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1803 

UCHWAŁA RADY POWIATU W POLKOWICACH  
NR XXI/173/09 

z dnia 27 marca 2009 r. 

w sprawie ustalenia regulaminu określaustego wasokośl oraz sztzegajowe 
warunki przaznawania nautzatielom zatrudnionam w szkojath i platawkath 
prowadzonath przez powiat polkowitki dodatkaw za wasjugę lat, motawa-
taunego, funktaunego i za warunki prata oraz niektarath innath skjadnikaw 
                                           wanagrodzenia 

 Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 1 czerwca 1998 r. o samo-
rządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1192 oraz z 2002 r. 
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 118, Nr 113, poz. 984, Nr 113, poz. 1271, 
Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1168, 
z 2004 r. Nr 102, poz. 1011, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. 
Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1418), art. 30 ust. 6 i 10 i art. 47 ust. 1 
pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. 
z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, 
z 2007 r. Nr 17, poz. 91, Nr 80, poz. 142, Nr 118, poz. 1103, Nr 102, 
poz. 689, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, 
z 2008 r. Nr 141, poz. 917  oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1) oraz rozporządze-
nia Ministra ndukacji Narodowej z dnia 31 stycznia 2001 r. w sprawie wy-
sokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogól-
nych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego 
oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, 
poz. 181, z 2006 r. Nr 43, poz. 293, z 2007 r. Nr 16, poz. 372, 
z 2008 r. Nr 42, poz. 217) uchwala się, co następuje: 

 
 

§ 1 

Ustala się regulamin określający wysokość oraz 
szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom 
zatrudnionym w szkołach i placówkach prowadzo-
nych przez Powiat Polkowicki dodatków za wysłu-
gę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki 
pracy oraz niektórych innych składników wynagro-
dzenia. 

R o z d z i a ł   1 

Postanowienia wstępne 

§ 2 

Niniejszy regulamin wynagrodzenia określa: 
1) wysokość oraz szczegółowe warunki przyzna-
wania dodatków: 
a) za wysługę lat, 
b) motywacyjnego, 
c) funkcyjnego, 
d) za warunki pracy, 

2) szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia 
za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny 
doraźnych zastępstw, 

3) wysokość i warunki przyznawania nagród dla 
nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród. 

§ 3 

Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 
1) Karcie Nauczyciela – należy przez to rozumieć 
ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Na-
uczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze 
zm.), 

2) rozporządzeniu – należy przez to rozumieć roz-
porządzenie Ministra ndukacji Narodowej z dnia 
31 stycznia 2001 r. w sprawie wysokości mi-
nimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego 
nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania 
dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz 
wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pra-
cy (Dz. U. Nr 22, poz. 181 ze zm.),      

3) szkole – należy przez to rozumieć szkoły i pla-
cówki oraz ich zespoły, w których zatrudnieni są 
nauczyciele, dla których organem prowadzącym 
jest Powiat Polkowicki, 

4) nauczycielu – należy przez to rozumieć nauczy-
cieli, wychowawców i innych pracowników  na 
stanowiskach pedagogicznych, zatrudnionych w 
jednostkach organizacyjnych, określonych  
w pkt 3),  

1) dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrekto-
rów jednostek organizacyjnych, określonych w 
pkt 3, 

6) średnie wynagrodzenie stażysty – należy przez 
to rozumieć wynagrodzenie określone w art. 30 
ust. 3 pkt 1 Karty Nauczyciela. 

R o z d z i a ł   2 

Dodatek za wasjugę lat 

§ 4 

Wysokość dodatku za wysługę lat oraz szczególne 
przypadki zaliczania okresów zatrudnienia oraz in-
nych okresów uprawniających do dodatku za wy-
sługę lat określają Karta Nauczyciela i rozporządze-
nie. 
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§ 1 

Potwierdzenie nabycia prawa do dodatku za wysłu-
gę lat oraz wysokość tego dodatku określa: w sto-
sunku do nauczyciela – dyrektor, w stosunku do 
dyrektora – starosta. 

R o z d z i a ł   3 

Dodatek motawatauna 

§ 6 

1. Dodatek motywacyjny  przyznawany jest  
w zależności od osiąganych wyników pracy.  

2. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku 
motywacyjnego jest: 
1) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzględnie-
niem ich możliwości oraz warunków pracy 
nauczyciela, dobrych osiągnięć dydaktycz-
no-wychowawczych potwierdzanych wyni-
kami klasyfikacji lub promocji, efektami eg-
zaminów i sprawdzianów albo sukcesami  
w konkursach, zawodach, olimpiadach itp., 

2) umiejętne rozwiązywanie problemów wy-
chowawczych uczniów we współpracy  
z ich rodzicami oraz  instytucjami działają-
cymi na terenie powiatu, 

3) pełne rozpoznanie środowiska wycho-
wawczego uczniów, aktywne i efektywne 
działanie na rzecz uczniów potrzebujących 
szczególnej opieki, 

4) systematyczne i efektywne przygotowywa-
nie się do przydzielonych obowiązków, 

1) podnoszenie umiejętności zawodowych,  
6) wzbogacanie własnego warsztatu pracy,  
7) dbałość o estetykę i sprawność powierzo-
nych pomieszczes, pomocy dydaktycznych 
lub innych urządzes szkolnych,  

8) prawidłowe prowadzenie dokumentacji 
szkolnej,   

9) rzetelne i terminowe wywiązywanie się  
z poleces służbowych,  

10) przestrzeganie dyscypliny pracy, 
11) udział w organizowaniu imprez i uroczysto-

ści szkolnych,   
12) udział w komisjach przedmiotowych i in-

nych,  
13) opiekowanie się samorządem uczniowskim 

lub innymi organizacjami uczniowskimi dzia-
łającymi na terenie szkoły,  

14) prowadzenie lekcji koleżesskich, przejawia-
nie innych form aktywności w ramach we-
wnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego 
nauczycieli, 

11) prowadzenie konsultacji i ocenianie prac 
dyplomowych, sprawdzanie zeszytów, 

16) kształtowanie postaw prospołecznych i pa-
triotycznych, 

17) opieka nad realizacją programu usamodziel-
nienia wychowanków opuszczających pla-
cówkę socjalizacyjną. 

3. Warunkiem przyznania dyrektorowi  dodatku 
motywacyjnego jest odpowiednio:  
1) udział reprezentantów szkoły w konkursach 
przedmiotowych i innych na szczeblu po-
wiatowym, wojewódzkim, centralnym, 

2) wspomaganie uczniów mających trudności 
w nauce, 

3) zapewnienie pomocy uczniom o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych, 

4) zapewnienie w szkole lub placówce poczu-
cia bezpieczesstwa uczniom i nauczycie-
lom, 

1) tworzenie przyjaznej atmosfery sprzyjającej 
rozwojowi uczniów, 

6) podejmowanie działas organizacyjnych i pe-
dagogicznych tworzących indywidualny 
charakter szkoły, 

7) dbałość o zapewnienie wysokiej jakości pra-
cy szkoły, 

8) promowanie osiągnięć edukacyjnych szkoły, 
9) dbałość o atrakcyjną, zgodną z potrzebami 
rynku pracy i aspiracjami uczniów, ofertę 
edukacyjną szkoły,  

10) dbałość o mienie będące w zarządzie dyrek-
tora oraz o jego modernizację,  

11) właściwe planowanie i racjonalne gospoda-
rowanie przyznanymi w planie finansowym 
na dany rok budżetowy środkami pienięż-
nymi, 

12) terminowe i rzetelne realizowanie uchwał 
organów Powiatu Polkowickiego, zadas 
wynikających z przepisów prawa oświato-
wego oraz zadas wytyczonych przez organ 
prowadzący, 

13) przestrzeganie dyscypliny pracy,  
14) prowadzenie racjonalnej polityki kadrowej, 
11) podejmowanie działas skutkujących należy-

tą współpracą z organami  funkcjonującymi 
na terenie szkoły. 

§ 7 

1. W planach finansowych szkół corocznie prze-
znacza się środki na wypłatę  dodatku motywa-
cyjnego dla nauczycieli w wysokości 4% ele-
mentów wynagrodzenia: stawki wynagrodzenia 
zasadniczego i dodatku za wysługę lat, plano-
wanych na dany rok budżetowy. 

2. Dodatkowo w planach określonych w ust. 1 
przeznacza się środki na wypłatę dodatku mo-
tywacyjnego dla dyrektorów i innych nauczycieli 
na stanowiskach kierowniczych w wysokości 
sumy stawek poszczególnych dodatków moty-
wacyjnych, planowanych na dany rok budżeto-
wy 

3. crodki pieniężne, o których mowa w ust. 1 i 2, 
mogą zostać zwiększone o dodatkowe środki 
pozyskane przez powiat od podmiotów ze-
wnętrznych.  

§ 8 

1. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas 
określony, nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuż-
szy niż 6 miesięcy.   

2. Wysokość dodatku motywacyjnego oraz okres 
jego przyznania, uwzględniając poziom spełnia-
nia warunków, o których mowa w § 6 ust. 3, 
dla dyrektora ustala starosta, a w stosunku do 
nauczyciela – dyrektor. 

3. Dla nauczycieli rozpoczynających pracę w danej 
szkole przyznanie dodatku motywacyjnego może 
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nastąpić po przepracowaniu przez niego co naj-
mniej 3 miesięcy. 

4. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczy-
ciela lub dyrektora jest zależna również od  
stopnia awansu zawodowego nauczyciela  
i przyznawana  w następujących wysokościach 
liczonych od średniego wynagrodzenia stażysty: 
1) nauczyciel stażysta – od 1% do 20%, 
2) nauczyciel kontraktowy – od 1,1% do 40%, 
3) nauczyciel  mianowany – od 2,0% do 60%, 
4) nauczyciel dyplomowany – od 2,1% do 
80%.  

§ 9 

1. Prawo do otrzymania dodatku motywacyjnego 
powstaje od pierwszego dnia miesiąca,  w któ-
rym nastąpiło przyznanie tego dodatku. 

2. Nauczycielowi po powrocie z urlopu dla porato-
wania zdrowia przysługuje dodatek motywacyj-
ny w wysokości przyznanej przed tym urlopem, 
z zastrzeżeniem jak w § 8 ust. 1.  

R o z d z i a ł   4 

Dodatek funktauna 

§ 10 

1. Dyrektorowi i nauczycielowi, któremu powierzo-
no stanowisko kierownicze,  przysługuje doda-
tek funkcyjny, w następujących wysokościach 
liczonych od średniego wynagrodzenia stażysty: 
1) dyrektorowi – w wysokości od 20%  do 
70%, 

2) wicedyrektorowi – w wysokości  od 11%  do 
10%, 

3) kierownikowi szkolenia praktycznego i innym 
nauczycielom zajmującym stanowiska kie-
rownicze –w wysokości od 10% do 30%. 

2. Dodatek funkcyjny przysługuje także nauczycie-
lom, którym powierzono pełnienie obowiązków 
dyrektora lub obowiązki kierownicze w zastęp-
stwie. Dodatek funkcyjny w stawce ustalonej 
dla dyrektora lub osoby zastępowanej przysługu-
je nauczycielowi, któremu powierzono pełnienie 
obowiązków dyrektora lub obowiązki kierowni-
cze w zastępstwie, od pierwszego dnia miesiąca 
kalendarzowego, następującego po powierzeniu 
zastępstwa. 

3. Wysokość dodatku funkcyjnego, o którym mo-
wa w ust. 1 i 2, uwzględniając wielkość szkoły, 
liczbę uczniów i oddziałów, liczbę różnych szkół 
w zespołach szkół, złożoność zadas wynikają-
cych z zajmowanego stanowiska, liczbę stano-
wisk kierowniczych w szkole, liczbę zatrudnio-
nych pracowników, zmianowość oraz warunki 
lokalowe, środowiskowe i społeczne, w jakich 
szkoła funkcjonuje, ustala: 
1) dla dyrektora – starosta,  
2) dla nauczycieli na stanowiskach kierowni-
czych, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 – 
dyrektor. 

4. Zmiana wysokości dodatku funkcyjnego dla 
dyrektora i innego nauczyciela, któremu powie-
rzono obowiązki kierownicze, następuje ze 
względu na zmianę warunków, o których mowa 
w ust. 3: 

1) za dany miesiąc, jeżeli zmiana warunków  
nastąpiła z pierwszym dniem tego miesiąca, 

2) począwszy od pierwszego dnia miesiąca ka-
lendarzowego następującego po miesiącu, w 
trakcie którego nastąpiła zmiana warunków.  

§ 11 

Nauczycielom realizującym dodatkowe zadania oraz 
zajęcia przysługuje dodatek funkcyjny, w wysoko-
ści liczonej od średniego wynagrodzenia stażysty,  
z tym że nauczycielowi, któremu powierzono: 
1) wychowawstwo klasy – w wysokości 6%, 
2) funkcję doradcy metodycznego lub nauczyciela 
– konsultanta  zatrudnionego w pełnym wymia-
rze zajęć – w wysokości do 10% – proporcjo-
nalnie do wymiaru zatrudnienia,    

3) funkcję opiekuna stażu – w wysokości 2,1% za 
sprawowanie opieki nad jednym nauczycielem.  

§ 12 

1. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje z 
dniem powierzenia funkcji, za którą przysługuje 
dodatek funkcyjny. 

2. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko 
dyrektora lub inne stanowisko kierownicze na 
czas określony, traci prawo do dodatku funkcyj-
nego z upływem tego okresu, a w razie wcze-
śniejszego odwołania – z koscem miesiąca, w 
którym nastąpiło odwołanie, a jeżeli odwołanie 
nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego 
dnia. 

R o z d z i a ł   1 

Dodatek za warunki prata 

§ 13 

1. Wykaz trudnych i uciążliwych warunków pracy 
uprawniających do pobierania dodatku za pracę 
w warunkach trudnych lub uciążliwych  określa-
ją  przepisy rozporządzenia.   

2. Wysokość dodatku, o którym mowa w ust. 1, 
uzależniona jest od: 
1) stopnia trudności, uciążliwości realizowanych 
prac lub zajęć, 

2) wymiaru czasu pracy realizowanego w wa-
runkach, o których mowa w ust. 1. 

§ 14 

1. Wysokość dodatku za warunki pracy, z 
uwzględnieniem warunków, o których mowa w 
§ 8 i § 9 rozporządzenia,  dla nauczyciela ustala 
dyrektor, a dla dyrektora – starosta. 

2. Wysokość dodatku wylicza się za każdą godzinę 
faktycznie przepracowaną w tych warunkach 
oraz udokumentowaną zgodnie z odrębnymi 
przepisami. 

3. Ustala się maksymalną wysokość dodatku:  
1) za trudne warunki pracy –  9%, 
2) za uciążliwe warunki pracy – 18%,  
wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela. 
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R o z d z i a ł   6 

Wanagrodzenie za godzina ponadwamiarowe 
i godzina doraźnath zastępstw 

§ 11 

1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymia-
rową oblicza się, dzieląc przyznaną nauczycie-
lowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącz-
nie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w 
tej godzinie zrealizowana została w warunkach 
uprawniających do tego dodatku) przez mie-
sięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązko-
wego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju za-
jęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekus-
czych realizowanych w ramach godzin ponad-
wymiarowych. 

2. Wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego za-
stępstwa przydzielonego nauczycielowi oblicza 
się, dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę 
wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodat-
kiem za warunki pracy, jeżeli praca w tej godzi-
nie zrealizowana została w warunkach uprawnia-
jących do tego dodatku) przez miesięczną liczbę 
godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycz-
nych, wychowawczych i opiekusczych realizo-
wanych w ramach godziny doraźnego zastęp-
stwa. 

3. Wynagrodzenie, określone w ust. 1  dla nauczy-
ciela realizującego w ramach stosunku pracy 
obowiązki określone dla stanowisk o różnym ty-
godniowym obowiązkowym wymiarze godzin, 
oblicza się osobno dla każdego ze stanowisk. 

4. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wy-
miaru zajęć nauczyciela oblicza się, mnożąc ty-
godniowy obowiązkowy wymiar godzin przez 
4,16 z zaokrągleniem do dwóch miejsc po prze-
cinku. 

R o z d z i a ł   7 

Nagroda ze spetualnego funduszu nagrad 

§ 16 

1. Wysokość nagrody starosty nie może przekro-
czyć 130% średniego wynagrodzenia stażysty. 

2. Wysokość nagrody dyrektora nie może przekro-
czyć 80% wynagrodzenia określonego w ust. 1. 

3. Starosta i dyrektorzy corocznie ustalają odpo-
wiednio wysokość swoich nagród oraz ich licz-
bę, z zastrzeżeniem, że wysokość nagrody dy-
rektora nie może przekroczyć wysokości nagro-
dy starosty.  

§ 17 

W budżecie Powiatu Polkowickiego tworzy się spe-
cjalny fundusz nagród dla nauczycieli za ich osią-
gnięcia dydaktyczno-wychowawcze w wysokości 
1% planowanych rocznych wynagrodzes osobo-
wych  nauczycieli, powiększony o dodatkowe środ-
ki finansowe w wysokości do 11-krotności wyso-
kości nagrody, określonej w § 16 ust. 1”. 

§ 18 

Warunki przyznawania nagród określa odrębna 
uchwała Rady Powiatu w Polkowicach. 

R o z d z i a ł   8 

Postanowienia końtowe 

§ 19 

W celu zapewnienia w Powiecie Polkowickim i w 
poszczególnych szkołach średniego wynagrodzenia 
określonego w Karcie Nauczyciela dla nauczycieli 
na poszczególnych stopniach awansu zawodowe-
go, stawka wynagrodzenia zasadniczego może być 
podniesiona do 7 % przez Dyrektorów szkół w gra-
nicach ustalonego planu finansowego.  

§ 20 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powia-
tu w Polkowicach. 

§ 21 

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

PRZnWODNICZDCI RĄDI 
 

WŁODZIMIERZ LIBERSKI 
  
 

1804 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE  
NR XXXIII/293/09 

z dnia 29 kwietnia 2009 r. 

w sprawie upoważnienia darektora Zarzsdu Oświata Samorzsdoweu 
w Bierutowit do zajatwiania indawidualnath spraw z zakresu administratui 
                                               publitzneu 

 Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-
dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1191 ze zm.) oraz art. 70b, 
art. 82 ust. 1 i 3–1, art. 83, art. 81 ust. 3, art. 88, art. 89a, art. 90m 
i art. 90n ust. 1, art. 90o ust. 4–6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. 
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 216, poz. 2172 ze zm.) Rada Miej-
ska w Bierutowie uchwala, co następuje: 
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§ 1 

Upoważnia dyrektora Zarządu Oświaty Samorzą-
dowej w Bierutowie do załatwiania indywidualnych 
spraw z zakresu administracji publicznej, w tym 
wydawania decyzji administracyjnych, o których 
mowa: 
1) w art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991 r.  
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 216, 
poz. 2172 ze zm.) dotyczących dofinansowania  
kosztów kształcenia młodocianego pracownika 
zamieszkałego na terenie Miasta i Gminy Bieru-
tów, 

2) w art. 82 ust. 1 i 3–1, art. 83, art. 81 ust. 3, 
art. 88, art. 89a ustawy z dnia 7 września 1991 
r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 216, 
poz. 2172 ze zm.) dotyczących wpisu do ewi-
dencji  placówek niepublicznych, nadawania  
i  cofania  uprawnies szkołom niepublicznym, 

3) w art. 90m i art. 90n ust. 1, art. 90o ust. 4–6 
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 216, poz. 2172 ze 
zm.) dotyczących pomocy materialnej o charak-
terze socjalnym wobec uczniów zamieszkałych 
na terenie Miasta i Gminy Bierutów. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Bierutowa. 

§ 3 

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

 
PRZnWODNICZDCI 
RĄDI MInJSKInJ 

 
JÓZEF SKRABURSKI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1805 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY 
NR 369/XLVII/2009 

z dnia 31 marca 2009 r. 

w sprawie nadania statutu dla Osiedlowego Domu Kultura w Jelenieu Garze 

 Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2, w związku z art. 21 ust. 2, 3 i 1 usta-
wy z dnia 21 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działal-
ności kulturalnej (tekst jednolity z roku 2001, Dz. U. Nr 13, poz. 123 ze 
zm.) oraz art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzą-
dzie gminnym (tekst jednolity z roku 2001 Dz. U. Nr 142, poz. 1191 ze zm.) 
uchwala się, co następuje: 

 
 

§ 1 

Osiedlowemu Domowi Kultury w Jeleniej Górze 
nadaje się statut w porozumieniu z Zarządem Jele-
niogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Statut sta-
nowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Traci moc uchwała nr 398/XXX/2000 Rady Miej-
skiej w Jeleniej Górze z dnia 28 listopada 2000 
roku w sprawie nadania statutu dla Osiedlowego 
Domu Kultury w Jeleniej Górze. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi 
Miasta Jeleniej Góry. 

§ 4 

Uchwała podlega opublikowaniu w Biuletynie In-
formacji Publicznej oraz wywieszeniu na tablicy 
ogłoszes Urzędu Miasta i Osiedlowego Domu Kultu-
ry. 

§ 1 

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

PRZnWODNICZDCI 
RĄDI MInJSKInJ 

 
HUBERT PAPAJ 
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Zajstznik do uthwaja Rada Mieuskieu 
Jelenieu Gara nr 369/XLVII/2009  
z dnia 31 marta 2009 r. (poz. 1805z 

 
STATUT 

OSIEDLOWEGO DOMU KULTURY 
w Jelenieu Garze 

 
R o z d z i a ł   I 

Przepisa ogalne 

§ 1 

Osiedlowy Dom Kultury w Jeleniej Górze zwany 
dalej ODK jest samorządową instytucją kultury, 
utworzoną na mocy uchwały nr XXII/92/87 Miej-
skiej Rady Narodowej w Jeleniej Górze z dnia  
8 października 1987 roku w sprawie utworzenia 
Osiedlowego Domu Kultury w Jeleniej Górze oraz 
uchwały nr 20/87 Rady Nadzorczej Jeleniogórskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 27 października 
1987 roku w sprawie utworzenia Osiedlowego 
Domu Kultury w Jeleniej Górze. 

§ 2 

1. Terenem działania ODK jest miasto Jelenia Góra, 
ze szczególnym uwzględnieniem osiedla Zabo-
brze. 

2. Siedzibą ODK jest miasto Jelenia Góra. 
3. ODK może prowadzić działalność na terenie całej 
Polski oraz poza jej granicami. 

4. ODK działa na podstawie: 
1) ustawy z dnia 21 października 1991 roku  
o organizowaniu i prowadzeniu działalności 
kulturalnej (tekst jednolity z roku 2001,  
Dz. U. Nr 13, poz. 123 ze zm.), 

2) postanowies Rady Miejskiej Jeleniej Góry, 
3) postanowies Zarządu Jeleniogórskiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej, 

4) postanowies niniejszego statutu, 
1) umowy zawartej między Miastem Jelenia Gó-
ra a Jeleniogórską Spółdzielnią Mieszkaniową 
w Jeleniej Górze. 

1. ODK posiada osobowość prawną. 

R o z d z i a ł   II 

Cele i zadania 

§ 3 

1. Celem działalności ODK jest pozyskanie i przy-
gotowanie społeczności lokalnej do aktywnego 
uczestnictwa w kulturze oraz współtworzenie jej 
wartości. 

2. ODK prowadzi wielokierunkową działalność  
w dziedzinie kultury i wychowania oraz edukacji, 
w tym artystycznej na podstawie własnego pro-
gramu. 

3. ODK inspiruje jednostki i grupy mieszkasców 
Jeleniej Góry do aktywnego uczestnictwa w ży-
ciu kulturalnym oraz tworzy warunki do rozwoju 
ich talentów twórczych, a także rozwija polskie 
wartości narodowe i regionalne tradycje. 

§ 4 

Do podstawowych zadas ODK należy: 

1) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie zain-
teresowas oraz potrzeb kulturalnych i oświato-
wych mieszkasców Jeleniej Góry, 

2) przygotowanie do odbioru i tworzenie wartości 
kulturowych oraz kształtowanie wzorów i na-
wyków aktywnego uczestnictwa w kulturze, 

3) edukacja ogólna oraz artystyczna dzieci i mło-
dzieży, 

4) wielokierunkowa działalność umożliwiająca speł-
nienie integralnego oddziaływania kulturalnego  
i wychowawczego na uczestników bez względu 
na ich wiek, 

1) działalność sceny profesjonalnej, 
6) działalność ogniska muzycznego, 
7) działalność galerii „Promocje” i „ ĄLL”, 
8) współdziałanie z lokalnymi TV kablowymi oraz 
rozgłośniami radiowymi. 

§ 1 

ODK realizuje zadania przede wszystkim przez: 
1) organizowanie spektakli, koncertów, wystaw, 
wykładów, 

2) organizowanie konkursów i turniejów wiedzy, 
3) prowadzenie kursów języków obcych, 
4) prowadzenie pracowni i kół zainteresowas, 
1) prowadzenie działalności z amatorskim ruchem 
artystycznym, 

6) organizowanie kiermaszy książek i imprez czy-
telniczych, 

7) organizowanie imprez rozrywkowych, sporto-
wych oraz festynów rekreacyjnych, 

8) realizowanie audycji telewizyjnych, 
9) opracowywanie, publikowanie i rozpowszech-
nianie katalogów z organizowanych wystaw,  
a także informatorów ze swej działalności w po-
staci ulotek i folderów. 

§ 6 

ODK może prowadzić działalność gospodarczą we-
dług ogólnych zasad określonych odrębnymi przepi-
sami. Dochód z działalności gospodarczej przezna-
cza się na realizację zadas statutowych. 

R o z d z i a ł   III 

Organy ODK i jego organizacja 

§ 7 

1. Dyrektor zarządza pracą ODK i reprezentuje go 
na zewnątrz. 

2. Dyrektora ODK, po wyłonieniu w drodze konkur-
su, powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Jele-
niej Góry po zasięgnięciu opinii Zarządu Jelenio-
górskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. 

§ 8 

Do obowiązków Dyrektora ODK należy w szczegól-
ności: 
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1) ogólne kierownictwo w sprawach programo-
wych, organizacyjnych, administracyjnych i go-
spodarczych, 

2) przedstawianie merytorycznym komisjom Rady 
Miejskiej, Prezydentowi Miasta Jeleniej Góry 
oraz Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 
projektów rocznych planów rzeczowych i finan-
sowych, sprawozdas oraz wniosków  dotyczą-
cych ODK, 

3) wydawanie zarządzes wewnętrznych oraz opra-
cowywanie regulaminów normujących we-
wnętrzną strukturę i działalność ODK, 

4) racjonalne i efektywne gospodarowanie posia-
danymi środkami finansowymi i materialnymi, 
współpraca z organizacjami pozarządowymi, 
wykonywanie zadas zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa. 

§ 9 

1. Przy ODK działa Rada Programowa zwana dalej 
Radą jako zespół doradczy i opiniodawczy Dy-
rektora. 

2. Tryb powoływania Rady oraz zakres jej kompe-
tencji określa regulamin opracowywany przez 
Dyrektora i zaopiniowany pozytywnie przez Za-
rząd Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. 

3. W skład Rady wchodzą osoby wskazane przez 
Prezydenta Miasta Jeleniej Góry oraz przez Radę 
Miejską, przedstawiciele Jeleniogórskiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej, środowisk społecznych, 
środowisk i związków twórczych, działacze kul-
tury, pracownicy ODK. 

4. Członków Rady powołuje i odwołuje Dyrektor 
ODK. 

1. Rada wybiera przewodniczącego ze swojego 
grona. 

R o z d z i a ł   IV 

Gospodarka finansowa 

§ 10 

ODK finansowany jest z dotacji ustalanej przez 
Radę Miejską Jeleniej Góry na każdy rok w uchwale 
budżetowej, z wpływów uzyskanych z prowadzonej 
działalności oraz innych źródeł. 

§ 11 

ODK gospodaruje samodzielnie przydzieloną i naby-
tą częścią mienia oraz prowadzi gospodarkę w ra-
mach posiadanych środków, kieruje się zasadami 
efektywności i celowości ich wykorzystania. 

§ 12 

Podstawą gospodarki finansowej ODK jest plan 
działalności zatwierdzony przez Dyrektora z zacho-
waniem wysokości dotacji ustalonej przez Radę 
Miejską Jeleniej Góry na każdy rok w uchwale bu-
dżetowej. 

R o z d z i a ł   V 

Przepisa końtowe 

§ 13 

1. Statut ODK nadaje Rada Miejska Jeleniej Góry 
po zasięgnięciu opinii Zarządu Jeleniogórskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej, a w zakresie ustale-
nia terenu działania i zakresu działalności ODK 
wymagana jest zgoda Zarządu Jeleniogórskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej. 

2. Wszelkie zmiany w statucie ODK następują w 
trybie właściwym dla jego nadania. 
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1806 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH 
NR XXXI/283/09 

z dnia 27 marca 2009 r. 

w sprawie uthwalenia zmiana w mieustowam planie zagospodarowania 
przestrzennego wsi Pietrzakowite i Nowa Wieś Wrotjawska, gm. Ksta 
                                            Wrotjawskie 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1191, z 2002 r. 
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 118, Nr 113, poz. 984, Nr 113, poz. 1271, 
Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1168, 
z 2004 r. Nr 102, poz. 1011, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1719, 
z 2001 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 171, poz. 1417, 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) i art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, 
z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2001 r. Nr 113, poz. 914, 
Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 41, poz. 319, Nr 221, poz. 1631, 
z 2007 r. Nr 127, poz. 880) w związku z uchwałą nr XLIII/302/01 Rady 
Miejskiej w Katach Wrocławskich  z dnia 27 września 2001 r. w sprawie 
przystąpieniu do sporządzania zmiany w miejscowym planie zagospodaro-
wania przestrzennego wsi Pietrzykowice i Nowa Wieś Wrocławska, gmina 
Kąty Wrocławskie, oraz po stwierdzeniu zgodności ustales niniejszej uchwa-
ły z ustaleniami „Studium uwarunkowas i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Kąty Wrocławskie” uchwalonym przez Radę Miejską 
w Kątach Wrocławskich uchwałą nr LVI/403/06 z dnia 12 października 
2006 r., uchwala się, co następuje: 

 
 

R o z d z i a ł   1 

Przepisa ogalne 

§ 1 

Uchwala się zmianę w miejscowym planie zago-
spodarowania przestrzennego wsi Pietrzykowice  
i Nowa Wieś Wrocławska, gmina Kąty Wrocław-
skie, zwany dalej planem. 
1) załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały jest ry-
sunek planu w skali 1:2000; 

2) załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały jest roz-
strzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nie-
uwzględnionych uwag wniesionych do projektu 
zmiany w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego; 

3) załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały jest roz-
strzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w 
planie inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, które należą do zadas własnych gminy, 
oraz o zasadach ich finansowania zgodnie  
z przepisami o finansach publicznych. 

§ 2 

1. Plan obejmuje obszar położony w granicach ob-
rębów geodezyjnych wsi Pietrzykowice i Nowa 
Wieś Wrocławska, obejmujący tereny położone 
na północ od autostrady Ą4 ograniczone ciekiem 
wodnym, drogą powiatową relacji Pietrzykowice 
– Nowa Wieś Wrocławska, autostradą Ą-4, gra-
nicą gminy Kobierzyce, granicą obrębu Barano-
wice oraz granicą działki o numerze ewidencyj-
nym 132/90 (ĄM1) obręb Pietrzykowice. 

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

§ 3 

Ustalenia planu 

1. Ustaleniami planu objęto tereny wyznaczone w 
rysunku planu liniami rozgraniczającymi i grani-
cami opracowania, których funkcje określono 
poniżej: 
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej, oznaczone symbolem MN; 

2) tereny aktywności gospodarczej z obiektami 
produkcji, składami, magazynami i usługami – 
oznaczone symbolem P,U; 

3) tereny komunikacji kolejowej oraz tereny ak-
tywności gospodarczej z obiektami produkcji 
składami, magazynami i usługami – oznaczo-
ne symbolem KK,P,U; 

4) tereny dróg publicznych – drogi główne ru-
chu przyspieszonego, oznaczone symbolem 
KD-GP; 

1) tereny dróg publicznych – drogi zbiorcze, 
oznaczone symbolem KD-Z; 

6) tereny dróg publicznych – drogi lokalne, 
oznaczone symbolem KD-L. 

2. Rysunek planu obowiązuje w następującym za-
kresie: 
1) granica obszaru objętego planem; 
2) linie rozgraniczające tereny o różnym prze-
znaczeniu lub różnych zasadach zagospoda-
rowania; 
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3) nieprzekraczalne linie zabudowy; 
4) funkcje terenów oznaczone symbolami; 
1) ochronny pas zieleni wzdłuż cieku wodnego; 
6) stanowisko archeologiczne archiwalne; 
7) stanowisko archeologiczne o powierzchni 
powyżej 0,1 ha; 

8) szpaler drzew w ramach istniejącej funkcji; 
9) napowietrzne linie elektroenergetyczne SN 
wraz z kontrolowanym pasem technicznym; 

3. Na terenach, dla których przewiduje się zabu-
dowę obiektami budowlanymi, dopuszcza się sy-
tuowanie urządzes towarzyszących obiektom 
budowlanym oraz infrastruktury technicznej,  
o ile nie jest to sprzeczne z innymi ustaleniami 
planu. 

§ 4 

Wauaśnienie pouęl 

Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 
1) przepisach odrębnych – należy przez to rozu-
mieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonaw-
czymi oraz ograniczenia w dysponowaniu tere-
nem, wynikające z prawomocnych decyzji ad-
ministracyjnych; 

2) uchwale – należy przez to rozumieć niniejsza 
uchwałę; 

3) linii rozgraniczającej – należy przez to rozumieć 
linię rozdzielającą tereny o różnym sposobie 
użytkowania (funkcji) lub różnym sposobie za-
gospodarowania terenu; 

4) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez 
to rozumieć linię ograniczającą obszar, na któ-
rym dopuszcza się wznoszenie obiektów bu-
dowlanych. Poza obszarem wyznaczonym 
przez nieprzekraczalne linie zabudowy dopusz-
cza się realizację wykuszy, zadaszes wejścio-
wych, ramp i podestów, tarasów bez podpiw-
niczenia, schodów i okapów oraz infrastruktury 
technicznej; 

1) powierzchni zabudowy – należy przez to ro-
zumieć obszar zajęty przez budynek lub bu-
dynki, ograniczony zewnętrznym obrysem 
ścian zewnętrznych; 

6) terenie lub terenie jednostki elementarnej – na-
leży przez to rozumieć obszar o jednolitym spo-
sobie użytkowania i funkcji podstawowej, 
ograniczony liniami rozgraniczającymi, ozna-
czony na rysunku planu kolejnymi symbolami 
alfanumerycznymi; 

7) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to 
rozumieć przeważające lub dominujące prze-
znaczenie terenu; 

8) przeznaczeniu uzupełniającym – należy przez 
to rozumieć dodatkowe przeznaczenie terenu 
niekolidujące z jego funkcją podstawową i nie-
zmieniające generalnego charakteru zagospo-
darowania terenu oraz warunków środowiska 
przyrodniczego i kulturowego; 

9) drogach wewnętrznych – należy przez to ro-
zumieć drogi niezaliczone do żadnej kategorii 
dróg publicznych, w szczególności drogi dojaz-
dowe do obiektów użytkowanych przez pod-
mioty prowadzące działalność gospodarczą; 

10) wysokości budynku – należy przez to rozumieć 
wymiar mierzony od poziomu terenu przy naj-

niżej położonym wejściu do budynku do naj-
wyżej położonej krawędzi dachu (kalenicy) lub 
punktu zbiegu połaci dachowych; 

11) wysokości budowli – należy przez to rozumieć 
wymiar mierzony od poziomu terenu do najwy-
żej położonego elementu budowli; 

12) infrastrukturze technicznej – należy przez to 
rozumieć ogół podziemnych i nadziemnych 
urządzes liniowych i kubaturowych służących 
zaopatrzeniu w wodę, odprowadzeniu ścieków 
i wód opadowych, zaopatrzeniu w energię 
elektryczną, gaz i ciepło oraz łączności i tele-
komunikacji; 

13) wielkogabarytowych nośnikach reklamowych 
– należy przez to rozumieć wolno stojące 
obiekty budowlane przeznaczone do ekspozycji 
reklam o powierzchni ekspozycji przekraczają-
cej 3 m2. 

R o z d z i a ł   2 

Ustalenia ogalne 

§ 1 

Zasada othrona środowiska, przaroda i krauobrazu 
kulturowego 

W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego, na obszarze objętym pla-
nem obowiązują następujące ustalenia: 
1) działalność usługowa lub produkcyjna nie może 
powodować ponadnormatywnych obciążes śro-
dowiska uciążliwościami w zakresie hałasu, wi-
bracji, emisji zanieczyszczes pyłowych i gazo-
wych, zanieczyszczenia wód podziemnych i po-
wierzchniowych, promieniowania elektromagne-
tycznego itp. poza granicami terenu, do którego 
inwestor posiada tytuł prawny; 

2) wzdłuż cieku wodnego obowiązuje zachowanie 
ochronnego pasa zieleni o szerokości minimum 
10 metrów, z zakazem zabudowy i utwardzania 
terenu; 

3) zakazuje się realizacji ogrodzes w odległości 
mniejszej niż 1 metrów od granicy cieku wodne-
go.  

§ 6 

Zasada othrona dziedzittwa kulturowego  
i zabatkaw oraz dabr kultura wspajtzesneu 

W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, na te-
renie i w bezpośrednim sąsiedztwie stanowisk ar-
cheologicznych o numerach 2/3/81-27ĄZP  
i 1/13/81-27ĄZP obowiązują następujące ustalenia: 
1) w przypadku budowlanych zamierzes inwesty-
cyjnych obowiązuje wymóg przeprowadzenia ra-
towniczych badas archeologicznych;  

2) przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, a dla 
robót niewymagających pozwolenia na budowę 
przed realizacją inwestycji (tj. przed uzyskaniem 
zaświadczenia potwierdzającego akceptacje 
zgłoszenia robót budowlanych), należy uzyskać 
pozwolenie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków na przeprowadzenie ziem-
nych robót budowlanych na terenie zabytkowym 
w trybie prac konserwatorskich. 
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§ 7 

Granite i sposoba zagospodarowania terenaw lub 
obiektaw podlegaustath othronie, ustalonath na  
              podstawie odrębnath przepisaw 

W zakresie granice i sposobów zagospodarowania 
terenów lub obiektów podlegających ochronie, 
ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, na 
obszarze objętym planem obowiązują następujące 
ustalenia: 
1) z uwagi na położenie części terenu w Obrębie 
Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP  
nr 319 „Subzbiornik Prochowice–croda cląska 
gromadzącego wody powierzchniowe w trzecio-
rzędowych utworach porowych, zagospodaro-
wanie terenu oraz realizowane inwestycje nie 
mogą naruszać stanu tego zbiornika; 

2) na obszarze objętym planem nie występują tere-
ny górnicze oraz tereny narażone ma niebezpie-
czesstwo powodzi oraz zagrożone osuwaniem 
się mas ziemnych. 

§ 8 

Zasada modernizatui, rozbudowa i budowa 
sastemaw komunikatui 

W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budo-
wy systemów komunikacji na obszarze objętym 
planem obowiązują następujące ustalenia: 
1) dopuszcza się etapowanie budowy projektowa-
nych dróg i rozbudowy istniejących dróg w za-
kresie realizacji poszczególnych odcinków dróg 
oraz modernizacji ich parametrów; 

2) w liniach rozgraniczających dróg i ulic dopuszcza 
się prowadzenie sieci infrastruktury technicznej 
w uzgodnieniu z zarządcą drogi oraz na warun-
kach określonych w przepisach odrębnych; 

3) jeżeli wydzielona działka budowlana graniczy z 
drogami o różnych klasach funkcjonalnych – 
włączenie komunikacyjne należy wykonywać z 
drogi o niższej klasie funkcjonalnej; 

4) zagospodarowanie terenów w rejonie skrzyżo-
was dróg, a w szczególności ogrodzenia i nasa-
dzenia zieleni nie mogą powodować ogranicze-
nia widoczności i pogarszać parametrów trójką-
tów widoczności wyznaczanych zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami odrębnymi; 

1) w granicach poszczególnych nieruchomości 
ustala się obowiązek zapewnienia odpowiedniej 
liczby miejsc postojowych dla samochodów oso-
bowych, lecz nie mniej niż: 
a) w przypadku zabudowy produkcyjnej 1 sta-
nowisko postojowe na każde 3 miejsca pracy; 

b) w przypadku zabudowy składów i magazy-
nów: 1 stanowisko postojowe na każde 
1000 m2 powierzchni parku magazynowego; 

c) w przypadku zabudowy usługowej: 1 stano-
wisko postojowe na każde 10 m2 powierzch-
ni użytkowej usług; 

6) w zależności od charakteru działalności w pro-
jektach zagospodarowania terenu poszczegól-
nych inwestycji należy przewidzieć odpowiednią 
liczbę miejsc dla pojazdów ciężarowych oraz 
place manewrowe o parametrach odpowiadają-
cych rodzajowi transportu. 

§ 9 

Zasada modernizatui, rozbudowa i budowa  
sastemaw infrastruktura tethnitzneu 

W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budo-
wy systemów infrastruktury technicznej na obsza-
rze objętym planem obowiązują następujące ustale-
nia: 
1) dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury 
technicznej w liniach rozgraniczających dróg 
publicznych i wewnętrznych po uzgodnieniu z 
zarządcą drogi lub właścicielem terenu oraz na 
warunkach określonych w przepisach odręb-
nych; 

2) dopuszcza się prowadzenie podziemnej lub na-
powietrznej infrastruktury technicznej przez te-
reny o innych funkcjach podstawowych, na 
warunkach uzgodnionych z właścicielem lub 
zarządcą terenu oraz zgodnie z przepisami od-
rębnymi. 

3) w zakresie zaopatrzenia w wodę obowiązują 
następujące ustalenia: 
a) zaopatrzenie w wodę przyłączami wodocią-
gowymi wpiętymi do rozdzielczej sieci wo-
dociągowej wsi Pietrzykowice, Nowa Wieś 
Wrocławska lub do sieci wodociągowej 
znajdującej się na terenie Gminy Kobierzyce, 
zgodnie z przepisami odrębnymi, na warun-
kach uzgodnionych z zarządcą sieci, oraz w 
przypadku sieci znajdujących się na terenie 
Gminy Kobierzyce, również w uzgodnieniu z 
Gminą Kobierzyce; 

b) dopuszcza się budowę indywidualnych ujęć 
wody pobierających wody podziemne dla 
celów technologicznych. 

4) w zakresie kanalizacji sanitarnej obowiązują 
następujące ustalenia: 
a) docelowo odprowadzenie ścieków byto-
wych grawitacyjno-tłocznym systemem ka-
nalizacji sanitarnej wsi Nowa Wieś Wro-
cławska lub do kanalizacji znajdującej się na 
terenie gminy Kobierzyce, zgodnie z przepi-
sami odrębnymi, na warunkach uzgodnio-
nych z zarządcą sieci, oraz w przypadku 
sieci znajdujących się na terenie Gminy Ko-
bierzyce, również w uzgodnieniu z Gminą 
Kobierzyce; 

b) ścieki przemysłowe powstające w wyniku 
procesów technologicznych należy przed 
odprowadzeniem do kanalizacji sanitarnej 
oczyścić we własnych urządzeniach oczysz-
czających zlokalizowanych na terenie inwe-
stora; 

c) do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej do-
puszcza się stosowanie indywidualnych roz-
wiązas w zakresie oczyszczania ścieków 
pod warunkiem spełnienia wymagas przepi-
sów odrębnych.  

1) w zakresie kanalizacja deszczowej obowiązują 
następujące ustalenia: 
a) odprowadzenie wód opadowych z połaci 
dachowych i nawierzchni utwardzonych w 
granicach poszczególnych działek po-
wierzchniowo, z zastosowaniem studni 
chłonnych lub zbiorników retencyjno- 
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-odparowujących zlokalizowanych na tere-
nie własnym inwestora lub do kanalizacji 
deszczowej; 

b) tereny, na których może dojść do zanie-
czyszczenia substancjami ropopochodnymi 
lub chemicznymi, należy utwardzić i skana-
lizować, zanieczyszczenia tam powstające 
winny być zneutralizowane przed ich od-
prowadzeniem do kanalizacji deszczowej 
poprzez zainstalowanie odpowiednich urzą-
dzes dla separacji substancji ropopochod-
nych na terenie inwestora. 

6) w zakresie elektroenergetyki obowiązują na-
stępujące ustalenia: 
a) zaopatrzenie w energię elektryczną należy 
zapewnić z rozdzielczej sieci elektroenerge-
tycznej średniego i niskiego napięcia zgod-
nie z warunkami technicznymi przyłączenia 
wydanymi przez zarządcę sieci; 

b) dopuszcza się przełożenie (skablowanie) na-
powietrznych linii średniego i niskiego na-
pięcia; 

c) wyznacza się kontrolowany pas techniczny 
wzdłuż istniejącej napowietrznej linii śred-
niego napięcia, w odległości 3 metrów od 
osi skrajnego przewodu w obu kierunkach, 
gdzie dopuszcza się wyznaczenie przez za-
rządcę sieci strefy kontrolowanej i wprowa-
dzenie ograniczes w zagospodarowaniu te-
renu, zgodnie z przepisami odrębnymi; 

d) dopuszcza się w miarę potrzeb lokalizację 
stacji transformatorowych sytuowanych na 
terenach inwestorów. 

7) w zakresie zaopatrzenia w gaz obowiązują na-
stępujące ustalenia: 
a) zaopatrzenie w gaz należy zapewnić z roz-
budowanej rozdzielczej sieci gazowej, na 
zasadach określonych w Prawie nnerge-
tycznym, po spełnieniu warunków tech-
nicznych i ekonomicznych przyłączenia; 

b) w przypadku braku możliwości podłączenia 
do lokalnej sieci gazowej do czasu jej reali-
zacji dopuszcza się zasilanie z  indywidual-
nych zbiorników zaopatrzenia w gaz płynny 
i związanych z nimi instalacji zgodnie  
z wymogami przepisów odrębnych. 

8) w zakresie zaopatrzenia w ciepło obowiązują 
następujące ustalenia: 
a) zaopatrzenie w ciepło należy zapewnić z in-
dywidualnych źródeł zaopatrzenia w ciepło; 

b) w nowo projektowanych kotłowniach nale-
ży użyć jako czynnika grzewczego syste-
mów spełniających rygory przepisów o 
ochronie środowiska i niepowodujących po-
nadnormatywnej emisji zanieczyszczes do 
atmosfery. 

9) w zakresie telekomunikacji obowiązują nastę-
pujące ustalenia: 
a) dostęp do sieci telekomunikacyjnej zapew-
nić kablową lub radiową siecią telekomuni-
kacyjną; 

b) zakazuje się lokalizacji napowietrznych linii 
telekomunikacyjnych; 

c) dopuszcza się lokalizację masztów radiowo-
telekomunikacyjnych, nieprzekraczających 

wysokości 99 metrów pod warunkiem, że 
ich lokalizacja nie pozostaje w sprzeczności 
z innymi ustaleniami planu oraz jest zgodna 
z wymogami przepisów odrębnych;  

d) rozwój sieci telekomunikacyjnej wynikający 
z kolejności rozbudowy obszarów planowa-
nej zabudowy będzie następował staraniem 
i na koszt operatora sieci. 

10) w zakresie gospodarowania odpadami obowią-
zują następujące ustalenia: 
a) gospodarowanie odpadami należy prowa-
dzić zgodnie z obowiązującym gminnym pla-
nem gospodarki opadami; 

b) odpady komunalne – należy wywozić na 
zorganizowane gminne wysypisko odpadów 
komunalnych; 

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

d) masy ziemne przemieszczane podczas reali-
zacji inwestycji należy zagospodarować w 
celu ich wykorzystania do zagospodarowa-
nia terenu; masy te nie są odpadem w ro-
zumieniu przepisów odrębnych, w szcze-
gólności Ustawy o odpadach. 

11) w zakresie melioracji obowiązują następujące 
ustalenia: 
a) w przypadku naruszenia i uszkodzenia sieci 
drenarskiej należy natychmiast powiadomić 
zarządcę sieci drenarskiej oraz dokonać na-
prawy układu drenażowego pod nadzorem 
specjalisty ds. melioracji; 

b) przed przystąpieniem do prac w obrębie sie-
ci urządzes melioracji szczegółowych należy 
sporządzić dokumentację techniczną zawie-
rającą sposób jej odbudowy; 

c) ustala się obowiązek uzgodnienia prac koli-
dujących z urządzeniami melioracyjnymi  
z administratorem tych sieci; 

d) dopuszcza się realizację nowych rowów 
melioracyjnych oraz poszerzanie, zmianę 
przebiegu lub zarurowywanie odcinków ist-
niejących rowów na warunkach uzgodnio-
nych z ich zarządcami. 

§ 10 

Sposab i termina tamtzasowego zagospodarowania, 
urzsdzania i użatkowania terenaw 

W zakresie sposobów i terminów tymczasowego 
zagospodarowania, urządzania i użytkowania tere-
nów na obszarze objętym planem obowiązują na-
stępujące ustalenia: 
1) do czasu realizacji ustales planu zezwala się na 
dotychczasowe użytkowanie terenu; 

2) nie ustala się terminu ani szczególnych warun-
ków tymczasowego zagospodarowania terenu. 
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R o z d z i a ł   3 

Ustalenia sztzegajowe 

§ 11 

1. Ustala się teren zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej z dopuszczeniem usług, oznaczony 
symbolem 1MN. 

2. W zakresie przeznaczenia terenu obowiązują 
następujące ustalenia: 
1) przeznaczenie podstawowe terenu: zabudo-
wa  mieszkaniowa  jednorodzinna; 

2) przeznaczenie uzupełniające terenu: wbudo-
wane lokale usługowe. 

3. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego oraz parametrów i wskaźników 
kształtpowania zabudowy oraz zagospodarowa-
nia terenu obowiązują następujące ustalenia: 
1) nieprzekraczalne linie zabudowy ustala się 
jak na rysunku planu w odległościach: 
a) 8 metrów od linii rozgraniczającej drogi 
lokalnej 9KD-L; 

b) 10 metrów od granicy cieku wodnego; 
2) ustala się maksymalną wysokość budynków 
na 10 metrów; 

3) ustala się maksymalną liczbę kondygnacji 
naziemnych na 2; 

4) ustala się obowiązek realizacji budynków  
z symetrycznym dachem, o nachyleniu po-
łaci od 21º do 41º; krytym dachówką ce-
ramiczną lub materiałem imitującym da-
chówkę w kolorze ceglastym; 

1) dopuszcza się wydzielenie w budynku 
mieszkalnym jednorodzinnym jednego lokalu 
użytkowego o powierzchni całkowitej nie-
przekraczającej 30% powierzchni całkowitej 
budynku, przeznaczonej na usługi; 

6) od strony drogi publicznej obsługującej 
działkę ustala się zakaz realizacji ogrodzes z 
prefabrykowanych elementów betonowych 
i żelbetowych; 

7) ustala się zachowanie istniejących budyn-
ków mieszkalnych z możliwością remontu, 
przebudowy  i rozbudowy istniejących bu-
dynków oraz dopuszczenie realizacji no-
wych budynków, w tym garaży i budynków 
gospodarczych; 

8) wielkość powierzchni zabudowy istnieją-
cych i nowo realizowanych budynków w 
stosunku do powierzchni nieruchomości nie 
może być większa niż 0,3; 

9) ustala się, że udział powierzchni terenu bio-
logicznie czynnej w powierzchni terenu nie-
ruchomości nie może być mniejszy niż 0,1; 

10) rozbudowa lub przebudowa istniejących bu-
dynków nie może powodować przekrocze-
nia dopuszczalnej wysokości budynków 
wynoszącej 10 metrów, przekroczenia do-
puszczalnej liczby kondygnacji wynoszącej 
dwie kondygnacje oraz zmiany istniejących 
spadków głównych połaci dachowych; 

11) na terenie każdej nieruchomości z budyn-
kiem mieszkalnym należy zapewnić, co naj-
mniej dwa stałe miejsca postojowe; 

12) ustala się zakaz stosowania zewnętrznych 
okładzin elewacji z tworzyw sztucznych 
(np.siding). 

4. W zakresie szczególnych zasad i warunków sca-
lania i podziału nieruchomości obowiązuje na-
stępujące ustalenie: minimalną wielkość wydzie-
lonej działki budowlanej ustala się na 1000 m2. 

§ 12 

1. Ustala się tereny aktywności gospodarczej z 
obiektami produkcji składami, magazynami i 
usługami – oznaczone na rysunku planu symbo-
lem 2 P,U i  3 P,U.  

2. W zakresie przeznaczenia terenu obowiązują 
następujące ustalenia:  
1) przeznaczenie podstawowe terenu: obiekty  
produkcyjne, składy i magazyny, zabudowa 
usługowa; 

2) przeznaczenie uzupełniające terenu: sieci i 
urządzenia infrastruktury technicznej, komu-
nikacja wewnętrzna, parkingi; 

3) zakazuje się lokalizacji zakładów, które zaj-
mują się zbieraniem, unieszkodliwianiem i od-
zyskiem odpadów; 

4) zakazuje się lokalizacji wielkopowierzchnio-
wych obiektów handlowych. 

3. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego oraz parametrów i wskaźników 
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu obowiązują następujące ustalenia: 
1) nieprzekraczalne linie zabudowy ustala się 
jak na rysunku planu w odległościach: 
a) 21 metrów od linii rozgraniczającej drogi 
zbiorczej; 

b) 20 metrów od linii rozgraniczającej drogi 
głównej ruchu przyspieszonego; 

c) 20 metrów od linii rozgraniczającej drogi 
lokalnej; 

2) w zagospodarowaniu wyznaczonych kon-
trolowanych pasów terenu wzdłuż istnieją-
cych linii średniego napięcia należy 
uwzględnić strefy kontrolowane wzdłuż 
przewodów, wyznaczane przez zarządcę 
sieci zgodnie z przepisami odrębnymi; 

3) wielkość powierzchni zabudowy w stosun-
ku do powierzchni wydzielonych nierucho-
mości nie może być większa niż 0,7; 

4) ustala się, że udział powierzchni terenu bio-
logicznie czynnej w powierzchni terenu wy-
dzielonych nieruchomości nie może być 
mniejszy niż 0,11; 

1) maksymalna wysokość budynków nie może 
przekroczyć 30 metrów; 

6) maksymalna wysokość budowli nie może 
przekroczyć 99 metrów; 

7) nie ustala się szczególnych wymagas doty-
czących form dachów i rodzajów ich pokry-
cia; 

8) dopuszcza się lokalizację wielkogabaryto-
wych nośników reklamowych w odległości 
nie mniejszej niż wyznaczone w planie nie-
przekraczalne linie zabudowy, o wysoko-
ściach nie większych niż 20 metrów; 

9) nawierzchnie dróg wewnętrznych, placów 
manewrowych i miejsc parkingowych, nale-
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ży wykonać jako powierzchnie nieprzepusz-
czalne, a wody z tych nawierzchni po 
uprzednim zneutralizowaniu za pomocą se-
paratorów substancji ropopochodnych i in-
nych zanieczyszczes chemicznych odpro-
wadzić do zbiorników retencyjno-
odparowujących zlokalizowanych na terenie 
inwestora lub do kanalizacji deszczowej; 

10) realizację zjazdów i wjazdów na teren z dro-
gi zbiorczej  6KD-Z dopuszcza się z zacho-
waniem odległości nie mniejszych niż 110 
metrów od siebie oraz od istniejących 
skrzyżowas i włączes dróg wewnętrznych; 

11) zakazuje się realizacji wjazdów i zjazdów na 
drogę klasy głównej ruchu przyspieszonego 
oznaczonej na rysunku planu symbolem 
1KD-GP. 

4. W zakresie szczególnych zasad i warunków sca-
lania i podziału nieruchomości obowiązują na-
stępujące ustalenia: 
1) ustala się, że wielkość wydzielonej działki nie 
może być mniejsza niż 4000 m2; 

2) minimalną szerokość frontu działki ustala się 
na 40 metrów; 

3) warunki określone w pkt 1 i 2 nie obowiązują 
w przypadku wydzielania działek pod urzą-
dzenia infrastruktury technicznej (stacje 
transformatorowe, przepompownie ścieków 
itp) lub drogi wewnętrzne; 

4) w przypadku działek wydzielanych w głębi te-
renu, nieposiadających bezpośredniego do-
stępu do drogi publicznych, należy zapewnić 
dojazd wydzieloną drogą wewnętrzną o mi-
nimalnej szerokości 11 metrów w liniach roz-
graniczających lub przez ustanowienie słu-
żebności przejazdu; 

1) w przypadku braku możliwości kontynuowa-
nia przebiegu wydzielonej drogi wewnętrznej 
poza obszarem objętym planem należy za-
kosczyć ją placem manewrowym do zawra-
cania o parametrach zgodnych z wymogami 
przepisów odrębnych. 

§ 13 

1. Ustala się teren komunikacji kolejowej oraz tere-
ny aktywności gospodarczej z obiektami pro-
dukcji składami, magazynami i usługami- ozna-
czony na rysunku planu symbolem 4KK,P,U.  

2. W zakresie przeznaczenia terenu obowiązują 
następujące ustalenia:  
1) przeznaczenie podstawowe terenu: obiekty i 
urządzenia komunikacji kolejowej oraz ak-
tywności gospodarczej: obiekty  produkcyjne, 
składy i magazyny, zabudowa usługowa; 

2) przeznaczenie uzupełniające terenu: sieci i 
urządzenia infrastruktury technicznej, komu-
nikacja wewnętrzna, parkingi; 

3) zakazuje się lokalizacji zakładów, które zaj-
mują się zbieraniem, unieszkodliwianiem i od-
zyskiem odpadów; 

4) zakazuje się lokalizacji wielkopowierzchnio-
wych obiektów handlowych. 

3. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego oraz parametrów i wskaźników 

kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu obowiązują następujące ustalenia: 
1) nieprzekraczalne linie zabudowy ustala się 
w odległościach: 
a) 11 metrów od skrajnej krawędzi jezdni 
autostrady Ą4; 

b) 20 metrów od linii rozgraniczającej dróg 
zbiorczych; 

2) dopuszcza się realizację obiektów związa-
nych z komunikacją kolejową i jej obsługą, 
w tym bocznic kolejowych, zgodnie z prze-
pisami odrębnymi; 

3) ustala się zakaz lokalizacji wyłącznie obiek-
tów aktywności gospodarczej; 

4) wielkość powierzchni zabudowy w stosun-
ku do powierzchni wydzielonych nierucho-
mości nie może być większa niż 0,7; 

1) ustala się, że udział powierzchni terenu bio-
logicznie czynnej w powierzchni terenu wy-
dzielonych nieruchomości nie może być 
mniejszy niż 0,1; 

6) maksymalna wysokość budynków nie może 
przekroczyć 30 metrów; 

7) maksymalna wysokość budowli nie może 
przekroczyć 99 metrów; 

8) nie ustala się szczególnych wymagas doty-
czących form dachów i rodzajów ich pokry-
cia; 

9) dopuszcza się lokalizację wielkogabaryto-
wych nośników reklamowych w odległości 
nie mniejszej niż wyznaczone w planie nie-
przekraczalne linie zabudowy, o wysoko-
ściach nie większych niż 20 metrów; 

10) nawierzchnie dróg wewnętrznych, placów 
manewrowych i miejsc parkingowych, nale-
ży wykonać jako powierzchnie nieprzepusz-
czalne, a wody z tych nawierzchni po 
uprzednim zneutralizowaniu za pomocą se-
paratorów substancji ropopochodnych i in-
nych zanieczyszczes chemicznych odpro-
wadzić do zbiorników retencyjno-odparo-
wujących zlokalizowanych na terenie inwe-
stora lub do kanalizacji deszczowej; 

11) zakazuje się realizacji wjazdów i zjazdów na 
autostradę Ą-4. 

4. W zakresie szczególnych zasad i warunków sca-
lania i podziału nieruchomości obowiązują na-
stępujące ustalenia: 
1) ustala się zakaz podziału nieruchomości z za-
strzeżeniem pkt 2; 

2) warunek określony w pkt 1 nie obowiązuje w 
przypadku wydzielania nieruchomości pod 
urządzenia infrastruktury technicznej (stacje 
transformatorowe, przepompownie ścieków 
itp); 

3) w przypadku, o którym mowa w pkt 2, wy-
dzielania nieruchomości w głębi terenu, nie-
posiadających bezpośredniego dostępu do 
dróg publicznych, należy zapewnić dojazd 
przez ustanowienie służebności przejazdu; 

4) w przypadku braku możliwości kontynuowa-
nia przebiegu wydzielonej drogi wewnętrznej 
należy zakosczyć ją placem manewrowym do 
zawracania o parametrach zgodnych z wy-
mogami przepisów odrębnych. 
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§ 14 

1. Ustala się teren drogi publicznej – głównej ruchu 
przyspieszonego, oznaczonej na rysunku planu 
symbolem 1KD-GP. 

2. W zakresie przeznaczenia terenu obowiązują 
następujące ustalenia: 
1) przeznaczenie podstawowe terenu: droga 
główna ruchu przyspieszonego – docelowo 
dwujezdniowa o dwóch pasach ruchu w każ-
dą stronę; 

2) przeznaczenie uzupełniające terenu: sieci  
i urządzenia infrastruktury technicznej, zieles. 

3. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego oraz parametrów i wskaźników 
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu obowiązują następujące ustalenia: 
1) zakazuje się realizacji wjazdów i zjazdów  
z drogi na przyległe tereny aktywności go-
spodarczej; 

2) ustala się minimalną szerokość w liniach roz-
graniczających na 40 metrów. 

4. W zakresie wymagas wynikających z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych obowiązu-
ją następujące ustalenia: 
1) teren jednostki stanowi obszar przestrzeni 
publicznej; 

2) dopuszcza się realizację wydzielonych chod-
ników i ścieżek rowerowych oraz obiektów 
małej architektury, a także obiektów mają-
cych na celu zmniejszenie oddziaływania dro-
gi – zieleni izolacyjnej – szpalerów drzew,  
ekranów akustycznych; 

3) zakazuje się lokalizacji tymczasowych obiek-
tów usługowych oraz nośników reklamo-
wych. 

§ 11 

1. Ustala się teren drogi publicznej – zbiorczej, 
oznaczonej na rysunku planu symbolem 6KD-Z. 

2. W zakresie przeznaczenia terenu obowiązują 
następujące ustalenia: 
1) przeznaczenie podstawowe terenu: droga 
zbiorcza – docelowo dwujezdniowa o dwóch 
pasach ruchu w każdą stronę; 

2) przeznaczenie uzupełniające terenu: sieci i 
urządzenia infrastruktury technicznej, zieles. 

3. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego oraz parametrów i wskaźników 
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu obowiązują następujące ustalenia: 
1) dopuszcza się realizację zjazdów i wjazdów 
na tereny przyległe z zachowaniem odległości 
nie mniejszych niż 110 metrów od siebie oraz 
od istniejących skrzyżowas i włączes dróg 
wewnętrznych; 

2) ustala się minimalną szerokość w liniach roz-
graniczających na 10 metrów. 

4. W zakresie wymagas wynikających z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych obowiązu-
ją następujące ustalenia: 
1) teren jednostki stanowi obszar przestrzeni 
publicznej; 

2) na całej długości obowiązuje przynajmniej  
z jednej strony jezdni chodnik o szerokości 
minimum 1,1 metra; 

3) na całej długości obowiązuje realizacja ścieżki 
rowerowej o szerokości minimum 2,0 metry; 

4) dopuszcza się realizację obiektów małej archi-
tektury, a także obiektów mających na celu 
zmniejszenie oddziaływania drogi – zieleni 
izolacyjnej,  ekranów akustycznych; 

1) zakazuje się lokalizacji tymczasowych obiek-
tów usługowych oraz wielkogabarytowych 
nośników reklamowych. 

§ 16 

1. Ustala się teren drogi publicznej – zbiorczej, 
oznaczonej na rysunku planu symbolem 7KD-Z. 

2. W zakresie przeznaczenia terenu obowiązują 
następujące ustalenia: 
1) przeznaczenie podstawowe terenu: droga 
zbiorcza – docelowo dwujezdniowa o dwóch 
pasach ruchu w każdą stronę; 

2) przeznaczenie uzupełniające terenu: sieci  
i urządzenia infrastruktury technicznej, zieles. 

3. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego oraz parametrów i wskaźników 
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu obowiązują następujące ustalenia: 
1) zakazuje się realizacji budynków; 
2) dopuszcza się realizację zjazdów i wjazdów 
na tereny przyległe z zachowaniem odległości 
nie mniejszych niż 110 metrów od siebie oraz 
od istniejących skrzyżowas i włączes dróg 
wewnętrznych; 

3) ustala się minimalną szerokość w liniach roz-
graniczających na 31 metrów. 

4. W zakresie wymagas wynikających z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych obowiązu-
ją następujące ustalenia: 
1) teren jednostki stanowi obszar przestrzeni 
publicznej; 

2) na całej długości obowiązuje przynajmniej z 
jednej strony jezdni chodnik o szerokości mi-
nimum 1,1 metra; 

3) dopuszcza się realizację ścieżek rowerowych 
oraz obiektów małej architektury, a także 
obiektów mających na celu zmniejszenie od-
działywania drogi – zieleni izolacyjnej,  ekra-
nów akustycznych; 

4) zakazuje się lokalizacji tymczasowych obiek-
tów usługowych oraz wielkogabarytowych 
nośników reklamowych; 

§ 17 

1. Ustala się teren drogi publicznej – lokalnej, ozna-
czonej na rysunku planu symbolem 8KD-L. 

2. W zakresie przeznaczenia terenu obowiązują 
następujące ustalenia: 
1) przeznaczenie podstawowe terenu: droga lo-
kalna; 

2) przeznaczenie uzupełniające terenu: sieci  
i urządzenia infrastruktury technicznej, zieles. 

3. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego oraz parametrów i wskaźników 
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu obowiązują następujące ustalenia: 
1) dążyć należy do ograniczenia liczby wyjaz-
dów i wjazdów na tereny przyległe poprzez 
ich grupowanie; 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 86 –  10476  – Poz. 1806 

2) ustala się minimalną szerokość w liniach roz-
graniczających na 40 metrów. 

4. W zakresie wymagas wynikających z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych obowiązu-
ją następujące ustalenia: 
1) teren jednostki stanowi obszar przestrzeni 
publicznej; 

2) na całej długości obowiązuje przynajmniej  
z jednej strony jezdni chodnik o szerokości 
minimum 1,1 metra; 

3) na całej długości obowiązuje realizacja ścieżki 
rowerowej o szerokości minimum 2,0 metry; 

4) dopuszcza się realizację obiektów małej archi-
tektury, a także obiektów mających na celu 
zmniejszenie oddziaływania drogi – zieleni 
izolacyjnej,  ekranów akustycznych; 

1) zakazuje się lokalizacji tymczasowych obiek-
tów usługowych oraz wielkogabarytowych 
nośników reklamowych. 

§ 18 

1. Ustala się teren drogi publicznej – lokalnej, ozna-
czonej na rysunku planu symbolem 9KD-L. 

2. W zakresie przeznaczenia terenu obowiązują 
następujące ustalenia: 
1) przeznaczenie podstawowe terenu: droga lo-
kalna jednojezdniowa; 

2) przeznaczenie uzupełniające terenu: sieci  
i urządzenia infrastruktury technicznej, zieles. 

3. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego oraz parametrów i wskaźników 
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu obowiązują następujące ustalenia: 
1) dążyć należy do ograniczenia liczby wjazdów 
i wyjazdów na tereny przyległe poprzez ich 
grupowanie; 

2) ustala się minimalną szerokość w liniach roz-
graniczających na 12 metrów. 

4. W zakresie wymagas wynikających z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych obowiązu-
ją następujące ustalenia: 

1) teren jednostki stanowi obszar przestrzeni 
publicznej; 

2) na całej długości obowiązuje przynajmniej z 
jednej strony jezdni chodnik o szerokości mi-
nimum 1,1 metra; 

3) na całej długości obowiązuje realizacja ścieżki 
rowerowej o szerokości minimum 2,0 metry; 

4) dopuszcza się realizację obiektów małej archi-
tektury, a także obiektów mających na celu 
zmniejszenie oddziaływania drogi – zieleni 
izolacyjnej,  ekranów akustycznych; 

1) zakazuje się lokalizacji tymczasowych obiek-
tów usługowych oraz wielkogabarytowych 
nośników reklamowych. 

R o z d z i a ł   4 

Ustalenia końtowe 

§ 19 

Stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty,  
o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia  
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym, ustala się w wysokości 20%. 

§ 20 

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

§ 21 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od jej 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 
 
 

PRZnWODNICZDCI 
RĄDI MInJSKInJ 

 
ADAM KLIMCZAK 
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Zajstznik nr 1 do uthwaja Rada Mieuskieu 
w Kstath Wrotjawskith nr XXXI/283/09 
z dnia 27 marta 2009 r. (poz. 1806z 
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Zajstznik nr 2 do uthwaja Rada Mieuskieu 
w Kstath Wrotjawskith nr XXXI/283/09 
z dnia 27 marta 2009 r. (poz. 1806z 

 
 
 

Rozstrzagniętie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionath uwag wniesionath do prouektu 
mieustowego planu zagospodarowania przestrzennego 

 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Ką-
tach Wrocławskich ustala, co następuje: 
Do wyłożonego w dniach od 12 listopada 2008 r. do 1 grudnia 2008 r.do publicznego 
wglądu projektu planu wniesiono jedną uwagę, która została w całości uwzględniona, w 
związku z czym nie wystąpiła potrzeba rozstrzygnięć w powyższej sprawie. 

 
 
 
 
 

Zajstznik nr 3 do uthwaja Rada Mieuskieu 
w Kstath Wrotjawskith nr XXXI/283/09 
z dnia 27 marta 2009 r. (poz. 1806z 

 
 

Rozstrzagniętie o sposobie realizatui zapisanath w planie inwestatui z zakresu infrastruk-
tura tethnitzneu, ktare należs do zadań wjasnath gmina, oraz o zasadath ith finansowa-
nia  
                                zgodnie z przepisami o finansath publitznath 
 
1. Zgodnie z ustaleniami zawartymi w projekcie zmiany w miejscowym planie zagospoda-
rowania przestrzennego wsi Pietrzykowice i Nowa Wieś Wrocławska, gmina Kąty Wro-
cławskie, przedmiotem rozstrzygnięcia są inwestycje z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, które należą do zadas własnych gminy, polegające na wykupie gruntów pod 
budowę i poszerzenie ulic klas: głównej ruchu przyspieszonego, zbiorczych i  lokalnych 
oznaczonych na rysunku planu symbolami KD-GP, KD-Z, i KD-L  oraz na budowę  
i przebudowie tych ulic. 

2. Koszt uzależniony będzie od cen materiałów i usług obowiązujących w czasie realizacji 
inwestycji i ustalony zostanie w drodze przetargu publicznego na wykonanie inwestycji. 

3. Realizacja inwestycji zostanie sfinansowana z dochodów własnych gminy bądź innych 
źródeł finansowania przewidzianych przepisami o finansach publicznych. 
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1807 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH 
NR XXXI/284/09 

z dnia 27 marca 2009 r. 

w sprawie uthwalenia zmiana mieustowego planu zagospodarowania  
 przestrzennego wsi Sośnita-Rażaniet 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1191, z 2002 r. 
Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 118, Nr 113, poz. 984, Nr 113, poz. 1271, 
Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1168, 
z 2004 r. Nr 102, poz. 1011, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1719, 
z 2001 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 171, poz. 1417, 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), art. 3 i 20 ustawy z dnia ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, 
poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2001 r. Nr 113, 
poz. 914, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 41, poz. 319, Nr 221, poz. 
1631, z 2007 r. Nr 127, poz. 880), w związku z uchwałą Rady Miejskiej w 
Kątach Wrocławskich nr IV/29/07 z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wsi Sośnica-Różaniec oraz po stwierdzeniu zgodności ze 
„Studium uwarunkowas i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmi-
ny Kąty Wrocławskie” uchwalonym przez Radę Miejską w Kątach Wrocław-
skich uchwałą nr LVI/403/2006 z dnia 12 października 2006 r., uchwala się, 
co następuje: 

 
§ 1 

1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego wsi Sośnica-
Różaniec, zwaną dalej planem. 

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

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

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

R o z d z i a ł   I 

§ 2 

1. Plan obejmuje obszar położony w obrębie geode-
zyjnym wsi Sośnica-Różaniec położony przy dro-
dze wojewódzkiej nr 346 i autostradzie Ą4. 

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

§ 3 

Przedmiot ustales planu 
1. W planie określa się:  

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgrani-
czające tereny o różnym przeznaczeniu lub 
różnych zasadach zagospodarowania; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; 

1) wymagania wynikające z potrzeb kształto-
wania przestrzeni publicznej; 

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu,  
w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów  
i wskaźniki intensywności zabudowy; 

7) granice i sposoby zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegających ochronie, 
ustalonych na podstawie odrębnych przepi-
sów; 

8) szczegółowe zasady i warunki scalania  
i podziału nieruchomości objętych planem; 

9) szczególne warunki zagospodarowania te-
renów oraz ograniczenia w ich użytkowa-
niu; 

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury tech-
nicznej; 

11) tereny przeznaczone pod budowę obiektów 
handlowych, o których mowa w art. 10 
ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 23 marca 2003 
r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym; 

12) sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i użytkowania terenów; 

13) stawki procentowe, na podstawie których 
ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 
ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  
o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
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strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z póź-
niejszymi zmianami). 

2. W planie nie określa się:  
1) granic obszarów wymagających przeprowa-
dzenia scales i podziałów nieruchomości; 

2) granic obszarów rehabilitacji istniejącej zabu-
dowy i infrastruktury technicznej; 

3) granic obszarów wymagające przekształces 
lub rekultywacji; 

4) granic terenów służące organizacji imprez 
masowych; 

1) granic pomników zagłady oraz ich stref 
ochronnych, określone na podstawie ustawy 
z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów by-
łych hitlerowskich obozów zagłady. 

§ 4 

Ustalenia i oznatzenia planu 

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

3) nieprzekraczalne linie zabudowy, 
4) zakaz włączes komunikacyjnych. 

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

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

§ 1 

Wauaśnienie pouęl 

Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 
1. terenie – należy przez to rozumieć obszar wy-
znaczony na rysunku planu liniami rozgranicza-
jącymi, oznaczony symbolem określającym 
przeznaczenie podstawowe. 

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

3. przeznaczeniu podstawowym lub funkcji pod-
stawowej – należy przez to rozumieć takie 
przeznaczenie lub funkcję, która przeważa na 
danym terenie wydzielonym liniami rozgrani-
czającymi. 

4. przeznaczeniu dopuszczalnym lub funkcji do-
puszczalnej – należy przez to rozumieć rodzaje 
przeznaczenia lub funkcję inną niż podstawo-
wa, która stanowi uzupełnienie lub wzbogaca 
funkcję podstawową, jednocześnie nie kolidu-
jąc z nią lub nie wykluczając możliwości zago-
spodarowania terenu w sposób określony prze-
znaczeniem podstawowym. 

1. liniach rozgraniczających – należy przez to ro-
zumieć linie rozdzielające tereny o różnym 
przeznaczeniu (funkcji) lub różnych zasadach 
zagospodarowania. 

6. orientacyjnych liniach rozgraniczających – na-
leży przez to rozumieć linie wskazujące prze-

bieg drogi wewnętrznej, której szczegółowa lo-
kalizacja może być odmienna od wskazanej na 
rysunku planu z zachowaniem podstawowych 
parametrów określonych w ustaleniach planu; 
droga wewnętrzna może zostać wydzielona 
geodezyjnie lub ustalona na zasadzie służebno-
ści przejazdu; dopuszcza się również odstąpie-
nie od wydzielenia drogi wewnętrznej. 

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

8. orientacyjnych nieprzekraczalnych liniach za-
budowy – należy przez to rozumieć nieprzekra-
czalne linie zabudowy, których przebieg jest 
uzależniony jest od usytuowania orientacyj-
nych linii rozgraniczających. 

9. produkcji – należy przez to rozumieć obiekty  
i urządzenia związane z czynnościami wytwa-
rzania, składowania i magazynowania (w tym 
handlu hurtowego), przetwórstwa surowców i 
materiałów, realizowanymi w sposób niezagra-
żający środowisku przyrodniczemu oraz zdro-
wiu i życiu ludzi, niepowodującymi negatyw-
nego oddziaływania na terenach sąsiadujących 
o odmiennych funkcjach (ponadnormatywnych 
zanieczyszczes i zakłóces środowiska). 

10. usługach – należy przez to rozumieć funkcje 
terenów i obiektów: handlu, gastronomii i rze-
miosła, kultury i rozrywki, hoteli i moteli, insty-
tucji finansowych, ubezpieczeniowych, spo-
łecznych, gospodarczych i politycznych, jedno-
stek projektowych, środków masowej komuni-
kacji i łączności oraz innych, których powyższe 
grupy nie dotyczą bezpośrednio lub pośrednio, 
a mają charakter usługi, obsługi ośrodków dys-
pozycji pod warunkiem niepowodowania nega-
tywnego oddziaływania na terenach sąsiadują-
cych o odmiennych funkcjach, tj. ponadnorma-
tywnej emisji zanieczyszczes i hałasu. 

11. drogach wewnętrznych – należy rozumieć 
drogi niebędące drogami publicznymi, a sta-
nowiące dojazdy do terenów przeznaczonych 
na cele inwestycyjne, wydzielane i utrzymy-
wane zgodnie z wymogami przepisów odręb-
nych przez właściciela terenu. 

12. infrastrukturze technicznej – należy przez to 
rozumieć ogół podziemnych i nadziemnych 
urządzes liniowych i kubaturowych służących 
zaopatrzeniu w wodę, odprowadzeniu ścieków 
i wód opadowych, zaopatrzeniu w energię 
elektryczną, gaz i ciepło oraz łączności i tele-
komunikacji. 

13. urządzeniach towarzyszących – należy przez to 
rozumieć obiekty technicznego wyposażenia, 
dojazdy i dojścia, parkingi i garaże, budynki 
gospodarcze, wiaty i zadaszenia, małą archi-
tekturę oraz inne urządzenia pełniące służebną 
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rolę wobec funkcji określonych w przeznacze-
niu podstawowym lub dopuszczalnym. 

R o z d z i a ł   II 

Ustalenia ogalne 

§ 6 

Zasada othrona dziedzittwa kulturowego  
i zabatkaw oraz dabr kultura wspajtzesneu 

Ustala się następujące wymogi konserwatorskie w 
zakresie ochrony archeologicznej: 
1. inwestor zobowiązany jest do pisemnego po-
wiadomienia Dolnośląskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków o terminie rozpoczęcia  
i zakosczenia prac ziemnych z 7-dniowym wy-
przedzeniem. 

2. w przypadku wystąpienia zabytków i obiektów 
archeologicznych wymagane jest podjęcie ra-
towniczych badas wykopaliskowych, za pozwo-
leniem Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konser-
watora Zabytków. 

§ 7 

Sztzegalne warunki zagospodarowania terenaw 
oraz ogranitzenia w ith użatkowaniu 

Nie ustala się szczególnych warunków zagospoda-
rowania terenów oraz ograniczes w ich użytkowa-
niu. 

§ 8 

Zasada othrona środowiska, przaroda i krauobrazu 
kulturowego 

1. Obszar objęty planem położony jest w zasięgu 
Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GWZP  
nr 319 „Subzbiornik Prochowice – croda clą-
ska”, gromadzącego wody w trzeciorzędowych 
utworach porowych. 

2. Ustala się zakaz odprowadzania nieoczyszczo-
nych ścieków do wód podziemnych, gruntów 
oraz wód otwartych (rowów) oraz trwałego 
składowania i utylizacji surowców wtórnych, 
odpadów komunalnych i niebezpiecznych oraz 
substancji promieniotwórczych. 

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

§ 9 

Zasada modernizatui, rozbudowa i budowa  
sastemaw komunikatui i infrastruktura tethnitzneu 

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

2) W liniach rozgraniczających dróg dopuszcza 
się prowadzenie sieci infrastruktury technicz-
nej w uzgodnieniu z zarządcą drogi oraz na 

warunkach określonych w przepisach odręb-
nych. 
3) Jeżeli wydzielona działka budowlana grani-
czy z drogami o różnych klasach funkcjo-
nalnych – włączenie komunikacyjne należy 
wykonywać z drogi o niższej klasie funkcjo-
nalnej. 

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

1) Ustala się obowiązek zapewnienia w grani-
cach poszczególnych terenów odpowiedniej 
liczby miejsc postojowych, lecz nie mniej 
niż 1 stanowisko na 21 m2 powierzchni 
użytkowej lub 11 stanowisk na 100 zatrud-
nionych. 

6) W zależności od charakteru działalności w 
projektach zagospodarowania terenu po-
szczególnych inwestycji należy przewidzieć 
odpowiednią liczbę miejsc dla pojazdów cię-
żarowych oraz place manewrowe o parame-
trach odpowiadających rodzajowi transpor-
tu. 

2. Infrastruktura techniczna – zasady ogólne 
Dopuszcza się prowadzenie podziemnej lub na-
powietrznej infrastruktury technicznej przez te-
reny o innych funkcjach podstawowych, na 
warunkach uzgodnionych z właścicielem lub 
zarządcą terenu oraz zgodnie z przepisami od-
rębnymi. 

3. Zaopatrzenie w wodę 
1) Zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej 
na warunkach uzgodnionych z zarządcą sie-
ci. 

2) Dopuszcza się budowę indywidualnych ujęć 
wody. 

4. Kanalizacja sanitarna 
1) Docelowo odprowadzenie ścieków byto-
wych grawitacyjno-tłocznym systemem ka-
nalizacji sanitarnej Miasta Kąty Wrocław-
skie, zgodnie z przepisami odrębnymi i na 
warunkach uzgodnionych z zarządcą sieci. 

2) ccieki przemysłowe powstające w wyniku 
procesów technologicznych należy przed 
odprowadzeniem do kanalizacji sanitarnej 
oczyścić we własnych urządzeniach oczysz-
czających zlokalizowanych na terenie inwe-
stora. 

3) Do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej do-
puszcza się stosowanie indywidualnych 
rozwiązas w zakresie oczyszczania ścieków 
pod warunkiem spełnienia wymagas przepi-
sów odrębnych.  

1. Kanalizacja deszczowa 
1) Odprowadzenie wód opadowych z połaci 
dachowych i nawierzchni utwardzonych do 
kanalizacji deszczowej lub powierzchniowo 
z zastosowaniem studni chłonnych lub 
zbiorników retencyjno-odparowujących zlo-
kalizowanych na terenie inwestora. 
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2) Tereny, na których może dojść do zanie-
czyszczenia substancjami ropopochodnymi 
lub chemicznymi, należy utwardzić i skana-
lizować, zanieczyszczenia winny być zneu-
tralizowane na terenie inwestora przed ich 
odprowadzeniem do kanalizacji deszczowej 
lub odbiornika wód deszczowych. 

6. nlektroenergetyka 
1) Zasilanie odbiorców elektroenergetyczną 
siecią średniego lub niskiego napięcia. 

2) Dopuszcza się w miarę potrzeb lokalizację 
stacji transformatorowych sytuowanych na 
terenach inwestorów. 

7. Zaopatrzenie w gaz 
1) Dostawa gazu z rozdzielczej sieci gazowej, 
przyłączanie obiektów na zasadach określo-
nych w Prawie nnergetycznym, po spełnie-
niu warunków technicznych i ekonomicz-
nych przyłączenia. 

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

8. Zaopatrzenie w ciepło 
Zaopatrzenie z indywidualnych źródeł zaopa-
trzenia w ciepło, niepowodujących ponadnor-
matywnej emisji zanieczyszczes do atmosfery. 

9. Telekomunikacja 
Dostęp do usług telekomunikacyjnych kablową 
lub radiową siecią telekomunikacyjną. 

10. Gospodarka odpadami 
1) Odpady komunalne należy wywozić na zor-
ganizowane gminne wysypisko odpadów 
komunalnych. 

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

3) Masy ziemne przemieszczane podczas reali-
zacji inwestycji należy zagospodarować w 
celu ich wykorzystania do zagospodarowa-
nia terenu; masy te nie są odpadem w ro-
zumieniu przepisów odrębnych, w szcze-
gólności Ustawy o odpadach. 

11. Melioracje 
1) Przed przystąpieniem do prac w obrębie sie-
ci urządzes melioracji szczegółowych należy 
sporządzić dokumentację techniczną zawie-
rającą sposób jej odbudowy. 

2) Ustala się obowiązek uzgodnienia prac koli-
dujących z urządzeniami melioracyjnymi z 
administratorem tych sieci. 

3) Dopuszcza się realizację nowych rowów 
melioracyjnych. 

§ 10 

Tamtzasowe sposoba zagospodarowania,  
urzsdzania i użatkowania terenaw 

Nie ustala się terminu ani szczególnych warunków 
tymczasowego zagospodarowania terenu. 

R o z d z i a ł   III 

Ustalenia sztzegajowe 

§ 11 

ĄG – tereny aktywności gospodarczej, z urządze-
niami towarzyszącymi. 
1. Przeznaczenie podstawowe: 
1) produkcja. 
2) bazy obsługi transportu i logistyki, w tym 
składy, magazyny i stacje paliw. 

3) usługi, w tym wielkopowierzchniowe obiekty 
handlowe o powierzchni sprzedaży wynoszą-
cej od 400 m2 do 2000 m2. 

2. Przeznaczenie dopuszczalne: 
1) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, 
w tym zbiorniki wód opadowych, stacje 
transformatorowe itp. realizowane zgodnie w 
wymaganiami przepisów odrębnych. 

2) drogi publiczne i wewnętrzne. 
3. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej. 
Obowiązują warunki konserwatorskiej ochrony 
archeologicznej określone w § 1. 

4. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu. 
1) Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy 
zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu w 
odległościach: 
a) 18–43 m od linii rozgraniczającej auto-
strady Ą4, lecz nie mniej niż 11 m od 
skrajnej krawędzi jezdni autostrady, 

b) 20 m od linii rozgraniczającej drogi KDG 
1/2 (2/2), 

c) 11 m od linii rozgraniczającej drogi 
(KDL), 

d) 11 m od linii rozgraniczającej drogi KDL 
1/2, 

e) 21 m od linii rozgraniczającej drogi KDD 
1/2, 

f) 11 m od linii rozgraniczającej drogi KDg, 
g) 10–11 m od orientacyjnej linii rozgrani-
czającej drogi KDW (orientacyjna nie-
przekraczalna linia zabudowy). 

2) Linie zabudowy nie dotyczą lokalizowanych 
w granicach terenu obiektów dozoru (por-
tierni, wag), bram wjazdowych itp. 

3) W przypadku odstąpienia od wykonania 
drogi wewnętrznej KDW nieprzekraczalne 
linie zabudowy wyznaczone od tej drogi nie 
obowiązują, w takich przypadkach dla tere-
nu oznaczonego symbolem KDW obowiązu-
ją ustalenia jak dla terenu ĄG. 

4) Nie ustala się szczególnych wymagas doty-
czących form dachów i rodzajów ich pokry-
cia. 

1) Wysokość zabudowy kubaturowej nie może 
przekraczać 14 m, licząc od poziomu terenu 

6) Powierzchnia zabudowy (w tym utwardzone 
nawierzchnie, dojścia i dojazdy, parkingi 
itp.) – nie więcej niż 80% powierzchni 
działki lub terenu przeznaczonego pod in-
westycję, jeżeli inwestycja obejmuje kilka 
działek lub część jednej działki. 
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7) Powierzchnia terenów czynnych biologicz-
nie – nie mniej niż 20% powierzchni działki 
lub terenu przeznaczonego pod inwestycję, 
jeżeli inwestycja obejmuje kilka działek lub 
część jednej działki. 

8) Ustala się zakaz realizacji ogrodzes pełnych,  
z wyjątkiem murowanych przegród lokali-
zowanych na granicy działki lub terenu, sta-
nowiących obiekty ochrony przeciwpoża-
rowej. 

9) W przypadku realizacji drogi wewnętrznej 
KDW w bezpośrednim sąsiedztwie linii roz-
graniczającej autostrady Ą4 KDĄ 2/2 ustala 
się obowiązek wykonania zabezpieczes 
przed oślepieniem światłami pojazdów ko-
rzystających z autostrady Ą4 i drogi we-
wnętrznej KDW. 

10) Dopuszcza się lokalizację wielkogabaryto-
wych nośników reklamowych w odległości 
nie mniejszej niż wyznaczone w planie nie-
przekraczalne linie zabudowy, o wysoko-
ściach nie większych niż 14 m. 

11) Ustala się zakaz bezpośrednich włączes 
komunikacyjnych terenu ĄG do autostrady 
Ą4 KDĄ 2/2 oraz do dróg KDG 1/2 i (KDL 
1/2) w strefach oznaczonych na rysunku 
planu. 

1. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podzia-
łu nieruchomości. 
1) Dopuszcza się scalanie oraz podziały istnieją-
cych działek na odrębne tereny przeznaczone 
na cele produkcyjne lub usługowe z zacho-
waniem minimalnej powierzchni wydziela-
nych działek:  
a) w zabudowie usługowej minimum  
1000 m2, 

b) w zabudowie produkcyjnej minimum 
10000 m2. 

2) Warunki określone w pkt 1 nie obowiązują w 
przypadku wydzielania działek pod urządzenia 
infrastruktury technicznej (stacje transforma-
torowe, przepompownie ścieków itp), drogi 
wewnętrzne. 

3) Wielkość i parametry działki wydzielanej pod 
lokalizację stacji transformatorowej należy 
uzgodnić z zarządcą sieci elektroenergetycz-
nej. 

§ 12 

R – przeznaczenie podstawowe – teren rolny 
1. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego 
1) Ustala się zakaz lokalizacji zabudowy kubatu-
rowej. 

2) Ustala się zakaz lokalizacji telekomunikacyj-
nych masztów i wież antenowych oraz no-
śników reklamowych. 

3) Dopuszcza się lokalizację napowietrznych i 
podziemnych sieci infrastruktury technicznej 
oraz związanych z nimi urządzes. 

2. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej.  
Obowiązują warunki konserwatorskiej ochrony 
archeologicznej określone w § 6. 

§ 13 

KDĄ 2/2 – teren dróg publicznych – autostrada Ą4. 
Przeznaczenie podstawowe. 
Sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, zwią-
zanej z funkcjonowanie autostrady Ą4. 

§ 14 

KDG 1/2 – przeznaczenie podstawowe – teren 
drogi publicznej, o parametrach drogi głównej, 
ogólnodostępnej. 
1. Przeznaczenie dopuszczalne. 
Sieci i urządzenia infrastruktury technicznej re-
alizowane za zgodą zarządcy drogi i zgodnie w 
wymaganiami przepisów odrębnych, zieles urzą-
dzona. 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego oraz wymagania wynikające z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych. 
1) Ustala się zakaz lokalizacji trwałych i tymcza-
sowych obiektów usługowych (kioski, pawi-
lony itp.). 

2) Ustala się zakaz lokalizacji nośników rekla-
mowych. 

3. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu. 
Szerokość w liniach rozgraniczających: 
a) całkowita: 31 m (w tym poza obszarem obję-
tym planem) 

b) w granicach obszaru objętego planem: 20– 
–32 m 

c) przekrój ulicy: 1 jezdnia  z 2 pasami ruchu, 
docelowo 2 jezdnie po 2 pasy ruchu.  

§ 11 

KDL 1/2 – teren drogi publicznej, o parametrach 
drogi lokalnej, ogólnodostępnej. 
1. Przeznaczenie dopuszczalne. 
Sieci i urządzenia infrastruktury technicznej reali-
zowane za zgodą zarządcy drogi i zgodnie w 
wymaganiami przepisów odrębnych, zieles urzą-
dzona. 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego oraz wymagania wynikające z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych. 
1) Ustala się zakaz lokalizacji trwałych i tymcza-
sowych obiektów usługowych (kioski, pawi-
lony itp.). 

2) Ustala się zakaz lokalizacji nośników rekla-
mowych. 

3. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu. 
1) Szerokość w liniach rozgraniczających: 20 m. 
2) Przekrój ulicy: minimum 1 jezdnia z 2 pasami 
ruchu.  

§ 16 

KDW 1/2 – teren drogi wewnętrznej. 
1. Przeznaczenie dopuszczalne. 
1) Sieci i urządzenia infrastruktury technicznej 
realizowane za zgodą właściciela terenu  
i zgodnie w wymaganiami przepisów odręb-
nych, zieles urządzona. 

2) W przypadku odstąpienia od wykonania drogi 
wewnętrznej KDW obowiązują ustalenia jak 
dla terenu ĄG. 
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2. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu. 
1) Szerokość w liniach rozgraniczających: 20 m. 
2) Przekrój ulicy: minimum 1 jezdnia z 2 pasami 
ruchu. 

§ 17 

KDD 1/2 – teren drogi publicznej, o parametrach 
drogi dojazdowej, ogólnodostępnej 
1. Przeznaczenie podstawowe. 
Drogi publiczne. 

2. Przeznaczenie dopuszczalne. 
Sieci i urządzenia infrastruktury technicznej re-
alizowane za zgodą zarządcy drogi i zgodnie w 
wymaganiami przepisów odrębnych, zieles urzą-
dzona. 

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

2) Ustala się zakaz lokalizacji nośników rekla-
mowych. 

4. Parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu. 
1) Szerokość w liniach rozgraniczających 10 m. 
2) Przekrój ulicy: 1 jezdnia, 2 pasy ruchu. 

§ 18 

KDg – przeznaczenie podstawowe – droga gospo-
darcza transportu rolnego. 

R o z d z i a ł   IV 

Ustalenia końtowe 

§ 19 

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

§ 20 

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

§ 21 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRZnWODNICZDCI 
RĄDI MInJSKInJ 

 
ADAM KLIMCZAK 
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Zajstznik nr 1 do uthwaja Rada Mieuskieu 
w Kstath Wrotjawskith nr XXXI/284/09 
z dnia 27 marta 2009 r. (poz. 1807z 
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Zajstznik nr 2 do uthwaja Rada Mieuskieu 
w Kstath Wrotjawskith nr XXXI/284/09 
z dnia 27 marta 2009 r. (poz. 1807z 

 
 

ROZSTRZIGNIĘCIn 
o sposobie realizacji, zapisanych w zmianie miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego wsi Sośnica-Różaniec inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 
należą do zadas własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami  
                                               o finansach publicznych 
 
1. Zgodnie z ustaleniami planu zawartymi w treści uchwały ustala się realizację inwesty-
cji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadas własnych gminy, polega-
jących na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej oraz budowie drogi gmin-
nej. 

2. Ustala się, że źródłem finansowania inwestycji, o których mowa w pkt 1, będą: 
1) środki własne gminy, 
2) środki pozyskane z funduszy Unii nuropejskiej, 
3) środki pozyskane z Funduszu Ochrony crodowiska i Gospodarki Wodnej, 
4) kredyt bankowy, 
1) emisja obligacji komunalnych. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zajstznik nr 3 do uthwaja Rada Mieuskieu 
w Kstath Wrotjawskith nr XXXI/284/09 
z dnia 27 marta 2009 r. (poz. 1807z 

 
 

ROZSTRZIGNIĘCIn 
o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego wsi Sośnica-Różaniec podczas wyłożenia do publicznego 
                                                           wglądu 
 
Ze względu na brak uwag wniesionych do projektu planu podczas wyłożenia do publicz-
nego wglądu Rada Miejska w Kątach Wrocławskich nie dokonuje rozstrzygnięć wynikają-
cych z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717 z późniejszymi zmianami). 
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1808 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH 
NR XXXI/286/09 

z dnia 27 marca 2009 r. 

w sprawie uthwalenia zmiana mieustowego planu zagospodarowania  
przestrzennego miasta Ksta Wrotjawskie 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1191, z 2002 r. 
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 118, Nr 113, poz. 984, Nr 113, poz. 1271, 
Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1168, 
z 2004 r. Nr 102, poz. 1011, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1719, 
z 2001 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 171, poz. 1417, 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), art. 3 ust. 1 i art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, 
poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2001 r. Nr 113, 
poz. 914, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 41, poz. 319, Nr 221, 
poz. 1631, z 2007 r. Nr 127, poz. 880), w związku z uchwałą nr IV/27/07 
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 26 stycznia 2007 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego miasta Kąty Wrocławskie oraz po stwierdzeniu 
zgodności ze „Studium uwarunkowas i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Kąty Wrocławskie” uchwalonym uch wała nr 
LVI/403/2006 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 12 października 
2006 r. uchwala się, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego miasta Kąty Wro-
cławskie, obejmującą teren położony w sąsiedz-
twie stadionu sportowego przy ul. Zwycięstwa, 
zwaną dalej planem. 

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

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

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

R o z d z i a ł   I 

§ 2 

1. Plan obejmuje obszar położony na terenie miasta 
Kąty Wrocławskie w granicach części dz. 1 
Ą.M. 20, obręb Kąty Wrocławskie. 

2. Granicę obszaru objętego planem określono na 
rysunku planu w skali 1:1000, stanowiącym za-
łącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 3 

Przedmiot ustaleń planu 

1. W planie określa się: 

1) przeznaczenie terenu oraz linię rozgranicza-
jącą teren o określonym przeznaczeniu, 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego, 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego, 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, 

1) wymagania wynikające z potrzeb kształto-
wania przestrzeni publicznej, 

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu,  
w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów  
i wskaźniki intensywności zabudowy, 

7) granice i sposoby zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegających ochronie, 
ustalonych na podstawie odrębnych przepi-
sów, 

8) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury tech-
nicznej, 

9) sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i użytkowania terenów, 

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

2. W obszarze objętym planem planie nie zachodzi 
konieczność ustalenia szczególnych warunków 
zagospodarowania terenów oraz ograniczes w 
ich użytkowaniu. 

3. W planie nie określa się: 
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1) granic obszarów wymagających przeprowa-
dzenia scales i podziałów nieruchomości, 

2) granic obszarów rehabilitacji istniejącej zabu-
dowy i infrastruktury technicznej, 

3) granic obszarów wymagające przekształces 
lub rekultywacji, 

4) granic terenów przeznaczone pod budowę 
obiektów handlowych, o których mowa w 
art. 10 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 23 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, 

1) granic terenów służące organizacji imprez 
masowych, 

6) granic pomników zagłady oraz ich stref 
ochronnych, określone na podstawie ustawy 
z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów by-
łych hitlerowskich obozów zagłady. 

§ 4 

Ustalenia i oznatzenia planu 

1. Obowiązującymi ustaleniami planu są następują-
ce oznaczenia graficzne rysunku planu: 
1) granica obszaru objętego planem, 
2) linia rozgraniczająca terenu o określonym 
przeznaczeniu lub różnych zasadach zago-
spodarowania, wraz z oznaczeniem określa-
jącym przeznaczenie terenu. 

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

§ 1 

Wauaśnienie pouęl 

1. teren – należy przez to rozumieć obszar wyzna-
czony na rysunku planu liniami rozgraniczający-
mi, oznaczony symbolem określającym przezna-
czenie podstawowe, 

2. przeznaczenie podstawowe – należy przez to 
rozumieć takie przeznaczenie lub funkcję, która 
przeważa na danym terenie wydzielonym liniami 
rozgraniczającymi, 

3. przeznaczenie dopuszczalne – należy przez to 
rozumieć rodzaje przeznaczenia lub funkcję inną 
niż podstawowa, która stanowi uzupełnienie lub 
wzbogaca funkcję podstawową, jednocześnie 
nie kolidując z nią lub nie wykluczając możliwo-
ści zagospodarowania terenu w sposób określo-
ny przeznaczeniem podstawowym, 

4. linia rozgraniczająca – należy przez to rozumieć 
linię rozdzielającą tereny o różnym przeznaczeniu 
(funkcji) lub różnych zasadach zagospodarowa-
nia, 

1. infrastruktura techniczna – należy przez to ro-
zumieć ogół podziemnych i nadziemnych urzą-
dzes liniowych i kubaturowych służących zaopa-
trzeniu w wodę, odprowadzeniu ścieków i wód 
opadowych, zaopatrzeniu w energię elektryczną, 
gaz i ciepło oraz łączności i telekomunikacji, 

6. urządzenia towarzyszące – należy przez to ro-
zumieć obiekty technicznego wyposażenia, do-
jazdy i dojścia oraz inne urządzenia pełniące słu-
żebną rolę wobec funkcji określonych w prze-
znaczeniu podstawowym lub dopuszczalnym. 

R o z d z i a ł   II 

Ustalenia sztzegajowe 

§ 6 

U – teren usług, z urządzeniami towarzyszącymi. 
1. Przeznaczenie podstawowe: 
1) usługi handlu detalicznego (plac targowy), 
2) teren imprez plenerowych, wystaw i ekspo-
zycji, 

3) sport i rekreacja. 
2. Przeznaczenie dopuszczalne: 
1) zieles urządzona, 
2) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, 
3) drogi wewnętrzne, parking. 

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i kraj ob-
razu kulturowego. 
1) Obszar objęty planem położony jest w zasię-
gu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 
GWZP nr 319 „Subzbiornik Prochowice – 
croda cląska”, gromadzącego wody w trze-
ciorzędowych utworach porowych. 

2) Ustala się zakaz odprowadzania nieoczysz-
czonych ścieków do wód podziemnych i 
gruntów. 

3) Działalność prowadzona w granicach terenu 
objętego planem nie może powodować po-
nadnormatywnych obciążes środowiska 
uciążliwościami w zakresie hałasu, wibracji, 
emisji zanieczyszczes pyłowych i gazowych, 
zanieczyszczenia wód podziemnych i po-
wierzchniowych, promieniowania elektroma-
gnetycznego itp. poza granicami terenu, do 
którego inwestor posiada tytuł prawny. 

4) Ustala się jako dopuszczalny poziom hałasu 
wartość określoną w obowiązujących przepi-
sach odrębnych odpowiednio jak dla zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usłu-
gami rzemieślniczymi. 

4. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej. 
1) Obszar objęty planem położony jest w grani-
cach historycznego miasta Kąty Wrocławskie 
wpisanego do rejestru zabytków zgodnie z 
decyzją nr 447 z dnia 8 grudnia 1918 r., na 
terenie parku miejskiego ujętego w woje-
wódzkiej i gminnej ewidencji zabytków – 
ustala się obowiązek uzgodnienie wszelkich 
zamierzes budowlanych z Dolnośląskim Wo-
jewódzkim Konserwatorem Zabytków. 

2) Ustala się ochronę zabytków archeologicz-
nych występujących na terenie miejscowości 
o metryce średniowiecznej, w której obowią-
zują następujące wymogi konserwatorskie: 
a) zamierzenia inwestycyjne związane z pra-
cami ziemnymi należy uzgodnić z Dolno-
śląskim Wojewódzkim Konserwatorem 
Zabytków co do konieczności prowadze-
nia ich pod nadzorem archeologicznym i za 
pozwoleniem Dolnośląskiego Wojewódz-
kiego Konserwatora Zabytków, 

b) pozwolenie na prowadzenie ratowniczych 
badas archeologicznych należy uzyskać 
przed uzyskaniem pozwolenia na budowę, 
a dla robót niewymagających pozwolenia 
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na budowę przed zgłoszeniem wykonywa-
nia robót budowlanych. 

1. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego oraz wymagania wynikające z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych. 
1) Dopuszcza się wyłącznie lokalizację tymcza-
sowych obiektów budowlanych związanych z 
funkcją handlu (plac targowy) oraz obiektów 
małej architektury. 

2) Należy stosować naturalne materiały budow-
lane, w szczególności: kamies, drewno, ce-
gła, pokrycie dachówką ceramiczną (kar-
piówką w kolorze ceglastym) lub gontem. 

3) Ustala się zakaz realizacji ogrodzes z prefa-
brykatów betonowych. 

4) Ustala się zakaz lokalizacji wielkogabaryto-
wych nośników reklamowych. 

1) Ustala się zakaz lokalizacji telekomunikacyj-
nych wież antenowych. 

6. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu – wysokość tym-
czasowych obiektów budowlanych nie może 
przekraczać 4 m, licząc od poziomu terenu, 

7. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy sys-
temów komunikacji i infrastruktury technicznej 
1) Komunikacja – obsługa komunikacyjna terenu 
wjazdem z publicznego parkingu położonego 
poza obszarem objętym planem. 

2) Zaopatrzenie w wodę – zaopatrzenie w wodę 
z miejskiej sieci wodociągowej. 

3) Kanalizacja sanitarna – odprowadzenie ście-
ków do kanalizacji sanitarnej. 

4) Kanalizacja deszczowa – odprowadzenie wód 
opadowych z nawierzchni utwardzonych do 
kanalizacji deszczowej. 

1) nlektroenergetyka – zasilanie odbiorców ka-
blową siecią elektroenergetyczną. 

6) Zaopatrzenie w gaz – nie przewiduje się. 
7) Zaopatrzenie w ciepło – nie przewiduje się. 
8) Telekomunikacja – nie przewiduje się. 
9) Gospodarka odpadami – zgodnie z przepisami 
gminnymi. 

§ 7 

Tamtzasowe sposoba zagospodarowania,  
urzsdzania i użatkowania terenaw 

Nie ustala się terminu ani szczególnych warunków 
tymczasowego zagospodarowania terenu. 

R o z d z i a ł   III 

Ustalenia końtowe 

§ 8 

Ustala się stawkę służącą naliczeniu opłaty, o której 
mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym – w wysokości 1%. 

§ 9 

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

§ 10 

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

PRZnWODNICZDCI 
RĄDI MInJSKInJ 

 
ADAM KLIMCZAK 
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Zajstznik nr 1 do uthwaja Rada Mieuskieu 
w Katath Wrotjawskith nr XXXI/286/09  
z dnia 27 marta 2009 r. (poz. 1808z 
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Zajstznik nr 2 do uthwaja Rada Mieuskieu 
w Katath Wrotjawskith nr XXXI/286/09  
z dnia 27 marta 2009 r. (poz. 1808z 

 
 

ROZSTRZIGNIĘCIn 
 

o sposobie realizacji, zapisanych w zmianie miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego miasta Kąty Wrocławskie, obejmującą teren położony w sąsiedztwie stadionu 
sportowego przy ul. Zwycięskiej, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które na-
leżą do zadas własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami  
                                               o finansach publicznych 
 
1. Zgodnie z ustaleniami planu zawartymi w treści uchwały ustala się realizację inwesty-
cji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadas własnych gminy polegają-
cych na realizacji placu targowego. 

2. Ustala się, że źródłem finansowania inwestycji, o których mowa w pkt 1, będą: 
1) środki własne gminy, 
2) środki pozyskane z funduszy Unii nuropejskiej, 
3) środki pozyskane z Funduszu Ochrony crodowiska i Gospodarki Wodnej, 
4) kredyt bankowy, 
1) emisja obligacji komunalnych. 

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

 
 
 

Zajstznik nr 3 do uthwaja Rada Mieuskieu 
w Katath Wrotjawskith nr XXXI/286/09  
z dnia 27 marta 2009 r. (poz. 1808z 

 
 

ROZSTRZIGNIĘCIn 
 

o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego miasta Kąty Wrocławskie, obejmującą teren położony  
w sąsiedztwie stadionu sportowego przy ul. Zwycięskiej, podczas wyłożenia do  
                                                  publicznego wglądu 
 
Ze względu na brak uwag wniesionych do projektu planu podczas wyłożenia do publicz-
nego wglądu Rada Miejska w Kątach Wrocławskich nie dokonuje rozstrzygnięć wynikają-
cych 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). 

 
 
 
 

1809 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH 
NR XXXII/297/09 

z dnia 28 kwietnia 2009 r. 

w sprawie nadania nazwa ulita w  Mokronosie  Dolnam 

 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. 1191, z 2002 r.  
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 118, Nr 113, poz. 984, Nr 113, poz.1271, 
Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1168  
oraz  z 2004 r. Nr 102, poz. 1011 i Nr 116, poz. 1203, z 2001 r. Nr 172, 
poz. 1441, Nr 171, poz. 1417, z 2006 r. Dz. U. Nr 17, poz. 128, Nr 181, 
poz. 1337, z 2007 r. Dz. U Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, 
poz. 1218, z 2008 r. Nr 180,  poz. 1111, Nr 223, poz. 1418)  Rada  Miej-
ska w Kątach Wrocławskich uchwala, co następuje: 
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§ 1 

1. Nadaje się nazwę powstałej ulicy w Mokronosie 
Dolnym: 
ul. Szczęśliwa w granicach działki nr 41/10, 
41/16 i 99/1 

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

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi  
Miasta i Gminy  Kąty Wrocławskie. 

§ 3 

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

PRZnWODNICZDCI 
RĄDI MInJSKInJ 

 
ADAM KLIMCZAK 
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Zajstznik nr 1 do uthwaja Rada Mieuskieu 
w Kstath Wrotjawskith nr XXXII/297/09 
z dnia 28 kwietnia 2009 r. (poz. 1809z 
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1810 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH 
NR XXXII/298/09 

z dnia 28 kwietnia 2009 r. 

w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomota Spojetzneu w Kstath 
Wrotjawskith  do podeumowania dziajań wobet djużnikaw alimentataunath 

 Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-
dzie gminnym  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1191, z 2002 r. Nr 23, 
poz. 220, Nr 62, poz. 118, Nr 113, poz. 984, Nr 113, poz. 1271 i Nr 214, 
poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1168, z 2004 r. 
Nr 102, poz. 1011, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1719 z 2001 r. Nr 
172, poz. 1441 i Nr 171, poz. 1417, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, 
poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, 
poz. 1218 z 2008 roku Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1418) Rada Miej-
ska uchwala: 

 
 

§ 1 

Upoważnia się Kierownika Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Kątach Wrocławskich do podejmowania 
działas wobec dłużników alimentacyjnych, o któ-
rych mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r.  
o pomocy osobom uprawnionym do alimentów  
(Dz. U. z 2007 r.  Nr 192, poz. 1378, Dz. U.  
z 2009 r. Nr 1, poz. 7 i Nr 6, poz. 33). 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie 14 dni od daty ogłosze-
nia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolno-
śląskiego.  
 
 
 

PRZnWODNICZDCI 
RĄDI MInJSKInJ 

 
ADAM KLIMCZAK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1811 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU  
NR XXXIV/336/2009 

z dnia 26 marca 2009 r. 

w sprawie reorganizatui Kjodzkiego Ośrodka Kultura w Kjodzku 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 
1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1191 ze zm.)1, art. 9, 11 i 13 ustawy z dnia 21 października 1991 r. 
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz. U. 
z 2001 r. Nr 13, poz. 123 ze zm.)2, art. 19 ustawy z dnia 30 czerwca 
2001 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 249, poz. 2104 ze 
zm.)3 oraz uchwały nr XXXIV/331/2009 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 
26 marca 2009 r. w sprawie likwidacji Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłodz-
ku, Rada Miejska w Kłodzku uchwala, co następuje: 
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§ 1 

Z dniem 1 maja 2009 r. zmienia się nazwę instytu-
cji kultury z Kłodzkiego Ośrodka Kultury z siedzibą 
w Kłodzku przy Placu Jagiełły 1 na Kłodzkie Cen-
trum Kultury, Sportu i Rekreacji z siedzibą w Kłodz-
ku przy Placu Jagiełły 1. 

§ 2 

Cel i zakres działania oraz struktury organizacyjne 
określa statut instytucji kultury, stanowiący załącz-
nik do uchwały. 

§ 3 

Uchyla się ust. 2 w § 1 uchwały nr XVII/130/2003  
Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 27 listopada 2003 
r. w sprawie połączenia dwóch instytucji kultury: 

Centrum ndukacji Kulturalnej i Kłodzkiego Ośrodka 
Kultury i utworzenia jednej instytucji kultury. 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta Kłodzka. 

§ 1 

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

PRZnWODNICZDCI 
RĄDI MInJSKInJ 

 
PIOTR BRZOSTOWICZ

_________________ 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 118, Nr 113, 

poz. 984, Nr 113, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1168, Dz. U. z 2004 r.  
Nr 102, poz. 1011, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2001 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 171, poz. 1417, Dz. U. z 2006 r. Nr 17,  
poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, 
poz. 1111, Nr 223, poz. 1418. 

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 364, Dz. U. z 2003 r. Nr 162, 
poz. 1168, Nr 213, poz. 2081, Dz. U. z 2004 r. Nr 11, poz. 96, Nr 261, poz. 2198, Dz. U. z 2001. Nr 131, poz. 1091, Nr 132, 
poz. 1111, Dz. U. z 2006 r. Nr 227, poz. 1618.  

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006 r.  
Nr 41, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 249. 1832, Dz. U. z 2007 r. 
Nr 88, poz. 187, Nr 111, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Nr 82, poz. 160, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209,  
poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Dz. U. z 2009 Nr 19, poz. 100. 

 
 

Zajstznik do uthwaja Rada Mieuskieu  
w Kjodzku nr XXXIV/336/2009 z dnia  
26 marta 2009 r. (poz. 1811z 

 
 

STATUT KŁODZKIEGO CENTRUM KULTURY, SPORTU I REKREACJI W KŁODZKU 
 

R O Z D Z I Ą Ł   I 

Postanowienia ogalne 

§ 1 

Kjodzkie Centrum Kultura, Sportu i Rekreatui  
w Kłodzku zwany dalej Centrum, jest miejską insty-
tucją kultury, działającą w szczególności na pod-
stawie: 
1. Ustawy o samorządzie gminnym. 
2. Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działal-
ności kulturalnej. 

3. Ustawy o finansach publicznych. 
4. Statutu Gminy Miejskiej Kłodzko. 
1. Niniejszego statutu. 

§ 2 

1. Centrum jest samorządową instytucją kultury 
posiadającą osobowość prawną. 

2. Organizatorem Centrum jest Gmina Miejska 
Kłodzko. 

3. Centrum jest wpisany do rejestru instytucji kul-
tury, prowadzonego przez organizatora. 

§ 3 

1. Siedzibą i terenem działania Centrum jest miasto 
Kłodzko.  

2. Centrum posiada możliwość działania na terenie 
województwa dolnośląskiego i całej Polski,  
a także poza granicami kraju. 

§ 4 

1. Centrum używa własnych pieczęci zgodnie  
z obowiązującymi przepisami. 

R O Z D Z I Ą Ł   II 

Cel i zakres dziajalnośti Kjodzkiego Centrum 
Kultura, Sportu i Rekreatui 

§ 1 

Centrum jest jednostką organizacyjną nienastawio-
ną na osiąganie zysku, której głównym celem jest 
działalność kulturalna, sportowo-rekreacyjna i in-
formacyjna. 

§ 6 

Głównymi celami Centrum są: 
1. Pozyskiwanie i przygotowanie społeczności lo-
kalnej do aktywnego uczestnictwa w kulturze. 

2. Prowadzenie wielokierunkowej działalności roz-
wijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne 
mieszkasców Gminy Miejskiej Kłodzko. 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 86 –  10496  – Poz. 1811  

3. Upowszechnianie i promocja kultury lokalnej w 
kraju i poza jego granicami. 

4. Gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, 
ochrona i udostępnianie dóbr kultury. 

1. Tworzenie warunków dla rozwoju i działalności 
różnych form kulturalnych. 

6. Rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie po-
trzeb oraz zainteresowas kulturalnych i sporto-
wo-rekreacyjnych. 

7. Utrwalanie dziedzictwa tradycji kulturalnych i 
sportowych oraz udostępnianie humanistycz-
nych treści kultury ogólnoludzkiej i ogólnonaro-
dowej. 

8. Wzbogacanie dorobku kultury Gminy Miejskiej 
Kłodzko.   

§ 7 

Do podstawowych zadas Centrum należy: 
1. rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie po-
trzeb i zainteresowas kulturalnych, artystycz-
nych, sportowych, rekreacyjnych i turystycz-
nych, 

2. udostępnianie i prezentowanie wartości i treści 
kultury, 

3. prowadzenie działalności ekspozycyjnej, wy-
dawniczej i wystawienniczej, 

4. stwarzanie warunków dla rozwoju twórczości 
kulturalnej jednostek i grup społecznych, 

1. wychowanie i edukacja kulturalna i sportowa, 
6. inspirowanie, organizowanie i wspieranie róż-
nych form kulturalnego wypoczynku i zagospo-
darowania czasu wolnego dzieci, młodzieży i do-
rosłych, 

7. wsparcie dla inicjatyw społecznych, kulturalnych 
i sportowych, 

8. zapewnienie optymalnego wykorzystania bazy 
kulturalnej, sportowej, rekreacyjnej, turystycz-
nej, hotelarskiej i gastronomicznej, 

9. doskonalenie uczestników amatorskiego ruchu 
artystycznego. 

§ 8 

1. Centrum w realizacji swoich zadas współdziała z 
instytucjami kultury, oświaty, sportu, turystyki, 
instytucjami artystycznymi, impresariatami, or-
ganizacjami, fundacjami i stowarzyszeniami spo-
łeczno-kulturalnymi oraz innymi instytucjami i 
organizacjami krajowymi i zagranicznymi. 

§ 9 

Odpowiadając na potrzeby środowiska, w ramach 
posiadanych możliwości, Centrum prowadzi swoją 
działalność statutową na zasadach określonych w 
odrębnych przepisach, między innymi w następują-
cych formach: 
1. organizowanie spektakli, seansów filmowych, 
koncertów, spotkas, wystaw, ekspozycji, za-
wodów, konkursów oraz imprez oświatowych i 
plenerowych, 

2. prowadzenie kółek, zespołów i sekcji zaintere-
sowas, a także ognisk pracy artystycznej, 

3. organizowanie festiwali, imprez rozrywkowych 
i rekreacyjnych oraz przeglądów, zawodów i 
konkursów,  

4. szkolenie kadry instruktorów i kierowanie ich 
do prowadzenia zajęć kulturalnych, 

1. organizowanie wycieczek, rajdów i imprez re-
kreacyjno-krajoznawczych, 

6. organizowanie wypoczynku dzieci, młodzieży i 
dorosłych, 

7. świadczenie usług fotograficznych, filmowych, 
plastycznych oraz innych z zakresu kultury, 

8. prowadzenie kursów, szkoles, warsztatów i 
form doskonalenia oraz działalności instrukta-
żowo-metodycznej, 

9. świadczenie usług w zakresie wynajmu lokali, 
bazy noclegowej, turystycznej i sprzętowej, 

10. organizowanie imprez zleconych, 
11. prowadzenie bazy noclegowo-gastronomicznej, 
12. prowadzenie działalności wydawniczej, 
13. prowadzenie sprzedaży artykułów użytku kul-

turalnego i sportowego, 
14. prowadzenie działalności marketingowej 

wszystkich form działalności Centrum,  
11. prowadzenie działalności promocyjnej poprzez 

publikację materiałów prasowych, audycji ra-
diowo-telewizyjnych oraz innych form propagu-
jących ważne wydarzenia w mieście,  

16. promowanie walorów turystycznych miasta i 
regionu, 

17. współpraca transgraniczna w zakresie kultury i 
sportu oraz współpraca z miastami partnerskimi, 

18. pozyskanie pozabudżetowych środków finan-
sowych na realizację celów statutowych, 

19. prowadzenie innej działalności dochodowej. 

R O Z D Z I Ą Ł   III 

Zarzsdzanie i organizatua 

§ 10 

1. Centrum zarządza dyrektor, którego powołuje i 
odwołuje Burmistrz Miasta Kłodzka w trybie 
określonym w obowiązujących przepisach. 

2. Dyrektor zarządza całością mienia Centrum i 
podejmuje decyzje finansowe do wysokości po-
siadanych środków w oparciu o plan finansowy. 

3. Do zadas dyrektora należy realizacja statutu 
Centrum, a w szczególności: 
a) nadawanie regulaminu organizacyjnego, 
b) ustalanie głównych kierunków działalności, 
c) zarządzanie zasobem ludzkim Centrum,  
d) zarządzanie majątkiem i prowadzenie gospo-
darki finansowej, 

e) reprezentowanie Centrum na zewnątrz, 
f) sprawowanie ogólnego nadzoru nad działal-
nością wewnętrzną i zewnętrzną Centrum. 

4. Organizację wewnętrzną Centrum  określa Regu-
lamin Organizacyjny nadany przez dyrektora po 
zasięgnięciu opinii organizacji związkowych.  

1. Dyrektor zarządza Centrum przy pomocy za-
stępców dyrektora powołanych zgodnie z od-
rębnymi przepisami. 

6. Zastępcy dyrektora kierują powierzonymi spra-
wami oraz zastępują dyrektora.  

R O Z D Z I Ą Ł   IV 

Gospodarka finansowa 

§ 11 

1. Centrum jest instytucją kultury prowadzącą go-
spodarkę finansową na zasadach określonych  
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w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu dzia-
łalności kulturalnej. 

2. Centrum gospodaruje samodzielnie przydzielo-
nym i nabytym mieniem oraz prowadzi samo-
dzielną gospodarkę w ramach posiadanych środ-
ków kierując się zasadami ich efektywnego wy-
korzystania. 

3. Działalność Centrum jest finansowana z dotacji 
organizatora, z dochodów własnych, ze środków 
otrzymywanych od osób prawnych i fizycznych 
oraz innych źródeł. 

4. Centrum może prowadzić także inną niż kultu-
ralna, sportowa i promocyjna działalność w za-
kresie zbieżnym z jego działalnością podstawo-
wą, a środki uzyskane z tej działalności wyko-
rzystywać na cele statutowe. 

§ 12 

Podstawą gospodarki finansowej Centrum jest 
roczny plan finansowy zatwierdzony przez dyrekto-
ra, sporządzony z zachowaniem wysokości rocznej 
dotacji. 

§ 13 

Centrum posiada odrębny rachunek bankowy. 

§ 14 

1. Szczegółowe zasady prowadzenia rachunkowo-
ści i gospodarki finansowej określają odrębne 
przepisy. 

2. W oparciu o odrębne przepisy Centrum może 
prowadzić inne rodzaje działalności gospodar-
czej, a uzyskane środki z tej działalności może 
wykorzystywać na cele bieżące i statutowe. 

§ 11 

Pracownicy Centrum wynagradzani są na podsta-
wie regulaminu wynagradzania pracowników. 

R O Z D Z I Ą Ł   V 

Postanowienia końtowe 

§ 16 

1. Przekształcenie lub likwidacja Centrum następuje 
na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Kłodzku 
z zachowaniem trybu obowiązującego dla insty-
tucji kultury. 

2. Zmiana lub nadanie nowego statutu Centrum 
następuje w drodze uchwały Rady Miejskiej w 
Kłodzku.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1812 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KŁODZKU  
NR XXXV/352/2009 

z dnia 23 kwietnia 2009 r. 

w sprawie ustalenia stajath obwodaw gjosowania, ith granit i numeraw 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1191 z późn. zm.)1 w związku z art. 30 ust. 2, 2a i 3 ustawy z dnia 
16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików 
województw (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1147 z późn. 
zm.)2  na wniosek Burmistrza Miasta Rada Miejska w Kłodzku uchwala, 
co następuje: 
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§ 1 

Dokonuje się podziału miasta Kłodzka na stałe ob-
wody głosowania oraz ustala się ich granice i nu-
mery zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Traci moc uchwała nr XXXII/204/2000 Rady Miej-
skiej w Kłodzku z dnia 17 sierpnia 2000 r. w spra-
wie podziału miasta Kłodzka na obwody głosowa-
nia. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta Kłodzka. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podle-
ga ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Dolnośląskiego i wywieszeniu na tablicy ogło-
szes Urzędu Miejskiego w Kłodzku oraz ogłoszeniu 
w Biuletynie Informacji Publicznej. 
 
 

PRZnWODNICZDCI 
RĄDI MInJSKInJ 

 
PIOTR BRZOSTOWICZ 

______________________ 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 118, Nr 113, 

poz. 984, Nr 113, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1168, Dz. U. z 2004 r.  
Nr 102, poz. 1011, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2001 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 171, poz. 1417, Dz. U. z 2006 r. Nr 17,  
poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327. Nr 138, poz. 974, Dz. U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, Dz. U.  
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1418.  

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2004 r. Nr 21, poz. 219, Nr 102, poz. 1011,  
Nr 167, poz. 1760, Dz. U. z 2001 r. Nr 171, poz. 1417, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1011, 
Nr 119, poz. 1127, Nr 218, poz. 1192, Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 112, poz. 766, Dz. U. z 2008 r. Nr 96, poz. 607, 
Nr 180, poz. 1111.  
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Zajstznik nr 1 do uthwaja Rada Mieuskieu 
w Kjodzku nr XXXV/352/2009 z dnia  
23 kwietnia 2009 r. (poz. 1812z 
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1813 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W LEGNICY 
NR XXXVI/324/09 

z dnia 30 marca 2009 r. 

w sprawie uthwalenia mieustowego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenu pojożonego na osiedlu Piekara w Legnita – reuonu ulita 
                                  Wierzańskiego i Gajtzańskiego 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1191, z 2002 r. 
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 118, Nr 113, poz. 984, Nr 113, poz. 1271 
i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1168, 
z 2004 r. Nr 102, poz. 1011, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1719, 
z 2001 r. Nr 172. poz. 1441 i Nr 171, poz. 1417, z 2006 r. Nr 17, 
poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 
i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1418) oraz 
art. 11 ust. 1 i 2 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; 
z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; z 2001 r. Nr 113, poz. 914 
i Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 41, poz. 319, Nr 221, poz. 1631 
i z 2007 r. Nr 127 poz. 880), w związku z uchwałą nr XIX/180/07 Rady 
Miejskiej Legnicy z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie przystąpienia do spo-
rządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu poło-
żonego na osiedlu Piekary w Legnicy – rejonu ulicy Wierzysskiego i Gałczys-
skiego, po stwierdzeniu zgodności projektu planu z ustaleniami studium 
uwarunkowas i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta, 
uchwala się, co następuje: 

 
R O Z D Z I Ą Ł   I 

PRZEPISY OGÓLNE 

§ 1 

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego terenu położonego na osiedlu 
Piekary w Legnicy – rejonu ulicy Wierzysskiego i 
Gałczysskiego, w granicach określonych na ry-
sunku planu, stanowiącym załącznik nr 1 do ni-
niejszej uchwały. 

2. Ustalenia planu zawarte są: 
1) w tekście uchwały 
2) w rysunku planu w skali 1:1000 stanowią-
cym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

3. Integralną częścią niniejszej uchwały są: 
1) załącznik nr 2 – „Sposób realizacji inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej ustalo-
nych w planie należących do zadas własnych 
gminy”, 

2) załącznik nr 3 – „Rozstrzygnięcie o sposobie 
rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu”. 

§ 2 

Ilekroć w dalszej części uchwały jest mowa o: 
1) planie – należy przez to rozumieć miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego o któ-
rym mowa w § 1., 

2) rasunku planu – należy przez to rozumieć ry-
sunek planu na mapie w skali 1:1000, 

3) przeznatzeniu podstawowam – należy przez to 
rozumieć takie przeznaczenie terenu, które 
winno przeważać na danym terenie wyznaczo-
nym liniami rozgraniczającymi, 

4) przeznatzeniu dopusztzalnam – należy przez 
to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż 
podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają 
funkcje podstawowe, 

1) terenie – należy przez to rozumieć obszar wy-
dzielony na rysunku planu liniami rozgranicza-
jącymi,  

6) liniath rozgranitzaustath – należy przez to ro-
zumieć linie, które rozgraniczają tereny o róż-
nym przeznaczeniu lub różnych zasadach za-
gospodarowania, 

7) linii zabudowa nieprzekratzalneu – należy przez 
to rozumieć linię, której elementy zabudowy 
nie mogą przekraczać o więcej niż: 
– 1,0 m – dla okapów i gzymsów,  
– 2,1 m – dla balkonów, galerii, werand, ta-
rasów lub schodów zewnętrznych. 

Ustalenie nie dotyczy obiektów zlokalizowa-
nych w całości w gruncie, 

8) obiektath i urzsdzeniath towarzaszstath – na-
leży przez to rozumieć urządzenia techniczne 
zapewniające możliwość użytkowania obiektu 
zgodnie z jego przeznaczeniem, w myśl przepi-
sów Prawa budowlanego, 

9) litzbie kondagnatui – należy przez to rozumieć 
liczbę kondygnacji nadziemnych budynku o 
wysokości standardowej dla danej funkcji, 
wraz z poddaszem użytkowym (przeznaczo-
nym na pobyt ludzi) z wyłączeniem piwnic i su-
teren, 

10) wasokośl zabudowa – należy  przez to rozu-
mieć wysokość mierzoną od poziomu terenu 
przed głównym wejściem do budynku do naj-
wyżej położonej krawędzi dachu (kalenicy) lub 
punktu zbiegu połaci dachowych, 
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11) nieruthomośti – należy przez to rozumieć nie-
ruchomość gruntową – grunt (tj. jedną lub 
więcej graniczących ze sobą działek gruntu 
wraz z częściami składowymi) stanowiący od-
rębny przedmiot własności – własność jednego 
podmiotu (osoby fizycznej lub prawnej), oto-
czony od zewnątrz gruntami innych podmio-
tów, 

12) dziajte gruntu – należy przez to rozumieć nie-
podzieloną, ciągłą część powierzchni ziemskiej 
stanowiącą część lub całość nieruchomości 
gruntowej, 

13) wskaźniku zabudowa – rozumie się przez to 
wartość stosunku powierzchni zabudowy do 
powierzchni nieruchomości, 

14) wskaźnik intensawnośti zabudowa – rozumie 
się przez to stosunek powierzchni całkowitej 
zabudowy – sumy wszystkich kondygnacji 
nadziemnych obiektów kubaturowych zlokali-
zowanych na nieruchomości, łącznie z po-
wierzchnią ogólną poddasza liczoną wg obo-
wiązujących przepisów, do powierzchni nieru-
chomości, 

11) wskaźnik powierzthni biologitznie tzanneu – 
rozumie się przez to wartość stosunku po-
wierzchni niezabudowanej oraz nieutwardzo-
nej, pokrytej roślinnością lub wodą powierzch-
niową, do powierzchni nieruchomości, 

16) drodze wewnętrzneu – należy przez to rozu-
mieć wydzieloną geodezyjnie działkę gruntu 
będąca własnością lub współwłasnością osób 
fizycznych lub prawnych, umożliwiającą sko-
munikowanie działek przyległych z drogą pu-
bliczną, 

17) telath publitznath – należy przez to rozumieć 
działania o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym 
stanowiące realizację m.in. ulic i obsługi ko-
munikacji, ciągów i stref pieszych oraz tere-
nów zielonych ogólnie dostępnych, 

18) przepisath sztzegalnath – należy przez to 
rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wyko-
nawczymi, 

19) Rozdziale – należy przez to rozumieć rozdział 
niniejszej uchwały. 

§ 3 

1. Przedmiotem ustales planu jest obszar określony 
w § 1 pkt 1, o łącznej powierzchni ok. 6,04 ha, 
w granicach zgodnych z rysunkiem planu sta-
nowiącym załącznik nr 1.  

2. Zakres ustales planu obejmuje: 
1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgrani-
czające tereny o różnym przeznaczeniu lub 
różnych zasadach zagospodarowania (roz-
dział II), 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego (rozdział II), 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego (rozdział II), 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 
(rozdział II), 

1) wymagania wynikające z potrzeb kształto-
wania przestrzeni publicznych (rozdział II), 

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu,  
w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów 
 i wskaźniki intensywności zabudowy (roz-
dział II), 

7) granice i sposoby zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegających ochronie, 
ustalonych na podstawie odrębnych przepi-
sów (rozdział II), 

8) szczegółowe zasady i warunki scalania  
i podziału nieruchomości objętych planem 
miejscowym (rozdział IV), 

9) szczególne warunki zagospodarowania te-
renów oraz ograniczenia w ich użytkowa-
niu, w tym zakazy zabudowy (rozdział II), 

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury tech-
nicznej (rozdział II), 

11) sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i użytkowania terenów 
(rozdział IV), 

12) stawki procentowe, na podstawie których 
ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 
ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (rozdział IV).  

3. Dla całego obszaru objętego planem obowiązują 
ustalenia zawarte w rozdziałach II i IV. 

4. Obowiązujące ustalenia w rysunku planu stano-
wią: 
1) granice opracowania, 
2) przebieg linii rozgraniczających, 
3) symbole określające przeznaczenie terenu, 
4) przebieg nieprzekraczalnej linii zabudowy. 

1. Na rysunku planu zastosowano oznaczenia lite-
rowe i liczbowe w stosunku do poszczególnych 
terenów o określonym rodzaju przeznaczenia, 
wydzielonych liniami rozgraniczającymi. Ozna-
czenia literowe określają podstawowe przezna-
czenie terenów i wyszczególnione zostały w 
rozdziale III. 

6. Geometria projektowanych jezdni, parkingów 
oraz organizacja terenów zielonych i sportowych 
mają charakter orientacyjny i winny być uściśla-
ne na podstawie opracowas o większym stopniu 
szczegółowości niż rysunek planu, pod warun-
kiem zachowania możliwości realizacji ustalone-
go przeznaczenia i zasad zagospodarowania dla 
wszystkich terenów. 

R O Z D Z I Ą Ł   II 

USTALENIA OGÓLNE 

§ 4 

PRZEZNACZENIE TERENÓW 

Ustala się następujące podstawowe przeznaczenie 
terenów oznaczone literami:  
1) MW – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,  
2) UP – usługi publiczne, 
3) ZP – zieles urządzona, 
4) EE – teren trafostacji, 
1) KS – wydzielone miejsca postojowe (parking), 
6) KD L – droga lokalna. 
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§ 1 

ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU 
PRZESTRZENNEGO 

1. Ustala się przebieg linii rozgraniczających – 
zgodnie z rysunkiem planu. Ustalone obowiązu-
jące linie rozgraniczające są przesądzonymi, gra-
nicami działek gruntu. 

2. Ustala się przebieg nieprzekraczalnych linii zabu-
dowy – zgodnie z rysunkiem planu. 

3. Linia zabudowy nie dotyczy budynków stacji 
transformatorowych. 

4. Na wszystkich terenach dopuszcza się: 
1) lokalizowanie obiektów i urządzes towarzy-
szących, 

2) lokalizowanie obiektów i urządzes infrastruk-
tury technicznej (zgodnie z ustaleniami za-
wartymi w § 13), 

3) nasadzenia zieleni urządzonej. 
1. Zasady kształtowania istniejącego i projektowa-
nego zainwestowania, gabaryty projektowanej 
zabudowy, rodzaj dachu, maksymalny dopusz-
czalny wskaźnik zabudowy lub wymagany mi-
nimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czyn-
nej oraz wymagania dotyczące sposobów po-
działu i zagospodarowania ustalone zostały dla 
poszczególnych terenów w rozdziale III niniejszej 
uchwały. 

§ 6 

ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY  
I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

1. Wprowadza się obowiązek zapewnienia ochro-
ny wód powierzchniowych (zlewni rzeki Ka-
czawy) i podziemnych m.in. poprzez komplek-
sowe i zgodne z obowiązującymi przepisami 
prawa, rozwiązanie gospodarki wodnej, ście-
kowej (ścieki bytowe, komunalne, przemysło-
we oraz opadowe) i odpadami, z uwzględnie-
niem w miarę możliwości istniejących obiek-
tów infrastruktury technicznej, w tym mecha-
niczno-biologicznej oczyszczalni ścieków  
i składowiska odpadów w Legnicy. 

2. Zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć mogą-
cych znacząco oddziaływać na środowisko, 
wymagających sporządzenia raportu o oddzia-
ływaniu na środowisko, z wyjątkiem realizacji 
dróg publicznych. 

3. Do terenów wymagających szczególnej ochro-
ny przed hałasem zalicza się tereny zabudowy 
mieszkaniowej MW. 

4. Oddziaływanie inwestycji na środowisko z ty-
tułu prowadzonej działalności nie może w od-
niesieniu do hałasu, zanieczyszczenia powie-
trza, gleby itp., przekroczyć obowiązujących 
wielkości dopuszczalnych (normatywnych).  

1. Oddziaływanie wynikające z prowadzonej dzia-
łalności gospodarczej nie może przekraczać 
granic nieruchomości, do której prowadzący 
działalność ma tytuł prawny. 

6. Ustala się obowiązek wykonania jezdni, pla-
ców manewrowych, parkingów jako szczelne  
i nienasiąkliwe ze spadkiem w kierunku wpu-
stów ulicznych kanalizacyjnych. Wody opado-

we winny być podczyszczane przed ich od-
prowadzeniem do kanalizacji zgodnie z przepi-
sami szczególnymi.  

7. Nawierzchnie chodników i podjazdów powinny 
być wykonane jako utwardzone, nieszczelne  
i ze spadkiem w kierunku wpustów ulicznych 
kanalizacyjnych. 

8. Powstające odpady wymagają segregacji  
z wydzieleniem odpadów niebezpiecznych i za-
pewnienia postępowania zgodnie z obowiązu-
jącymi przepisami prawa w zakresie gospodarki 
odpadami. Odpady niebezpieczne winny być 
gromadzone w szczelnych pojemnikach i prze-
kazywane do wykorzystania lub unieszkodli-
wiania w instalacjach specjalistycznych. Pozo-
stałe odpady mogą być składowane na wysy-
pisku komunalnym. 

9. Wprowadza się obowiązek stosowania do ce-
lów grzewczych i technologicznych nośników 
energii przyjaznych dla środowiska. 

10. Wszelkie inwestycje należy prowadzić w spo-
sób zapewniający maksymalną ochronę przy-
rody. 

11. Ustala się obowiązek utrzymania minimalnego 
wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej 
zgodnie z ustaleniami szczegółowymi.  

§ 7 

ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA ULTUROWEGO 
I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY 
                        WSPÓŁCZESNEJ 

W razie odkrycia podczas prac ziemnych przedmio-
tów, co do których istnieje przypuszczenie, iż są 
one zabytkami, należy: 
1) wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić 
lub zniszczyć odkryty przedmiot, 

2) zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, 
ten przedmiot i miejsce jego odkrycia, 

3) niezwłocznie zawiadomić o tym wojewódzkiego 
konserwatora zabytków. 

§ 8 

WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB 
KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych dotyczą: 
1) istniejących dróg publicznych i zostały zawarte 
w § 12 i § 20, 

2) terenów usług publicznych i zostały zawarte w  
§ 14 i § 11, 

3) terenów zieleni urządzonej i zostały zawarte w  
§ 16. 

§ 9 

PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA 
ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

1. Na terenie objętym miejscowym planem zago-
spodarowania przestrzennego obowiązują nie-
przekraczalne ograniczenia wysokości zabudo-
wy, określone w dokumentacji rejestracyjnej lot-
niska Legnica, tj. do 168 m nad poziom morza. 
Ograniczenia wysokości dotyczą również infra-
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struktury technicznej, w tym obiektów i urzą-
dzes lokalizowanych na dachach budynków. 

2. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników 
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu zawarto w rozdziale III. 

§ 10 

GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA 
TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH 
OCHRONIE, USTALONYCH NA PODSTAWIE 
                   ODRRBNYCH PRZEPISÓW 

1. Teren objęty planem znajduje się w obszarze 
Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 318 
„Legnica – Słup”, objętego wysoką ochroną 
(OWO) zgodnie z przepisami szczególnymi. 

2. Inne tereny lub obiekty podlegające ochronie 
ustalone na podstawie odrębnych przepisów – 
nie występują. 

§ 11 

SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA 
TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH  

UUYTKOWANIU 

Szczególne warunki zagospodarowania ustalone 
zostały dla poszczególnych terenów w rozdziale III. 

§ 12 

PODSTAWOWE ZASADY MODERNIZACJI,  
ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMU KOMUNIKACJI 

1. Ustala się obsługę komunikacyjną terenów reali-
zowaną przez ulicę Piłsudskiego. 

2. Wyznacza się tereny pasów drogowych, ozna-
czone dla dróg lokalnych – KD L. 

3. Wyznacza się teren wydzielonych miejsc posto-
jowych (parking), oznaczony – KS. 

4. Dostępność komunikacyjną osobom niepełno-
sprawnym należy zapewnić zgodnie z przepisami 
w sprawie warunków technicznych, jakim po-
winny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

1. Ustala się zachowanie właściwych parametrów 
technicznych ulic, zapewniających poprawną 
obsługę komunikacyjną obszaru oraz zapewnie-
nie normatywnego rozmieszczenia w nich urzą-
dzes i sieci infrastruktury technicznej, projekto-
wanych dla potrzeb obsługiwanych terenów. 

6. Należy zachować normatywną odległość projek-
towanych miejsc postojowych na samochody 
osobowe od terenów o innym przeznaczeniu. 

§ 13 

ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY 
SYSTEMÓW INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 

1. Dopuszcza się lokalizację i trwałą adaptację 
wszystkich istniejących sieci, obiektów i urzą-
dzes uzbrojenia terenów niekolidujących z zain-
westowaniem przesądzonym w niniejszym pla-
nie. 

2. Ustala się, że projektowane sieci telekomunika-
cyjne, zaopatrzenia w gaz, energię elektryczną, 
wodę i odprowadzenia ścieków należy projek-
tować w liniach rozgraniczających wyznaczo-
nych pasów drogowych oraz terenów obsługi 

komunikacji samochodowej, jako sieci podziem-
ne. Odstępstwa od ustalonej zasady możliwe są 
wyłącznie w przypadku wykazania konieczności 
wynikającej z warunków technicznych prowa-
dzenia sieci, ukształtowania terenu. Prowadzenie 
sieci poza pasem w liniach rozgraniczających 
ulic wymaga uzgodnienia z właścicielem działki i 
zarządcą sieci.  

3. Dopuszcza się w granicach terenów określonych 
w § 4. wydzielanie działek gruntu pod lokalizację 
urządzes infrastruktury technicznej za wyjątkiem 
lokalizacji instalacji radiokomunikacyjnych, ra-
dionawigacyjnych lub radiolokacyjnych w posta-
ci wolno stojących wież bazowych (w tym tele-
fonii komórkowej). Dla wydzielanych działek nie 
określa się wielkości minimalnej, pod warunkiem 
zachowania wymogów usytuowania urządzes, 
wynikających z przepisów szczególnych. 

4. W zakresie sieci i urządzes elektroenergetycz-
nych oraz gazowych – budowa infrastruktury 
technicznej może przebiegać wyłącznie na zasa-
dach określonych w Prawie energetycznym. 

1. Ustala się realizację sieci i urządzes infrastruktu-
ry technicznej w niezbędnym dla realizacji usta-
les planu zakresie, z uwzględnieniem: 
1) sieci wodociągowej – zaopatrzenie w wodę  
z systemu istniejących wodociągów miej-
skich, 

2) kanalizacji sanitarnej – docelowo odbiór ście-
ków komunalnych, do istniejącej kanalizacji 
ścieków komunalnych, bytowych i przemy-
słowych. ccieki wytwarzane w związku  
z prowadzoną działalnością gospodarczą win-
ny być przed odprowadzeniem do kanalizacji 
sanitarnej – w uzasadnionych wypadkach – 
stosownie podczyszczone, 

3) kanalizacji deszczowej – odbiór ścieków opa-
dowych przez istniejącą kanalizację deszczo-
wą lub powierzchniowy spływ wód opado-
wych. Dla terenów, na których może dojść 
do zanieczyszczenia wód opadowych sub-
stancjami ropopochodnymi oraz innymi sub-
stancjami szkodliwymi, wody opadowe nale-
ży poddawać wstępnemu podczyszczaniu w 
stosownych separatorach zgodnie z przepi-
sami szczególnymi,  

4) sieci i urządzes elektroenergetycznych: 
a) w zależności od występującego zapotrze-
bowania na energię elektryczną, dopusz-
cza się budowę kablowych linii elektro-
energetycznych oraz stacji transformato-
rowych,  

b) w zależności od wielkości planowanej mo-
cy przyłączeniowej, projektowane oraz 
modernizowane sieci infrastruktury elek-
troenergetycznej należy prowadzić wzdłuż 
układów komunikacyjnych, tj. terenów 
ogólnodostępnych, dopuszcza się odstęp-
stwo od tej zasady po uzgodnieniu z wła-
ścicielem terenu i zarządcą sieci, 

c) zasilanie projektowanego zainwestowania 
w energię elektryczną z istniejących sieci 
elektroenergetycznych lub projektowanych 
sieci i stacji, na warunkach określonych 
przez właściciela sieci, 
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d) ustala się obowiązek zachowania norma-
tywnych odległości zabudowy od istnieją-
cych i projektowanych sieci elektroenerge-
tycznych, 

e) dopuszcza się lokalizację nowych stacji 
transformatorowych, dla których ustala 
się obowiązek wydzielenia działek o sze-
rokości 8 m i długości 8,1 m z możliwo-
ścią bezpośredniego dojazdu od układu 
komunikacyjnego oraz usytuowania stacji 
transformatorowej w odległości do 1,1 m 
od granicy działki, 

f) w przypadku zaistnienia kolizji planowane-
go zagospodarowania terenu z istniejący-
mi liniami elektroenergetycznymi, przebu-
dowa istniejącego uzbrojenia elektroener-
getycznego będzie możliwa po uzyskaniu 
od przedsiębiorstwa elektroenergetyczne-
go warunków na przebudowę tych urzą-
dzes i zawarciu stosownej umowy lub po-
rozumienia. Koszt przebudowy istnieją-
cych linii będzie ponosiła gmina lub wła-
ściciel terenu, 

1) sieci gazowej – zaopatrzenie w gaz z dystry-
bucyjnej sieci gazowej, w uzgodnieniu z dys-
ponentem sieci. Przyłączenie obiektów na za-
sadach określonych w Prawie energetycznym 
oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej 
ustawy, po spełnieniu warunków technicz-
nych i ekonomicznych przyłączenia, 

6) sieci ciepłowniczej – dopuszcza się możli-
wość doprowadzenia sieci ciepłowniczej do 
projektowanych obiektów, 

7) sieci telekomunikacyjnej – budowa i rozbu-
dowa sieci. Wszelkie zadania inwestycyjne na 
terenach objętych planem powinny być każ-
dorazowo uzgadniane z zarządcą sieci, w za-
kresie występowania kolizji z istniejącymi 
urządzeniami. Nie dopuszcza się lokalizacji in-
stalacji radiokomunikacyjnych, radionawiga-
cyjnych lub radiolokacyjnych w postaci wol-
no stojących wież bazowych telefonii komór-
kowej oraz bezprzewodowej infrastruktury 
technicznej w postaci nowych stacji bazo-
wych (anten nadawczo-odbiorczych) telefonii 
cyfrowej zlokalizowanych na obiektach bu-
dowlanych. 

R O Z D Z I Ą Ł   III 

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE DLA TERENÓW 
WYZNACZONYCH LINIAMI ROZGRANICZAJĄCYMI 

§ 14 

Ustalenia dla terenu 1UP (KD L1/2z: 
1) przeznaczenie podstawowe: usługi publiczne 
(usługi nauki, oświaty, kultury i sportu), pas dro-
gowy ulicy lokalnej, 

2) przeznaczenie dopuszczalne: zieles urządzona, 
drogi wewnętrzne, ciągi piesze, miejsca posto-
jowe, 

3) zasady zagospodarowania terenu: 
a) dopuszcza się zachowanie istniejącej zieleni i 
terenu rekreacyjnego przy przedszkolu – do 
czasu przyłączenia całości lub części terenu 
do pasa drogowego ulicy Gombrowicza; nie 

dopuszcza się zabudowy terenu; dopuszcza 
się wprowadzenie zieleni wysokiej, małej ar-
chitektury, wyposażenia placu zabaw; mini-
malny wskaźnik powierzchni biologicznie 
czynnej – 0,70; 

b) ustala się docelowe przyłączenie całości lub 
części terenu do pasa drogowego ulicy Gom-
browicza – 2KD L1/2 oraz zagospodarowanie 
zgodne z ustaleniami zawartymi w § 12  
i § 20. 

§ 11 

Ustalenia dla terenu 2UP: 
1) przeznaczenie podstawowe: usługi publiczne 
(usługi nauki, oświaty, kultury i sportu), 

2) przeznaczenie dopuszczalne: nieuciążliwe usługi 
komercyjne, zieles urządzona, drogi wewnętrz-
ne, miejsca postojowe, 

3) zasady zagospodarowania terenu: 
a) istniejąca zabudowa – dopuszcza się zacho-
wanie istniejących budynków, 

b) dopuszcza się rozbudowę lub przebudowę 
istniejących budynków oraz nową zabudowę, 

c) dopuszcza się lokalizację wydzielonych 
miejsc postojowych (również dla autokarów) 
po wschodniej stronie hali sportowej oraz ich 
obsługę komunikacyjną od strony terenu 
6KS, 

d) maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,10, 
e) maksymalny wskaźnik intensywności zabu-
dowy – 1,70, 

f) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie 
czynnej, uwzględniający tereny rekreacyjno- 
-sportowe (boiska, bieżnie o nawierzchni na-
turalnej, tartanowej lub pokrytych sztuczną 
trawą) – 0,40, 

4) charakterystyka zabudowy: 
a) maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych 
– 4, w tym poddasze użytkowe, 

b) maksymalna wysokość zabudowy zgodnie  
z ustaleniami zawartymi w § 9 ust. 1., 

c) wysokość posadowienia parteru w przedzia-
le: min. 30 cm, max 1,2 m nad poziom tere-
nu, 

d) dopuszcza się podpiwniczenie budynków, 
e) dopuszcza się lokalizację obiektów kubatu-
rowych związanych z działalnością palcówki 
(w tym garaży, zaplecza technicznego oraz 
obiektów gospodarczych) wyłącznie jako 
harmonijnych elementów obiektu. Nie do-
puszcza się wolno stojących garaży lub 
obiektów typu „blaszak”, 

f) zaleca się dach stromy o kącie nachylenia 
min. 30º, dopuszcza się układ wielospadowy, 
układ dominującej kalenicy – równoległy lub 
prostopadły do osi jezdni, pokrycie dachówką 
ceramiczną, lub innym materiałem o podob-
nym kolorze i fakturze zbliżonej do formy da-
chówki; dopuszcza się dach płaski, 

g) w wykosczeniu budynków należy stosować 
klasyczne połączenia materiałów naturalnych 
takich jak kamies, cegła, ceramika budowla-
na, tynki szlachetne i drewno, pod względem 
kolorystyki ustala się zrównoważone kompo-
zycje barwne. Dopuszcza się współczesne 
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elewacje o zdecydowanej kolorystyce i zna-
czącym udziale powierzchni przeszklonych. 

§ 16 

Ustalenia dla terenów 3ZP, 4ZP: 
1) przeznaczenie podstawowe: zieles urządzona 
(parkowa, rekreacyjno-wypoczynkowa), 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 
a) dla terenu 3ZP – lokalizacja ciągów pieszych 
– chodników, 

b) dla terenu 4ZP – lokalizacja ciągów pieszych 
– chodników oraz placu zabaw dla dzieci  
i obiektów rekreacyjnych typu: wiaty, rampy, 
mała architektura, 

3) zasady zagospodarowania terenu 3ZP: 
a) zagospodarowanie powinno umożliwić reali-
zację skweru z uwzględnieniem istotnej roli 
zieleni wielopiętrowej, 

b) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie 
czynnej – 0,10, 

4) zasady zagospodarowania terenu 4ZP: 
a) zagospodarowanie powinno umożliwiać reali-
zację parku osiedlowego z uwzględnieniem 
funkcji rekreacyjno-wypoczynkowych, 

b) powierzchnia przeznaczona pod plac zabaw 
oraz obiekty rekreacyjne i sportowe nie może 
stanowić więcej niż 30% ogólnej powierzchni 
terenu 4ZP, 

c) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie 
czynnej – 0,70, 

d) należy wprowadzić zwarte pasma zieleni pię-
trowej o funkcji izolacyjnej oraz uwzględnić 
znaczny udział zieleni wysokiej, w tym zimo-
zielonej, 

1) układ zieleni, należy kształtować z uwzględnie-
niem:  
a) warunków wodno-gruntowych, 
b) lokalizacji obiektów rekreacyjnych i sporto-
wych, ścieżek pieszych i małej architektury, 

c) zapewnienia odpowiednich warunków prze-
wietrzania terenu, 

d) zapewnienia dostępu do układu komunikacyj-
nego oraz miejsc postojowych obsługi i użyt-
kowników terenu parku. 

§ 17 

Ustalenia dla terenu 5MW: 
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszka-
niowa wielorodzinna, 

2) przeznaczenie dopuszczalne: nieuciążliwe usługi 
komercyjne, zieles urządzona, place zabaw, dro-
gi wewnętrzne, miejsca postojowe, 

3) charakterystyka zabudowy: 
a) istniejąca zabudowa – dopuszcza się zacho-
wanie istniejących budynków, 

b) dopuszcza się przebudowę istniejących bu-
dynków oraz nową zabudowę, 

c) minimalna ilość kondygnacji nadziemnych  
– 3, w tym poddasze użytkowe, 

d) maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych 
– 1, w tym poddasze użytkowe, 

e) maksymalna wysokość zabudowy zgodnie z 
ustaleniami zawartymi w § 9 ust. 1, 

f) wysokość posadowienia parteru w przedzia-
le: min. 30 cm, max 1,2 m nad poziom tere-

nu, przy czym wysokość posadowienia bu-
dynków na działkach sąsiednich powinna być 
zbliżona (maksymalna różnica poziomu  
0,10 m), 

g) dopuszcza się podpiwniczenie budynków, 
h) dopuszcza się realizację parkingu podziemne-
go, 

i) dach stromy o kącie nachylenia min. 30º, 
dopuszcza się układ wielospadowy, układ 
dominującej kalenicy – równoległy lub pro-
stopadły do osi jezdni, pokrycie dachówką 
ceramiczną, lub innym materiałem o podob-
nym kolorze i fakturze zbliżonej do formy da-
chówki; dla istniejącej zabudowy o dachu 
płaskim dopuszcza się jego zachowanie, 

j) w wykosczeniu budynków należy stosować 
klasyczne połączenia materiałów naturalnych 
takich jak kamies, cegła, ceramika budowla-
na, tynki szlachetne i drewno, pod względem 
kolorystyki ustala się zrównoważone kompo-
zycje barwne. Dopuszcza się współczesne 
elewacje o zdecydowanej kolorystyce i zna-
czącym udziale powierzchni przeszklonych. 

4) zagospodarowanie terenu: 
a) minimalna powierzchnia działki – zależnie od 
programu zagospodarowania – zapewniająca 
zachowanie minimalnych odległości wynika-
jących z przepisów szczególnych, w tym 
przeciwpożarowych oraz zapewnienia potrzeb 
nasłonecznienia i potrzeb parkingowych itp., 

b) dopuszcza się przeznaczenie kondygnacji par-
teru na lokale usługowe zlokalizowane (wbu-
dowane) bezpośrednio w budynku mieszkal-
nym (zgodnie z obowiązującymi przepisami 
szczególnymi), 

c) maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,40,  
d) maksymalny wskaźnik intensywności zabu-
dowy – 2,0, 

e) minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie 
czynnej – 0,40,  

f) realizacja parkingu podziemnego – na pod-
stawie przepisów szczególnych – nie obo-
wiązuje linia zabudowy ani wskaźnik zabu-
dowy, 

g) dopuszcza się wydzielenie drogi wewnętrznej 
i miejsc parkingowych o łącznej powierzchni 
nieprzekraczającej 20% ogólnej powierzchni 
terenu. 

§ 18 

Ustalenia dla terenu 6KS: 
1) przeznaczenie podstawowe: wydzielone miejsca 
postojowe (parking),  

2) przeznaczenie dopuszczalne: ciągi pieszo-jezdne, 
zieles urządzona, 

3) zagospodarowanie terenu: 
a) układ miejsc postojowych według projektu 
zagospodarowania terenu, 

b) minimalny udział powierzchni czynnej biolo-
gicznie w ogólnej powierzchni terenu parkin-
gu – 10%, w tym min. 1 drzewo na 6 miejsc 
postojowych, 

c) obsługa komunikacyjna od strony ul. Gał-
czysskiego (3KD L1/2). 
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§ 19 

Ustalenia dla terenu 7EE, 8EE: 
1) przeznaczenie podstawowe: teren urządzes elek-
troenergetycznych – istniejące trafostacje do 
zachowania, 

2) przeznaczenie dopuszczalne – zieles towarzy-
sząca. 

§ 20 

Ustalenia dla terenu 1KD L1/2, 2KD L1/2, 3KD 
L1/2: 
1) przeznaczenie podstawowe:  
a) 1KD L1/2 – pas drogowy ulicy Wierzysskie-
go,  

b) 2KD L1/2 – pas drogowy ulicy Gombrowicza,  
c) 3KD L1/2 – pas drogowy ulicy Gałczysskie-
go, 

2) szerokość pasa drogowego w liniach rozgrani-
czających – zgodnie z rysunkiem planu, 

3) podstawowe elementy pasa drogowego: jezdnia 
o szerokości co najmniej 6 m, wydzielone pasy 
postojowe, chodnik dwustronny,   

4) dopuszczalne elementy pasa drogowego: ścieżka 
rowerowa, zieles urządzona, 

1) dopuszcza się utrzymanie istniejących obiektów 
budowlanych – kiosk przy ul. Gałczysskiego, 

6) dostępność ulicy nieograniczona, bezpośrednia 
obsługa otoczenia, 

7) zagospodarowanie zgodnie z przepisami szcze-
gólnymi. 

§ 21 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA 
ORAZ PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJRTYCH 

PLANEM 

1. Nie wyznacza się obszarów wymagających prze-
prowadzania scales i podziałów nieruchomości 
w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomo-
ściami. 

2. Podziału nieruchomości można dokonać, gdy jest 
on zgodny z ustaleniami planu oraz warunkami 
określonymi w przepisach szczególnych. 

3. Powierzchnia, kształt geometryczny i położenie 
wydzielanych działek gruntu, winna umożliwiać 
ich zagospodarowanie zgodnie z warunkami 
określonymi w planie, przy zachowaniu zasad 
kompozycji założenia urbanistycznego. 

4. Wydzielone nieruchomości winny posiadać do-
stęp do ustalonych w planie dróg.  

§ 22 

SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPO-
DAROWANIA URZĄDZANIA I UUYTKOWANIA 

TERENÓW 

Do czasu zagospodarowania terenów zgodnie z 
ustaleniami niniejszej uchwały zachowują one obec-
ne użytkowanie. 

§ 23 

STAWKI PROCENTOWE, NA PODSTAWIE 
KTÓRYCH USTALA SIR OPŁATR, O KTÓREJ 
MOWA W ART. 36 UST. 4 USTAWY  
O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU 
                      PRZESTRZENNYM 

Dla terenu określonego w § 1: 
1) Gospodarka gruntami będzie prowadzona na 
zasadach określonych przepisami szczególnymi. 

2) Ustala się stawkę procentową, służącą nalicza-
niu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym dla nierucho-
mości przeznaczonych pod zabudowę mieszka-
niową w wysokości – 20%. 

R O Z D Z I Ą Ł   IV 

PRZEPISY KOŃCOWE 

§ 24 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi 
Miasta Legnicy. 

§ 21 

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

§ 26 

Uchwała podlega publikacji na stronie internetowej 
Urzędu Miasta Legnicy. 
 
 

PRZnWODNICZDCĄ RĄDI 
 

EWA SZYMAŃSKA
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Zajstznik nr 1 do uthwaja Rada Mieuskieu  
w Legnita nr XXXVI/324/09 z dnia  
30 marta 2009 r. (poz.1813z 
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Zajstznik nr 2 do uthwaja Rada Mieuskieu 
w Legnita nr XXXVI/324/09 z dnia  
30 marta 2009 r. (poz.1813z 

 
Sposab realizatui inwestatui z zakresu infrastruktura tethnitzneu ustalonath w planie  

należstath do zadań wjasnath gmina 

1. Teren objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jest w stanie ist-
niejącym terenem częściowo zabudowanym, wyposażonym w sieci infrastruktury 
technicznej. 

2. W związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tere-
nu położonego na osiedlu Piekary w Legnicy – rejonu ulicy Wierzysskiego i Gałczys-
skiego, może wystąpić konieczność realizacji nowych sieci i urządzes systemu wodo-
ciągowego i kanalizacji oraz sieci oświetlenia ulic.  

3. Ustala się, że projektowane sieci telekomunikacyjne, zaopatrzenia w gaz, energię elek-
tryczną, wodę i odprowadzenia ścieków należy projektować w liniach rozgraniczają-
cych wyznaczonych pasów drogowych oraz terenów obsługi komunikacji samocho-
dowej, jako sieci podziemne. Odstępstwa od ustalonej zasady możliwe są wyłącznie w 
przypadku wykazania konieczności wynikającej z warunków technicznych prowadzenia 
sieci, ukształtowania terenu. Prowadzenie sieci poza pasem w liniach rozgraniczają-
cych ulic wymaga uzgodnienia z właścicielem działki i zarządcą sieci. 

4. Inwestycje, o których mowa w ust. 2 i 3, realizowane będą zgodnie z obowiązującymi 
przepisami w zakresie zasad finansowania oraz przepisami o finansach publicznych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zajstznik nr 3 do uthwaja Rada Mieuskieu 
w Legnita nr XXXVI/324/09 z dnia  
30 marta 2009 r. (poz. 1813z 

 
 
 

Rozstrzagniętie o sposobie rozpatrzenia uwag zgjoszonath do prouektu planu 
 
W trakcie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego terenu położonego na osiedlu Piekary w Legnicy – rejonu ulicy Wie-
rzysskiego i Gałczysskiego, tzn. w okresie od 27 stycznia do 17 lutego 2009 r. nie zgjo-
szono uwag do prouektu planu. 
W okresie 14 dni od dnia zakosczenia okresu wyłożenia planu wpjanęja 1 uwaga, zgło-
szona przez firmę reprezentującą Polską Telefonię Cyfrową – ITn sp. z o.o., która wniosła 
o dopuszczenie lokalizowania stacji bazowych telefonii komórkowej na terenie jednostek 
2UP iSMW. 
Prezydent Miasta zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) roz-
patrzył i odrzucił uwagę. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


