poprzez uzupełnienie o ustalenie minimalnej do-
puszczalnej wysokości dla budynków oraz budowli przekrytych dachem wraz z od-
powiednim zapisami dotyczącymi urządzeS montowanych na budynkach.



Dziennik Urzzdowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 52 –  6476  – Poz. 1102

Załącznik nr 4 do wchwała Rada Miej-
skiej Wrocławia nr XXXI/1065/0 
z dnia 1  lwtego 200  r. (poz. 1102)

Rozstrzagniecie o sposorie realizacji, zapisanach w planie, inwestacji z zakresw infrastrwk-
twra technicznej, które należą do zadań własnach giina, oraz zasadach ich finansowania,
                                zgodnie z przepisaii o finansach pwrlicznach

Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które naleoą do zadaS własnych gminy
bzdą finansowane z budoetu gminy, w tym ze środków pozyskiwanych z funduszy Unii
 uropejskiej, a takoe ze środków zewnztrznych.
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1103

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA
NR XXXI/1066/0 

z dnia 19 lutego 2009 r.

w sprawie wchwalenia iiejscowego planw zagospodarowania przestrzenne-
go dla połwdniowo-wschodniej części zespołw wrranistacznego Park
                                  Szczatnicki we Wrocławiw

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1)) i
art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.2)) w związku
z uchwałą Nr IX/183/07 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 17 maja
2007 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla południowo-wschodniej czzści ze-
społu urbanistycznego Park Szczytnicki we Wrocławiu (Biuletyn Urzzdowy
Rady Miejskiej Wrocławia Nr 5, poz. 153) Rada Miejska Wrocławia uchwala,
co nastzpuje:

R o z d z i a ł   1

Przepisa ogólne

§ 1

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego dla południowo-wschodniej czzści zespołu
urbanistycznego Park Szczytnicki we Wrocła-
wiu, zwany dalej planem, obejmuje obszar ogra-
niczony ul. Zygmunta Wróblewskiego, ul.
 dwarda Wittiga i wschodnią granicą Miejskiego
Ogrodu Zoologicznego, przedstawiony na rysun-
ku planu w skali 1:2000, stanowiącym załącznik
nr 1 do uchwały.

2. W planie nie określa siz:
1) zasad ochrony dóbr kultury współczesnej –

ze wzglzdu na brak takich dóbr kultury;
2) granic i sposobów zagospodarowania tere-

nów górniczych, a takoe naraoonych na nie-
bezpieczeSstwo powodzi oraz zagrooonych
osuwaniem siz mas ziemnych – ze wzglzdu
na brak takich terenów;

3) sposobu i terminu tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i uoytkowania terenów –
ze wzglzdu na brak potrzeby takiego zago-
spodarowania;

4) granic obszarów wymagających przeprowa-
dzania scaleS i podziałów nieruchomości – ze
wzglzdu na brak potrzeby wyznaczania ta-
kich obszarów;

5) granic terenów pod budowz obiektów han-
dlowych o powierzchni sprzedaoy powyoej
2000 m2 

− ze wzglzdu na brak potrzeby wy-
znaczania takich terenów;

6) granic terenów słuoących organizacji imprez
masowych − ze wzglzdu na brak potrzeby
wyznaczania takich terenów;

7) granic pomników zagłady oraz ich stref
ochronnych − ze wzglzdu na brak takich po-
mników oraz ich stref ochronnych.

§ 2

Określenia stosowane w uchwale oznaczają:

1) teren – czzść obszaru objztego planem wyzna-
czona liniami rozgraniczającymi, oznaczona
symbolem;

2) przeznaczenie terenu – obiekty, które jako je-
dyne są dopuszczone na danym terenie;

3) przeznaczenie podstawowe terenu – jest to
czzść przeznaczenia terenu, która powinna
dominować na danym terenie, w sposób okre-
ślony w ustaleniach planu;

4) przeznaczenie uzupełniające terenu – jest to
czzść przeznaczenia terenu, która uzupełnia lub
wzbogaca przeznaczenie podstawowe w spo-
sób określony w ustaleniach planu;

5) nieprzekraczalna linia zabudowy – linia ograni-
czająca fragment terenu, na wyłącznie którym
dopuszcza siz wznoszenie nadziemnych czzści
budynków, linia ta nie dotyczy balkonów, wy-
kuszy, loggii, gzymsów, okapów, zadaszeS nad
wejściami do budynków, elementów odwod-
nienia, elementów wystroju elewacji i innych
podobnych elementów budynków;

6) obowiązująca ciągła linia zabudowy − nieprze-
kraczalna linia zabudowy, na której musi być
usytuowana zewnztrzna krawzdź zewnztrznej
ściany budynku na całej długości tej linii; linia
ta nie dotyczy przejść i przejazdów bramowych
na poziomie terenu;

7) dojazd – dojazd pojazdem samochodowym;
8) infrastruktura techniczna – sieci uzbrojenia

technicznego, w tym sieci wodociągowe, ka-
nalizacyjne, gazowe, elektroenergetyczne, cie-
płownicze, telekomunikacyjne oraz inne po-
dobne, a takoe kabiny telefoniczne i anteny
oraz inne podobne obiekty;

9) nośnik reklamowy – budowla słuoąca reklamie;
10) obszar zabudowany C – obszar zajzty przez

budynek lub budynki, ograniczony jego lub ich
zewnztrznym obrysem na poziomie terenu;

11) obiekt wbudowany w budynek – wyodrzbnio-
na grupa powiązanych ze sobą pomieszczeS
stanowiąca całość funkcjonalną naleoącą do
danej kategorii przeznaczenia i znajdująca siz
w budynku, którego co najmniej 70% po-
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wierzchni uoytkowej zajmują pomieszczenia
zaliczone do jednej, innej kategorii przeznacze-
nia;

12) parking samodzielny jednopoziomowy – jedno-
kondygnacyjna budowla lub budynek przezna-
czony do przechowywania samochodów;

13) podjazd – miejsce umooliwiające wsiadanie
i wysiadanie pasaoerom pojazdów samocho-
dowych;

14) trasa rowerowa – czytelny i spójny ciąg roz-
wiązaS technicznych, zapewniający bezpieczny
i wygodny ruch rowerowy, na który mogą
składać siz: wydzielone drogi rowerowe, ścieo-
ki rowerowe, pasy rowerowe, ulice w strefach
ograniczonej przdkości, ulice w strefach za-
mieszkania, drogi wewnztrzne oraz inne po-
dobne;

15) wydzielenie wewnztrzne – czzść terenu ozna-
czona symbolem;

16) szczególne wymagania architektoniczne −

wymóg wysokiego poziomu estetycznego na-
kładany na planowaną zabudowz i zagospoda-
rowanie oraz obowiązek podwyoszania pozio-
mu estetycznego zabudowy i zagospodarowa-
nia istniejącego.

§ 3

1. Integralną czzścią planu jest rysunek, o którym
mowa w § 1 ust. 1.

2. Nastzpujące oznaczenia graficzne na rysunku
planu są obowiązującymi ustaleniami planu:
1) granice obszaru objztego planem toosame z

granicami strefy ochrony konserwatorskiej
dotyczącej zabytków archeologicznych, stre-
fy ochrony konserwatorskiej, granicami ob-
szarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i in-
frastruktury technicznej;

2) linie rozgraniczające tereny;
3) granice wydzielenia wewnztrznego;
4) obowiązujące ciągłe linie zabudowy;
5) nieprzekraczalne linie zabudowy;
6) symbole terenów;
7) symbol wydzielenia wewnztrznego;
8) odcinek dojazdu do podjazdu.

3. Stwierdzenie zgodności planu z ustaleniami Stu-
dium uwarunkowaS i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego Wrocławia stanowi za-
łącznik nr 2 do uchwały.

4. Rozstrzygnizcie o sposobie rozpatrzenia uwag
do projektu planu stanowi załącznik nr 3 do
uchwały.

5. Rozstrzygnizcie o sposobie realizacji zapisanych
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które naleoą do zadaS własnych
gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie
z przepisami o finansach publicznych, stanowi
załącznik nr 4 do uchwały.

§ 4

1. Ustala siz nastzpujące kategorie przeznaczenia
terenu:
1) ogrody tematyczne – naleoy przez to rozu-

mieć ogrody zoologiczne, ogrody botaniczne
lub inne parki z określonym tematem wraz z

obiektami towarzyszącymi, nienaleoącymi
do innej kategorii przeznaczenia terenu;

2) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna –
naleoy przez to rozumieć budynek mieszkal-
ny wielorodzinny zawierający wizcej nio
2 mieszkania lub ich zespół, a takoe czzści
budynków niemieszkalnych, w których
znajdują siz wizcej nio 2 mieszkania wraz z
obiektami towarzyszącymi nienaleoącymi do
innej kategorii przeznaczenia terenu;

3) handel detaliczny małopowierzchniowy e –
naleoy przez to rozumieć obiekty słuoące
sprzedaoy detalicznej, przystosowane do
przyjmowania klientów, o powierzchni
sprzedaoy nie wizkszej nio 400 m2 oraz
punkty sprzedaoy zakładów, gier losowych
oraz loteryjnych i zakładów sportowych
wraz z obiektami towarzyszącymi, nienale-
oącymi do innej kategorii przeznaczenia te-
renu, z wyłączeniem stacji paliw;

4) gastronomia – naleoy przez to rozumieć re-
stauracje, bary, kawiarnie, koktajl – bary,
winiarnie, puby, stołówki, obiekty słuoące
działalności kateringowej, a takoe obiekty
do nich podobne nienaleoące do innej kate-
gorii przeznaczenia terenu;

5) rozrywka – naleoy przez to rozumieć dysko-
teki, kluby, sale taneczne, kasyna i salony
gier, krzgielnie, sale bilardowe wraz z obiek-
tami towarzyszącymi, a takoe obiekty do
nich podobne nienaleoące do innej kategorii
przeznaczenia terenu;

6) drobne usługi rozrywki – naleoy przez to ro-
zumieć kawiarnie internetowe, gabinety
wróoek i astrologów, a takoe obiekty do
nich podobne nienaleoące do innej kategorii
przeznaczenia terenu;

7) obiekty upowszechniania kultury – naleoy
przez to rozumieć domy kultury, biblioteki,
mediateki, wypooyczalnie filmów, centra in-
formacyjne, kluby tematyczne wraz z obiek-
tami towarzyszącymi, a takoe obiekty do
nich podobne nienaleoące do innej kategorii
przeznaczenia terenu;

8) wystawy i ekspozycje – naleoy przez to ro-
zumieć muzea, galerie sztuki, sale wysta-
wowe wraz z obiektami towarzyszącymi, a
takoe obiekty do nich podobne nienaleoące
do innej kategorii przeznaczenia terenu;

9) pracownie artystyczne – naleoy przez to ro-
zumieć pomieszczenia lub budynki wyspe-
cjalizowane do potrzeb tworzenia utworów
artystycznych, a takoe obiekty do nich po-
dobne nienaleoące do innej kategorii prze-
znaczenia terenu;

10) biura − naleoy przez to rozumieć budynki
lub ich czzści, w których prowadzi siz
działalność związaną z zarządzaniem, dzia-
łaniem organizacji, doradztwem, finansami,
ubezpieczeniami, projektowaniem, obsługą
nieruchomości, wynajmem, pośrednictwem,
prowadzeniem interesów, pracami badaw-
czo-rozwojowymi, archiwizowaniem, dzia-
łalnością wydawniczą, reklamą, tłumacze-
niami, świadczeniem usług turystycznych
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poza udzielaniem noclegów, przetwarza-
niem i przesyłaniem informacji, informatyką,
przygotowywaniem programów telewizyj-
nych i radiowych, przyjmowaniem przesy-
łek, administracją, wymiarem sprawiedliwo-
ści, zarządzaniem obroną narodową, policją,
straoą pooarną i słuobami ochrony, repre-
zentowaniem paSstw, instytucjami mizdzy-
narodowymi, konserwacją i naprawą ma-
szyn biurowych, a takoe podobną działal-
ność, której nie prowadzi siz w budynkach
lub ich czzściach naleoących do innych ka-
tegorii przeznaczenia terenu;

11) obiekty kongresowe i konferencyjne;
12) hotele – naleoy przez to rozumieć budynki

niemieszkalne zakwaterowania turystyczne-
go, w tym hotele, motele, pensjonaty, go-
spody, schroniska turystyczne, wraz z
obiektami towarzyszącymi, a takoe obiekty
do nich podobne nienaleoące do innej kate-
gorii przeznaczenia terenu;

13) hotele dla zwierząt;
14) usługi drobne – naleoy przez to rozumieć

punkty usług szewskich, krawieckich, ry-
marskich, fotograficznych, introligatorskich,
poligraficznych, jubilerskich, lutniczych, fry-
zjerskich, kosmetycznych, zegarmistrzow-
skich, pogrzebowych, ślusarskich, stolar-
skich, punkty napraw artykułów uoytku
osobistego i uoytku domowego, studia wi-
zaou i odchudzania, łaźnie i sauny, solaria,
gabinety masaou, pralnie, punkty wynajmu i
wypooyczania przedmiotów ruchomych, a
takoe obiekty do nich podobne nienaleoące
do innej kategorii przeznaczenia terenu;

15) poradnie medyczne – naleoy przez to rozu-
mieć przychodnie, poradnie, ambulatoria,
ośrodki zdrowia, gabinety lekarskie, stacje
dializ, zakłady rehabilitacji leczniczej, stacje
krwiodawstwa, szkoły rodzenia, gabinety
paramedyczne, a takoe obiekty do nich po-
dobne, nienaleoące do innej kategorii prze-
znaczenia terenu;

16) pracownie medyczne − naleoy przez to ro-
zumieć pracownie diagnostyki medycznej,
protetyki stomatologicznej i ortodoncji, pra-
cownie ortopedyczne, banki krwi, organów
i szpiku kostnego, a takoe obiekty do nich
podobne, nienaleoące do innej kategorii
przeznaczenia terenu;

17) obiekty lecznictwa zwierząt;
18) obiekty kształcenia dodatkowego – naleoy

przez to rozumieć obiekty, w których pro-
wadzone jest kształcenie dodatkowe lub
uzupełniające, w tym kursy i szkolenia, oraz
działalność wspomagająca proces naucza-
nia, wraz z obiektami towarzyszącymi, a
takoe obiekty do nich podobne, w tym
szkoły, nienaleoące do innej kategorii prze-
znaczenia terenu;

19) obiekty naukowe i badawcze – naleoy przez
to rozumieć obiekty, w których prowadzi
siz działalność naukową lub badawczą, w
tym laboratoria, obserwatoria, stacje mete-
orologiczne, wraz z obiektami towarzyszą-

cymi, a takoe obiekty do nich podobne, nie-
naleoące do innej kategorii przeznaczenia te-
renu;

20) telekomunikacja – naleoy przez to rozumieć
obiekty zapewniające łączność telefoniczną
i radiową, w tym centrale telefoniczne i ra-
diokomunikacyjne, stacje bazowe telefonii
komórkowej, a takoe obiekty do nich po-
dobne, nienaleoące do innej kategorii prze-
znaczenia terenu;

21) kryte urządzenia sportowe – naleoy przez to
rozumieć kryte w całości lub w czzści urzą-
dzenia do uprawiania sportu wraz z obiek-
tami towarzyszącymi nienaleoącymi do innej
kategorii przeznaczenia terenu;

22) zieleS parkowa;
23) zieleS parkowo-leśna;
24) łąki rekreacyjne;
25) skwery;
26) place zabaw;
27) wody powierzchniowe − naleoy przez to ro-

zumieć cieki i zbiorniki wodne wraz ze
związanymi z nimi obszarami, w tym słuoą-
cymi do przeprowadzenia wód powodzio-
wych budowle hydrotechniczne z wyjątkiem
nabrzeoy i bulwarów, a takoe obiekty do
nich podobne, nienaleoące do innej kategorii
przeznaczenia terenu;

28) ulice;
29) place;
30) drogi wewnztrzne;
31) ciągi piesze;
32) ciągi pieszo-rowerowe;
33) szalety;
34) obiekty do parkowania;
35) stacje transformatorowe;
36) stacje gazowe;
37) urządzenia wodociągowe – naleoy przez to

rozumieć pompownie wody, zbiorniki wody,
hydrofornie, a takoe obiekty do nich podob-
ne, nienaleoące do innej kategorii przezna-
czenia terenu;

38) urządzenia kanalizacyjne – naleoy przez to
rozumieć przepompownie ścieków, zbiorniki
ścieków, urządzenia podczyszczające ścieki,
a takoe obiekty do nich podobne, nienaleoą-
ce do innej kategorii przeznaczenia terenu;

39) urządzenia telekomunikacyjne – naleoy
przez to rozumieć kontenery telekomunika-
cyjne, szafy kablowe, a takoe obiekty do
nich podobne, nienaleoące do innej kategorii
przeznaczenia terenu.

2. Ustala siz nastzpujące grupy kategorii przezna-
czenia terenu:
1) usługi – grupa obejmuje nastzpujące katego-

rie:
a) handel detaliczny małopowierzchniowy e,
b) gastronomia,
c) rozrywka,
d) drobne usługi rozrywki,
e) obiekty upowszechniania kultury,
f) wystawy i ekspozycje,
g) pracownie artystyczne,
h) biura,
i) obiekty kongresowe i konferencyjne,
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j) hotele,
k) usługi drobne,
l) poradnie medyczne,
m) pracownie medyczne,
n) hotele dla zwierząt,
o) obiekty lecznictwa zwierząt,
p) obiekty kształcenia dodatkowego,
q) obiekty naukowe i badawcze,
r) kryte urządzenia sportowe;

2) zieleS – grupa obejmuje nastzpujące kategorie:
a) zieleS parkowa,
b) zieleS parkowo-leśna,
c) łąki rekreacyjne,
d) skwery;

3) infrastruktura drogowa – grupa obejmuje na-
stzpujące kategorie:
a) place,
b) drogi wewnztrzne,
c) ciągi piesze,
d) ciągi pieszo-rowerowe,
e) obiekty do parkowania;

4) urządzenia infrastruktury technicznej – grupa
obejmuje nastzpujące kategorie:
a) stacje transformatorowe,
b) stacje gazowe,
c) urządzenia wodociągowe,
d) urządzenia kanalizacyjne,
e) urządzenia telekomunikacyjne.

3. Na kaodym terenie dopuszcza siz zieleS, małą
architekturz i urządzenia budowlane towarzy-
szące kategoriom przeznaczenia dopuszczonym
na tym terenie.

R o z d z i a ł   2

Ustalenia dla całego orszarw orjętego planei

§ 5

Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami
1ZO, 2ZO, 2Z/1, 2Z/2 naleoą do terenów rekre-
acyjno-wypoczynkowych, a wydzielenie wewnztrz-
ne (MW-U) naleoy do terenów zabudowy mieszka-
niowej wielorodzinnej i zamieszkiwania zbiorowego,
zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony środo-
wiska, w zakresie ochrony przed hałasem.

§ 6

Obowiązują nastzpujące ustalenia dotyczące zasad
ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
1) na całym obszarze planu ustala siz strefz ochro-

ny konserwatorskiej w celu ochrony:
a) Ogrodu Zoologicznego, wpisanego do rejestru

zabytków decyzją nr 361/Wm z dnia
29 listopada 1978 r.,

b) osiedla WUWe pomizdzy ulicami Zygmunta
Wróblewskiego, Tramwajową,  dwarda
Dembowskiego, Zielonego Dzbu i Mikołaja
nopernika, którego budynki wpisano do reje-
stru zabytków,

c) willi przy ul. Wróblewskiego 11 wpisanej do
rejestru zabytków decyzją nr 448/Wm z dnia
2 czerwca 1989 r.;

2) na całym obszarze planu ustala siz strefz ochro-
ny konserwatorskiej dotyczącą zabytków arche-
ologicznych, w której zakres ochrony obejmuje
znajdujące siz w niej zabytki archeologiczne;

3) w przypadku odkryć zabytków archeologicz-
nych naleoy przeprowadzić badania archeolo-
giczne za pozwoleniem właściwych słuob
ochrony zabytków.

§ 7

Wyznacza siz granice obszarów rehabilitacji istnie-
jącej zabudowy i infrastruktury technicznej, toosa-
me z granicami obszaru objztego planem.

§ 8

Obowiązują nastzpujące ustalenia dotyczące sys-
temu transportowego:
1) dojazd do terenów dopuszcza siz wyłącznie od

terenów przyległych ulic dojazdowych, o ile
ustalenia dla terenów nie stanowią inaczej;

2) parkingi samodzielne jednopoziomowe dopusz-
cza siz wyłącznie jako podziemne;

3) na terenach oznaczonych symbolami 2Z/1 i 2Z/2
obowiązuje ciąg pieszo-rowerowy, łączący ciąg
pieszo-rowerowy na wale przeciwpowodziowym
z terenem oznaczonym symbolem nDD/1.

§ 9

Obowiązują nastzpujące ustalenia dotyczące infra-
struktury technicznej:
1) dopuszcza siz infrastrukturz techniczną;
2) zaopatrzenie w wodz dopuszcza siz wyłącznie

z sieci wodociągowej;
3) odprowadzenie ścieków komunalnych dopuszcza

siz wyłącznie siecią kanalizacyjną;
4) sieci uzbrojenia technicznego dopuszcza siz

wyłącznie jako podziemne.

§ 10

Obowiązują nastzpujące ustalenia dotyczące scala-
nia i podziału nieruchomości:
1) dopuszcza siz podziały oraz scalania i podziały

nieruchomości, z zastrzeoeniem pkt 2 i 3;
2) dopuszcza siz wyłącznie działki budowlane

z dostzpem do drogi publicznej bezpośrednim
lub przez drogz wewnztrzną;

3) powierzchnia działki budowlanej nie mooe być
mniejsza nio 2 m2.

§ 11

Obowiązują nastzpujące ustalenia dotyczące
ukształtowania zabudowy oraz zagospodarowania
terenu:
1) wymiar pionowy budynku lub budowli przekrytej

dachem, mierzony od poziomu terenu do naj-
wyoszego punktu pokrycia dachu nie mooe być
wizkszy nio 15 m, o ile ustalenia dla terenów nie
stanowią inaczej;

2) wymiar pionowy budowli nieprzekrytej dachem
posadowionej na terenie, mierzony od poziomu
terenu przy budowli do jej najwyoszego punktu,
nie mooe być wizkszy nio 15 m;

3) ustala siz nastzpujące zasady lokalizowania
masztów antenowych:
a) dopuszcza siz maszty antenowe wyłącznie na

dachach budynków ,z zastrzeoeniem lit. b,
b) dopuszcza siz anteny inne nio telewizyjne na

elewacjach budynków pod warunkiem takie-
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go ich zamaskowania, aby antena wraz z
maskownicą wkomponowywała siz w elewa-
cjz budynku pod wzglzdem ukształtowania,
koloru i rodzaju zewnztrznej powierzchni,

c) wymiar pionowy anteny wraz z jej konstruk-
cją wsporczą zamocowaną na budynku lub
budowli przekrytej dachem, mierzony od po-
ziomu dachu tego budynku lub budowli przy
tej konstrukcji do jej najwyoszego punktu nie
mooe być wizkszy nio 5 m;

4) nie dopuszcza siz sytuowania urządzeS tech-
nicznych, innych nio wymienionych w pkt 3, na
dachach budynków;

5) zakazuje siz sytuowania reklam i nośników re-
klamowych zarówno na obiektach budowlanych,
w tym na ogrodzeniach, jak i w formie wolno
stojących konstrukcji, z zastrzeoeniem pkt 6;

6) dopuszcza siz lokalizacjz wolno stojących obiek-
tów informacyjnych słuoących informacji tury-
stycznej, w tym informacji o obiektach histo-
rycznych, o wysokości nie wizkszej nio 2,5 m;

7) dopuszcza siz usytuowanie obiektów budowla-
nych bezpośrednio przy granicy działki budowla-
nej.

§ 12

Nastzpujące tereny ustala siz jako obszary przezna-
czone na cele publiczne: 1ZO, 2ZO, nDD/1, nDD/2,
nDD/3, nDD/4.

§ 13

Określa siz wysokość stawki procentowej, na pod-
stawie której nalicza siz opłatz, o której mowa w
art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
dla:
1) terenów oznaczonych na rysunku planu symbo-

lami: 3U, 1ZO i 2ZO na 30%;
2) pozostałych terenów na 3%.

R o z d z i a ł   3

Ustalenia dla terenów

§ 14

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 1ZO ustala siz nastzpujące przeznacze-
nie:
1) ogrody tematyczne, z zastrzeoeniem ust. 2;
2) obiekty do parkowania;
3) wody powierzchniowe;
4) urządzenia infrastruktury technicznej;
5) drogi wewnztrzne.

2. W ramach przeznaczenia ogrody tematyczne –
dopuszcza siz wyłącznie ogrody zoologiczne.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowią-
zują nastzpujące ustalenia dotyczące ukształto-
wania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) obiekty do parkowania pojazdów samocho-

dowych dopuszcza siz wyłącznie jako pod-
ziemne lub wbudowane w obiekty terenowe
lub budowle ogrodu tematycznego;

2) udział obszaru zabudowanego C w po-
wierzchni działki budowlanej lub terenu nie
mooe być wizkszy nio 40%;

3) powierzchnia terenu biologicznie czynna musi
stanowić co najmniej 40% powierzchni dział-
ki budowlanej.

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowią-
zują nastzpujące ustalenia dotyczące systemu
transportowego:
1) dojazd do terenu, o którym mowa w ust. 1,

dopuszcza siz wyłącznie od terenów nDD/3 i
nDD/4 oraz od strony Miejskiego Ogrodu
Zoologicznego, po zachodniej granicy terenu;

2) obowiązują parkingi dla rowerów.

§ 15

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 2ZO ustala siz nastzpujące przeznacze-
nie:
1) ogrody tematyczne, z zastrzeoeniem ust. 2

pkt 1;
2) wody powierzchniowe;
3) urządzenia infrastruktury technicznej;
4) usługi drobne, z zastrzeoeniem ust. 2 pkt 2;
5) handel detaliczny małopowierzchniowy;
6) gastronomia, z zastrzeoeniem ust. 2 pkt 3;
7) drogi wewnztrzne.

2. W ramach przeznaczenia:
1) ogrody tematyczne dopuszcza siz wyłącznie

ogrody zoologiczne;
2) usługi drobne dopuszcza siz wyłącznie punk-

ty usług fotograficznych, punkty wynajmu i
wypooyczania przedmiotów ruchomych, a
takoe obiekty do nich podobne nienaleoące do
innej kategorii przeznaczenia terenu;

3) gastronomia dopuszcza siz wyłącznie restau-
racje i kawiarnie.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowią-
zują nastzpujące ustalenia dotyczące ukształto-
wania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) powierzchnia sprzedaoy obiektu handlu deta-

licznego małopowierzchniowego e nie mooe
być wizksza nio 150 m2;

2) udział obszaru zabudowanego C w po-
wierzchni działki budowlanej nie mooe być
wizkszy nio 40%;

3) powierzchnia terenu biologicznie czynna musi
stanowić co najmniej 40% powierzchni dział-
ki budowlanej.

4. Dojazd do terenu, o którym mowa w ust. 1,
dopuszcza siz wyłącznie od terenu nDD3 i
nDD/4 przez teren 1ZO oraz od strony Miejskie-
go Ogrodu Zoologicznego, po zachodniej granicy
terenu.

§ 16

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 2Z/1 i 2Z/2 ustala siz nastzpujące prze-
znaczenie:
1) zieleS;
2) urządzenia infrastruktury technicznej;
3) ciągi piesze;
4) ciągi pieszo-rowerowe;
5) place zabaw;
6) szalety;
7) drogi wewnztrzne.
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2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowią-
zują nastzpujące ustalenia dotyczące ukształto-
wania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) udział obszaru zabudowanego C w po-

wierzchni terenu nie mooe być wizkszy nio
2%;

2) wymiar pionowy budynku lub budowli prze-
krytej dachem, mierzony od poziomu terenu
do najwyoszego punktu pokrycia dachu, nie
mooe być wizkszy nio 4 m;

3) obowiązuje ciąg pieszo-rowerowy, o którym
mowa w § 8 pkt 3;

4) na terenie oznaczonym symbolem 2Z/2 obo-
wiązuje ciąg pieszo-rowerowy wzdłuo wału
przeciwpowodziowego, o szerokości co naj-
mniej 4,0 m, tak by mógł pełnić w razie po-
trzeby rolz drogi awaryjnej, umooliwiającej
konserwacjz urządzeS hydrotechnicznych i
prowadzenie akcji przeciwpowodziowej.

§ 17

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 3U ustala siz nastzpujące przeznaczenie:
1) usługi, z zastrzeoeniem ust. 2;
2) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, z za-

strzeoeniem ust. 3 pkt 1;
3) zieleS;
4) infrastruktura drogowa;
5) urządzenia infrastruktury technicznej.

2. W ramach przeznaczenia:
1) poradnie medyczne z grupy kategorii usługi –

dopuszcza siz wyłącznie gabinety parame-
dyczne oraz gabinety lekarskie, w których
prowadzona jest praktyka lekarza rodzinnego;

2) usługi drobne z grupy kategorii usługi − do-
puszcza siz wyłącznie punkty usług fotogra-
ficznych, introligatorskich, poligraficznych,
jubilerskich, lutniczych, fryzjerskich, kosme-
tycznych, zegarmistrzowskich, studia wizaou
i odchudzania, łaźnie i sauny, solaria, gabine-
ty masaou, punkty wynajmu i wypooyczania
przedmiotów ruchomych, a takoe obiekty do
nich podobne nienaleoące do innej kategorii
przeznaczenia terenu.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowią-
zują nastzpujące ustalenia dotyczące ukształto-
wania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) obiekty o przeznaczeniu zabudowa mieszka-

niowa wielorodzinna dopuszcza siz wyłącznie
w wydzieleniu wewnztrznym oznaczonym na
rysunku planu symbolem (MW-U);

2) w obszarze wydzielenia wewnztrznego,
oznaczonego na rysunku planu symbolem
(MW-U),usługi, o których mowa w ust. 1 pkt
1, dopuszcza siz wyłącznie jako obiekty
wbudowane w budynek mieszkalny;

3) kryte urządzenia sportowe dopuszcza siz
wyłącznie jako obiekty wbudowane w budy-
nek;

4) obowiązują szczególne wymagania architek-
toniczne dla zabudowy i zagospodarowania
terenu;

5) udział obszaru zabudowanego C w po-
wierzchni działki budowlanej nie mooe być
wizkszy nio 60%;

6) powierzchnia terenu biologicznie czynna musi
stanowić co najmniej 20% powierzchni dział-
ki budowlanej, z zastrzeoeniem pkt 7;

7) dla obiektów kształcenia dodatkowego po-
wierzchnia terenu biologicznie czynna musi
stanowić co najmniej 25% powierzchni dział-
ki budowlanej.

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowią-
zują nastzpujące ustalenia dotyczące systemu
transportowego:
1) dojazd do terenu, o którym mowa w ust. 1,

dopuszcza siz wyłącznie od terenów nDD/1,
nDD/2, nDD/4 oraz z ul. Zygmunta Wrób-
lewskiego, z zastrzeoeniem pkt 2;

2) dojazd do terenu z ul. Zygmunta Wróblew-
skiego dopuszcza siz wyłącznie:
a) dla wydzielenia wewnztrznego (MW-U),
b) jako podjazd na odcinku wskazanym na

rysunku planu;
3) obowiązują miejsca postojowe dla samocho-

dów osobowych towarzyszące poszczegól-
nym kategoriom przeznaczenia terenu co
najmniej w liczbie ustalonej zgodnie z nastz-
pującymi wskaźnikami:
a) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej

– 1 miejsce postojowe na 1 mieszkanie,
b) dla handlu detalicznego małopowierzchnio-

wego – 2 miejsca postojowe na 100 m2

powierzchni sprzedaoy,
c) dla gastronomii i rozrywki, biur, poradni

medycznych – 1 miejsce postojowe na
100 m² powierzchni uoytkowej,

d) dla hoteli – 50 miejsc postojowych na
100 pokoi hotelowych;

4) miejsca postojowe, o których mowa w pkt 3,
naleoy usytuować na terenie i działce bu-
dowlanej, na których usytuowany jest obiekt,
któremu te miejsca towarzyszą.

§ 18

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu
symbolami nDD/1, nDD/2, nDD/3, nDD/4,
ustala siz nastzpujące przeznaczenie:
1) ulica;
2) urządzenia telekomunikacyjne.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowią-
zują nastzpujące ustalenia dotyczące zagospoda-
rowania terenu:
1) obowiązuje ulica klasy dojazdowej;
2) obowiązują obustronne chodniki;
3) na terenie oznaczonym symbolem nDD/2

obowiązuje trasa rowerowa łącząca tereny
oznaczone symbolami 2Z/1 i nDD/1;

4) na terenie oznaczonym symbolem nDD/3
obowiązuje trasa rowerowa łącząca tereny
oznaczone symbolami 2Z/1 i 2Z/2.

R o z d z i a ł   4

Przepisa końcowe

§ 19

Traci moc uchwała nr VI/87/03 Rady Miejskiej
Wrocławia z dnia 20 lutego 2003 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obszaru we Wrocławiu zawartego
mizdzy ul. Z. Wróblewskiego, wschodnią i połu-
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dniową granicą działki nr 39/3 eM5 obrzb Dąbie,
ul.  . Wittiga, wschodnią granicą działki nr 3/5
eM3 obrzb Dąbie, stopą wału rzeki Odry i wschod-
nią granicą działki nr 2/2 eM2 obrzb Dąbie (Dz.
Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 74, poz. 1603 ), na
obszarze objztym planem.

§ 20

Wykonanie uchwały powierza siz Prezydentowi
Wrocławia.

§ 21

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

WIC PRZ WODNICZŚCY
ReDY MI WSnI W

PIOTR KUCZYŃSKI

________________
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 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 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały 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 oraz z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr
123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413.
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Załącznik nr 1 do wchwała Rada Miej-
skiej Wrocławia nr XXXI/1066/0 
z dnia 1  lwtego 200  r. (poz. 1103)
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Załącznik nr 2 do wchwała Rada Miej-
skiej Wrocławia nr XXXI/1066/0 
z dnia 1  lwtego 200  r. (poz. 1103)

Stwierdzenie zgodności planw z wstaleniaii Stwdiwi wwarwnkowań i kierwnków
zagospodarowania przestrzennego Wrocławia

Rada Miejska Wrocławia stwierdza zgodność miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla południowo-wschodniej czzści zespołu urbanistycznego Park Szczytnicki
we Wrocławiu z ustaleniami Studium uwarunkowaS i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego Wrocławia przyjztego uchwałą nr LIV/3249/06 z dnia 6 lipca 2006 roku (Biu-
letyn Urzzdowy Rady Miejskiej Wrocławia Nr 8, poz. 253).

Załącznik nr 3 do wchwała Rada Miej-
skiej Wrocławia nr XXXI/1066/0 
z dnia 1  lwtego 200  r. (poz. 1103)

Rozstrzagnięcie o sposorie rozpatrzenia wwag do projektw planw

Rada Miejska Wrocławia nie uwzglzdnia nastzpujących uwag do projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla południowo-wschodniej czzści zespołu urba-
nistycznego Park Szczytnicki we Wrocławiu wniesionych przez:
1) ertura nrajcera i mieszkaSców osiedla „Rezydencja Dąbie”, pismem w dniu 5 stycznia

2009 r., dotyczącej aspektów ochrony środowiska i zasadności lokalizacji nowej ulicy;
2) I. Park Sp. z o.o., pismem w dniu 5 stycznia 2009 r., w czzści dotyczącej:

a) przeznaczenia obszaru nDD/2 na komunikacjz publiczną, w tym rondo zlokalizowa-
ne czzściowo na działce 1/3, a czzściowo na sąsiedniej działce Gminy Wrocław,

b) wydzielenia z terenu 3U obszaru nDD/5 z przeznaczeniem na drogz publiczną z jed-
nostronnym chodnikiem po wschodniej stronie granicy działki nr 1/3, umooliwiającej
niezaleone komunikowanie projektowanego obiektu na terenie 3U z ulicą Wróblew-
skiego,

c) dopuszczenia na całym obszarze miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego realizacji powierzchni usługowych ponioej poziomu terenu w pasie dróg pu-
blicznych, przy załooeniu prawnych regulacji własnościowych odrzbnymi umowami,

d) ustalenia dla obszaru oznaczonego w projekcie miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego symbolem 3U maksymalnej wysokości obiektów, mierzonej od
poziomu terenu do najwyoszego punktu dachu na 16 m i 22 m dla dominanty, któ-
rej powierzchnia nie przekracza 25% powierzchni zabudowy obiektu,

e) ustalenia dla obszaru oznaczonego w projekcie miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego symbolem 3U wskaźnika intensywności zabudowy nie mniej-
szego nio 70%,

f) wydzielenia z terenu oznaczonego w projekcie miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego symbolem 1ZO/1 obszaru oznaczonego 3nk z przeznaczeniem
na funkcje garaou wielopoziomowego z czzścią usług centrotwórczych, umooliwia-
jących komercjalizacjz obiektu, w szczególności stanowiących zaplecze dla Ogrodu
Zoologicznego i Hali Stulecia w ilości nie wizkszej nio 45% powierzchni uoytkowej
obiektu,

g) ustalenie dla obszaru oznaczonego 3nk maksymalnej wysokości obiektów, liczonej
od poziomu terenu do najwyoszego punktu dachu, na 16 m i 24 m dla dominanty,
której powierzchnia nie przekracza 35% powierzchni zabudowy obiektu,

h) wprowadzenia zapisów dla terenu 3nk o konieczności wybudowania w obiektach
minimum 1500 stanowisk parkingowych dla samochodów osobowych i 20 stano-
wisk parkingowych dla autokarów;

i) dopuszczenia dla obszaru 3nk realizacji w kondygnacjach podziemnych bez ograni-
czeS zarówno funkcji parkingowej, jak i usługowej,

j) dopuszczenia na całym obszarze mpzp zagospodarowania powierzchni stropoda-
chów funkcją sportowo-rekreacyjną.
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Załącznik nr 4 do wchwała Rada Miej-
skiej Wrocławia nr XXXI/1066/0 
z dnia 1  lwtego 200  r. (poz. 1103)

Rozstrzagniecie o sposorie realizacji, zapisanach w planie, inwestacji z zakresw infrastrwk-
twra technicznej, które należą do zadań własnach giina, oraz zasadach ich finansowania,
                                zgodnie z przepisaii o finansach pwrlicznach

Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które naleoą do zadaS własnych gminy,
bzdą finansowane z budoetu gminy, w tym ze środków pozyskiwanych z funduszy Unii
 uropejskiej, a takoe ze środków zewnztrznych.

1104

UCHWAŁA RADY GMINY ŁAGIEWNIKI
NR XXIII/147/08

z dnia 26 listopada 2008 r.

w sprawie wstalenia  górnach stawek opłat  za wawóz nieczastości stałach
z terenw giina Łagiewniki na wasapisko koiwnalne w iiejscowości
                                     Przastronie w 200  r.

(Skarga Wojewody Dolnośląskiego nr Nn.II.0914-10/4/09 z dnia 15 stycznia
2009 r. do WSe we Wrocławiu na uchwałz)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142,
poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.
U. z 2005 r., Nr 236, poz. 2008 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy
Łagiewniki uchwala, co nastzpuje:

§ 1

1. Ustala się górne stawki opłat za wawóz odpa-
dów koiwnalnach stałach:
1) Dwukrotne opróonienie pojemnika 110 l w

miesiącu
18,50 zł netto + 1,2  zł (7%vat/)= 1 ,80
zł – 1 ,80 zł rrwtto

2) Dwukrotne opróonienie pojemnika 220 l w
miesiącu
33,46 zł netto + 2,34 zł (7%vat) =35,80 zł
– 35,80 zł rrwtto

3) Dwukrotne .opróonienie pojemnika 1100 l w
miesiącu
168,22 zł netto + 11,78 zł (7%vat) =
180,00 zł – 180,00 zł rrwtto

4) Opróonienie kontenera (na zgłoszenie) jedno-
razowo
644,86 zł netto + 45,14 zł (7%vat) =
6 0,00 zł – 6 0,00 zł rrwtto

5) Zakup 1 szt. worka o objztości 120 l wraz z
wywozem
8,7  zł netto + 0,61 zł (7%vat) =  ,40 zł –
 ,40 zł rrwtto

6) Zrzut odpadów na wysypisko gminne za 1 m3

116,82 zł netto + 8,18 zł (7%vat)= 125,00
– 125,00 zł rrwtto

7) Wednokrotne opróonienie pojemnika 110 l w
miesiącu

13,83 zł netto + 0, 7 zł (7%vat)= 14,80 zł
– 14,80 zł rrwtto

8) Wednokrotne opróonienie pojemnika 220 l w
miesiącu
25,05 zł netto + 1,25 zł (7%vat) =26,80 zł
– 26,80 zł rrwtto

9) Wednokrotne opróonienie pojemnika 1100 l w
miesiącu
126,17 zł netto + 8,83 zł (7%vat) =
135,00 zł – 135,00 zł rrwtto

2. Ustala się opłatę za dzierżawę pojeiników na
śiieci rędącach własnością ZUK:
1) Dzieroawa pojemnika 110 litrów miesizcznie

2,34 zł netto + 0,51 (22%vat)= 2,85 zł –
2,85 zł rrwtto

2) Dzieroawa pojemnika 220 litrów miesizcznie
3,66 zł netto + 0,81 (22%vat)= 4,47 zł –
4,47 zł rrwtto

3) Dzieroawa pojemnika 1100 litrów miesizcznie
14,33 zł netto + 3,15 (22%vat)= 17,48 zł
– 17,48 zł rrwtto

4) Dzieroawa kontenera np – 7 miesizcznie
52,40 zł netto + 11,52 (22%vat) = 63, 3
zł – 63, 3 zł rrwtto

§ 2

Wykonanie uchwały powierza siz Wójtowi Gminy
Łagiewniki.
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§ 3

Traci moc uchwała nr XV/83/07 Rady Gminy Ła-
giewniki z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie
ustalenia odpłatności za wywóz odpadów komunal-
nych stałych na wysypisko gminne w miejscowości
Przystronłe w 2008 r.

§ 4

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzz-
dowym Województwa Dolnośląskiego.

2. Uchwała wchodzi w oycie po upływie 14 dni od
ogłoszenia, nie wcześniej jednak nio z dniem 1
stycznia 2009 r.

PRZ WODNICZŚCe
ReDY GMINY

KRYSTYNA MARCZAK

1105

UCHWAŁA RADY GMINY ŁAGIEWNIKI
NR XXV/157/08

z dnia 30 grudnia 2008 r.

w sprawie wchwalenia ziiana iiejscowego planw zagospodarowania
przestrzennego wsi Łagiewniki oraz części grwntów wsi Przastronie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 r.,
poz. 1591, z późniejszymi zmianami), art. 3 i 20 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717, z późniejszymi zmianami), w związku
z uchwałą Rady Gminy Łagiewniki nr XX/124/08 z dnia 30 czerwca 2008 r.
w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Łagiewniki oraz czzści gruntów wsi Przystronie oraz
po stwierdzeniu zgodności ze „Studium uwarunkowaS i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego gminy Łagiewniki” przyjztego uchwałą Rady Gmi-
ny Łagiewniki nr XVIII/129/2000 z dnia 28 września 2000 r., Rada Gminy
Łagiewniki uchwala, co nastzpuje:

§ 1

1. Uchwala siz zmianz miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego wsi Łagiewniki
oraz czzści gruntów wsi Przystronie zwaną dalej
planem.

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

3. Załącznikami do niniejszej uchwały są:
1) rozstrzygnizcie o sposobie rozpatrzenia uwag

wniesionych do projektu planu stanowiące
załącznik nr 2 do uchwały.

2) rozstrzygnizcie o sposobie realizacji, zapisa-
nych w planie, inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej, które naleoą do zadaS
własnych gminy, oraz o zasadach ich finan-
sowania, zgodnie z przepisami o finansach
publicznych, stanowiące załącznik nr 3 do
uchwały.

R O Z D Z I e Ł   I

§ 2

1. Plan obejmuje obszar połooony w południowej
czzści wsi Łagiewniki mizdzy drogą krajową nr 8

i drogą powiatową Łagiewniki-Sienice znajdujący
siz w obrzbie geodezyjnym Łagiewniki.

2. Z ustaleS planu wyłącza siz teren kolejowy
uznany za teren zamknizty Decyzją nr 42 Mini-
stra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 28
grudnia 2000 r.

3. Granice obszaru objztego planem określono na
rysunku planu skali 1:2000 stanowiącym za-
łącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. W planie ustala siz:
1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgrani-

czające tereny o róonym przeznaczeniu lub
róonych zasadach zagospodarowania.

2) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego.

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego.

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i
zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowa-
nia przestrzeni publicznej.

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu, w tym li-
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nie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki
intensywności zabudowy.

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów
lub obiektów podlegających ochronie, ustalo-
nych na podstawie odrzbnych przepisów.

8) szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich uoytkowaniu.

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury tech-
nicznej.

10) sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i uoytkowania terenów;

11) stawki procentowe, na podstawie których
ustala siz opłatz, o której mowa w art. 36 ust.
4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
Nr 80, poz. 717 ze zm.).

2. W obszarze objetym planem planie nie zachodzi
konieczność ustalenia szczególnych zasad i wa-
runków scalania i podziału nieruchomości objz-
tych planem.

3. W granicach obszaru objztego planem nie wy-
stzpują:
1) obszary rehabilitacjiistniejacej zabudowy i in-

frastruktury technicznej.
2) obszary wymagające przekształceS lub rekul-

tywacji.
3) tereny przeznaczone pod budowz obiektów

handlowych, o których mowa w art. 10 ust.
2 pkt 8 ustawy z dnia 23 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym.

4) tereny słuoące organizacji imprez masowych.
5) pomniki zagłady wraz ze strefami ochronny-

mi, określone na podstawie ustawy z dnia 7
maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hi-
tlerowskich obozów zagłady.

§ 4

1. Obowiązującymi ustaleniami planu są nastzpują-
ce oznaczenia graficzne rysunku planu:
1) granica obszaru objztego planem.
2) granica terenu zamkniztego wyłączonego z

ustaleS planu.
3) linie rozgraniczające tereny o róonym prze-

znaczeniu (funkcjach) lub róonych zasadach
zagospodarowania, wraz z oznaczeniami
określającymi podstawowe przeznaczenie te-
renów.

4) nieprzekraczalne linie zabudowy.
5) granice stref ograniczeS zabudowy i zago-

spodarowania terenów.
2. Pozostałe oznaczenia graficzne rysunku planu

nie stanowią obowiązujących ustaleS planu,
mają znaczenie informacyjne.

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

§ 5

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

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

2. przepisach odrzbnych – naleoy przez to rozu-
mieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonaw-
czymi.

3. przeznaczeniu podstawowym lub funkcji pod-
stawowej - naleoy przez to rozumieć takie prze-
znaczenie lub funkcjz, która docelowo winna
przewaoać na danym terenie wydzielonym linia-
mi rozgraniczającymi.

4. przeznaczeniu uzupełniającym lub funkcji uzu-
pełniającej – naleoy przez to rozumieć rodzaje
przeznaczenia lub funkcjz inną nio podstawowa,
która uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie lub
funkcjz podstawową, jednocześnie nie kolidując
z nią lub nie wykluczając mooliwości zagospoda-
rowania terenu w sposób określony przeznacze-
niem podstawowym.

5. liniach rozgraniczających – naleoy przez to ro-
zumieć linie rozdzielające tereny o róonym prze-
znaczeniu (funkcji) lub róonych zasadach zago-
spodarowania.

6. nieprzekraczalnych liniach zabudowy – naleoy
przez to rozumieć linie wyznaczające dopusz-
czalne zblioenie ściany frontowej obiektu kuba-
turowego do wskazanej linii rozgraniczającej da-
nego terenu; okapy i gzymsy mogą pomniejszyć
tz odległość o nie wizcej nio 0,5 m, a balkony,
galerie, werandy, wykusze, zadaszenia wejścio-
we, tarasy lub schody zewnztrzne o nie wizcej
nio 1,0 m. W miejscach, w których nie zostały
określone linie zabudowy, naleoy stosować
ogólne zasady lokalizacji obiektów określone w
przepisach odrzbnych.

7. infrastrukturze technicznej – naleoy przez to
rozumieć ogół podziemnych i nadziemnych urzą-
dzeS liniowych i kubaturowych słuoących zaopa-
trzeniu w wodz, odprowadzeniu ścieków i wód
opadowych, zaopatrzeniu w energiz elektryczną,
gaz i ciepło, telekomunikacji.

8. zagospodarowaniu tymczasowym – naleoy przez
to rozumieć sposoby zagospodarowania terenu
do czasu realizacji przeznaczenia lub funkcji
podstawowej lub dopuszczalnej, określonej w
planie.

9. urządzeniach towarzyszących – naleoy przez to
rozumieć obiekty technicznego wyposaoenia,
dojazdy i dojścia, parkingi i garaoe, budynki go-
spodarcze, wiaty i zadaszenia, małą architekturz
oraz inne urządzenia pełniące słuoebną rolz wo-
bec funkcji określonych w przeznaczeniu pod-
stawowym lub dopuszczalnym.

R O Z D Z I e Ł   II

Ustalenia ogólne

§ 6

Zasada ochrona dziedzictwa kwltwrowego
i zaratków oraz dórr kwltwra współczesnej

1. Ustala siz ochronz konserwatorską w rejonie
wystzpowania oznaczonego na rysunku planu
stanowiska archeologicznego oznaczonego nu-
merem 24/12, w której obowiązują nastzpujące
wymogi konserwatorskie:
1) wszelkie zamierzenia inwestycyjne (w tym

budowa podziemnej infrastruktury technicz-
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nej oraz inne wykopy ziemne) winny być
uzgodnione z inspekcją zabytków archeolo-
gicznych właściwej słuoby ochrony zabyt-
ków, a prace ziemne prowadzone pod nadzo-
rem archeologiczno-konserwatorskim.

2) w przypadku dokonania znalezisk archeolo-
gicznych prace budowlane winny być prze-
rwane, a teren udostzpniony do ratowniczych
badaS archeologicznych. Badania wykony-
wane są na koszt inwestora. Wyniki tych ba-
daS decydują o mooliwości kontynuowania
prac budowlanych, konieczności zmiany
technologii lub ewentualnie o ich zaniechaniu
i zmianie przeznaczenia terenu;

3) bez uzgodnienia dopuszcza siz jedynie pro-
wadzenie prac porządkowych, niewnikają-
cych w głąb gruntu oraz prac rolniczych.

2. Dla zamierzeS inwestycyjnych zlokalizowanych
w granicach obszaru objztego planem poza
wskazanym na rysunku planu stanowiskiem ar-
cheologicznym ustala siz nastzpujące wymogi
konserwatorskie w zakresie ochrony archeolo-
gicznej:
1) inwestor zobowiązany jest do pisemnego

powiadomienia właściwej słuobą ochrony za-
bytków o terminie rozpoczzcia i zakoSczenia
prac ziemnych z 7-dniowym wyprzedzeniem.

2) w przypadku wystąpienia zabytków i obiek-
tów archeologicznych wymagane jest podjz-
cie ratowniczych badaS wykopaliskowych za
zezwoleniem właściwej słuobą ochrony za-
bytków.

§ 7

Szczególne warwnki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich wżatkowaniw.

1. Terena zaiknięte:
1) W oznaczonej na rysunku planu strefie ogra-

niczeS zabudowy i zagospodarowania terenu,
w odległości do 20 m od granicy terenu za-
mkniztego, ustala siz:
a) obowiązek uzgadniania z właściwymi

słuobami kolejowymi wszelkich inwestycji
wymagających uzyskania pozwolenia na
budowz lub zgłoszenia.

b) obowiązek uzgadniania wszelkich robót
ziemnych.

c) zakaz prowadzenia wzdłuo linii kolejowej
magistralnych przewodów wodociągo-
wych o średnicy wizkszej nio 1620 mm.

d) zakaz lokalizacji masztów (konstrukcji
wieoowych) w odległości mniejszej nio
wynosi ich planowana wysokość.

e) zakaz wprowadzania nasadzeS zieleni wy-
sokiej w odległości mniejszej nio 20 m od
osi skrajnego toru, z wyłączeniem mooli-
wości sadzenia gatunków drzew, których
wysokość mooe przekroczyć 10 m.

2) Wzdłuo granicy z terenem zamkniztym, licząc
od zewnztrznej granicy rowu odwadniającego
teren kolejowy, podtorza lub podstawy nasy-
pu kolejowego, naleoy zachować pas terenu
o szerokości min. 3,0 m słuoący jako awaryj-
na droga technologiczna dla potrzeb słuob

kolejowych, straoy pooarnej lub słuob ratun-
kowych.

2. Napowietrzne linie elektroenergetaczne:
1) W oznaczonej na rysunku planu strefie ogra-

niczeS zabudowy i zagospodarowania terenu
od projektowanej napowietrznej linii elektro-
energetycznej WN 110 kV w odległości 20 m
od osi linii ustala siz zakaz lokalizacji obiek-
tów z pomieszczeniami przeznaczonymi na
stały pobyt ludzi, lokalizacja innych obiektów
oraz zagospodarowanie terenów wymaga
uzgodnienia z zarządcą sieci.

2) W oznaczonej na rysunku planu strefie ogra-
niczeS zabudowy i zagospodarowania terenu
od napowietrznej linii elektroenergetycznej
średniego napizcia 20 kV ustala siz strefz
ograniczeS zabudowy i zagospodarowania te-
renu o szerokości 10 m (po 5 m od osi linii),
w której zagospodarowanie terenów wymaga
uzgodnienia z zarządcą sieci.

3. Sieci gazowe:
1) Ustala siz nastzpujące strefy ograniczeS za-

budowy i zagospodarowania terenów, w któ-
rych operator gazociągu uprawniony jest do
zapobiegania działalności mogącej mieć nega-
tywny wpływ na trwałość i prawidłową eks-
ploatacjz gazociągu:
a) od istniejącego gazociągu przesyłowego

wysokiego ciśnienia relacji Ołtaszyn-
Ząbkowice-nudowa DN 300 PN6,3MPa)
strefz o szerokości 30 m (po 15 m od osi
gazociągu),

b) od projektowanego gazociągu wysokiego
ciśnienia DN100 PN6,3MPa strefz o sze-
rokości 4 m (po 2 m od osi gazociągu).

2) W oznaczonych na rysunku planu strefach
ograniczeS zabudowy i zagospodarowania te-
renów ustala siz :
a) obowiązek uzgadniania z zarządcą gazo-

ciągu lokalizacji obiektów w bezpośrednim
sąsiedztwie strefy kontrolowanej,

b) zakaz lokalizacji wszelkiej zabudowy,
c) obowiązek zapewnienia słuobom technicz-

nym swobodnego dojazdu do gazociągu
oraz przemieszczania siz wzdłuo gazocią-
gu,

d) zakaz sadzenia drzew i krzewów w odle-
głościach mniejszych nio 2,0 m od osi ga-
zociągu.

§ 8

Zasada iodernizacji, rozrwdowa i rwdowa
sasteiów koiwnikacji i infrastrwktwra technicznej

1. Koiwnikacja:
1) Realizacja nowych oraz przebudowa istnieją-

cych włączeS komunikacyjnych z terenów
przeznaczonych pod zabudowz wymaga
uzgodnienia z zarządcą drogi.

2) Zagospodarowanie terenów w rejonie włą-
czeS komunikacyjnych, a w szczególności
ogrodzenia i nasadzenia zieleni nie mogą po-
wodować ograniczenia widoczności i pogar-
szać parametrów trójkątów widoczności wy-
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znaczanych zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami szczególnymi.

3) Ustala siz obowiązek zapewnienia odpowied-
niej liczby miejsc postojowych, lecz nie mniej
nio 1 stanowisko na 30 m2 powierzchni uoyt-
kowej obiektów usług.

2. Infrastrwktwra techniczna – zasada ogólne:
Dopuszcza siz prowadzenie sieci infrastruktury
technicznej oraz realizacji urządzeS infrastruktu-
ry w liniach rozgraniczających dróg publicznych i
wewnztrznych za zgodą ich zarządców oraz
przez tereny o innych funkcjach podstawowych
w uzgodnieniu z właścicielami terenów oraz za-
rządcami sieci.

3. Zaopatrzenie w wodę:
1) Zaopatrzenie w wodz z wiejskiej sieci wodo-
ciągowej wsi Łagiewniki.

2) Przyłącza wodociągowe wpizte do rozdziel-
czej sieci wodociągowej zgodnie z przepisami
odrzbnymi i na warunkach uzgodnionych z
zarządcą sieci.

4. Kanalizacja sanitarna:
1) Odprowadzenie ścieków bytowych systemem

kanalizacji sanitarnej do komunalnej oczysz-
czalni ścieków w Łagiewnikach.

2) Do czasu rozbudowy kanalizacji sanitarnej
dopuszcza siz stosowanie bezodpływowych
zbiorników na nieczystości płynne (szamb)
oraz indywidualnych systemów oczyszczania
ścieków pod warunkiem spełnienia wymagaS
przepisów odrzbnych.

5. Kanalizacja deszczowa:
1) Odprowadzenie wód opadowych z na-

wierzchni utwardzonych kanalizacją desz-
czową.

2) Tereny, na których mooe dojść do zanie-
czyszczenia substancjami ropopochodnymi
lub chemicznymi, naleoy utwardzić i skana-
lizować, zanieczyszczenia winny być zneu-
tralizowane na terenie inwestora przed ich
odprowadzeniem do kanalizacji deszczowej.

6. Elektroenergetaka:
1) Zasilanie odbiorców elektroenergetyczną

siecią niskiego i średniego napizcia.
2) Zaleca siz docelowo kablowanie napo-

wietrznych odcinków sieci elektroenerge-
tycznej przebiegających przez tereny prze-
znaczone na cele inwestycyjne.

3) Dopuszcza siz w miarz potrzeb lokalizacjz
stacji transformatorowych.

7. Zaopatrzenie w gaz:
1) Zasilanie w gaz projektowanym gazocią-

giem wysokiego ciśnienia DN 100, wpiztym
do istniejącego gazociągu wysokiego ci-
śnienia DN 300 relacji Wrocław – Ząbkowi-
ce.

2) Przebieg projektowanego gazociągu wyso-
kiego ciśnienia DN 100 na odcinku sąsia-
dującym z terenem IIIz-E w wariantach do
uzgodnienia mizdzy operatorem sieci gazo-
wej i elektroenergetycznej.

3) Sieć gazowa prowadzona w liniach rozgra-
niczających ulic, układana w poboczach i
pasach zieleni zgodnie z przepisami odrzb-
nymi.

4) Dopuszcza siz stosowanie indywidualnych
zbiorników zaopatrzenia w gaz płynny, lo-
kalizacja zbioników i związanych z nimi in-
stalacji zgodnie z wymogami przepisów od-
rzbnych.

8. Zaopatrzenie w ciepło:
1) Zaopatrzenie z indywidualnych źródeł za-

opatrzenia w ciepło niepowodujących po-
nadnormatywnego zanieczyszczenia powie-
trza.

2) Dopuszcza siz stosowanie niekonwencjo-
nalnych systemów zaopatrzenia w ciepło,
np. ze źródeł odnawialnych.

 . Telekoiwnikacja:
Rozwój sieci telekomunikacyjnej liniami kablo-
wymi lub radiowymi.

10. Gospodarka odpadaii:
1) Odpady komunalne – naleoy zagospodaro-

wać zgodnie z gminnym planem gospodarki
odpadami i wywozić na zorganizowane wy-
sypisko odpadów komunalnych; w grani-
cach własności naleoy wydzielić miejsce na
lokalizacjz pojemników do gromadzenia i
segregacji odpadów

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

11. Melioracje:
1) Ustala siz obowiązek uzgodnienia prac koli-

dujących z urządzeniami melioracyjnymi z
administratorem tych sieci.

2) W przypadku naruszenia i uszkodzenia sieci
drenarskiej naleoy natychmiast powiadomić
właściwą jednostkz w zakresie obsługi
urządzeS melioracyjnych oraz dokonać na-
prawy układu drenaoowego pod nadzorem
specjalisty ds. melioracji.

§ 9

Taiczasowe sposora zagospodarowania,
wrządzania i wżatkowania terenów

Nie ustala siz szczególnych wymagaS w zakresie
sposobu ani terminu tymczasowego zagospodaro-
wania terenów.

R O Z D Z I A Ł   III

Ustalenia szczegółowe

§ 10

1. IIIz-PU – terena prodwkcajno-wsłwgowe, z urzą-
dzeniami i zagospodarowaniem towarzyszącym.

2. Przeznaczenie podstawowe:
1) Produkcja.
2) Usługi.
3) Bazy obsługi transportu i logistyki.
4) Magazyny, hurtownie, składy.
5) Obsługa rolnictwa.

3. Przeznaczenie wzwpełniające:
1) Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna jako

towarzysząca funkcji podstawowej, np. lo-
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kale mieszkalne właściciela lub osób dozoru-
jących.

2) Publiczne parkingi i drogi wewnztrzne.
3) Urządzenia i sieci infrastruktury technicznej i

związane z nimi urządzenia.
4) Urządzenia łączności i telekomunikacji.
5) ZieleS urządzona.

4. Zasada ochrona i kształtowania ładw przestrzen-
nego:
1) Dopuszcza siz stosowanie dowolnych form

dachów.
2) Wysokość zabudowy kubaturowej nie mooe

przekraczać 14 m licząc od naturalnej po-
wierzchni gruntu do najwyoszego elementu
konstrukcyjnego dachu.

3) Wysokość obiektów inoynierskim (masztów,
kominów itp.) nie mooe przekraczać 50 m.

4) Dopuszcza siz lokalizacjz obiektów realizo-
wanych w technologiach nietradycyjnych.

5) Ustala siz zakaz realizacji od strony dróg i te-
renów publicznych ogrodzeS z przzseł wyko-
nanych w całości z prefabrykatów betono-
wych.

5. Ochrona dziedzictwa kwltwrowego i zaratków
oraz dórr kwltwra współczesnej:
Obowiązują warunki ochrony konserwatorskiej
archeologicznej określone w § 6.

6. Paraietra i wskaźniki kształtowania zarwdowa
oraz zagospodarowania terenw:
1) Ustala siz dla nowo realizowanych budynków

nieprzekraczalną liniz zabudowy w odległości
15 m od granicy terenu zamkniztego.

2) Powierzchnia zabudowy nie mooe przekro-
czyć 65% powierzchni terenu.

3) Powierzchnia terenów czynnych biologicznie
– nie mniej nio 20% powierzchni terenu.

4) Obsługa komunikacyjna terenu z dróg dojaz-
dowych i wewnztrznych znajdujących siz po-
za obszarem objztym planem; zalecane lokali-
zacje włączeS komunikacyjnych terenu ozna-
czone na rysunku planu mają znaczenie i in-
formacyjne.

7. Szczegółowe zasada i warwnki scalania i po-
działw nierwchoiości:
Dopuszcza siz wydzielanie działek przeznaczo-
nych pod obiekty i urządzenia infrastruktury
technicznej, parkingi oraz wewnztrzne drogi do-
jazdowe.

§ 11

1. IIIz-E – teren wrządzeń elektroenergetacznach
(Główny Punkt Zasilania), z urządzeniami i zago-
spodarowaniem towarzyszącym.

2. Przeznaczenie podstawowe:
Stacja elektroenergetyczna 110/20 kV wraz z
odcinkami linii elektroenergetycznych 110 kV i
20kV.
1) Urządzenia i sieci infrastruktury technicznej i

związane z nimi urządzenia.
2) ZieleS urządzona.

3. Zasada ochrona i kształtowania ładw przestrzen-
nego:
1) Dopuszcza siz stosowanie dowolnych form

dachów.

2) Wysokość zabudowy kubaturowej nie mooe
przekraczać 14 m licząc od naturalnej po-
wierzchni gruntu do najwyoszego elementu
konstrukcyjnego dachu.

3) Wysokość obiektów inoynierskim (masztów,
kominów itp.) nie mooe przekraczać 50 m.

4) Ustala siz zakaz realizacji od strony dróg i te-
renów publicznych ogrodzeS z przzseł wyko-
nanych w całości z prefabrykatów betono-
wych.

4. Ochrona dziedzictwa kwltwrowego i zaratków
oraz dórr kwltwra współczesnej:
Obowiązują warunki ochrony konserwatorskiej
archeologicznej określone w § 6.

5. Paraietra i wskaźniki kształtowania zarwdowa
oraz zagospodarowania terenw:
1) Ustala siz nieprzekraczalne linie zabudowy w

odległościach:
a) 8 m od linii rozgraniczającej drogi powia-

towej (nDZ1/2),
b) 15 m od granicy terenu zamkniztego.

2) Powierzchnia zabudowy nie mooe przekro-
czyć 65 % powierzchni terenu.

3) Powierzchnia terenów czynnych biologicznie
– nie mniej nio 20 % powierzchni terenu.

6. Szczegółowe zasada i warwnki scalania i po-
działw nierwchoiości:
Dopuszcza siz wydzielanie działek przeznaczo-
nych pod obiekty i urządzenia infrastruktury
technicznej, parkingi oraz wewnztrzne drogi do-
jazdowe.

§ 12

IIIz-ZP – terena zieleni wrządzonej o charakterze
izolacajnai.
1) Dopuszcza siz lokalizacjz obiektów małej archi-

tektury, ciągów pieszych i rowerowych oraz
dróg wewnztrznych lub parkingów.

2) Dopuszcza siz lokalizacjz sieci, urządzeS i obiek-
tów infrastruktury technicznej.

3) Powierzchnia zabudowy (w tym utwardzone
nawierzchnie, dojścia i dojazdy, parkingi itp.) nie
mogą zajmować wizcej nio 40% powierzchni te-
renu.

4) W zasizgu stref ograniczeS zabudowy i zago-
spodarowania terenu obowiązują warunki okre-
ślone w § 7.

§ 13

IIIz-ZD – przeznaczenie podstawowe – teren ogro-
dów działkowach.
1. Przeznaczenie dopwszczalne:

1) ZieleS urządzona, ogólnodostzpna.
2) Dopuszcza siz realizacjz parkingu, utwardzo-

nych dojazdów i dojść pieszo-rowerowych.
3) Dopuszcza siz lokalizacjz napowietrznych i

podziemnych sieci infrastruktury technicznej
oraz związanych z nimi urządzeS.

2. Zasada ochrona i kształtowania ładw przestrzen-
nego oraz waiagania wanikające z potrzer
kształtowania przestrzeni pwrlicznach:
1) Dopuszcza siz lokalizacjz obiektów gospodar-

czych związanych z funkcją podstawową o
powierzchni zabudowy nie wizkszej nio 20
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m2 i wysokości nie wizkszej nio 3,5 m, licząc
od powierzchni terenu do szczytu kalenicy.

2) Ustala siz zakaz lokalizacji obiektów miesz-
kalnych przeznaczonych na stały pobyt ludzi.

3) Ustala siz zakaz lokalizacji trwałych i tymcza-
sowych garaoy.

4) Ustala siz zakaz lokalizacji telekomunikacyj-
nych masztów i wieo antenowych.

5) W zasizgu stref ograniczeS zabudowy i zago-
spodarowania terenu obowiązują warunki okre-
ślone w § 7.

§ 14

IIIz-R – przeznaczenie podstawowe – terena rolne.
1) Ustala siz zakaz lokalizacji wszelkiej zabudowy

kubaturowej, w tym równieo siedlisk rolników i
innych obiektów związanych z produkcją rolną.

2) Ustala siz zakaz lokalizacji telekomunikacyjnych
masztów i wieo antenowych oraz nośników re-
klamowych.

3) Dopuszcza siz lokalizacjz napowietrznych i pod-
ziemnych sieci infrastruktury technicznej oraz
związanych z nimi urządzeS.

4) Dopuszcza siz lokalizacjz nowych oraz zmianz
przebiegu lub poszerzanie działek istniejących
rowów melioracyjnych (wody powierzchniowe
WS).

5) W zasizgu stref ograniczeS zabudowy i zago-
spodarowania terenu obowiązują warunki okre-
ślone w § 7.

§ 15

IIIz-WS – przeznaczenie podstawowe – teren wód
powierzchniowach (rowy melioracyjne).
Dopuszcza siz przesunizcie, przebudowz lub zaru-
rowanie rowów melioracyjnych w uzgodnieniu z ich
właścicielami.

§ 16

IIIz-KDg – przeznaczenie podstawowe – drogi
transportw rolnego (tereny dróg publicznych).
1. Dopuszcza siz lokalizacjz sieci i urządzeS infra-

struktury technicznej.
2. Ustala siz zakaz sytuowania ogrodzeS wzdłuo

dróg gospodarczych transportu rolnego w odle-
głości mniejszej nio 5 m od osi drogi.

ROZDZIeŁ IV

Ustalenia końcowe

§ 17

Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12 i art. 36 ust. 4
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym ustala siz stawkz słuoącą naliczaniu
jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieru-
chomości w wysokości 1%.

§ 18

Wykonanie niniejszej uchwały powierza siz Wójtowi
Gminy Łagiewniki.

§ 19

Uchwała wchodzi w oycie po upływie 30 dni od
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzzdowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego.

WIC PRZ WODNICZŚCe
ReDY GMINY

JANINA SZACHNIEWICZ
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Załącznik nr 1 do wchwała Rada Giina Łagiewniki
nr XXV/157/08 z dnia 30 grwdnia 2008 r.
(poz. 1105)
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Załącznik nr 2 do wchwała Rada Giina Łagiewniki
nr XXV/157/08 z dnia 30 grwdnia 2008 r.
(poz. 1105)

ROZSTRZYGNIYCIE

o sposorie rozpatrzenia wwag wniesionach do projektw ziiana iiejscowego
 planw zagospodarowania przestrzennego wsi Łagiewniki

oraz części grwntów wsi Przastronie podczas wałożenia do pwrlicznego wglądw

Ze wzglzdu na brak uwag wniesionych do projektu planu podczas wyłooenia do publicznego
wglądu Rada Gminy Łagiewniki nie dokonuje rozstrzygnizć wynikających z art. 20 ust. 1
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
Nr 80 z 2003 r., poz. 717, z późniejszymi zmianami).

Załącznik nr 3 do wchwała Rada Giina Łagiewniki
nr XXV/157/08 z dnia 30 grwdnia 2008 r.
(poz. 1105)

ROZSTRZYGNIYCIE

o sposorie realizacji, zapisanach w ziianie iiejscowego planw  zagospodarowania
przestrzennego wsi Łagiewniki oraz części grwntów wsi Przastronie, inwestacji z zakresw

infrastrwktwra technicznej, które należą do zadań własnach giina, oraz zasadach
ich finansowania, zgodnie z przepisaii o finansach pwrlicznach

Ze wzglzdu na regulacyjny charakter zmiany planu miejscowego w stosunku do ustaleS do-
tychczas obowiązującego planu nie przewiduje siz dodatkowych kosztów związanych z fi-
nansowaniem inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej naleoących do zadaS własnych
gminy.
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1106

UCHWAŁA RADY GMINY OLEŚNICA
NR XXXI/141/0 

z dnia 30 stycznia 2009 r.

w sprawie zasad gospodarowania nierwchoiościaii

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a i art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 13, art. 37 ust. 3 i 4, art. 68 ust. 1, 2, 2a,
art. 70 ust. 4  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieru-
chomościami (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603
z późn. zm.)  Rada Gminy Oleśnica uchwala, co nastzpuje:

R o z d z i a ł   I

Postanowienie Ogólne

§ 1

Ilekroć w niniejszej uchwale mowa jest o Radzie,
rozumie siz przez to Radz Gminy Oleśnica, nato-
miast gdy mowa jest o Wójcie, rozumie siz przez to
Wójta Gminy Oleśnica.

R o z d z i a ł   II

Zasada narawania

§ 2

Czynności związane z nabywaniem nieruchomości
wykonuje Wójt.

§ 3

Z wyłączeniem sytuacji gdy przepisy szczególne
przewidują obowiązek nabycia przez gminz nieru-
chomości, jej nabycie nastzpuje dla realizacji celów
publicznych, realizacji zadaS własnych gminy, jak
i wtedy, gdy przemawia za tym interes gminy.

§ 4

Przed nabyciem nieruchomości zobowiązuje siz
Wójta do ustalenia, czy nieruchomości mające być
przedmiotem nabycia nie są obciąoone hipotekami
przekraczającymi ich wartość oraz słuoebnościami
uniemooliwiającymi ich wykorzystanie zgodnie z
przeznaczeniem.

§ 5

Cena nabywanej nieruchomości powinna być po-
równywalna z cenami stosowanymi w obrocie wol-
norynkowym.

§ 6

W uzasadnionych przypadkach moona nabyć za
cenz wyoszą nio cena określona w § 5 nierucho-
mość niezbzdną na realizacjz zadaS koniecznych
dla prawidłowego funkcjonowania Gminy, jeoeli
nieruchomość ta nie mooe stanowić przedmiotu
wywłaszczenia.

R o z d z i a ł   III

Zasada zrawania

§ 7

Czynności związane ze zbywaniem nieruchomości
wykonuje Wójt.

§ 8

Zbycie nieruchomości mooe nastąpić, jeoeli nieru-
chomość nie jest potrzebna do realizacji celów pu-
blicznych, zadaS własnych gminy lub jej zbycie leoy
w interesie gminy.

§ 9

Decyzjz o formie przetargu na zbywaną nierucho-
mość podejmuje Wójt.

R o z d z i a ł   IV

Sprzedaż lokali iieszkalnach

§ 10

Przeznaczenie lokalu mieszkalnego do sprzedaoy w
drodze bezprzetargowej nastzpuje na wniosek na-
jemcy.

§ 11

Od ceny lokalu mieszkalnego sprzedawanego na-
jemcy w drodze bezprzetargowej w przypadkach
jednorazowej zapłaty całej ceny sprzedaoy udziela
siz bonifikaty w wysokości:
a) 90% w budynkach jedno i dwu lokalowych,
b) 95% we wszystkich innych przypadkach.

R o z d z i a ł   V

Zasada orciążania nierwchoiości

§ 12

Wójtowi przysługuje prawo do obciąoania nieru-
chomości stanowiących mienie komunalne ograni-
czonymi prawami rzeczowymi na zasadach przewi-
dzianych w nodeksie cywilnym.

§ 13

Z tytułu ustanowienia słuoebności pobiera siz wy-
nagrodzenie, za wyjątkiem ustanowienia słuoebno-
ści:
1) w przypadku gdy nieruchomość została zbyta

przez Skarb PaSstwa lub gminz bez odpowied-
niego dostzpu do drogi publicznej,

2) w sytuacji wzajemnego ich ustanawiania,
3) w celu zapewnienia dostzpu do nieruchomości

zbywanej przez gminz,
4) w celu zapewnienia dostzpu do istniejących lub

projektowanych urządzeS infrastruktury tech-
nicznej,
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5) na rzecz Skarbu PaSstwa lub jednostek samo-
rządu terytorialnego.

§ 14

Wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w § 13,
określa Wójt na podstawie wartości ustalonej w
operacie szacunkowym przez rzeczoznawcz mająt-
kowego oraz kosztów poniesionych przez gminz
związanych z opracowaniem niezbzdnej dokumen-
tacji. Wynagrodzenie to bzdzie płatne na rzecz gmi-
ny jednorazowo lub maksymalnie w pizciu oprocen-
towanych ratach rocznych przy zastosowaniu sto-
py procentowej równej stopie redyskonta weksli
stosowanej przez Narodowy Bank Polski.

R o z d z i a ł   VI

Zasada wadzierżawiania lwr wanajiowania na czas
oznaczona dłwższa niż 3 lata lwr na czas

nieoznaczona

§ 15

Wójt mooe przeznaczyć do dzieroawy lub najmu
nieruchomość stanowiącą własność gminy, jeoeli
nie jest ona potrzebna do realizacji celu publiczne-
go, a jej wydzieroawienie lub wynajzcie jest eko-
nomicznie uzasadnione.

§ 16

Nieruchomości oddawane są w dzieroawz lub na-
jem na czas oznaczony dłuoszy nio 3 lata lub na
czas nieoznaczony w trybie przetargowym, chyba
oe Rada w oparciu o przepisy szczególne wyrazi
zgodz na odstąpienie od obowiązku przetargowego
trybu zawarcia tych umów.

§ 17

Wójt mooe wydzieroawić lub wynająć nierucho-
mość stanowiącą mienie komunalne, gdy po umo-
wie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony
zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest
ta sama nieruchomość.

§ 18

Wójt w drodze zarządzenia określa
1) miesizczne stawki netto czynszu za dzieroawz

lub najem 1 m2 gruntu wykorzystywanego na
cele nierolnicze,

2) roczną stawkz netto czynszu za dzieroawz lub
najem 1 ha gruntów wykorzystywanych rolni-
czo,

3) minimalną miesizczną stawkz netto czynszu
dzieroawnego lub najmu 1 m2:
a) gruntu pod garaoem,
b) gruntów przeznaczonych na sport i rekreacjz,
c) gruntów zajztych na czas realizacji inwestycji
d) garaoy,
e) lokali uoytkowych.

R o z d z i a ł   VII

Zasada korzastania z nierwchoiości przez jednostki
organizacajne Giina Oleśnica

§ 19

Gminnym jednostkom organizacyjnym nieposiadają-
cym osobowości prawnej i osobom prawnym utwo-

rzonym przez Gminz Oleśnica lokale uoytkowe i
nieruchomości gruntowe mogą być oddawane w
uoyczenie na czas określony, nie dłuoszy nio 10 lat.

§ 20

1. Gminne jednostki organizacyjne nieposiadające
osobowości prawnej mają prawo do korzystania
z nieruchomości oddanej w trwały zarząd w celu
prowadzenia działalności naleoącej do zakresu jej
działania.

2. Gminne jednostki organizacyjne nieposiadające
osobowości prawnej mają takoe prawo do:
1) zabudowy, odbudowy, rozbudowy, nadbu-

dowy, przebudowy lub modernizacji obiektu
budowlanego na nieruchomości oddanej w
trwały zarząd zgodnie z przepisami prawa
budowlanego, po uzyskaniu zgody Wójta.

2) uoyczania nieruchomości pozostające w
trwałym zarządzie lub jej czzści osobom fi-
zycznym i prawnym oraz jednostkom organi-
zacyjnym nieposiadającym osobowości
prawnej wyłącznie na działalność opiekuSczą,
kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową,
badawczo-rozwojową, wychowawczą lub
sportowo-turystyczną, na cele niezwiązane
z działalnością zawodową – za zgodą Wójta.

§ 21

Oddanie nieruchomości lub jej czzści pozostającej
w trwałym zarządzie w najem lub dzieroawz mooe
nastąpić w drodze bezprzetargowej. Nie dotyczy to
przypadku gdy o najem lub dzieroawz ubiega siz
wizcej nio jeden podmiot.

R o z d z i a ł   VIII

Przepisa końcowe

§ 22

Tracą moc uchwały:
1) nr IX/62/03 Rady Gminy Oleśnica z dnia

21 października 2003 r. w sprawie zasad go-
spodarowania nieruchomościami stanowiącymi
własność Gminy Oleśnica,

2) nr XII/87/04 Rady Gminy Oleśnica z dnia
17 lutego 2004 r. w sprawie zmiany uchwały
nr IX/62/03  Rady Gminy Oleśnica z dnia
21 października 2003 r. w sprawie zasad go-
spodarowania nieruchomościami stanowiącymi
własność Gminy Oleśnica.

§ 23

Uchwała wchodzi w oycie po upływie 14 dni od jej
ogłoszenia w Dzienniku Urzzdowym Województwa
Dolnośląskiego.

PRZ WODNICZŚCY ReDY

ALEKSANDRA SIERUGA
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UCHWAŁA RADY GMINY OŁAWA
NR XXXVII/251/200 

z dnia 27 lutego 2009 r.

w sprawie wchwalenia iiejscowego planw zagospodarowania przestrzenne-
go orszarw w orręrie wsi Nieiil, w giinie Oława

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz.1591 ze zmianami)
i art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze
zmianami) oraz w nawiązaniu do uchwały nr XXIII/158/2008 Rady Gminy
Oława z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu połooonego w
obrzbie wsi Niemil, Rada Gminy Oława uchwala, co nastzpuje:

R O Z D Z I e Ł   I

PRZEDMIOT UCHWAŁY I PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

1. Uchwala siz miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego obszaru połooonego w obrzbie
wsi Niemil po stwierdzeniu jego zgodności
z ustaleniami Studium uwarunkowaS i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Oława, uchwalonego uchwałą nr XXXVII/359/
/2005 Rady Gminy Oława z dnia 16 grudnia
2005 r. i zmienionego uchwałą nr XXI/141/
/2008 Rady Gminy Oława z dnia 12 marca
2008 r.

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego obszaru połooonego w obrzbie wsi Niemil,
zwany dalej planem, obejmuje działkz nr 17
z przyległą drogą, zgodnie z załącznikiem gra-
ficznym do uchwały.

3. Przedmiotem planu jest ustalenie:
1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgrani-

czających tereny o róonym przeznaczeniu
lub róonych zasadach zagospodarowania,

2) zasad ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego,

3) zasad ochrony środowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego,

4) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i
zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,

5) wymagaS wynikających z potrzeb kształto-
wania przestrzeni publicznych,

6) parametrów i wskaźników kształtowania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu,

7) granic i sposobów zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegających ochronie,
ustalonych na podstawie odrzbnych przepi-
sów,

8) szczegółowych zasad i warunków scalania
i podziału nieruchomości,

9) szczegółowych warunków zagospodarowa-
nia terenów oraz ograniczenia w ich uoyt-
kowaniu,

10) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury
technicznej,

11) sposobów tymczasowego zagospodarowa-
nia, urządzania i uoytkowania terenów,

12) stawki procentowej, na podstawie której
ustala siz opłatz związaną ze wzrostem
wartości nieruchomości.

§ 2

Ustalenia planu wyraoone są poprzez:
1) rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący za-

łącznik graficzny do niniejszej uchwały, obowią-
zujący w zakresie:
– granic obszaru objztego planem,
– przeznaczenia terenów,
– linii rozgraniczających,
– obowiązującej linii zabudowy,
– granicy strefy „B” ochrony konserwatorskiej
– obiektów figurujących w wojewódzkiej ewi-

dencji zabytków,
– granicy strefy ochrony zabytków archeolo-

gicznych;
2) zasady zagospodarowania terenów określone w

rozdziale II niniejszej uchwały;
3) zasady obsługi w zakresie infrastruktury tech-

nicznej i komunikacji określone w rozdziale III ni-
niejszej uchwały;

4) zasady ochrony środowiska oraz zasady ochrony
dziedzictwa kulturowego i zabytków określone
w rozdziale IV niniejszej uchwały.

§ 3

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

plan zagospodarowania przestrzennego, o któ-
rym mowa w § 1 uchwały;

2. raswnkw planw – naleoy przez to rozumieć rysu-
nek w skali 1:1000, stanowiący integralną
czzść planu – załącznik nr 1 do niniejszej
uchwały;

3. terenie – naleoy przez to rozumieć obszar ogra-
niczony na rysunku planu liniami rozgraniczają-
cymi, oznaczony symbolem funkcji, zgodnie
z oznaczeniami graficznymi określonymi w le-
gendzie;

4. orowiązwjącej linii zarwdowa – naleoy przez to
rozumieć liniz, na której mają siz znaleźć ściany
frontowe budynków,
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5. powierzchni zarwdowa – naleoy przez to rozu-
mieć powierzchniz ograniczoną zewnztrznym
obrysem budynku,

6. wsłwgach niewciążliwach – naleoy przez to rozu-
mieć usługi niepowodujące zanieczyszczenia
powietrza, gruntu i wód, niewywołujące szko-
dliwego promieniowania i oddziaływania pól
elektromagnetycznych, nieemitujące hałasu,
drgaS, pyłów, gazów i uciąoliwych zapachów,

7. przepisach szczególnach – naleoy przez to ro-
zumieć aktualne w momencie realizacji uchwały
przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi,
normy branoowe oraz ograniczenia w dyspono-
waniu terenem wynikające z prawomocnych de-
cyzji administracyjnych.

R O Z D Z I e Ł   II

ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW

§ 4

Przeznaczenie terenów

Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem M/U ustala siz:
1. Przeznaczenie terenu: teren zarwdowa iieszka-

niowo-wsłwgowej.
2. Za zgodną z planem uznaje siz:

1) ochronz budynków istniejących na terenie
opracowania planu i ich adaptacjz na cele
mieszkaniowe lub na nieuciąoliwe usługi;

2) lokalizacjz nowej zabudowy mieszkaniowo –
usługowej;

3) lokalizacjz urządzeS i sieci infrastruktury
technicznej.

§ 5

Zasada ochrona i kształtowania ładw przestrzennego

1. Ustala siz adaptacjz na cele mieszkaniowe i
usługowe obiektów historycznych w granicach
opracowania planu, które obejmuje siz ochroną
konserwatorską.

2. Obiekty zabytkowe naleoy poddać restauracji i
modernizacji technicznej, z dostosowaniem
projektowanej funkcji do wartości obiektu; na-
leoy zachować ich bryłz, kształt i geometriz
dachu oraz kolorystykz elewacji.

3. Naleoy zachować tradycyjne materiały bu-
dowlane lub doprowadzić do ich przywrócenia
w przypadku dokonanej, niewłaściwej, przebu-
dowy.

4. Naleoy utrzymać, a w zniszczonych fragmen-
tach odtworzyć, historyczny detal architekto-
niczny.

5. Naleoy chronić zachowany układ i wystrój
wnztrz oraz dąoyć do jego odtworzenia w tych
przypadkach, gdy uległ niekorzystnym zmia-
nom.

6. Naleoy zachować – lub odtworzyć – kształt,
rozmiary i rozmieszczenie otworów, zgodnie z
historycznym wizerunkiem budynku.

7. Naleoy utrzymać – lub odtworzyć – oryginalną
stolarkz okien i drzwi.

8.  lementy napowierzchniowe instalacji tech-
nicznych oraz elementy reklamy projektować i
montować z zachowaniem wartości zabytko-
wych obiektów.

9. Wszelkie prace budowlane, a takoe zmiany
funkcji obiektów historycznych, naleoy uzgad-
niać z Dolnośląskim Wojewódzkim nonserwa-
torem Zabytków.

10. erchitekturz nowej zabudowy na terenie objz-
tym opracowaniem naleoy dostosować formą,
gabarytami, materiałami i kolorystyką do obiek-
tów istniejących o zachowanych historycznych
walorach architektonicznych.

11. Ustala siz – jako formz obowiązującą kon-
strukcji dachów – dachy dwuspadowe, o sy-
metrycznie nachylonych połaciach, o kącie na-
chylenia 40–45º, ewentualnie z naczółkami.

12. Do pokrycia dachów naleoy stosować da-
chówkz ceramiczną, matową, w kolorze cegla-
stym.

13. Obowiązuje zakaz stosowania jaskrawej kolo-
rystyki. Budynki powinny mieć elewacje tyn-
kowe, o kolorystyce uwzglzdniającej walory
estetyczne otoczenia, w gamie neutralnej (biel,
rozbielone beoe, piaski).

14. Wyklucza siz mooliwość stosowania ogrodzeS
betonowych i prefabrykowanych; forma, mate-
riał i wysokość ogrodzeS winny nawiązywać
do lokalnych, historycznych rozwiązaS.

15. Zakazuje siz lokalizacji konstrukcji wieoowych
i masztów związanych z urządzeniami przekaź-
nikowymi telekomunikacji.

16. Zakazuje siz lokalizacji dominant architekto-
nicznych, o gabarytach kolidujących z krajo-
brazem kulturowym obszaru.

17. Zakazuje siz umieszczania reklam lub innych
tablic, niezwiązanych bezpośrednio z danym
obiektem

18. Wyklucza siz mooliwość prowadzenia napo-
wietrznych linii teletechnicznych lub energe-
tycznych; istniejące linie napowietrzne naleoy
sukcesywnie zastzpować wziemnymi.

19. Obsługa komunikacyjna terenu – jak w stanie
aktualnym, z przyległej drogi powiatowej, klasy
Z, oznaczonej na rysunku planu symbolem nDZ
(działka nr 581/6).

20. Ustala siz obowiązującą liniz zabudowy dla
nowych budynków  – w nawiązaniu do lokali-
zacji zabudowy historycznej, zgodnie z rysun-
kiem planu.

§ 6

Paraietra i wskaźniki kształtowania zarwdowa
i zagospodarowania terenw

1. Dopuszczalny wskaźnik powierzchni zabudowy
do powierzchni działki – do 0.25.

2. Wielkość powierzchni biologicznie czynnej w
stosunku do wielkości działki – min. 30%.

3. Wysokość nowej zabudowy (od poziomu terenu
do kalenicy dachu): dla zabudowy mieszkalnej –
do 9 m, dwie kondygnacje, w tym poddasze
uoytkowe w dachu stromym; dla zabudowy go-
spodarczej – 7 m.

§ 7

Szczególne warwnki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich wżatkowaniw

1. Obszar objzty planem przewidziany jest do
ochrony, zgodnie z przepisami szczególnymi, w
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związku z połooeniem w zasizgu strefy ochron-
nej pośredniej ujzć wody pitnej dla miasta Wro-
cławia i aglomeracji, (według decyzji Urzzdu
Wojewódzkiego i Prezydenta Miasta Wrocławia
z dnia 31 marca 1974 r. nr RLS gw I
053/17/74).

2. W granicach obszaru objztego planem nie wy-
stzpują tereny górnicze, obszary naraoone na
niebezpieczeSstwo powodzi oraz zagrooone
osuwaniem siz mas ziemnych.

§ 8

Teriina i sposora taiczasowego zagospodarowania,
wrządzenia i wżatkowania terenów

Dla terenu objztego planem ustala siz tymczasowy
sposób zagospodarowania i uoytkowania zgodny
z dotychczasowym.

§ 9

Waiagania wanikające z potrzer kształtowania
przestrzeni pwrlicznach

W obszarze objztym granicami opracowania planu
terenem stanowiącym przestrzeS publiczną jest
teren komunikacji – drogi powiatowej nDZ. Wyma-
gania w tym zakresie określa zapis § 12 ust. 1
niniejszej uchwały.

§ 10

Szczegółowe zasada i warwnki podziałw
nierwchoiości

 wentualny podział terenu M/U jest mooliwy pod
warunkiem zapewnienia kaodej z działek po-
wierzchni min. 1000 m² oraz powiązania z drogą
publiczną.

§ 11

Sposora zagospodarowania terenów lwr oriektów
podlegającach ochronie na podstawie przepisów
                             szczególnach

W granicach obszaru objztego planem nie wystz-
pują tereny górnicze, obszary naraoone na niebez-
pieczeSstwo powodzi oraz zagrooone osuwaniem
siz mas ziemnych.

R O Z D Z I e Ł   III

ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE KOMUNIKACJI
I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

§ 12

Zasada orsłwgi w zakresie koiwnikacji

1. Istniejącą drogz powiatową w granicach opra-
cowania planu oznacza siz na rysunku planu
symbolem nDZ; dla terenu tego obowiązują na-
stzpujące ustalenia:
1) przeznaczenie terenu: teren publicznej komu-

nikacji drogowej, droga zbiorcza;
2) obsługa komunikacyjna terenu M/U – z drogi

zbiorczej;
3) z uwagi na charakter istniejącego zainwe-

stowania terenu opracowania planu i jego
najblioszego otoczenia (strefa „B” ochrony
konserwatorskiej, obiekty objzte wojewódzką

ewidencją zabytków) ustala siz dla drogi nDZ
linie rozgraniczające zgodne ze stanem aktu-
alnym w granicach opracowania planu.

2. Dla terenu M/U ustala siz obowiązek zapewnie-
nia niezbzdnej liczby miejsc postojowych w ilo-
ści wynikającej z rzeczywistych potrzeb, ustalo-
nych na etapie projektu budowlanego.

§ 13

Zasada orsłwgi w zakresie infrastrwktwra technicznej

Ustala siz nastzpujące zasady uzbrojenia terenu:
1. Zaopatrzenie wodz z sieci wodociągowej, na

warunkach określonych przez zarządcz sieci.
2. Odprowadzanie ścieków – ścieki z terenu opra-

cowania planu odprowadzane bzdą do sieci ka-
nalizacji sanitarnej i za jej pośrednictwem do
oczyszczalni ścieków, zgodnie z warunkami
określonymi przez zarządcz sieci.

3. Wody opadowe winny być docelowo odprowa-
dzane do kanalizacji deszczowej; dopuszcza siz
rozprowadzenie wód opadowych na działce wła-
snej, w sposób niepowodujący zakłóceS stosun-
ków wodnych na gruntach przyległych;

4. Zaopatrzenie w energiz elektryczną – z sieci
elektroenergetycznej, zgodnie z warunkami
określonymi przez zarządcz sieci.

5. Ogrzewanie budynków paliwem o niskiej zawar-
tości zanieczyszczeS – zaleca siz energiz elek-
tryczną, olej opałowy i inne ekologiczne.

6. Ustala siz rozbudowz istniejącej sieci telekomu-
nikacyjnej lub realizacjz nowej, na warunkach
uzgodnionych z operatorami sieci telekomunika-
cyjnych.

7. Unieszkodliwienie odpadów stałych bytowych –
wywóz wysypisko gminne.

8. Wszelkie napowierzchniowe elementy infrastruk-
tury technicznej winny być projektowane
i kształtowane w sposób uwzglzdniający za-
chowanie wartości walorów krajobrazowych
i ochronz historycznego krajobrazu kulturowego.
Ich lokalizacjz i formz naleoy uzgodnić z Dolno-
śląskim Wojewódzkim nonserwatorem Zabyt-
ków.

R O Z D Z I e Ł   IV

ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA,
DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW

§ 14

Zasada ochrona środowiska przarodniczego
i krajorrazw kwltwrowego

1. Na terenie M/U, w ramach przewidzianej w pla-
nie lokalizacji zabudowy mieszkaniowo-usługo-
wej, dopuszczalne są jedynie usługi nieuciąoliwe.

2. W granicach obszaru objztego planem wyklucza
siz mooliwość wprowadzenia do wód po-
wierzchniowych i gleby nieoczyszczonych ście-
ków oraz innych substancji mogących wpłynąć
negatywnie na stan wód.

3. Ustala siz obowiązek wprowadzenia zieleni wy-
sokiej wzdłuo północno-wschodniej granicy
opracowania. Niezabudowane i nieutwardzone
czzści terenu naleoy zagospodarować jako po-
wierzchnie biologicznie czynne.
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4. Przed podjzciem prac budowlanych naleoy zdjąć
warstwz ziemi próchniczej z czzści terenu prze-
znaczonych na usytuowanie nowej zabudowy
oraz na powierzchnie utwardzone, a nastzpnie
odpowiednio ją zagospodarować.

5. Obszar objzty planem przewidziany jest do
ochrony, zgodnie z przepisami szczególnymi, w
związku z połooeniem w zasizgu strefy ochron-
nej pośredniej ujzć wody pitnej dla miasta Wro-
cławia i aglomeracji, (według decyzji Urzzdu
Wojewódzkiego i Prezydenta Miasta Wrocławia
z dnia 31 marca 1974 r. nr RLS gw I
053/17/74).

6. Nową zabudowz, uzupełniającą istniejące na
terenie opracowania obiekty historyczne, naleoy
dostosować do nich gabarytami, rozplanowa-
niem, formą dachu, materiałami elewacyjnymi,
opracowaniem i dyspozycją elewacji i kolorysty-
ką.

§ 15

Zasada ochrona dziedzictwa kwltwrowego
i zaratków oraz dórr kwltwra współczesnej

1. Ustala siz strefz „B” ochrony konserwatorskiej,
oznaczoną na rysunku planu, na całym obsza-
rze objztym planem.

2. W strefie ochrony konserwatorskiej, o której
mowa w ust. 1, przedmiotem ochrony są ist-
niejące obiekty historyczne, oznaczone na ry-
sunku planu, w zakresie rozplanowania, bryły,
kształtu i geometrii dachu, zastosowanych ma-
teriałów budowlanych, poziomu posadowienia
parteru, opracowania i dyspozycji elewacji,
kolorystyki; ponadto ich usytuowanie, linie za-
budowy, sposób zagospodarowania działki.

3. W obszarze objztym strefą strefy naleoy do-
stosować planowane urządzenie terenu do
otaczającej zabudowy historycznej o zachowa-
nych tradycyjnych walorach architektonicz-
nych oraz historycznej kompozycji przestrzen-
nej w zakresie usytuowania, rozplanowania,
skali, bryły w tym formy i ukształtowania da-
chu, układu kalenicy, poziomu posadowienia
parteru, formy i wysokości ogrodzenia, zasto-
sowanych materiałów, form i podziałów archi-
tektonicznych, artykulacji elewacji, detalu,
kształtu i podziałów otworów okiennych
i drzwiowych oraz nawiązać formami współ-
czesnymi do lokalnej tradycji architektonicznej
przy załooeniu ich harmonijnego współistnienia.

4. W odniesieniu do obiektów objztych ochroną
obowiązują nastzpujące ustalenia:
1) zakazuje siz:

a) wyburzenia,
b) rozbudowy,
c) nadbudowy,
d) zmiany formy dachu,

2) nakazuje siz:
a) ochronz istniejącego układu przy adapta-

cji obiektów do nowego przeznaczenia,
b) przeprowadzenie prac konserwatorskich

i rewaloryzacyjnych w przypadku podjz-
cia prac budowlanych (remontu, przebu-
dowy),

c) zachowanie tradycyjnych materiałów
budowlanych lub ich przywrócenie w
przypadku dokonanej, niewłaściwej,
przebudowy,

d) utrzymanie, a w zniszczonych fragmen-
tach odtworzenie, historycznego detalu
architektonicznego,

e) ochronz zachowanego układu i wystroju
wnztrz oraz dąoenie do jego odtworzenia
w tych wypadkach, gdy uległ nieko-
rzystnym zmianom,

f) zachowanie – lub odtworzenie – kształ-
tu, rozmiarów i rozmieszczenia otworów,
zgodnie z historycznym wizerunkiem bu-
dynku,

g) utrzymanie – lub odtworzenie – orygi-
nalnej stolarki okien i drzwi,

h) projektowanie i montowanie elementów
napowierzchniowych instalacji technicz-
nych z zachowaniem wartości zabytko-
wych obiektów,

i) przed podjzciem prac projektowych –
uzyskanie wytycznych konserwatorskich
odnośnie planowanych prac.

5. Ustala siz wymóg uzgadniania wszelkich prac
projektowych, działaS inwestycyjnych i robót
budowlanych z Dolnośląskim Wojewódzkim
nonserwatorem Zabytków.

6. Zasób wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabyt-
ków podlega sukcesywnemu rozpoznaniu
i mooe być aktualizowany.

7. Ze wzglzdu na lokalizacjz w obrzbie intensyw-
nego osadnictwa historycznego i pradziejowe-
go, ustala siz strefz ochrony zabytków arche-
ologicznych, oznaczoną na rysunku planu, na
całym obszarze objztym planem.

8. W obrzbie strefy ochrony zabytków archeolo-
gicznych obowiązuje wymóg uzgadniania
z Dolnośląskim Wojewódzkim nonserwatorem
Zabytków wszelkich zamierzeS inwestycyjnych
w zakresie prac ziemnych, co do konieczności
ich prowadzenia pod nadzorem archeologicz-
nym i za pozwoleniem wojewódzkiego kon-
serwatora zabytków. W razie konieczności
ustala siz wymóg przeprowadzenia wyprze-
dzających badaS archeologicznych. Nadzór ar-
cheologiczny i ratownicze badania archeolo-
giczne prowadzone są przez uprawnionego ar-
cheologa.

9. Powyosze pozwolenie konserwatorskie naleoy
uzyskać przed wydaniem pozwolenia na bu-
dowz i dla robót niewymagających pozwolenia
na budowz – przed realizacją inwestycji, tj.
przed uzyskaniem zaświadczenia, potwierdza-
jącego akceptacjz przyjzcia zgłoszenia wyko-
nywania robót budowlanych.

10. Zasoby ewidencji i rejestru stanowisk arche-
ologicznych podlegają sukcesywnej weryfikacji
i uzupełnieniom; naleoy wizc siz liczyć z moo-
liwością odkrycia nowych stanowisk archeolo-
gicznych, równieo w granicach obszaru objzte-
go opracowaniem planu.
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R O Z D Z I e Ł   V

PRZEPISY KOŃCOWE

§ 16

Ustala siz stawkz procentową, słuoącą naliczaniu
jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieru-
chomości – zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – w
wysokości 0%.

§ 17

Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wsi Niemil, uchwalonego uchwałą
nr XVIII/214/2004 Rady Gminy Oława z dnia
5 lipca 2004 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzzdowym
Województwa Dolnośląskiego, Nr 149 z dnia
11 sierpnia 2004 r., poz. 2637 w granicach obsza-
ru objztego niniejszym planem tracą waoność.

§ 18

Załącznikami do niniejszej uchwały są:
1. załącznik nr 1 – załącznik graficzny – Rysunek

planu w skali 1:1000;

2. załącznik nr 2 – Rozstrzygnizcie o sposobie re-
alizacji ustalonych w planie inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej;

3. załącznik nr 3 – Rozstrzygnizcie dotyczące spo-
sobu rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu
planu.

§ 19

Wykonanie uchwały powierza siz Wójtowi Gminy
Oława.

§ 20

Uchwała wchodzi w oycie po upływie 30 dni od
daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzzdowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego.

PRZ WODNICZŚCY
ReDY GMINY

DARIUSZ WITKOWSKI
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Załącznik graficzna nr 1 do wchwała Rada
Giina Oława nr XXXVII/251/200  z dnia
27 lwtego 200  r. poz. 1107)
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Załącznik nr 2 do wchwała Rada Gii-
na Oława nr XXXVII/251/200  z dnia
27 lwtego 200  r. (poz. 1107)

ROZSTRZYGNIYCIE O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI
Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH
                                                           GMINY

W granicach obszaru objztego planem nie przewiduje siz realizacji inwestycji z zakresu in-
frastruktury technicznej, które naleoą do zadaS własnych gminy.

Załącznik nr 3 do wchwała Rada Gii-
na Oława nr XXXVII/251/200  z dnia
27 lwtego 200  r. (poz. 1107)

ROZSTRZYGNIYCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG
ZGŁOSZONYCH DO PROJEKTU PLANU

w trakcie wyłooenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego obszaru połooonego w obrzbie wsi Niemil – w dniach od 27 paździer-
nika 2008 r. do 25 listopada 2008 r. i w terminie przewidywanego zgłaszania uwag (do
15 grudnia 2008 r.) – nie zgłoszono oadnych uwag do projektu planu.

1108

UCHWAŁA RADY GMINY STARE BOGACZOWICE
NR XVIII/123/0 

z dnia 17 lutego 2009 r.

w sprawie zasad narawania, zrawania i orciążania nierwchoiości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmia-
nami ) oraz art. 13, art. 25 ust. 1, art. 34, art. 40 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261,
poz. 2603 z późn. zmianami) Rada Gminy Stare Bogaczowice uchwala, co
nastzpuje:

§ 1

Nieruchomości stanowiące własność gminy Stare
Bogaczowice mogą być przedmiotem obrotu. Zasa-
dy gospodarowania nieruchomościami określa
ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce
nieruchomościami oraz niniejsza uchwała.

§ 2

Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1. Gminie – rozumie siz przez to Gminz Stare Bo-

gaczowice.
2. Wójcie – rozumie siz przez to Wójta Gminy Sta-

re Bogaczowice.
3. Nieruchomości – naleoy przez to rozumieć nieru-

chomość gruntową wraz jej czzściami składo-
wymi.

4. Lokalu – naleoy przez to rozumieć czzść skła-
dową nieruchomości gruntowej.

§ 3

Upowaonia siz Wójta Gminy do zbywania i obcią-
oania nieruchomości gminnych oraz nabywania
nieruchomości na realizacjz zadaS własnych gminy
w formie kupna, zamiany, nieodpłatnego przejzcia
oraz innych formach przewidzianych prawem.

§ 4

Wójt Gminy sprzedaje uoytkownikom wieczystym
grunty oddane im w uoytkowanie wieczyste.

§ 5

Najemcom lokali mieszkalnych przyznaje siz pierw-
szeSstwo ich nabycia, jeoeli umowy najmu zawarte
są na czas nieoznaczony.
(Rozstrzygnizciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego Nn.II.0911-6/162/09 z dnia 17 marca
2009 r. stwierdzono niewaoność § 5).
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§ 6

Wyłącza siz ze sprzedaoy lokale mieszkalne:
1. lokal nr 2

ul. Szkolna 2 w Strudze.
2. lokal nr 1

ul. Główna 5 w Lubominie.
3. lokal nr 2

ul. Główna 5 w Lubominie.
4. lokal nr 1

ul. Główna 49 a w Chwaliszowie.
5. lokal nr 2

ul. Główna 49 a w Chwaliszowie.
6. lokal nr 3

ul. Główna 49 a w Chwaliszowie.
7. lokal nr 4

ul. Główna 49 a w Chwaliszowie.
8. lokal nr 1

ul. Główna 149 w Starych Bogaczowicach.
9. lokal nr 2

ul. Główna 149 w Starych Bogaczowicach.
10. lokal nr 3

ul. Główna 149 w Starych Bogaczowicach.
11. lokal nr 4

ul. Główna 149 w Starych Bogaczowicach.
(Rozstrzygnizciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego Nn.II.0911-6/162/09 z dnia 17 marca
2009 r. stwierdzono niewaoność § 6).

§ 7

Wyłącza siz ze sprzedaoy lokale i budynki uoytko-
we:
1. Gostków, ul. Główna 5.
2. Chwaliszów, ul. Główna 68.
3. Chwaliszów, ul. Główna 41 e.
4. Lubomin, ul. Główna 13 e.
5. Nowe Bogaczowice, ul. Główna 25 e.
6. Cieszów, ul. Główna 26 e.
7. Stare Bogaczowice, ul. Główna 75 e.
8. Stare Bogaczowice, ul. Główna 75 B.
9. Stare Bogaczowice, ul. Główna 128 e.

10. Stare Bogaczowice, ul. Główna 149 e
11. Stare Bogaczowice, ul. Główna 131.
12. Struga, ul. nolejowa 1 e.
13. Struga, ul. Główna 50 e.
(Rozstrzygnizciem nadzorczym Wojewody Dolno-
śląskiego Nn.II.0911-6/162/09 z dnia 17 marca
2009 r. stwierdzono niewaoność § 7).

§ 8

Nie podlegają sprzedaoy lokale w budynkach, w
których przewidziana jest zmiana funkcji oraz lokale
socjalne.

§ 9
Zgoda rady wymagana jest w przypadku sprzedaoy
nieruchomości słuoących realizacji zadaS społeczno-

-kulturalnych, oświatowych i rekreacyjnych prowa-
dzonych przez jednostki organizacyjne gminy.

§ 10

Wójt Gminy zbywa w drodze bezprzetargowej nie-
ruchomości niezbzdne do poprawienia warunków
zagospodarowania nieruchomości przyległej, sta-
nowiącej własność osoby, która zamierza tz nieru-
chomość lub jej czzści nabyć, jeoeli nie mogą być
zagospodarowane jako odrzbne nieruchomości.

§ 11

Sprzedao wolnych nieruchomości zabudowanych
i niezabudowanych odbywa siz w drodze przetargu
w formie ustalonej przez Wójta Gminy.

§ 12

Nieruchomości pozostające w zasobie gminy mogą
być obciąoane ograniczonymi prawami rzeczowymi
na zasadach określonych w odrzbnych przepisach.

§ 13

Tracą moc:
Uchwała nr XXXV/185/98 Rady Gminy Stare Bo-
gaczowice z dnia 27 lutego 1998 r. sprawie zasad
gospodarowania nieruchomościami,
Uchwała nr XV/96/2000 Rady Gminy Stare Boga-
czowice z dnia 17 marca 2000 r. w sprawie zasad
sprzedaoy w drodze bezprzetargowej lokali uoytko-
wych, budynków uoytkowych i garaoy bzdących
własnością Gminy Stare Bogaczowice,
Uchwała nr XVIII/113/05 Rady Gminy Stare Boga-
czowice z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie zasad
sprzedaoy w drodze bezprzetargowej lokali miesz-
kalnych stanowiących publiczny zasób nieruchomo-
ści Gminy Stare Bogaczowice.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza siz Wójtowi Gminy
Stare Bogaczowice.

§ 15

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzzdo-
wym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w
oycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

PRZ WODNICZŚCY
ReDY GMINY

JAN MAKOSIEJ
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UCHWAŁA RADY GMINY SULIKÓW
NR XXVI/210/200 

z dnia 28 stycznia 2009 r.

w sprawie wchwalenia ziiana iiejscowego planw zagospodarowania
przestrzennego zespołw parków wiatrowach KOSMIN w części władztwa
planistacznego giina Swlików (orręr geodezajna: Mała Wieś Dolna
                                              i Swlików)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.),
w związku z uchwałą nr XIV/101/07 Rady Gminy Sulików  z dnia
28 grudnia 2007 roku w sprawie przystąpienia do zmian miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obrzbów wsi Mała Wieś Dolna, Suli-
ków w celu określenia lokalizacji elektrowni wiatrowych oraz innych urzą-
dzeS technicznych niezbzdnych do prawidłowego działania parku wiatrowe-
go nOŹMIN, oraz po stwierdzeniu zgodności ze Studium uwarunkowaS
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sulików przyjztym
uchwałą nr XXI/136/2000 Rady Gminy Sulików z dnia 27 maja 2000 roku
które zostało zmienione uchwałą nr XX/151/08 Rady Gminy Sulików z dnia
25 czerwca 2008 roku Rada Gminy Sulików uchwala, co nastzpuje:

§ 1

Uchwala siz zmianz miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego w obrzbach geodezyjnych:
Małą Wieś Dolna i Sulików dla zespołu parków wia-
trowych nOŹMIN w celu określenia lokalizacji elek-
trowni wiatrowych oraz innych urządzeS technicz-
nych niezbzdnych do prawidłowego działania parku
wiatrowego nOŹMIN w granicach oznaczonych na
załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

R O Z D Z I e Ł   I

Przepisa ogólne

§ 2

1. Plan obejmuje obszar połooony w zachodniej
czzści obrzbu Mała Wieś Dolna, na zachód od
drogi powiatowej nr 2383D oraz w północno-
zachodniej czzści obrzbu Sulików na południe od
drogi wojewódzkiej nr 357.

2. Granicz obszaru objztego planem określono na
rysunku planu w skali 1:2000 stanowiącym za-
łącznik nr 1 do uchwały.

§ 3

Ilekroć w dalszych przepisach uchwały jest mowa
o:
1) przepisach szczególnych i odrzbnych – naleoy

przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami
wykonawczymi,

2) obszarze – naleoy przez to rozumieć cały obszar
objzty granicami opracowania,

3) terenie – naleoy przez to rozumieć wyodrzbnioną
liniami rozgraniczającymi czzść obszaru,

4) przeznaczeniu podstawowym – naleoy przez to
rozumieć przeznaczenie, którego udział przewa-
oa na danym terenie,

5) przeznaczeniu dopuszczalnym – naleoy przez to
rozumieć inne przeznaczenie, które mooe wystz-
pować obok przeznaczenia podstawowego,

6) elektrowni wiatrowej – naleoy przez to rozumieć
budowlz techniczną wraz z niezbzdnymi urzą-
dzeniami technicznymi oraz towarzyszącą im in-
frastrukturą techniczną, stanowiącą techniczne
urządzenie prądotwórcze, przetwarzające ener-
giz mechaniczną wiatru na energiz elektryczną,
umieszczone na wieoy stalowej o konstrukcji ru-
rowej, pełnościennej,

7) parku wiatrowym – naleoy przez to rozumieć
naleoące do jednego podmiotu gospodarczego,
połączone i współpracujące ze sobą, elektrownie
wiatrowe, stanowiące wraz z niezbzdnymi urzą-
dzeniami technicznymi całościowy zespół tech-
niczny słuoący produkcji energii elektrycznej.

§ 4

1. Obowiązującymi ustaleniami planu są nastzpują-
ce oznaczenia graficzne na rysunku planu:
1) granica opracowania,
2) linie rozgraniczające tereny o róonym prze-

znaczeniu lub róonych zasadach zagospoda-
rowania,

3) ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów
(symbole literowe określające przeznaczenie),

4) przebieg projektowanych pasów dróg tym-
czasowych,

5) przebiegi istniejących pasów dróg grunto-
wych do tymczasowego utwardzenia na czas
realizacji inwestycji.

1. Na rysunku planu naniesiono oznaczenia elemen-
tów o charakterze informacyjnym lub orientacyj-
nym niebzdących ustaleniami planu:

1) wyrys ze Studium uwarunkowaS i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Suli-
ków przyjztym uchwałą nr XX/11/08 Rady
Gminy Sulików z dnia 25 czerwiec 2008 r. z
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naniesionymi granicami obszaru objztego pla-
nem,

2) określenie skali rysunku w formie liczbowej i
liniowej,

3) oznaczenie porządkujące,
4) istniejące napowietrzne linie wysokiego napiz-

cia 110 i 400 kV,
5) orientacyjne linie rozgraniczające tereny o róo-

nym przeznaczeniu lub róonych zasadach za-
gospodarowania,

6) zalecana lokalizacjz urządzenia wiatrowego,
7) orientacyjny przebieg kablowej sieci wysokiego

i średniego napizcia,
8) orientacyjny przebieg planowanych dróg głów-

nych i lokalnych,
9) teren wolny od lokalizacji urządzeS technicz-

nych parku wiatrowego w bezpośrednim są-
siedztwie pasów drogowych dróg ponadlokal-
nych,

10) teren ekosystemu zasługujący na ochronz in-
dywidualną.

R O Z D Z I e Ł   II

Ustalenia szczegółowe

§ 5

1. Ustala siz nastzpujące, planowane przeznacze-
nia dla terenów wyodrzbnionych liniami rozgra-
niczającymi i oznaczonych odpowiednio symbo-
lami na rysunku planu
1)  W – teren lokalizacji elektrowni wiatrowej

parku wiatrowego,
2) GPZ – teren stacji transformatorowej,
3) NU – teren składowiska odpadów komunal-

nych,
4) P  – teren powierzchniowej eksploatacji su-

rowców,
5) U – teren administracji i usług oraz obsługi

komunikacyjnej,
6) W – teren wód powierzchniowych,
7) Ls – tereny leśne wolne od zabudowy w

których dopuszcza siz podwyoszony poziom
hałasu wynikający z eksploatacji urządzeS
produkujących energiz elektryczną z wiatru, ,

8) RL – tereny rolne wolne od zabudowy w któ-
rych dopuszcza siz podwyoszony poziom ha-
łasu wynikający z eksploatacji urządzeS pro-
dukujących energiz elektryczną z wiatru, w
obszarze dozwala siz lokalizacjz urządzeS in-
frastruktury technicznej niezbzdnej do funk-
cjonowania i eksploatacji urządzeS produku-
jących energiz elektryczną z wiatru,

9) MR – teren kierunkowych rezerw dla zainwe-
stowania wiejskiego, w tym zabudowy
mieszkaniowej, sytuowanie zabudowy na
tych terenach wymaga uzyskania stosow-
nych zgód na wyłączenie gruntów z produkcji
rolnej,

10) nx – przebieg projektowanych pasów dróg
tymczasowych,

11) ndG – przebieg pasów drogowych woje-
wódzkich dróg głównych.

§ 6

1. Na wskazanych rysunkiem planu obszarze ustala
siz nastzpujące zasady zagospodarowania tere-
nu:

1) wyznacza siz miejsca lokalizacji dziewizciu
elektrowni wiatrowych o nastzpujących pa-
rametrach technicznych: maksymalna śred-
nica wirnika – 90 m, maksymalna liczba ło-
pat – 3, maksymalna moc nominalna urzą-
dzenia – do 2,5 MW, maksymalna moc
akustyczna urządzenia – 105 dB, maksy-
malna całkowita wysokość konstrukcji
urządzenia w stanie wzniesionego śmigła
wirnika dla terenu – 155 m. Ustala siz
maksymalną powierzchniz wyznaczonego
obszaru, na którym zlokalizowany zostanie
fundament wraz z urządzeniem – 1600m2

(0,16 ha),
2) wyznacza siz miejsce lokalizacji stacji trans-

formatorowej (GPZ) na działce nr 107 obrzb
Mała Wieś Dolna zgodnie z rysunkiem pla-
nu. Ustala siz maksymalną powierzchniz dla
lokalizacji – 8700 m2 (0,87ha),

3) ustala siz orientacyjny przebieg wewnztrz-
nej sieci kablowej SN która łączy poszcze-
gólne elektrownie wiatrowe ze stacją trans-
formatorową – GPZ znajdującą siz w obsza-
rze opracowania,

4) wyznacza siz tymczasowe drogi dojazdowe
nX, niezbzdne na czas budowy parku wia-
trowego, dla prawidłowej komunikacji ko-
łowej pomizdzy istniejącymi drogami po-
nadlokalnymi a miejscami lokalizacji elek-
trowni wiatrowych,

5) ustala siz wykorzystanie istniejących dróg
gruntowych wskazanych rysunkiem planu
jako niezbzdnych na czas budowy parku
wiatrowego, dla prawidłowej komunikacji
kołowej pomizdzy istniejącymi drogami po-
nadlokalnymi a miejscami lokalizacji elek-
trowni wiatrowych,

6) ustala siz orientacyjny przebieg pasa dro-
gowego wojewódzkiej drogi głównej
(DW357) oznaczonej na rysunku planu
symbolem ndG,

7) ustala siz funkcje składowiska odpadów
komunalnych na terenach oznaczonych na
rysunku planu symbolem NU, przez co nale-
oy rozumieć zachowanie istniejącego skła-
dowiska do czasu wyczerpania siz jego po-
jemności oraz lokalizacjz nowego pola skła-
dowania odpadów komunalnych na południe
od istniejącego składowiska, na działkach nr
185, 175/5 i 154/175/4. Po zamknizciu
składowiska przewiduje siz jego rekultywa-
cje w kierunku leśnym – obsługa komunika-
cyjna z dróg nioszej klasy, w przypadku ob-
sługi z drogi wojewódzkiej, po uzgodnieniu
sposobu skomunikowania z zarządcą drogi,

8) ustala siz funkcje powierzchniowej eksplo-
atacji surowców na terenach oznaczonych
na rysunku planu symbolem P , przez co
naleoy rozumieć mooliwość kontynuowania
eksploatacji powierzchniowej kruszywa ba-
zaltowego na potrzeby lokalne; po spełnie-
niu wymagaS określonych w Prawie geolo-
gicznym i górniczym. Mooliwość powizk-
szenia wyrobiska na działce nr 54/2. Po za-
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koSczeniu eksploatacji rekultywacja skła-
dowiska w kierunku rolnym,

9) ustala siz funkcje administracji i usług oraz
obsługi komunikacyjnej na terenach ozna-
czonych na rysunku planu symbolem U,
przez co naleoy rozumieć lokalizacjz na
działce nr 176/4 stacji paliw i innych obiek-
tów obsługi komunikacji samochodowej
lub/i usług handlu, gastronomii i innych
usług ponadpodstawowych, w tym admini-
stracji – obsługa komunikacyjna z dróg nio-
szej klasy, w przypadku obsługi z drogi
wojewódzkiej, po uzgodnieniu sposobu
skomunikowania z zarządcą drogi,

10) ustala siz funkcje upraw rolnych, leśnych,
uoytków zielonych oraz wód powierzchnio-
wych pozostałym przeznaczeniem terenu
objztego planem zgodnie z rysunkiem planu
oraz aktualnym, ewidencyjnym uoytkowa-
niem.

2. Na wyoej wymienionych obszarach upraw rol-
nych oraz uoytków zielonych ustala siz:
1) zakaz zabudowy, dopuszczając lokalizacjz

urządzeS infrastruktury technicznej i zabudo-
wy nieuciąoliwych urządzeS gospodarki ko-
munalnej, zakładów rzemieślniczych, obiek-
tów obsługi i produkcji rolnej której funkcjo-
nowanie nie jest sprzeczne z funkcjonowa-
niem i eksploatacją urządzeS produkujących
energiz elektryczną z wiatru,

2) lokalizacjz wewnztrznej sieci kablowej SN łą-
czącej poszczególne elektrownie wiatrowe ze
stacją transformatorową jako urządzenia
technicznego niezbzdnego do powstania par-
ku wiatrowego. Sieć tz prowadzić w istnieją-
cych lub projektowanych pasach dróg grun-
towych oraz w terenie rolnym bezpośrednio
sąsiadującym z terenem lokalizacji elektrowni
wiatrowej,

3) urządzenie tymczasowych wewnztrznych
dróg dojazdowych nX do miejsc lokalizacji
elektrowni wiatrowych niezbzdnych dla pra-
widłowego procesu budowy parku wiatrowe-
go (dowóz elementów elektrowni wiatrowej).
Drogi te urządzać w istniejących lub projek-
towanych pasach dróg gruntowych wykorzy-
stywanych rolniczo oraz we fragmentach te-
renu działek bezpośrednio przyległych do
miejsc lokalizacji wieo wiatrowych,

3. W ramach zespołu parków naleoy stosować
jednolitą kolorystykz elektrowni wiatrowych
harmonizującą z otaczającym krajobrazem oraz
zmniejszającą ryzyko kolizji przelatującymi pta-
kami.

4. W oznakowaniu elektrowni wiatrowej stosować
znaki i oświetlenie przeszkodowe zgodnie z za-
leceniami Urzzdu Lotnictwa Cywilnego oraz
obowiązującego w tym zakresie prawa dotyczą-
cego oznakowania przeszkód lotniczych.

5. Ustala siz bezwzglzdny zakaz wykorzystywania
konstrukcji elektrowni wiatrowej jako nośnika
treści reklamowych z wyjątkiem oznaczeS gra-
ficznych (logo) producenta urządzeS.

6. Ustala siz nakaz usunizcia elektrowni nieczynnej
przez okres 1 roku.

§ 7

Zasada ochrona i kształtowania ładw
przestrzennego

1. Ustala siz, oe na obszarze objztym opracowa-
niem nie wystzpują elementy zagospodarowania
przestrzennego, które wymagają ochrony i w
związku z tym nie wprowadza siz ustaleS dla
tych elementów.

2. Określa siz, oe na obszarze objztym opracowa-
niem nie wystzpują elementy zagospodarowania
przestrzennego, które wymagają rewaloryzacji i
w związku z tym nie wprowadza siz ustaleS dla
tych elementów.

3. Ze wzglzdu na specyfikz zagospodarowania, na
obszarze objztym opracowaniem nie określa siz
sposobu i terminu tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i uoytkowania terenów.

§ 8

Zasada ochrona środowiska, przaroda i krajorrazw
kwltwrowego

1. Na obszarze objztym planem nie wystzpują te-
reny górnicze ani tereny zagrooone osuwaniem
siz mas ziemnych ani tereny zagrooone powo-
dzią.

2. Na obszarze objztym planem mooe wystąpić
przekroczenie hałasu ponad poziom 45 decybeli
wynikające z eksploatacji urządzeS produkują-
cych energie elektryczną z wiatru.

3. Ustala siz, oe funkcja przeznaczenia podstawo-
wego, sposób jej realizacji, jak i zagospodaro-
wanie terenu realizujące tz funkcjz nie spowo-
duje przekroczenia normatywnych parametrów
jakości środowiska w zakresie hałasu poza ob-
szar planu jak równieo nie spowoduje przekro-
czenia normatywnych parametrów jakości śro-
dowiska w zakresie promieniowania niejonizują-
cego, emisji zanieczyszczeS oraz wibracji.

4. Ustala siz bezwzglzdny obowiązek okresowego
usuwania i wywozu przez specjalistyczne słuoby
oleju transformatorowego z przekładni urządzeS
wiatrowych poza teren zespołu parków i jego
utylizacjz zgodnie z obowiązującymi w tym za-
kresie przepisami.

5. Zobowiązuje siz inwestora do prowadzenia, w
trakcie pierwszych 5 lat eksploatacji elektrowni,
monitoringu skutków inwestycji na środowisko
przyrodnicze, ze szczególnym uwzglzdnieniem
migrujących zwierząt, w zakresie uzgodnionym z
organem administracji rządowej w zakresie
ochrony przyrody. W przypadku stwierdzenia
negatywnego wpływu na migrujące zwierzzta
lub ostoje ich bytowania inwestor mooe być zo-
bowiązany do podjzcia działaS ratunkowych na
własny koszt w celu usunizcia zagrooeS.

6. Realizacja inwestycji wymaga szczegółowego
rozpoznania geotechnicznych warunków posa-
dowienia fundamentów obiektów budowlanych.

§ 9

Zasada ochrona dziedzictwa kwltwrowego i zarat-
ków oraz dórr kwltwra współczesnej

1. Zobowiązuje siz inwestora do pisemnego po-
wiadomienia właściwego organu słuoby ochrony
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zabytków o terminie rozpoczzcia i zakoSczenia
prac ziemnych z co najmniej siedmiodniowym
wyprzedzeniem.

2. W przypadku wystąpienia zabytków i obiektów
archeologicznych wymagane jest podjzcie ra-
towniczych badaS wykopaliskowych, za po-
zwoleniem właściwego organu słuoby ochrony
zabytków.

§ 10

Waiagania wanikające z potrzer kształtowania
przestrzeni pwrlicznach

1. Na obszarze objztym planem nie wystzpują te-
reny przestrzeni publicznej.

2. Nie określa siz zasad umieszczania elementów
informacji turystycznej, plansz reklamowych i
elementów małej architektury, zgodnie z wymo-
gami przepisów szczególnych i odrzbnych.

§ 11

Szczególne warwnki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich wżatkowaniw, w tai zakaz

zarwdowa
1. Na obszarze oznaczonym RL/Ls ustala siz zakaz

zabudowy, dopuszczając lokalizacjz urządzeS in-
frastruktury technicznej i zabudowy nieuciąoli-
wych urządzeS gospodarki komunalnej, zakła-
dów rzemieślniczych, obiektów obsługi i pro-
dukcji rolnej której funkcjonowanie nie jest
sprzeczne z funkcjonowaniem i eksploatacją
urządzeS produkujących energiz elektryczną z
wiatru.

§ 12

Ustalenia w zakresie infrastrwktwra koiwnikacajnej

1. Ustala siz graniczną szerokość pasa drogowego
wojewódzkiej drogi głównej (DW357) oznaczo-
nej na rysunku planu symbolem ndG w prze-
dziale pomizdzy 35 m–50 m.

2. Ustala siz dojazd na czas budowy elektrowni
wiatrowych do miejsc ich lokalizacji pasami dróg
wewnztrznych zgodnie z ustaleniami §6 ust.1
pkt 4 i 5.

3. Ustala siz, aby powierzchnie dróg tymczaso-
wych utwardzonych na czas budowy, przywró-
cić do stanu pierwotnego po zakoSczeniu budo-
wy, umooliwiając prowadzenie prac polowych
na zrekultywowanej powierzchni.

§ 13

Ustalenia w zakresie infrastrwktwra technicznej

1. Ustalenia w zakresie elektroenergetyki:
1) Na terenie wskazanym rysunkiem planu wy-

budować stacjz transformatorową 110/SNkV
(GPZ) zlokalizowaną na działce nr 107 obrzb
Mała Wieś Dolna dla potrzeb zespołu parków
wiatrowych nOŹMIN.

2) Wybudowaną stacjz transformatorową przy-
łączyć poprzez planowaną, kablową liniz 110
kV do stacji GPZ Zgorzelec.

3) Wybudować linie kablową wysokiego napiz-
cia (110 kV) zgodnie z przebiegiem wskaza-
nym rysunkiem planu jako niezbzdną do od-
prowadzenia wyprodukowanej energii do GPZ
Zgorzelec.

4) Na terenie obszaru objztego granicami wybu-
dować linie kablowe SN łączące poszczegól-
ne elektrownie wiatrowe ze stacją transfor-
matorową (GPZ) jako niezbzdne do powsta-
nia zespołu parków wiatrowych stosownie do
przebiegów ustalonych na rysunku planu.

5) Przebudować lub zdemontować napowietrzne
linie elektroenergetyczne średniego napizcia
kolidujące z urządzeniami zlokalizowanymi w
obszarze objztym granicami planu.

2. Wymienione w §9 ust.1 pkt 1–2 ustalenia nale-
oy zrealizować według szczegółowych warun-
ków technicznych określonych przez zarządzają-
cego siecią elektroenergetyczną do której zosta-
nie włączony zespół parków.

§ 14

1. Integralną czzść uchwały stanowią:
1) załącznik nr 1 – rysunek planu wykonany na

mapie do celów planistycznych w skali
1:2000.

2) załącznik nr 2 – rozstrzygnizcie o sposobie
rozpatrzenia uwag złooonych do projektu pla-
nu.

3) załącznik nr 3 – rozstrzygnizcie o sposobie
realizacji oraz sposobie finansowania zapisa-
nych w planie inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej, naleoących do zadaS wła-
snych gminy.

R O Z D Z I e Ł   III

Przepisa końcowe

§ 15

1. Dla wszystkich terenów objztych planem ustala
siz 20% stawkz, o której mowa w art. 15 ust. 2
pkt 12 jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu
wartości nieruchomości zgodnie z art. 36 ust. 4
ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym.

2. Wykonanie uchwały powierza siz Wójtowi Gmi-
ny Sulików.

3. Uchwała wchodzi w oycie po upływie 30 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzzdowym
Województwa Dolnośląskiego i podlega publika-
cji na stronie internetowej Gminy Sulików.

PRZ WODNICZŚCY ReDY

JACEK STASZCZUK
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Załącznik nr 1 do wchwała Rada Miejskiej
Giina Swlkiów z dnia 28 stacznia 200 
r.(poz. 110 )
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Załącznik nr 2 do wchwała Rada Miejskiej
Giina Swlkiów z dnia 28 stacznia 200  r.
(poz. 110 )

ROZSTRZYGNIYCIE

o sposobie rozpatrzenia uwag złooonych do projektu zmiany miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego zespołu parków wiatrowych nOŹMIN w czzści władztwa plani-

stycznego gminy Sulików (obrzb geodezyjny: Mała Wieś Dolna i Sulików)

Rada Gminy Sulików po zapoznaniu siz z dokumentacją formalno-prawną oraz protokołem z
dyskusji publicznej nad przyjztymi w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego zespołu parków wiatrowych nOŹMIN w czzści władztwa planistycznego
gminy Sulików (obrzb geodezyjny: Mała Wieś Dolna i Sulików) – rozstrzyga, co nastzpuje:

W okresie wyłooenia projektu zmiany planu do publicznego wglądu w dniach od 17 listopa-
da 2008 r. do 9 grudnia 2008 r. oraz w ciągu 14 dni po wyłooeniu ustaleS ww. projektu
zmiany planu nie wniesiono uwag, o których mowa w art.18 ustawy o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami).

Załącznik nr 3 do wchwała Rada Miejskiej Gii-
na Swlkiów z dnia 28 stacznia 200  r.
(poz. 110 )

ROZSTRZYGNIYCIE

o sposobie realizacji i zasadach finansowania zapisanych w zmianie miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego zespołu parków wiatrowych nOŹMIN w czzści władztwa
planistycznego gminy Sulików (obrzb geodezyjny: Mała Wieś Dolna i Sulików) inwestycji z

zakresu infrastruktury technicznej które naleoą do zadaS własnych gminy

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia
27 marca 2003 roku (Dz. U. Nr 80, poz. 717 oraz z 2004 roku Nr 6, poz. 41 i Nr 141,
poz. 1492) w sprawie sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które naleoą do zadaS własnych gminy oraz zasad ich finansowania Rada Gminy Sulików
rozstrzyga co nastzpuje:

§ 1

Rada Gminy Sulików po zapoznaniu siz z prognozą skutków ekonomicznych do projektu
zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu parków wiatrowych
nOŹMIN na wniosek Wójta rozstrzyga, co nastzpuje:
1. Obszar objzty projektem Planu leoy w strefie niezurbanizowanej i nie jest zaopatrzony w

infrastrukturz, tj: energiz elektryczną, wodz, odprowadzenie ścieków, energie cieplną.
2. Przedmiot ustaleS planu, tj. zespól parków wiatrowych nie wymaga infrastruktury z

wyjątkiem energii elektrycznej.
3. Wszelkie zmiany dotyczące infrastruktury, wynikające z zapotrzebowania inwestorów

realizujących ustalenia planu i mających tytuł prawny do jego realizacji nie bzdą obcią-
oały budoetu gminy.

§ 2

W obszarze ww. planu nie przewiduje siz realizacji nowych układów drogowych i nowej in-
frastruktury technicznej naleoących do zadaS własnych gminy, o których mowa w art. 20
ust. 1 przywołanej wyoej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
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ZARZĄDZENIE STAROSTY LUBIŃSKIEGO
NR 13/200 

z dnia 11 marca 2009 r.

w sprawie wstalenia średniego iiesięcznego kosztw wtrzaiania dziecka
w całodorowach placówkach opiekwńczo-wachowawczach prowadzonach
                             przez Powiat Lwriński w 200  r

Na podstawie art. 86 ust. 7 oraz 7a ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 z późn. zmianami),
zarządzam, co nastzpuje:

§ 1

Ustalam średni miesizczny koszt utrzymania dziecka w całodobowych placówkach opie-
kuSczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat LubiSski w 2009 r. w wysokości:
1) 1 409, 82 zł w Integracyjnym Rodzinnym Domu Dziecka w Lubinie,
2) 1 428, 73 zł w Rodzinnym Domu Dziecka w Raszówce,
3) 1 377, 74 zł w Rodzinnym Domu Dziecka w Składowicach,
4) 2 965, 40 zł w Domu Dziecka w Ścinawie.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w oycie od nastzpnego miesiąca przypadającego po miesiącu, w któ-
rym zostało opublikowane w Dzienniku Urzzdowym Województwa Dolnośląskiego.

STeROSTe

MAŁGORZATA DRYGAS-MAJKA

1111

ZARZĄDZENIE STAROSTY POLKOWICKIEGO
NR 7/0 

z dnia 5 marca 2009 r.

w sprawie wstalenia iiesięcznego kosztw wtrzaiania dziecka w Placówce
Socjalizacajnej "SKARBEK" w Polkowicach

Na podstawie art. 86 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o po-
mocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późniejszymi zmianami) oraz art.
34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(test jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami) zarządzam,
co nastzpuje:

§ 1

Ustalam miesizczny koszt utrzymania dziecka w Placówce Socjalizacyjnej "SneRB n" w
Polkowicach w 2009 roku – na kwotz 2.987,25 złotych miesizcznie (słownie: dwa tysiące
dziewizćset osiemdziesiąt siedem złotych i dwadzieścia pizć groszy).

§ 2

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzzdowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w oycie z dniem podjzcia, z mocą od nastzpnego miesiąca przypada-
jącego po miesiącu, w którym zostało opublikowane.

STeROSTe

MAREK TRAMŚ
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ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA ŚWIDNICY
NR 0151-54/0 

z dnia 12 lutego 2009 r.

ziieniające zarządzenie w sprawie-waiagań, jakie powinien spełnić przed-
sięriorca wriegająca się o wzaskanie zezwolenia na świadczenie wsłwg
w zakresie odrierania odpadów koiwnalnach od właścicieli nierwchoiości,
  opróżniania zriorników rezodpławowach i transportw nieczastości ciekłach

Na podstawie art. 7 ust. 3 a ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236,
poz. 2008 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia
30 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagaS,
jakie powinien spełniać przedsizbiorca ubiegający siz o uzyskanie zezwolenia
(Dz. U. z 2006 r. Nr 5, poz. 33) zarządza siz, co nastzpuje:

§ 1

W zarządzeniu nr 0151-205/08 Prezydenta Miasta Świdnicy z dnia 4 lipca 2008 r. w
sprawie wymagaS, jakie powinien spełnić przedsizbiorca ubiegający siz o uzyskanie ze-
zwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, opróoniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
(Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 219, poz. 2474) w §1 w ust. 1 wprowadza siz nastzpujące zmia-
ny:
a) w pkt. 3 dodaje siz literz e), w brzmieniu:
,,e) odpowiednio przygotowany przenośny obiekt kontenerowy lub zagospodarowane miej-
sce w granicach administracyjnych miasta Świdnica, do których uoytkowania przedsizbior-
ca bzdzie posiadał tytuł prawny umooliwiający systematyczne przyjmowanie od mieszkaS-
ców miasta odpadów niebezpiecznych wydzielonych z odpadów komunalnych, odpadów
wielkogabarytowych, zuoytego sprzztu RTV i eGD oraz gruzu (w ilości nie wizkszej nio
250 kg)."
b) dodaje siz pkt. 12 w brzmieniu:
„12) Odbieranie od mieszkaSców Świdnicy w sposób stały i zorganizowany odpadów ta-
kich jak:
a) odpady betonu oraz gruzu betonowego z rozbiórek i remontów ( w ilości nie wizkszej
nio 205 kg )
b) gruz ceglany( w ilości nie wizkszej nio 250 kg),
c) drewniane okna i drzwi z demontaou,
d) lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtzć,
e) baterie i akumulatory,
f) zuoyte urządzenia elektryczne i elektroniczne,
g) odpady wielkogabarytowe."

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza siz Dyrektorowi Departamentu Infrastruktury Miasta.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w oycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzzdo-
wym Województwa Dolnośląskiego.

§ 4

Zarządzenie podaje siz do publicznej wiadomości w formie elektronicznej na stronach inter-
netowych Urzzdu Miejskiego w Świdnicy oraz w formie pisemnej na ogólnodostzpnych ta-
blicach informacyjnych Urzzdu Miejskiego w Świdnicy.

PR ZYD NT MIeSTe

WOJCIECH MARDZEK
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ZARZĄDZENIE PREZYDENTA WROCŁAWIA
NR 5548/0 

z dnia 26 lutego 2009 r.

w sprawie ziieniające zarządzenie nr 1 42/07 Prezadenta Wrocławia z dnia
18 października 2007 r. w sprawie wstalenia rozkładw godzin praca aptek
                    ogólnodostępnach na terenie Miasta Wrocławia

Na podstawie art. 32 ust. 1 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z
dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z  2001 r. Nr
142, poz. 1592, z późn. zm.1)) oraz art. 94 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 6
września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271)
zarządza siz, co nastzpuje:

§ 1

W załączniku do zarządzenia nr 1942/07 Prezydenta Wrocławia z dnia 18 października
2007 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostzpnych na terenie
Miasta Wrocławia dodaje siz pkt 11. Załącznik otrzymuje brzmienie określone
w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w oycie po upływie czternastu dni od jego ogłoszenia w Dzienniku
Urzzdowym Województwa Dolnośląskiego.

PR ZYD NT WROCŁeWIe

RAFAŁ DUTKIEWICZ
_____________
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220,

Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr
162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458.

Załącznik do zarządzenia Prezadenta Wro-
cławia nr 5548/0  z dnia 26 lwtego 200  r.
(poz. 1113)

Wakaz aptek ogólnodostępnach pracwjącach w sasteiie całodorowai,
orowiązwjąca na terenie Miasta Wrocławia

1. epteka „neT DReLNe”
ul. Sienkiewicza 54–56 tel.: 071/322-73-15

2. epteka „POD LWeMI”
pl. Wana Pawła II 7a tel.: 071/343-67-24

3. epteka „PRZY PL. HIRSZF LDe”
ul. nrucza 24  tel.: 071/338-12-42

4. epteka „ŚW. WINC NT GO”
ul. św. Wincentego 39–41 tel.: 071/322-39-35

5. epteka „PUŁeSne”
ul. Pułaskiego 49 e tel.: 071/789-91-38

6. epteka „MeGICZNe”
ul. Traugutta 105 tel.: 071/341-34-50

7. epteka „MeGICZNe”
ul. Szybowcowa 3 tel.: 071/351-86-19

8. epteka „MeGICZNe”    
ul. Bezpieczna 6 tel.: 071/327-40-60

9. epteka „MeGICZNe”
ul. Niemcewicza 6b tel.: 071/795-62-20

10. epteka „NOVe”
ul. Rogowska 52 tel.: 071/781-27-35

11. epteka L G  eRTIS
ul. Woannitów 22 tel.: 071/367-10-50
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POROZUMIENIE
NR AZ/1/200 

w sprawie przekazania części wprawnień zarządzania drogaii powiatowaii
w zakresie ziiowego wtrzaiania dróg w giinie Olszana

zawarte w dniu 6 stycznia 2009 roku pomizdzy:
1. Powiatem LubaSskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu

w osobach:
– Starosta LubaSski – Walery Czarnecki
– Wicestarosta – Wojciech Zembik
– przy kontrasygnacie Skarbnika
Powiatu LubaSskiego – Romualdy  Łoziak

zwanym dalej Powierzającym
a

2. Gminą Olszyna reprezentowaną przez:
– Burmistrza Miasta Olszyna – Leszek Leśko
– przy kontrasygnacie Skarbnika – Barbary Chołuj
zwanym dalej Przejmującym

w sprawie realizacji i finansowania zimowego utrzymania dróg w sezonie
zimowym 2009 r. oraz uprzątnizcia ulic z piasku i innych nieczystości  po
sezonie zimowym.

Wykaz dróg i zasad utrzymania w załączniku do porozumienia.

Biorąc pod uwagz konieczność współdziałania Powiatu LubaSskiego z Gminą
Olszyna w sprawie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie mia-
sta w wymienionym okresie zimowym ustala siz nastzpujące zasady:

§ 1

ekcja zimowego utrzymania dróg obejmuje okres od 1 stacznia 200  r. do 31 iarca
200  r. i od 15 listopada 200  do 31 grwdnia 200  r.

§ 2

Powiat LubaSski przeznacza środki finansowe na realizacjz zadania w kwocie 6.000,00 zł
miesizcznie (brutto) (słownie: sześć tysizcy 00/100 zł ) – płatne do 15 następnego i-ca.

§ 3

Środki finansowe bzdą płatne z konta Powiatu LubaSskiego na konto Urzzdu Miejskiego w
Olszynie.

§ 4

Rozliczenie prac zimowego utrzymania na drogach objztych niniejszym porozumieniem na-
stąpi przez Gminz Olszyna w terminie do dnia 20 grudnia 2009 roku zgodnie z treścią za-
łącznika do porozumienia.

§ 5

1. Przyjmujący zobowiązuje siz do starannego działania w zakresie zimowego utrzymania
dróg  powiatowych na terenie Gminy Olszyna  oraz uprzątnizcia ulic z piasku i innych
nieczystości po sezonie zimowym w ramach przekazanych środków finansowych przez
Powierzającego. Obowiązujące zasady na drogach i ulicach powiatowych to minimum
V standard zimowego utrzymania dróg (zgodnie z zał. nr 1 do zarządzenia  nr 46 Mini-
stra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 października 1994 r. Dz. U. Nr 10,
poz. 20).

2. Przyjmujący ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim
przez niewłaściwe wykonanie umowy.

§ 6

1. Przyjmujący wyłoni wykonawcz robót zgodnie z zasadami określonymi w ustawie
o zamówieniach publicznych.

2. Przyjmujący przekaoe Powierzającemu kopiz umowy  zawartą z wykonawcą na zimo-
we utrzymanie dróg do dnia 30 grudnia 2008 roku.

3. Przyjmujący odpowiada za realizacjz wymienionego w porozumieniu zadania.
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4. W przypadku niewykorzystania środków finansowych lub wykorzystania niezgodnie
z niniejszym porozumieniem Gmina zobowiązuje siz do zwrotu kwoty niewykorzystanej
prawidłowo wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia  przekazania dotacji.

§ 7

Porozumienie niniejsze mooe zostać rozwiązane przez kaodą ze stron za uprzednim jedno-
miesizcznym wypowiedzeniem, dokonanym na piśmie, które upływa z koScem miesiąca.

§ 8

Powierzający mooe rozwiązać porozumienie ze skutkiem natychmiastowym, w sytuacji,
gdy Przyjmujący nie wykonuje porozumienia w okresie co najmniej trzech kolejnych dni
kalendarzowych.

§ 9

1. Nadzór nad przekazaniem i rozliczeniem kwoty za zadanie objzte porozumieniem spra-
wuje Skarbnik Powiatu LubaSskiego.

2. Nadzór nad prawidłowym wykonaniem umowy sprawuje Dyrektor Powiatowego Za-
rządu Dróg.

§ 10

W sprawach nieuregulowanych obowiązują przepisy o drogach publicznych, o samorzą-
dzie terytorialnym i zamówieniach  publicznych oraz nodeksu Cywilnego.

§ 11

W sprawach spornych rozstrzyga sąd rejonowy w Lubaniu.

§ 12

Porozumienie niniejsze sporządzone zostało w czterech jednobrzmiących egzemplarzach,
jeden dla Przejmującego i trzy dla Powierzającego.

§ 13

Porozumienie wchodzi w oycie z dniem zawarcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku
Urzzdowym Województwa Dolnośląskiego.

Powiat LubaSski

STeROSTe

WALERY CZARNECKI

WIC STeROSTe

WOJCIECH ZEMBIK

SneRBNIn POWIeTU

ROMUALDA ŁOZIAK

 Gmina Olszyna

BURMISTRZ MIeSTe

LESZEK LEŚKO

SneRBNIn GMINY

BARBARA CHOŁUJ
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Załącznik do porozwiienia nr AZ/1/200 

Wakaz dróg powiatowach orjętach planei
ziiowego wtrzaiania dróg w V standardzie

1. 2460D  Olszyna–Grodnica             km od 0+000 do 3+495  3495 mb
2. 2463D  nościelnik–Bookowice         km od 0+000 do 6+120  6120 mb
3. 2464D  Leśna–Biedrzychowice      km od 4+150 do 8+760  4610 mb
4. 2462D  Olszyna–Ubocze                 km od 0+000 do 2+692  2692 mb
5. 2425D  Olszyna–Biedrzychowice   km od 0+000 do 3+068  3068 mb

 gzemplarze bieoące i z lat ubiegłych oraz załączniki moona nabywać:

1) w punktach sprzedaoy:

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

– Dolnośląskiego Urzzdu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Weleniej Górze, 58-506 Welenia Góra, ul. Wiejska 29, tel. 0-75/764-72-99,

– Dolnośląskiego Urzzdu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w. 401,

– Dolnośląskiego Urzzdu Wojewódzkiego we Wrocławiu Delegatura w Wałbrzychu, 58-300 Wałbrzych, ul. Słowackiego 23a–24,

tel. 0-74/849-40-70,

2) w przypadku prenumeraty, na podstawie nadesłanego zamówienia w Dolnośląskim Urzzdzie Wojewódzkim we Wrocławiu – Zakładzie Obsługi Urzz-

du, 50-951 Wrocław, pl. PowstaSców Warszawy 1, tel. 0-71/340-62-02.

Zbiory Dziennika Urzzdowego wraz ze skorowidzami wyłooone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzzdowej Dolnośląskiego Urzzdu

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