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UCHWAŁA NR IV/16/11
RADY MIEJSKIEJ W RADKOWIE
z dnia 28 stycznia 2011 r.
w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości
za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Radków
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,
z późniejszymi zmianami) w związku z art. 6 ust. 2
i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (tekst jednolity:
Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z późniejszymi
zmianami) Rada Miejska w Radkowie uchwala,
co następuje:

3) gromadzone w pojemnikach:
a) 110 litrowych − 10,92 zł/poj.
b) 1100 litrowych −109,20 zł/poj.

§ 1. Określa się następujące górne stawki
opłat netto za odbiór odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Radków nie zbieranych i nie odbieranych
w sposób selektywny:
1) ładowanie mechaniczne − 341,20 zł/tonę
2) ładowanie ręczne − 477,70 zł/tonę
3) gromadzone w pojemnikach:
a) 110 litrowych − 12,61 zł/poj.
b) 1100 litrowych − 126,10 zł/poj.

§ 4. Traci moc uchwała nr XXXI/173/08 Rady
Miejskiej w Radkowie z dnia 27 listopada 2008
roku w sprawie określenia górnych stawek opłat
ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za
usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Radków.

§ 2. Określa się następujące górne stawki
opłat netto za odbiór odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Radków zbieranych i odbieranych w sposób
selektywny:
1) ładowane mechaniczne − 295,50 zł/tonę
2) ładowane ręcznie − 413,70 zł/tonę

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
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§ 3. Określa się górną stawkę opłaty netto za
opróżnianie szamb bezodpływowych i transport
nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości
na terenie Miasta i Gminy Radków w wysokości
32,30 zł/m3

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Radków.

Przewodniczący Rady Miejskiej:
Bogumił Kuczyński
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UCHWAŁA NR XXXVIII/329/2010
RADY GMINY CZERNICA
z dnia 5 listopada 2010 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gajków,
gmina Czernica
Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.: z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r.
Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214 poz. 1806,
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr 17,
poz. 128) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717, ze zm.:
z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r.
Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45,
poz. 319), a także w związku z uchwałą nr XXXVIII/
/356/2006 z dnia 26 października 2006 roku
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
wsi Gajków, gmina Czernica”, po stwierdzeniu
zgodności planu z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czernica, Rada Gminy Czernica
uchwala, co następuje:
Rozdział 1
Ustalenia ogólne
§ 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zwany dalej planem, obejmuje obszar
zawarty w granicach określonych na rysunku planu stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

4)

5)
6)

7)

8)

§ 2. Integralną częścią uchwały jest załącznik
nr 1:
1. rysunek planu w skali 1 : 2 000 stanowi załącznik nr 1;
2. rozstrzygnięcie w sprawie uwag wniesionych do projektu planu stanowi załącznik nr 2;
3. rozstrzygnięcie w sprawie sposobu realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które należą do zadań własnych gminy, oraz zasad
ich finansowania stanowi załącznik nr 3.
§ 3. Na ustalenia planu składają się:
1. ustalenia dla całego obszaru objętego planem określone w rozdziale 2 niniejszej uchwały;
2. ustalenia szczegółowe dla terenów w liniach rozgraniczających określone w rozdziale 3
niniejszej uchwały;
3. przepisy końcowe określone w rozdziale 4
niniejszej uchwały.
§ 4. 1. Następujące
określenia
stosowane
w uchwale oznaczają:
1) plan – ustalenia zawarte w niniejszej uchwale
wraz z załącznikami;
2) przepisy odrębne – aktualne w momencie wykonywania niniejszej uchwały przepisy prawne;
3) przeznaczenie podstawowe terenu – jest to
część przeznaczenia terenu, która dominuje na
danym terenie w sposób określony ustaleniami

9)

planu − w przypadkach ustalenia więcej niż jednej kategorii przeznaczenia podstawowego,
każda z tych kategorii może stanowić wyłączne
przeznaczenie terenu lub poszczególnych nieruchomości położonych w granicach terenu;
przeznaczenie uzupełniające terenu – rodzaj
przeznaczenia terenu inny niż podstawowy, który uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe w sposób określony w ustaleniach
planu i którego powierzchnia użytkowa, zabudowy lub części terenu zajmuje w granicach terenu mniej niż odpowiednia powierzchnia zajmowana przez przeznaczenie podstawowe;
teren – obszar wyznaczony na rysunku planu
liniami rozgraniczającymi i oznaczony symbolami przeznaczenia podstawowego;
nieprzekraczalna linia zabudowy – linia ograniczająca obszar, na którym dopuszcza się wznoszenie budynków oraz budowli nadziemnych
niebędącymi liniami przesyłowymi, sieciami
uzbrojenia terenu oraz związanymi z nimi urządzeniami;
powierzchnia zabudowy – powierzchnia kondygnacji parterowej budynku lub suma powierzchni kondygnacji parterowych budynków
znajdujących się na danym terenie, liczona
w zewnętrznym obrysie murów wraz z prześwitami i podcieniami;
uciążliwość – zjawiska lub stany utrudniające
życie albo dokuczliwe dla otaczającego środowiska, takie jak: szkodliwe promieniowanie
i oddziaływanie pól elektromagnetycznych, hałas, drgania (wibracje), zanieczyszczenia powietrza, zanieczyszczenia gruntu i wód;
zabudowa usługowa z zakresu:
a) handlu detalicznego − działalność związana
ze sprzedażą detaliczną towarów z wyłączeniem sprzedaży paliw do pojazdów mechanicznych,
b) gastronomii − działalność restauracji, barów,
kawiarni, herbaciarni, pubów, winiarni, cukierni itp.
c) obsługi ludności lub przedsiębiorstw − działalność związana z obsługą nieruchomości,
usługi projektowe, działalność prawnicza,
notarialna, rachunkowość, działalność związana z pośrednictwem finansowym, działalność w zakresie reklamy lub informacji,
drobne usługi takie jak: fotografia, poligrafia,
gabinety kosmetyczne i fryzjerskie, pralnia,
szewc, naprawa artykułów przeznaczenia
osobistego i użytku domowego, działalność
biur i agencji turystycznych, informacja turystyczna, działalność ośrodków i placówek
edukacyjnych, a także działalność firm pocztowych i telekomunikacyjnych itp.,
d) kultury – działalność: muzeów, galerii, bibliotek, domów kultury, świetlic itp.,
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e) oświaty – działalność przedszkoli i szkół
podstawowych,
f) kultu religijnego – działalność kościołów
i związków wyznaniowych,
g) rzemiosła – działalność małych zakładów
produkcyjnych i naprawczych,
h) turystyki − działalność hoteli, moteli, domów
wycieczkowych, schronisk młodzieżowych itp.
i) zdrowia – działalność przychodni i gabinetów lekarskich.
2. Pojęcia niezdefiniowane należy rozumieć
zgodnie z przepisami odrębnymi.
§ 5. 1. Następujące oznaczenia graficzne
przedstawione na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:
1) granica opracowania;
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub rożnych zasadach zagospodarowania;
3) symbole określające podstawowe przeznaczenie terenów;
4) nieprzekraczalne linie zabudowy;
5) granica strefy „A” ochrony konserwatorskiej;
6) granica strefy „B” ochrony konserwatorskiej;
7) granica strefy „W” ochrony archeologicznej;
8) granica strefy „OW” obserwacji archeologicznej;
9) obiekty i obszary ujęte w wojewódzkiej
i gminnej ewidencji zabytków;
10) granica strefy sanitarnej przebiegająca w odległości 50 m wokół cmentarza;
11) granica strefy sanitarnej przebiegająca w odległości 150 m wokół cmentarza;
12) granica
strefy
sanitarnej
przebiegająca
w odległości 500 m wokół cmentarza;
13) symbole
przeznaczenia
terenu:
„MN”,
„MN,U”, „U”, „P”, „P,U”, „ZP”, „ZP,US”,
„ZC”, „R”, „ZL”, „WS”, „E”, „W”, „KS,U”
oraz „KDZ”, „KDL”, „KDD”, „KDW”, „KDWp”.
2. Następujące oznaczenia graficzne przedstawione na rysunku planu mają charakter informacyjny:
1) nieobowiązujące linie podziału wewnętrznego;
2) obiekty wpisane do rejestru zabytków;
3) stanowiska archeologiczne oznaczonych na
rysunku planu numerami 12,13, 14, 15, 16, 17,
18, 22, 23, 24, 25 i 26;
4) granica 50 metrowej strefy od wałów przeciwpowodziowych;
5) numery dróg wojewódzkich i powiatowych;
6) oznaczenia graficzne w dziale − zasady obsługi
w zakresie infrastruktury technicznej wraz ze
strefami technicznymi od napowietrznych linii
elektroenergetycznych ŚN.
Rozdział 2
Ustalenia dla całego obszaru objętego planem
§ 6. W zakresie zasad ochrony środowiska
i przyrody ustala się:
1. działalność zakładów produkcyjnych i usługowych na terenach objętych planem nie może
powodować ponadnormatywnego obciążenia środowiska naturalnego poza granicami działki, do
której inwestor posiada tytuł prawny;
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2. budynki z pomieszczeniami przeznaczonymi
na pobyt ludzi powinny być sytuowane poza zasięgiem uciążliwości określonym w przepisach
o ochronie środowiska lub w ich zasięgu, pod warunkiem zastosowania w nich rozwiązań odpowiednio ograniczających te uciążliwości; dotyczy
to w szczególności uciążliwości wywoływanych
ruchem na ulicach i drogach publicznych oraz wewnętrznych;
3. odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenów zurbanizowanych może być realizowane po ich wstępnym podczyszczeniu do stopnia odpowiadającego wymogom odprowadzenia
ścieków do wód i ziemi;
4. południowo-zachodni fragment obszaru objętego planem położony jest w obrębie projektowanego Parku Krajobrazowego „Nadodrzański
Oławsko-Wrocławski”;
5. cały obszar objęty planem położony jest
w obrębie GZWP nr 320 „Pradolina Odry (S Wrocław)”, w którego strefie zasilania obowiązuje
ochrona przed zanieczyszczeniem zgodnie z przepisami odrębnymi;
6. istniejące zadrzewienia winny podlegać systematycznej rekonstrukcji i rozbudowie – aleje
i szpalery należy konserwować odtwarzając i uzupełniając ubytki tymi samymi gatunkami drzew;
7. określa się strefę ochrony sanitarnej
w odległości 50 m od granic czynnego cmentarza,
w zasięgu której zakazuje się lokalizacji nowych
zabudowań mieszkalnych, zakładów produkujących artykuły żywności, zakładów żywienia zbiorowego bądź zakładów przechowujących artykuły
żywności oraz nowych studzien, źródeł i strumieni,
służących do czerpania wody do picia i potrzeb
gospodarczych;
8. określa się strefę ochrony sanitarnej w odległości 150 m od granic czynnego cmentarza,
w zasięgu której zakazuje się lokalizacji nowych
studni oraz wykorzystywania wody ze źródeł
i strumieni do picia oraz potrzeb gospodarczych;
9. określa się strefę ochrony sanitarnej w odległości 500 m od granic czynnego cmentarza,
w zasięgu której zakazuje się zakładania nowych
ujęć wody o charakterze zbiorników wodnych,
służących jako źródło zaopatrzenia sieci wodociągowej w wodę do picia i potrzeb gospodarczych;
10. ze względu na dopuszczalne poziomy hałasu, o których mowa w przepisach o ochronie
środowiska:
a) tereny oznaczone symbolami „MN” zalicza się do
terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
b) teren oznaczony symbolem „4U” zalicza się do
terenów związanych ze stałym lub czasowym
pobytem dzieci i młodzieży,
c) tereny oznaczone symbolami „MN,U” zalicza
się do terenów mieszkaniowo-usługowych.
§ 7. 1. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej ustala się strefy ochrony konserwatorskiej.
2. Ustala się strefę „A” ochrony konserwatorskiej obejmującą centrum wsi z zespołem kościelnym cmentarzem, murem i plebanią oraz budynkiem dawnego domu ludowego, w której obowiązują następujące wymogi:
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1) należy zachować historyczny układ urbanistyczny oparty o istniejącą sieć ulic i placów;
2) należy zachować istniejące nawierzchnie brukowane w ciągach ulic, chodników i placów;
3) należy zachować istniejącą zieleń;
4) przy zagospodarowaniu i zabudowie terenu
należy uwzględniać historyczną parcelację,
w tym poprzez sposób zabudowy i zagospodarowania terenu;
5) forma nowej zabudowy powinna odpowiadać
gabarytom pobliskiej zabudowy historycznej
pod względem skali, geometrii dachów, bryły,
a także innym cechom tej zabudowy pod
względem wysokości kondygnacji, podziałów
architektonicznych oraz materiału wykończenia zewnętrznego i pokryć dachowych;
6) w obiektach historycznych należy stosować
historyczny rodzaj pokrycia dachowego - dachówka w kolorze ceglastym;
7) należy zachować historyczny detal architektoniczny w elewacjach;
8) nie dopuszcza się instalowania anten satelitarnych od frontu budynku, a także wież przekaźnikowych, reklam wielkogabarytowych,
urządzeń klimatyzacyjnych oraz zewnętrznych
rur na elewacjach frontowych i bocznych;
szafki gazowe i elektryczne dopuszcza się na
elewacjach frontowych pod warunkiem ich
scalenia kolorystycznego z fasadami w miejscach, w których nie naruszają one układu
kompozycyjnego i detalu architektonicznego;
9) kolorystykę elewacji i reklam należy przyporządkować architekturze i uwarunkowaniom
historycznym, w tym określonych w oparciu
o badania; w kolorystyce budynków zabytkowych należy uwzględnić ich cechy stylistyczne; podczas remontów części elewacji ograniczonych jedynie do pierwszej elewacji nadziemnej, należy nową kolorystykę dostosować
do istniejącej na wyższych kondygnacjach;
10) w przypadku elewacji zabytkowych budynków
o bogatym detalu architektonicznym i pokrytych okładziną klinkierową zakazuje się zewnętrznego ich ocieplania; w odniesieniu do
tego typu budynków dopuszcza się docieplenie jedynie elewacji pozbawionych detalu architektonicznego;
11) reklamy umieszczane na obiektach zabytkowych powinny kształtem, wielkością oraz lokalizacją komponować się z układem elewacji;
należy ograniczać ilość reklam na jednym
obiekcie oraz sytuować je na elewacjach przyulicznych centralnie lub narożnikowo;
12) nie dopuszcza się montowania stalowych
przewodów kominowych na elewacjach frontowych budynków lub jako obiektów wolno
stojących;
13) wyklucza się prowadzenia napowietrznych
linii teletechnicznych i elektroenergetycznych;
14) wyklucza się stosowania ogrodzeń betonowych i prefabrykowanych;
3. Ustala się strefę „B” ochrony konserwatorskiej obejmującej historyczny układ ruralistyczny
wsi, w której obowiązują następujące wymogi:
1) należy zachować historyczny układ urbanistyczny oparty o istniejącą sieć ulic i placów;
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2) należy zachować istniejące nawierzchnie brukowane w ciągach ulic, chodników i placów
oraz istniejące kompozycje zieleni;
3) przy zagospodarowaniu i zabudowie terenu
należy uwzględniać historyczną parcelację;
4) forma nowej zabudowy powinna odpowiadać
gabarytom pobliskiej zabudowy historycznej
pod względem skali, geometrii dachów, bryły,
a także jej podziałom architektonicznym;
5) w obiektach historycznych należy stosować
historyczny rodzaj pokrycia dachowego − dachówka w kolorze ceglastym;
6) należy zachować historyczny detal architektoniczny w elewacjach;
7) nie dopuszcza się instalowania anten satelitarnych od frontu budynku, a także wież przekaźnikowych, reklam wielkogabarytowych,
urządzeń klimatyzacyjnych oraz zewnętrznych
rur na elewacjach frontowych i bocznych;
szafki gazowe i elektryczne dopuszcza się na
elewacjach frontowych pod warunkiem ich
scalenia kolorystycznego z fasadami w miejscach, w których nie naruszają one układu
kompozycyjnego i detalu architektonicznego;
8) w przypadku podejmowania prac remontowych na elewacji frontowej należy usunąć lub
dopasować do kolorystyki elementy szpecące,
jak np. okablowanie, anteny satelitarne, kominy stalowe, skrzynki elektryczne, telekomunikacyjne, gazowe itp.;
9) w przypadku elewacji zabytkowych budynków
o bogatym detalu architektonicznym i pokrytych okładziną klinkierową zakazuje się zewnętrznego ich ocieplania; w odniesieniu do
tego typu budynków dopuszcza się docieplenie jedynie elewacji pozbawionych detalu architektonicznego;
10) kolorystykę elewacji i reklam należy przyporządkować architekturze i uwarunkowaniom
historycznym; w kolorystyce budynków zabytkowych należy uwzględnić ich cechy stylistyczne;
11) reklamy umieszczane na obiektach zabytkowych powinny kształtem, wielkością oraz lokalizacją komponować się z układem elewacji;
należy ograniczać ilość reklam na jednym
obiekcie oraz sytuować je na elewacjach przyulicznych centralnie lub narożnikowo;
12) nie dopuszcza się montowania stalowych
przewodów kominowych na elewacjach frontowych budynków lub jako obiektów wolno
stojących;
13) zakazuje się budowy ogrodzeń betonowych
z elementów prefabrykowanych;
4. Ustala się strefę „W” ochrony archeologicznej, w której zakazuje się działań inwestycyjnych niezwiązanych bezpośrednio z konserwacją
i rewaloryzacją zabytkowego terenu; dopuszcza się
jedynie prowadzenie prac porządkowych, konserwację zachowanych fragmentów zabytkowych
celem ich ekspozycji w terenie lub zabezpieczenia
przed zniszczeniem;
5. Ustala się strefę „OW” obserwacji archeologicznej obejmującej cały obszar objęty planem,
w której wszelkie zamierzenia inwestycyjne związane
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z pracami ziemnymi należy poprzedzić zgłoszeniem
do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
(Skarga Wojewody Dolnośląskiego NK-N.04131.
.16.2011.AZ5 z dnia 23 lutego 2011 r. do WSA we
Wrocławiu na § 7 ust. 5 we fragmencie „w której
wszelkie zamierzenia inwestycyjne związane z pracami ziemnymi należy poprzedzić zgłoszeniem do
wojewódzkiego Konserwatora Zabytków”
6. Dla obiektów wpisanych do rejestru zabytków obowiązuje ustalenie zawarte w § 11 pkt 2.
7. Na obszarze objętym planem ustala się
ochronę konserwatorską dla obiektów i obszarów
o wartościach zabytkowych ujętych w gminnej
i wojewódzkiej ewidencji zabytków, takich jak:
1) zespół kościelny: mur z kaplicami przy kościele, ul. Główna 33, 35 (stary nr 31), mur., 2
poł. XIX w., cmentarz, ul. Główna, 1 poł. XVIII
w., plebania, ul. Główna 33, 35 (stary nr 31),
mur., 1813, pocz. XX w., stodoła przy plebani,
ul. Główna 33, 35 (stary nr 31), szach., 2 poł.
XIX w.;
2) cmentarz katolicki, w południowo-zachodniej
części wsi, 2 poł. XIX w.;
3) dom mieszkalny, ul. Główna 24 (stary nr 10),
mur., pocz. XX w.;
4) dom mieszkalny, ul. Główna 5 (stary nr 11),
mur., pocz. XX w.;
5) dom mieszkalny, ul. Główna 28 (stary nr 12),
mur., 1870-1890 r., pocz. XX w.;
6) dom mieszkalny, ul. Główna 36 (stary nr 20),
mur., pocz. XX w.;
7) dom mieszkalny, ul. Główna 38 (stary nr 22),
mur., poł. XIX w.;
8) dom mieszkalny, ul. Główna 46 (stary nr 28),
mur., pocz. XX w.;
9) dom mieszkalny, ul. Główna 48 (stary nr 30),
mur., 1 poł. XIX w.;
10) dom mieszkalny, ul. Główna 53 (stary nr 39),
mur., ok. 1870 r.;
11) dom mieszkalny, ul. Główna 55 (stary nr 41),
mur., ok. 1900 r.;
12) dom mieszkalny, ul. Główna 82 (stary nr 46),
mur., pocz. XX w.;
13) dom mieszkalny, ul. Kanałowa 1, mur., pocz.
XX w.;
14) dom mieszkalno-gospodarczy, ul. Polna 1,
mur., k. XIX w.;
15) dom mieszkalny, ul. Polna 2, mur., pocz. XX w.;
16) dom mieszkalno-gospodarczy, ul. Poprzeczna
2, mur., pocz. XX w.;
17) dom mieszkalny, dawna plebania, ul. Przedszkolna 1, mur., pocz. XX w.
8. Dla obiektów, o których mowa w ust. 7,
obowiązują następujące wymogi konserwatorskie:
1) należy zachować bryłę budynku, kształt i geometrię dachu oraz stosować tradycyjne materiały budowlane;
2) należy utrzymać, a w zniszczonych fragmentach
odtworzyć historyczny detal architektoniczny;
3) należy zachować kształt, rozmiary i rozmieszczenie otworów zgodne z historycznym wizerunkiem budynku;
4) należy utrzymać lub odtworzyć oryginalną stolarkę okien i drzwi;
5) należy stosować kolorystykę i materiały nawiązujące do tradycyjnych lokalnych rozwiązań,
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w tym ceramiczne lub tynkowe pokrycie ścian
zewnętrznych;
6) zakazuje się stosowania okładzin ściennych
typu „siding”;
7) wszelkie prace budowlane, a także zmiany funkcji obiektów należy uzgodnić z właściwym wojewódzkim konserwatorem zabytków.
(Skarga Wojewody Dolnośląskiego NK-N.04131.
.16.2011.AZ5 z dnia 23 lutego 2011 r. do WSA we
Wrocławiu na § 7 ust. 8 pkt 7)
9. Dla stanowisk archeologicznych oznaczonych na rysunku planu numerami; 12, 13, 14,15,
16, 17, 18, 22, 23, 24, 25 i 26 ustala się:
1) w obrębie stanowisk archeologicznych oraz
w ich bezpośrednim sąsiedztwie wszelkie zamierzenia inwestycyjne wymagają przeprowadzenia ratowniczych badań archeologicznych;
2) przed przystąpieniem do prowadzenia prac
ziemnych należy zawiadomić Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków.
(Skarga Wojewody Dolnośląskiego NK-N.04131.
.16.2011.AZ5 z dnia 23 lutego 2011 r. do WSA we
Wrocławiu na § 7 ust. 9)
§ 8. W zakresie wymagań wynikających
z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych
ustala się, że ogrodzenia wzdłuż ulic publicznych
wykonywać należy wyłącznie z: kamienia, nietynkowanej cegły, pokrytego tynkiem muru, prętów
lub siatek metalowych lub drewna;
§ 9. W zakresie odrębnych warunków zagospodarowania terenów i ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy, o ile ustalenia
szczegółowe dla terenów w liniach rozgraniczających nie będą stanowić inaczej, ustala się:
1. należy pozostawić pas terenu o szerokości
minimum 5 m. wolny od zabudowy, wzdłuż górnych krawędzi rowów melioracyjnych, umożliwiający prowadzenie prac konserwacyjnych;
2. strefę techniczną dla istniejących na obszarze objętym planem napowietrznej linii elektroenergetycznej ŚN o szerokości po 5 m od osi linii,
w obrębie której obowiązują wymogi wymienione
w lit. a i b:
a) zakazuje się z lokalizacji obiektów przeznaczonych na stały pobyt ludzi,
1) przy zbliżeniach innych obiektów niezwiązanych
ze stałym pobytem ludzi do linii, należy zachować
warunki określone w przepisach odrębnych;
3. ustalenie, o którym mowa w pkt 3, traci
moc w przypadku skablowania lub przełożenia
ww. linii.
§ 10. 1. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej ustala się:
1) tereny dróg/ulic publicznych oznaczonych na
rysunku planu symbolami: „KDZ” - drogi klasy
zbiorcze, „KDL” – drogi klasy L – lokalne
i „KDD” – drogi klasy D – dojazdowe;
2) tereny dróg/ulic wewnętrznych oznaczonych na
rysunku planu symbolami „KDW”, w tym
„KDWp” ciągi pieszo-jezdne;
3) na obszarze zabudowanym sieci uzbrojenia
technicznego terenu należy prowadzić w obrębie linii rozgraniczających ulic;
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4) dopuszcza się odstępstwa od zasady, o której
mowa w pkt 1, gdy nie ma technicznej możliwości realizacji tego ustalenia;
5) dopuszcza się możliwość realizacji urządzeń
technicznych uzbrojenia jako towarzyszących −
inwestycjom na terenach własnych inwestorów;
6) przebudowę istniejących i likwidację nieczynnych sieci, kolidujących z planowanym zainwestowaniem;
7) przebudowa układu komunikacyjnego powinna
obejmować kompleksową przebudowę uzbrojenia technicznego;
8) dopuszcza się wydzielanie dróg wewnętrznych
– niewyznaczonych na rysunku planu – pod warunkiem, że jeśli będą obsługiwać więcej niż
jedną nieruchomość, szerokość w liniach rozgraniczających nie może być mniejsza niż 8 m.
2. W zakresie budowy, przebudowy lub rozbudowy sieci uzbrojenia dla obszaru objętego planem ustala się:
1) w zakresie zaopatrzenia w wodę:
a) zaopatrzenie w wodę z komunalnej sieci wodociągowej,
b) utrzymanie lokalizacji nieczynnych ujęć wód
podziemnych, znajdujących się na terenach
oznaczonych na rysunku planu symbolami
1 W i 2 W,
c) budowę rozdzielczej sieci wodociągowej
w układach pierścieniowych, zapewniającej
ciągłość dostawy wody do odbiorców oraz
zabezpieczenie przeciwpożarowe,
d) przebudowę sieci wodociągowej kolidującej
z planowanym zainwestowaniem,
e) wymianę sieci wodociągowej, która ze
względu na zbyt małe przekroje lub zły stan
techniczny nie pozwala na dostawę wody
w odpowiedniej ilości i o odpowiednim ciśnieniem do terenów objętych planem.
2) w zakresie odprowadzania i unieszkodliwiania
ścieków komunalnych:
a) odprowadzenie ścieków komunalnych systemem grawitacyjno-tłocznym do komunalnej sieci kanalizacyjnej,
b) wyposażenie w sieć kanalizacji sanitarnej
wszystkich obszarów zainwestowania;
c) budowę przepompowni ścieków komunalnych wskazanych na rysunku planu,
d) budowę
przydomowych
przepompowni
ścieków komunalnych, zlokalizowanych na
terenach własnych inwestorów,
e) dopuszcza się budowę dodatkowych przepompowni ścieków, stosownie do potrzeb,
zlokalizowanych na terenach własnych inwestorów,
f) do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej
dopuszcza się dla zabudowy jednorodzinnej
odprowadzenie ścieków do zbiorników bezodpływowych,
g) wstępne oczyszczanie ścieków przemysłowych o przekroczonych dopuszczalnych wartościach zanieczyszczeń, przed ich wprowadzeniem do kanalizacji sanitarnej, woczyszczalniach zakładowych, zlokalizowanych na
terenach własnych inwestora.
3) w zakresie odprowadzania wód opadowych
i roztopowych:
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a) odprowadzenie wód opadowych istniejącym
oraz planowanym systemem sieci kanalizacji
deszczowej do odbiorników znajdujących się
w obrębie planu,
b) objęcie systemami odprowadzającymi wody
opadowe terenów zabudowanych i utwardzonych,
c) usunięcie z wód opadowych substancji określonych w przepisach odrębnych, przed ich
wprowadzeniem do kanalizacji deszczowej
lub do odbiornika, za pomocą urządzeń do
podczyszczania wód opadowych, zlokalizowanych na terenie własnym inwestora,
d) utwardzenie i skanalizowanie terenów, na
których może dojść do zanieczyszczenia substancjami, o których mowa w lit. C,
e) dopuszcza się rozwiązania techniczne służące zatrzymaniu wód opadowych na terenie
działki,
f) w przypadku zaistnienia takiej konieczności
dopuszcza się budowę lokalnych przepompowni wód opadowych oraz zbiorników retencyjnych zlokalizowanych na terenach
własnych inwestora,
g) modernizację rowów i cieków będących odbiornikami wód opadowych,
h) zarurowanie rowów melioracyjnych kolidujących z planowanym zainwestowaniem,
i) przed przystąpieniem do prac w obrębie sieci urządzeń melioracji szczegółowych należy
sporządzić dokumentację techniczną, zawierającą sposób jej odbudowy;
j) obowiązek uzgodnienia prac kolidujących
z urządzeniami melioracyjnymi z administratorem tych sieci;
k) wzdłuż górnych krawędzi skarp brzegów rzek
i otwartych rowów melioracyjnych obowiązek pozostawienie wolnego od zabudowy
i nasadzeń, pasa terenu o szerokości 5 m,
umożliwiającego prowadzenie prac konserwacyjnych.
4) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:
a) dostawę energii elektrycznej z istniejącej
i planowanej
sieci
elektroenergetycznej
średniego i niskiego napięcia;
b) rozbudowę i budowę nowych linii energetycznych średniego i niskiego napięcia oraz
budowę stacji transformatorowych w zależności od potrzeb na warunkach określonych
przez właściciela sieci;
c) budowę stacji transformatorowych, zlokalizowanych na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem E;
d) budowę stacji transformatorowych na terenach planowanej zabudowy produkcyjnej
i usługowej, w ilości i w rejonach lokalizacji
określonych przez zarządzającego siecią,
stosownie do zapotrzebowania mocy;
e) budowę dodatkowych stacji transformatorowych, stosownie do potrzeb, zlokalizowanych na terenie własnym inwestora;
f) budowę stacji transformatorowych wolno
stojących na wydzielonych działkach z zapewnieniem do nich dojazdu;
g) dopuszcza się skablowanie elektroenergetycznych linii napowietrznych średniego na-
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pięcia kolidujących z planowanym zainwestowaniem;
h) dopuszcza się skablowanie elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napięcia, kolidujących z planowanym zainwestowaniem.
w zakresie gazyfikacji ustala się:
a) możliwość dostawy gazu z istniejącej na terenie gminy sieci gazowej, po spełnieniu
technicznych i ekonomicznych warunków
przyłączenia;
b) budowę sieci gazowej średniego ciśnienia;
c) dopuszcza się zaopatrzenie w gaz ze zbiorników indywidualnych;
d) dopuszcza się lokalizację infrastruktury gazowniczej zgodnie z warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe.
w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną:
a) realizację lokalnych źródeł ciepła na paliwa
o niskim stopniu emisji zanieczyszczeń;
b) dopuszcza się nowoczesne wysokosprawne
źródła ciepła opalane paliwem stałym;
c) wykorzystanie energii elektrycznej i odnawialnych źródeł energii do celów grzewczych;
d) likwidację lub modernizację istniejących kotłowni na paliwo stałe, o wysokim stopniu
emisji zanieczyszczeń.
w zakresie telekomunikacji:
a) linie kablowe sieci telekomunikacyjnych dopuszcza się wyłącznie jako podziemne;
b) na całym obszarze objętym planem zakazuje
się lokalizacji anten i stacji bazowych telefonii komórkowe;
c) wysokość masztów, anten i innych urządzeń
ustawianych na budynkach nie może przekraczać 3 m; a wysokość nowych obiektów
budowlanych niebędących budynkami nie
może przekraczać 15 m;
w zakresie gromadzenia i usuwania odpadów
obowiązują zasady określone w przepisach odrębnych i aktach prawa miejscowego.

§ 11. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających
ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych
przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożeń osuwania mas ziemnych ustala się:
1. w obrębie oznaczonej na rysunku planu 50
metrowej strefy od wałów przeciwpowodziowych
rzeki Odra obowiązują przepisy odrębne, w tym
zakaz lokalizacji nowych budynków;
2. zakazuje się podejmowania działań mogących naruszyć walory zabytkowe kościoła parafialnego p.w. Św. Małgorzaty (ul. Główna 31) wpisanego do rejestru zabytków nr 1248 decyzją z dnia
05.03.1965 r. oraz dawnej gospody „Gasthaus”
(ul. Główna 50) wpisanej do rejestru zabytków
nr 702/W z dnia 02.03.1995 r. podlegających
ochronie na mocy przepisów ustawy o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami;
3. tereny górnicze lub zagrożone osuwaniem
mas ziemnych nie występują na obszarze objętym
planem.
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§ 12. W zakresie sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów ustala się, że do czasu zagospodarowania terenu na przeznaczenie ustalone w planie, obowiązuje przeznaczenie dotychczasowe.
§ 13. Ustala się stawkę procentową, o której
mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003
roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:
1. w wysokości 15% dla terenów oznaczonych
na rysunku planu symbolami: „MN”, „MN,U”,
„U”, „P,U”, „P”, „KS,U”;
2. w wysokości 0% dla pozostałych terenów.
Rozdział 3
Ustalenia szczegółowe dla terenów w liniach
rozgraniczających
§ 14. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku
planu symbolami od „1MN” do „75MN” ustala się
przeznaczenie:
1) podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) uzupełniając – usługi towarzyszące funkcji
mieszkaniowej z zakresu: handlu detalicznego,
gastronomii, obsługi ludności lub przedsiębiorstw, zdrowia i kultury, urządzenia rekreacyjno-wypoczynkowe towarzyszące funkcji
mieszkaniowej.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, dopuszcza się poszerzenie ulic publicznych i publicznych przejść pieszych, wydzielanie dróg wewnętrznych, cięgów pieszych i rowerowych, miejsc
postojowych oraz sieci infrastruktury technicznej
oraz związane z nimi urządzeń, przy czym użytkowanie to nie powinno zająć więcej niż 30% powierzchni terenu i powierzchni użytkowej w zabudowie.
3. W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu,
w tym linii zabudowy, gabarytów obiektów
i wskaźników intensywności zabudowy ustala się:
1) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki nie może przekroczyć 30%;
2) powierzchnia terenu biologicznie czynna powinna zajmować co najmniej 60% powierzchni
działki;
3) liczba kondygnacji nadziemnych budynków
mieszkalnych nie może przekraczać trzech,
w tym użytkowe poddasze;
4) wysokość budynków mierzona od poziomu
terenu do najwyższego punktu dachu nie może przekraczać 14 m;
5) dach o nachyleniu połaci od 35° do 45°; kryty
dachówką ceramiczną lub materiałem dachówkopodobnym;
6) dopuszcza się wzbogacenie formy dachu poprzez wprowadzenie świetlików, lukarn itp.;
7) budynki gospodarcze i wolno stojące garaże
mogą być wyłącznie parterowe i winny mieć
formę dachu odpowiadającą formie dachu
budynku mieszkalnego;
8) należy zapewnić stanowiska postojowe na
każdej działce zgodnie ze wskaźnikami: 1 stanowisko na jedno mieszkanie oraz 1 stanowisko na 40 m2 powierzchni użytkowej usług;
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9) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu;
10) dla terenu „10MN” lokalizacja budynków
mieszkalnych wyłącznie poza strefą 50 m
ochrony sanitarnej od czynnego cmentarza;
4. W zakresie szczegółowych zasad i podziału
nieruchomości:
1) powierzchnia działek nie może być mniejsza niż:
a) 1000 m2 − dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej,
b) 800 m2 − dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej;
2) dopuszcza się zmniejszenie minimalnej powierzchni, o której mowa w pkt 1, o nie więcej
niż 10%
3) szerokość frontu działek nie może być mniejsza
niż:
a) 20 m − dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stojącej, z wyjątkiem działek
przyległych do placu stanowiącego zakończenie ulicy lub ciągu pieszo-jezdnego,
b) 15 m − dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej; kąt położenia granic
działek w stosunku do pasa drogowego powinien zawierać się w przedziale od 80° do
90°.

6) dopuszcza się wzbogacenie formy dachu poprzez wprowadzenie świetlików, lukarn itp.;
7) budynki gospodarcze i wolno stojące garaże
mogą być wyłącznie parterowe i winny mieć
formę dachu odpowiadającą formie dachu
budynku mieszkalnego lub usługowego,
8) należy zapewnić stanowiska postojowe na
każdej działce zgodnie ze wskaźnikami: 1 stanowisko na jedno mieszkanie oraz 1 stanowisko na 40 m2 powierzchni użytkowej usług;
9) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie
z rysunkiem planu;
10) dla terenu „4MN,U” lokalizacja budynków
mieszkalnych wyłącznie poza strefą 50 m
ochrony sanitarnej od czynnego cmentarza;
4. W zakresie szczegółowych zasad i podziału
nieruchomości:
1) powierzchnia nowo wydzielanych działek nie
może być mniejsza niż 1000 m2,
2) szerokość frontu działek co najmniej 20 m,
3) dopuszcza się zmniejszenie minimalnej powierzchni działek, o których mowa w lit. a, o nie
więcej niż 10%,
4) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa
drogowego powinien zawierać się w przedziale
od 80° do 90°.

§ 15. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku
planu symbolami od „1MN,U” do „12MN,U” ustala się przeznaczenie:
1) podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna lub zabudowa usługowa z zakresu:
handlu detalicznego, gastronomii, kultury,
oświaty, zdrowia, obsługi ludności lub przedsiębiorstw;
2) uzupełniające:
urządzenia
rekreacyjno-wypoczynkowe towarzyszące funkcji mieszkaniowej.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, dopuszcza się:
1) lokalizację obiektów małej architektury;
2) poszerzenie ulic publicznych i publicznych
przejść pieszych, wydzielanie dróg wewnętrznych, cięgów pieszych i rowerowych, miejsc
postojowych oraz sieci infrastruktury technicznej oraz związane z nimi urządzeń, przy czym
użytkowanie to nie powinno zająć więcej niż
30% powierzchni terenu i powierzchni użytkowej w zabudowie.
3. W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu,
w tym linii zabudowy, gabarytów obiektów
i wskaźników intensywności zabudowy ustala się:
1) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki nie może przekroczyć 50%,
2) co najmniej 30% powierzchni działki należy
urządzić jako powierzchnię terenu biologicznie
czynnego,
3) liczba kondygnacji nadziemnych budynków
mieszkalnych i usługowych nie może przekraczać trzech, w tym użytkowe poddasze;
4) wysokość budynków mierzona od poziomu
terenu do najwyższego punktu dachu nie może przekraczać 14 m;
5) dach o nachyleniu połaci od 35° do 45°; kryty
dachówką ceramiczną lub materiałem dachówkopodobnym;

§ 16. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku
planu symbolem „1U” ustala się przeznaczenie:
1) podstawowe – zabudowa handlowo-usługowa
o dopuszczalnej pow. sprzedaży do 2000 m2
oraz usługi z zakresu: handlu detalicznego i hurtowego, gastronomii, rzemiosła;
2) uzupełniające – towarzysząca usługom zabudowa mieszkaniowa dla właścicieli terenu, zieleń urządzona.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza się:
1) lokalizację obiektów małej architektury;
2) poszerzenia ulic publicznych i publicznych
przejść pieszych, wydzielanie dróg wewnętrznych, cięgów pieszych i rowerowych, miejsc
postojowych oraz sieci infrastruktury technicznej oraz związane z nimi urządzeń, przy czym
użytkowanie to nie powinno zająć więcej niż
30% powierzchni terenu i powierzchni użytkowej w zabudowie.
3. W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu,
w tym linii zabudowy, gabarytów obiektów
i wskaźników intensywności zabudowy ustala się:
1) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki nie może przekroczyć 70%;
2) powierzchnia terenu biologicznie czynna powinna zajmować co najmniej 15% powierzchni
działki;
3) liczba kondygnacji nadziemnych budynków
mieszkalnych nie może przekraczać trzech,
w tym użytkowe poddasze;
4) wysokość budynków mierzona od poziomu
terenu do najwyższego punktu dachu nie może
przekraczać12 m;
5) ustala się dowolny kąt nachylenia połaci dachowych i dopuszcza się dowolne pokrycie
dachów;
6) dopuszcza się wzbogacenie formy dachu poprzez wprowadzenie świetlików, lukarn itp.;

Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 50

– 4750 –

7) należy zapewnić stanowiska postojowe na
każdej działce zgodnie ze wskaźnikami:
1 stanowisko na jedno mieszkanie oraz 1 stanowisko na 40 m2 powierzchni użytkowej
usług;
8) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie
z rysunkiem planu.
4. W zakresie szczegółowych zasad podziału
nieruchomości:
1) powierzchnia działek nie może być mniejsza niż
1500 m2;
2) dopuszcza się zmniejszenie minimalnej powierzchni działki o nie więcej niż 10%;
3) dopuszcza się scalanie działek;
4) wzdłuż cieków wodnych wyznacza się strefę
wolną od zabudowy o szerokości 4 m;
5) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa
drogowego powinien zawierać się w przedziale
od 80° do 90°.
§ 17. Dla terenów oznaczonych na rysunku
planu symbolami od „2U” do „4U” ustala się
przeznaczenie:
1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu
symbolami od „2U” do „4U” ustala się przeznaczenie:
1) podstawowe – zabudowa usługowa;
2) uzupełniające – towarzysząca usługom zabudowa mieszkaniowa dla właścicieli terenu, zieleń urządzona.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, dopuszcza się:
1) lokalizację obiektów małej architektury;
2) poszerzenia ulic publicznych i publicznych
przejść pieszych, wydzielanie dróg wewnętrznych, cięgów pieszych i rowerowych, miejsc
postojowych oraz sieci infrastruktury technicznej oraz związane z nimi urządzeń, przy czym
użytkowanie to nie powinno zająć więcej niż
30% powierzchni terenu i powierzchni użytkowej w zabudowie.
3. W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu,
w tym linii zabudowy, gabarytów obiektów
i wskaźników intensywności zabudowy ustala się:
1) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki nie może przekroczyć 30%;
2) powierzchnia terenu biologicznie czynna powinna zajmować co najmniej 60% powierzchni
działki;
3) liczba kondygnacji nadziemnych budynków
mieszkalnych nie może przekraczać trzech,
w tym użytkowe poddasze;
4) wysokość budynków mierzona od poziomu
terenu do najwyższego punktu dachu nie może
przekraczać14 m;
5) ustala się dowolny kąt nachylenia połaci dachowych i dopuszcza się dowolne pokrycie dachów;
6) dopuszcza się wzbogacenie formy dachu poprzez wprowadzenie świetlików, lukarn itp.;
7) należy zapewnić stanowiska postojowe na każdej działce zgodnie ze wskaźnikami: 1 stanowisko na jedno mieszkanie oraz 1 stanowisko na
40 m2 powierzchni użytkowej usług;
8) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu.
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4. W zakresie szczegółowych zasad podziału
nieruchomości:
1) powierzchnia działek nie może być mniejsza niż
1500 m2;
2) dopuszcza się zmniejszenie minimalnej powierzchni działki o nie więcej niż 10%;
3) szerokość frontu działek co najmniej 25 m,
z wyjątkiem działek przyległych do placu stanowiącego zakończenie ulicy lub ciągu pieszojezdnego;
4) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa
drogowego powinien zawierać się w przedziale
od 80° do 90°.
(Skarga Wojewody Dolnośląskiego NK-N.04131.
.16.2011.AZ5 z dnia 23 lutego 2011 r. do WSA we
Wrocławiu na § 17 w zakresie ustaleń dla terenów
oznaczonych symbolami 2U i 3 U oraz załącznika
graficznego w tym zakresie)
§ 18. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku
planu symbolem „5U” ustala się przeznaczenie:
1) podstawowe – zabudowa usługowa − obiekt
kultu religijnego;
2) uzupełniające – towarzysząca usługom zabudowa mieszkaniowa dla właścicieli terenu, zieleń urządzona.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza się:
1) lokalizację obiektów małej architektury;
2) poszerzenia ulic publicznych i publicznych
przejść pieszych, wydzielanie dróg wewnętrznych, cięgów pieszych i rowerowych, miejsc
postojowych oraz sieci infrastruktury technicznej oraz związane z nimi urządzeń, przy czym
użytkowanie to nie powinno zająć więcej niż
30% powierzchni terenu i powierzchni użytkowej w zabudowie.
3. W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu,
w tym linii zabudowy, gabarytów obiektów
i wskaźników intensywności zabudowy ustala się:
1) wszelkie działania polegające na budowie, remoncie i przebudowie kościoła należy uzgadniać z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków
2) obiekt uzupełniające nie mogą być wyższe niż
6 m do najwyższego punkt dachu, dach stromy
o nachyleniu połaci dachowych od 35 do 450,
kryty dachówka ceramiczna;
3) wszelkie podejmowane działania na terenie
uzgadniać z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
(Skarga Wojewody Dolnośląskiego NK-N.04131.
.16.2011.AZ5 z dnia 23 lutego 2011 r. do WSA we
Wrocławiu na § 18 ust. 3 pkt 1 i pkt 3)
4. W zakresie szczegółowych zasad podziału nieruchomości: zakazuje się podziału nieruchomości.
§ 19. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku
planu symbolem „6U” ustala się przeznaczenie:
1) podstawowe – usługi handlu detalicznego lub
hurtowego związane z artykułami i usługami
cmentarnymi;
2) przeznaczenie uzupełniające – zieleń urządzona,
parkingi.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1:
1) dopuszcza się przeprowadzenie ciągów pieszych i pieszo-jezdnych;
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2) dopuszcza się obiekty małej architektury;
3) dopuszcza się sieci infrastruktury technicznej
oraz związane z nimi urządzenia.
3. W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu,
w tym linii zabudowy, gabarytów obiektów
i wskaźników intensywności zabudowy ustala się:
1) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki nie może przekroczyć 70%;
2) powierzchnia terenu biologicznie czynna powinna zajmować co najmniej 20% powierzchni
działki;
3) liczba kondygnacji w obiektach usługowych nie
może przekraczać jednej;
4) wysokość budynków mierzona od poziomu
terenu do najwyższego punktu dachu nie może
przekraczać 5 m;
5) dach o nachyleniu połaci od 20° do 40°; kryty
dachówką ceramiczną lub materiałem dachówkopodobnym;
6) dopuszcza się wzbogacenie formy dachu poprzez wprowadzenie świetlików, lukarn itp.;
7) należy zapewnić stanowiska postojowe zgodnie
ze wskaźnikami: 1 stanowisko na 40 m2 powierzchni użytkowej usług;
8) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu.
4. W zakresie szczegółowych zasad i podziału
nieruchomości:
1) dopuszcza się scalanie gruntów;
2) dopuszcza się wtórny podział działek;
(Skarga Wojewody Dolnośląskiego NK-N.04131.
.16.2011.AZ5 z dnia 23 lutego 2011 r. do WSA we
Wrocławiu na § 19).
§ 20. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku
planu symbolami od „1P” do „5P” ustala się przeznaczenie:
1) podstawowe – tereny obiektów produkcyjnych,
składów, magazynów, usług hurtowo-handlowych;
2) uzupełniające – usługi, zieleń urządzona, zaplecza sanitarne i biurowe.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1,:
1) zakazuje się usług oświaty i usług turystyki oraz
lokalizacji stacji paliw;
2) dopuszcza się obiekty małej architektury;
3) dopuszcza się poszerzenia ulic publicznych
i publicznych przejść pieszych, wydzielanie dróg
wewnętrznych, cięgów pieszych i rowerowych,
miejsc postojowych oraz sieci infrastruktury
technicznej oraz związanych z nimi urządzeń,
przy czym użytkowanie to nie powinno zająć
więcej niż 40% powierzchni terenu.
3. W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu,
w tym linii zabudowy, gabarytów obiektów
i wskaźników intensywności zabudowy:
1) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki nie może przekroczyć 80%;
2) co najmniej 10% powierzchni działki należy
urządzić jako powierzchnię terenu biologicznie
czynnego;
3) wysokość budynków mierzona od poziomu
terenu do najwyższego punktu dachu nie może
przekraczać 12 m;

Poz. 667

4) dopuszczalne formy dachów: płaskie, symetryczne, dwu lub wielospadowe;
5) należy zapewnić odpowiednie zaplecze parkingowe na terenie własnym zgodnie ze wskaźnikami: 0,8 stanowiska na 1 miejsce pracy oraz 1 stanowisko na 40 m2 powierzchni użytkowej usług.
6) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie
z rysunkiem planu.
4. W zakresie szczegółowych zasad i podziału
nieruchomości:
1) dopuszcza się scalanie gruntów,
2) powierzchnia działek nie może być mniejsza niż
5000 m2,
3) szerokość frontu działek nie może być mniejsza
niż 50 m,
4) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa
drogowego powinien zawierać się w przedziale
od 80° do 90°.
§ 21. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku
planu symbolami „1P,U” „2P,U” ustala się przeznaczenie:
1) podstawowe – tereny obiektów produkcyjnych,
składów, magazynów lub zabudowy usługowej
z zakresu: handlu detalicznego i hurtowego, gastronomii, rzemiosła, obsługi ludności lub
przedsiębiorstw;
2) uzupełniające – zieleń urządzona, mieszkanie
służbowe przeznaczone wyłącznie dla właściciela lub zarządcy terenu; (Skarga Wojewody Dolnośląskiego NK-N.04131.16.2011.AZ5 z dnia
23 lutego 2011 r. do WSA we Wrocławiu na § 21
ust.1 pkt 2 we fragmencie „mieszkanie służbowe przeznaczone wyłącznie dla właściciela lub
zarządcy terenu”)
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1:
1) zakazuje się usług oświaty i usług turystyki oraz
lokalizacji stacji paliw;
2) dopuszcza się obiekty małej architektury;
3) dopuszcza się poszerzenia ulic publicznych
i publicznych przejść pieszych, wydzielanie dróg
wewnętrznych, cięgów pieszych i rowerowych,
miejsc postojowych oraz sieci infrastruktury
technicznej oraz związanych z nimi urządzeń,
przy czym użytkowanie to nie powinno zająć
więcej niż 40% powierzchni terenu.
3. W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu,
w tym linii zabudowy, gabarytów obiektów
i wskaźników intensywności zabudowy:
1) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki nie może przekroczyć 70%;
2) co najmniej 15% powierzchni działki należy
urządzić jako powierzchnię terenu biologicznie
czynnego;
3) wysokość budynków mierzona od poziomu
terenu do najwyższego punktu dachu nie może
przekraczać 12 m;
4) dopuszczalne formy dachów: płaskie, symetryczne, dwu lub wielospadowe;
5) należy zapewnić odpowiednie zaplecze parkingowe na terenie własnym zgodnie ze wskaźnikami: 0,8 stanowiska na 1 miejsce pracy oraz
1 stanowisko na 40 m2 powierzchni użytkowej
usług.
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6) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu.
4. W zakresie szczegółowych zasad i podziału
nieruchomości:
1) dopuszcza się scalanie gruntów,
2) powierzchnia działek nie może być mniejsza niż
1200 m2,
3) szerokość frontu działek nie może być mniejsza
niż 25 m,
4) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa
drogowego powinien zawierać się w przedziale
od 80° do 90°.
§ 22. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku
planu symbolem „KS,U” ustala się przeznaczenie:
1) podstawowe – teren urządzeń komunikacji lub
zabudowy usługowej, gastronomii;
2) uzupełniające – zieleń urządzona.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1:
1) dopuszcza się obiekty małej architektury;
2) dopuszcza się poszerzenia ulic publicznych
i publicznych przejść pieszych, wydzielanie dróg
wewnętrznych, cięgów pieszych i rowerowych,
miejsc postojowych oraz sieci infrastruktury
technicznej oraz związanych z nimi urządzeń,
przy czym użytkowanie to nie powinno zająć
więcej niż 40% powierzchni terenu.
3. W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu,
w tym linii zabudowy, gabarytów obiektów
i wskaźników intensywności zabudowy:
1) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni działki nie może przekroczyć 70%;
2) co najmniej 15% powierzchni działki należy
urządzić jako powierzchnię terenu biologicznie
czynnego;
3) wysokość budynków mierzona od poziomu
terenu do najwyższego punktu dachu nie może
przekraczać 12 m;
4) dopuszczalne formy dachów: płaskie, symetryczne, dwu lub wielospadowe;
5) należy zapewnić odpowiednie zaplecze parkingowe na terenie własnym zgodnie ze wskaźnikami: 0,8 stanowiska na 1 miejsce pracy oraz
1 stanowisko na 40 m2 powierzchni użytkowej
usług;
6) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie
z rysunkiem planu.
4. W zakresie szczegółowych zasad i podziału
nieruchomości:
1) dopuszcza się scalanie gruntów,
2) powierzchnia działek nie może być mniejsza niż
3000 m2,
3) szerokość frontu działek nie może być mniejsza
niż 30 m,
4) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa
drogowego powinien zawierać się w przedziale
od 80° do 90°.
§ 23. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku
planu symbolami od „1ZP” do „9ZP” ustala się
przeznaczenie:
1) podstawowe – zieleń urządzona;
2) uzupełniające – terenowe usługi sportu i rekreacji.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1:
1) zakazuje się lokalizacji jakichkolwiek budynków;
2) dopuszcza się obiekty małej architektury;
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3) dopuszcza się poszerzenia ulic publicznych
i publicznych przejść pieszych, wydzielanie dróg
wewnętrznych, cięgów pieszych i rowerowych,
miejsc postojowych oraz sieci infrastruktury
technicznej oraz związane z nimi urządzeń, przy
czym użytkowanie to nie powinno zająć więcej
niż 30% powierzchni terenu.
§ 24. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku
planu symbolem „ZP,US” ustala się przeznaczenie:
1) podstawowe – zieleń urządzona oraz terenowe
usługi sportu i rekreacji,
2) uzupełniające – usługi gastronomii, handlu bez
obiektów kubaturowych,
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1:
1) zakazuje się lokalizacji jakichkolwiek budynków;
2) dopuszcza się obiekty małej architektury;
3) dopuszcza się poszerzenia ulic publicznych
i publicznych przejść pieszych, wydzielanie dróg
wewnętrznych, cięgów pieszych i rowerowych,
miejsc postojowych oraz sieci infrastruktury
technicznej oraz związane z nimi urządzeń, przy
czym użytkowanie to nie powinno zająć więcej
niż 30% powierzchni terenu.
§ 25. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku
planu symbolem „ZC” ustala się przeznaczenie:
1) podstawowe – teren cmentarza;
2) uzupełniające –zieleń urządzona;
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1:
1) dopuszcza się obiekty małej architektury;
2) dopuszcza się poszerzenia ulic publicznych
i publicznych przejść pieszych, wydzielanie dróg
wewnętrznych, cięgów pieszych i rowerowych,
miejsc postojowych oraz sieci infrastruktury
technicznej oraz związane z nimi urządzeń, przy
czym użytkowanie to nie powinno zająć więcej
niż 30% powierzchni terenu.
§ 26. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku
planu symbolami od „1R” do „7R” ustala się przeznaczenie:
1) podstawowe – tereny rolnicze;
2) przeznaczenie uzupełniające – łąki i pastwiska,
zieleń nieurządzona.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1:
1) zakazuje się lokalizacji budowli rolniczych oraz
jakichkolwiek budynków;
2) dopuszcza się przeprowadzenie dróg dla obsługi gruntów rolnych;
3) dopuszcza się sieci infrastruktury technicznej
oraz związane z nimi urządzenia.
(Skarga Wojewody Dolnośląskiego NK-N.04131.
.16.2011.AZ5 z dnia 23 lutego 2011 r. do WSA we
Wrocławiu na § 26 w zakresie ustaleń dla terenów
oznaczonych symbolami 1R, 2R,3R, 4R, 5R, 6R oraz
załącznika graficznego w tym zakresie)
§ 27. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku
planu symbolami od „1ZL” do „4ZL” ustala się
przeznaczenie podstawowe na lasy, zalesienia,
zadrzewienia.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1:
1) zakazuje się lokalizacji jakichkolwiek budynków;
2) dopuszcza się ciągi piesze i rowerowe, parkingi
leśne;
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3) dopuszcza się sieci infrastruktury technicznej
oraz związane z nimi urządzenia.
(Skarga Wojewody Dolnośląskiego NK-N.04131.
.16.2011.AZ5 z dnia 23 lutego 2011 r. do WSA we
Wrocławiu na § 27 w zakresie ustaleń dla terenu
oznaczonego symbolem 3ZL).
§ 28. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku
planu symbolami od „1WS” do „40WS” ustala się
przeznaczenie:
1) przeznaczenie podstawowe – wody powierzchniowe;
2) przeznaczenie uzupełniające – zieleń nieurządzona.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1:
1) zakazuje się lokalizacji jakichkolwiek budynków;
2) dopuszcza się obiekty małej architektury;
3) dopuszcza się poszerzenia ulic publicznych
i publicznych przejść pieszych, wydzielanie dróg
wewnętrznych, cięgów pieszych i rowerowych,
miejsc postojowych oraz sieci infrastruktury
technicznej oraz związane z nimi urządzeń, przy
czym użytkowanie to nie powinno zająć więcej
niż 30% powierzchni terenu.
§ 29. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku
planu symbolami „1W” i „2W” ustala się przeznaczenie:
1) podstawowe – teren urządzeń wodociągowych;
2) uzupełniające – zieleń urządzona.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, dopuszcza się poszerzenia ulic publicznych i publicznych przejść pieszych, wydzielanie dróg wewnętrznych, cięgów pieszych i rowerowych, miejsc
postojowych oraz sieci infrastruktury technicznej
oraz związane z nimi urządzeń, przy czym użytkowanie to nie powinno zająć więcej niż 30% powierzchni terenu.
§ 30. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku
planu symbolami od „1E” do „10E” ustala się
przeznaczenie:
1) przeznaczenie podstawowe – urządzenia elektroenergetyki;
2) przeznaczenie uzupełniające – przepompownie
ścieków, separatory wód deszczowych, zieleń
urządzona.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza się:
1) ustawianie kontenerów służących do selektywnego zbierania odpadów,
2) obiekty małej architektury,
3) poszerzanie ulic publicznych, cięgów pieszych
i rowerowych,
organizowanie
parkingów
i miejsc postojowych dla rowerów, przy czym
użytkowanie to nie może przekroczyć więcej niż
40% powierzchni terenu.
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, powierzchnia terenu biologicznie czynna powinna
zajmować nie mniej niż 10% powierzchni działki.
§ 31. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku
planu symbolami „1KDZ” i „2KDZ” ustala się
przeznaczenie podstawowe – po przełożeniu przebiegu drogi wojewódzkiej nr 455 − droga/ulica
zbiorcza, do momentu zmiany klasy drogi obowiązuje klasa drogi/ulicy głównej.
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2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, dopuszcza się:
1) zieleń towarzysząca;
2) sieci infrastruktury technicznej oraz związane
z nimi urządzenia poza jezdnią, za zgodą zarządcy drogi.
3. Na terenach, o których mowa w ust. 1,
obowiązuje szerokość w liniach rozgraniczających:
1) w obecnym stanie władania, w przypadku przebudowy lub modernizacji wymagane jest uzyskanie 25 m dla „1KDZ” (fragment drogi wojewódzkiej nr 445);
2) 20 m dla „2KDZ”.
4. Zakazuje się organizowania dodatkowych
zjazdów z terenu „1KDZ” (droga wojewódzka
nr 445) bez uzgodnienia z zarządcą drogi.
§ 32. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku
planu symbolami od „1KDL” do „9KDL” ustala się
przeznaczenie podstawowe – droga/ulica lokalna.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, możliwa jest:
1) zieleń towarzysząca;
2) lokalizacja sieci infrastruktury technicznej oraz
związanych z nimi urządzeń;
3) lokalizację obiektów małej architektury, nośników reklamowych, pod warunkiem, że nie będą
kolidowały z funkcją komunikacyjną oraz za
zgodą i na warunkach określonych przez zarządcę drogi;
4) obiekty usługowe zlokalizowane wyłącznie
w tymczasowych obiektach budowlanych lub
w namiotach.
3. Na terenach, o których mowa w ust. 1,
obowiązuje szerokość w liniach rozgraniczających:
1) min. 15 m dla „1KDL”, „3KDL”, „9KDL”;
2) zgodnie z rysunkiem planu dla „2KDL”, „6KDL”;
3) zgodna z granicami władania dla „5KDL” (droga powiatowa nr 1927 D) „4KDL” (droga powiatowa nr 1926 D), „7KDL”, „8KDL” (droga powiatowa nr 1926 D).
4. Na terenach dróg powiatowych („5KDL”,
„4KDL” i „8KDL”) lokalizację dodatkowych zjazdów do terenów przyległych należy uzgodnić
z zarządcą drogi.
§ 33. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku
planu symbolami od „1KDD” do „17KDD” ustala
się przeznaczenie podstawowe – droga/ulica dojazdowa.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, dopuszcza się:
1) zieleń towarzysząca;
2) sieci infrastruktury technicznej oraz związane
z nimi urządzenia;
3) lokalizację obiektów małej architektury, nośników reklamowych, pod warunkiem, że nie będą
kolidowały z funkcją komunikacyjną oraz za
zgodą i na warunkach określonych przez zarządcę drogi;
4) obiekty usługowe zlokalizowane wyłącznie
w tymczasowych obiektach budowlanych lub
w namiotach.
3. Na terenach, o których mowa w ust. 1,
obowiązuje szerokość w liniach rozgraniczających:
1) min. 10 m dla „1KDD”, „4KDD”, „6KDD”,
„7KDD” , „8KDD”, „9KDD”, „11KDD”, „12KDD”
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2) zgodna z granicami władania dla „5KDD”,
„10KDD”, „13KDD”,
3) zgodnie z rysunkiem planu dla „2KDD”,
„3KDD”,
„14KDD”,
„15KDD”,
„16KDD”,
„17KDD”.
§ 34. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku
planu symbolami od „1KDW” do „26KDW” ustala
się przeznaczenie podstawowe – droga/ulica wewnętrzna.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, dopuszcza się:
1) zieleń towarzyszącą,
2) sieci infrastruktury technicznej oraz związane
z nimi urządzenia.
3. Na terenach, o których mowa w ust. 1,
obowiązuje szerokość w liniach rozgraniczających:
1) min. 10 m dla „8KDW”, „10KDW”,
2) min. 12 m dla „2KDW”, „7KDW”,
3) min. 8 m dla „1KDW”, „4KDW”, „5KDW”,
„6KDW”, „12KDW”, „21KDW”, „24KDW”,
„25KDW”,
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4) zgodnie z rysunkiem planu dla „3KDW”,
„9KDW”, „11KDW”, „13KDW”, „15KDW”,
„16KDW”, „17KDW”, „18KDW, „20KDW”,
„22KDW”, „23KDW”, „26KDW”.
§ 35. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku
planu symbolami od „1KDWp” do „39KDWp”
ustala się przeznaczenie podstawowe – ciąg pieszo-jezdny.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązuje szerokość w liniach rozgraniczających –
zgodnie z rysunkiem planu.
§ 36. Przepisy końcowe.
§ 37. Uchwała wchodzi w życie po upływie
30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Karol Pietrucha
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/329/2010 Rady Gminy Czernica
z dnia 5 listopada 2010 r.
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/329/2010 Rady Gminy Czernica
z dnia 5 listopada 2010 r.
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/329/2010 Rady Gminy Czernica
z dnia 5 listopada 2010 r.
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UCHWAŁA NR XXV/236/2010
RADY GMINY GŁOGÓW
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu
Krzekotów, gmina Głogów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.
U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, ze zmianami),
art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, ze zmianami) oraz
w związku z uchwałą nr XI/118/2008 Rady Gminy
w Głogowie z dnia 5 sierpnia 2008 roku w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w części obrębu Krzekotów gmina Głogów uchwala się, co następuje:
Rozdział 1
Ustalenia ogólne
§ 1. 1. Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego w części obrębu Krzekotów gmina
Głogów, zwany dalej planem, obejmuje tereny
w granicach określonych na rysunku planu.
2. W planie nie wprowadza się ustaleń w zakresie:
1) Zasad ochrony dóbr kultury współczesnej, ze
względu na brak występowania takich obiektów;
2) granic i sposobów zagospodarowania terenów
lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów,
w tym terenów górniczych, a także narażonych
na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych, ze względu
na brak występowania takich terenów;
3) sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;
4) granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości, ze
względu na brak takich obszarów;
5) granic obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, ze względu na
brak takich obszarów;
6) granic obszarów wymagających przekształceń
lub rekultywacji, ze względu na brak występowania takich obszarów;
7) granic terenów pod budowę obiektów handlowych, o których mowa w art. 10 ust. 2 pkt 8
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, ze zm.) ze względu na
brak takich obszarów;
8) granic terenów służących organizacji imprez
masowych, ze względu na brak występowania
takich terenów;
9) granic pomników zagłady oraz ich stref ochronnych, a także ograniczenia dotyczące prowadzenia na ich terenie działalności gospodarczej,
ze względu na brak występowania takich pomników.

§ 2. Następujące
określenia
stosowane
w uchwale oznaczają
1) infrastruktura techniczna – sieci uzbrojenia
technicznego, w tym sieci wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, elektroenergetyczne, ciepłownicze, telekomunikacyjne oraz obiekty im
towarzyszące;
2) nieprzekraczalna linia zabudowy – maksymalna, nieprzekraczalna linia zabudowy ograniczająca teren, na którym dopuszcza się wznoszenie budynków oraz określonych w ustaleniach planu rodzajów budowli nadziemnych
nie będących liniami przesyłowymi i sieciami
uzbrojenia terenu, linia ta nie dotyczy takich
elementów jak: części podziemnych obiektów
budowlanych, balkonów, wiatrołapów, wykuszy, loggii, gzymsów, okapów, schodów, pochylni dla niepełnosprawnych, zadaszeń nad
wejściami do budynków;
3) obowiązująca linia zabudowy – linia zabudowy, na której musi być usytuowana zewnętrzna krawędź zewnętrznej ściany budynku;
4) obszar zabudowany – obszar zajęty przez rzut
na powierzchnię terenu wszystkich kondygnacji nadziemnych budynku lub budynków
w zewnętrznym obrysie ścian zewnętrznych;
5) przepisy szczególne – przepisy ustaw wraz
z aktami wykonawczymi;
6) przeznaczenie terenu lub obiektu – kategorie
form zagospodarowania lub działalności lub
grupy tych kategorii, które są dopuszczone na
danym terenie lub w obiekcie;
7) przeznaczenie podstawowe terenu lub obiektu
– jest to część przeznaczenia terenu lub obiektu, która powinna dominować w danym terenie lub obiekcie w sposób określony w ustaleniach planu;
8) przeznaczenie uzupełniające terenu lub obiektu – jest to część przeznaczenia terenu lub
obiektu, która uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe w sposób określony
w ustaleniach planu, przy czym dopuszcza się
nie realizowanie przeznaczenia uzupełniającego;
9) teren – część obszaru wyznaczona na rysunku
planu liniami rozgraniczającymi i oznaczona
symbolem;
10) wysokość zabudowy – wysokość budynku
wyrażona w metrach, od średniego poziomu
terenu przed głównym wejściem do budynku,
do górnej krawędzi kalenicy (w przypadku dachów skośnych) lub górnego poziomu połaci
dachu (w przypadku stropodachów płaskich);
11) wysokość zabudowy – wysokość budynku
wyrażona w metrach, od średniego poziomu
terenu przed głównym wejściem do budynku,
do górnej krawędzi kalenicy (w przypadku da-
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chów skośnych) lub górnego poziomu połaci
dachu (w przypadku stropodachów płaskich);
12) usługi I – działalność związana z handlem,
z wyłączeniem sprzedaży paliw, administracją,
gastronomią, kulturą, obsługą firm, oświatą,
wypoczynkiem, obsługą ludności, służbą
zdrowia związaną wyłącznie z prowadzeniem
gabinetów lekarskich;
13) usługi II – działalność związana z nieuciążliwą
produkcją w tym produkcją spożywczą.
§ 3. 1. Integralną częścią planu jest rysunek
planu w skali 1 : 1000 stanowiący załącznik nr 1 do
uchwały.
2. Stwierdzenie zgodności planu z ustaleniami
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Głogów stanowi załącznik nr 2 do uchwały.
3. Rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia
uwag do projektu planu stanowi załącznik nr 3 do
uchwały.
4. Rozstrzygnięcia o sposobie realizacji inwestycji zapisanych w planie, z zakresu infrastruktury
technicznej stanowi załącznik nr 4 do uchwały.
5. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:
1) granica obszaru objętego planem;
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania;
3) obowiązujące linie zabudowy;
4) nieprzekraczalne linie zabudowy.
6. Pozostałe oznaczenia graficzne mają charakter
informacyjny.
§ 4. 1. Ustala się następujące kategorie przeznaczenia terenu:
1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) zabudowa usługowa;
3) ulica publiczna;
4) droga wewnętrzna;
5) las;
6) infrastruktura techniczna.
2. Na każdym terenie dopuszcza się zieleń, infrastrukturę
techniczną,
miejsca
postojowe
i urządzenia budowlane towarzyszące kategoriom
przeznaczenia dopuszczonym na tym terenie.
Rozdział 2
Ustalenia dla całego obszaru objętego planem
§ 5. Obowiązują następujące ustalenia dotyczące sposobu zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy:
1) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania
mogą być równocześnie liniami podziałów
geodezyjnych;
2) na terenie objętym planem dopuszcza się lokalizację urządzeń technicznych (w tym infrastruktury technicznej) zapewniających możliwość
użytkowania obiektu budowlanego zgodnie
z jego przeznaczeniem, takie jak: przyłącza
i urządzenia instalacyjne, przejazdy, drogi wewnętrzne o minimalnej szerokości 8 m w liniach
rozgraniczających, ogrodzenia, place postojowe, parkingi, garaże, śmietniki;
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3) zakazuje się wznoszenia tymczasowej, prowizorycznej lub uciążliwej dla środowiska substandardowej zabudowy (z wyjątkiem zapleczy placów budowy), a istniejącą zabudowę o takim
charakterze należy likwidować lub modernizować
4) zakazuje się stosowania okładzin elewacyjnych
typu siding i z tworzyw sztucznych
5) przy wprowadzaniu reklam na terenach i obiektach stanowiących własność Gminy Głogów,
ustala się zasadę uzyskiwania każdorazowo
opinii Urzędu Gminy w Głogowie przy
uwzględnieniu założeń przyjętych dla ujednolicenia charakteru i form tych reklam, na terenach prywatnych zakaz lokalizacji reklam, nie
związanych z prowadzoną tam działalnością,
z zastrzeżeniem ust. 6;
6) powierzchnia tablicy reklamowej nie może
przekraczać 3 m2.
§ 6. Obowiązują następujące zasady dotyczące
ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
1) zakaz odprowadzania nie oczyszczonych ścieków do wód gruntowych i gruntu ze względu na
ochronę Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP "Pradolina Barycz-Głogów" nr 302;
2) zakaz lokalizacji inwestycji oraz działalności,
których budowa oraz funkcjonowanie pogorszy
stan środowiska;
3) wykonanie dróg wewnętrznych oraz obiektów
do parkowania należy przeprowadzić w sposób
uniemożliwiający przenikanie zanieczyszczeń
ropopochodnych i innych do podłoża i wód
gruntowych;
4) w przypadku wystąpienia sieci drenarskich na
terenach przeznaczonych pod zainwestowanie
należy przeprowadzić sieci zgodnie z warunkami określonymi przez zarządcę sieci lub właściciela sieci;
5) uciążliwości związane z działalnościami prowadzonymi na terenach oznaczonych symbolami
1U oraz 2MN – 7MN nie mogą wykraczać poza
granice działek, na których prowadzone są te
działalności;
6) powierzchnie niezabudowane i nieutwardzone
należy przeznaczyć na różne formy zieleni
z elementami małej architektury;
7) należy dążyć do kompensacji powierzchni biologicznie czynnych;
8) zakaz przekraczania dopuszczalnego poziomu
hałasu, określonego przepisami szczególnymi.
§ 7. W rejonie i w pobliżu stanowiska archeologicznego 30/48 AZP 67-20 − osada − kultura
łużycka − Ha, wczesne średniowiecze wszelkie prace ziemne prowadzone mają być pod nadzorem
archeologicznym, w razie konieczności należy
przeprowadzić archeologiczne badania ratownicze
pod kierownictwem uprawnionego archeologa. Na
prace ziemne należy uzyskać pisemną zgodę Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
§ 8. Obowiązują następujące zasady dotyczące
obsługi komunikacyjnej:
1) dojazd do terenów dopuszcza się wyłącznie od
terenu drogi powiatowej (po uzyskaniu zgody
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zarządcy drogi), ulic dojazdowych i dróg wewnętrznych;
2) ustala się następujące zasady dotyczące parkowania pojazdów:
a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, co najmniej 2 miejsca postojowe na jeden dom mieszkalny przy czym dopuszcza
się aby jedno z nich znajdowało się w garażu;
b) dla usług towarzyszących zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej, dodatkowo 1 miejsce postojowe na każde 50 m2 powierzchni
użytkowej usług;
c) miejsca postojowe, o których mowa w lit. a
i b, należy usytuować na działce, na której
usytuowany jest obiekt, któremu te miejsca
towarzyszą.
§ 9. Obowiązują następujące ustalenia dotyczące podziału oraz scalania i podziału nieruchomości:
1) dopuszcza się podziały oraz scalanie i podział
nieruchomości;
2) 2) dopuszcza się wydzielenie działek budowlanych wyłącznie z bezpośrednim dostępem do
drogi publicznej lub drogi wewnętrznej;
3) minimalne powierzchnie działek budowlanych
dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zgodnie z § 11 i § 12.
§ 10. 1. Ustala się następujące ogólne zasady
uzbrojenia terenów w infrastrukturę techniczną:
1) Ustala się następujące ogólne zasady uzbrojenia terenów w infrastrukturę techniczną:
2) odstępstwa od zasady, o której mowa w pkt 1
dopuszcza się wyłącznie wtedy, gdy nie ma
technicznej możliwości realizacji tego ustalenia,
po uzgodnieniu z właścicielem terenu i zarządcą
sieci;
3) dopuszcza się przebudowę sieci uzbrojenia terenu kolidującej z planowanym zainwestowaniem, na warunkach określonych przez właściciela sieci;
4) realizacja układu komunikacyjnego powinna
obejmować kompleksową realizację uzbrojenia
technicznego;
5) wszystkie inwestycje i zmiany w zakresie zaopatrzenia w ciepło, wodę, gaz, energię elektryczną,
odprowadzania ścieków, wód opadowych oraz
lokalizacji innych urządzeń technicznych na terenach określonych w uchwale wymagają uzyskania warunków technicznych od właściwych
dysponentów sieci;
6) dopuszcza się wykorzystywanie odnawialnych
źródeł energii.
2. W zakresie zaopatrzenia w wodę przyjmuje
się następujące ustalenia:
1) dostawa wody z gminnej sieci wodociągowej,
2) dopuszcza się rozbudowę i przebudowę istniejących sieci oraz budowę nowych przyłączy
wodociągowych zgodnie z ustaleniami określonymi w § 10 ust. 1 pkt 5;
3) dopuszcza się studnie zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi do czasu wykonania wodociągu.
3. W zakresie odprowadzenia ścieków komunalnych przyjmuje się następujące ustalenia:

Poz. 668

1) odprowadzenie ścieków komunalnych do systemu kanalizacji sanitarnej;
2) wyposażenie w sieć kanalizacji sanitarnej
wszystkich obszarów zainwestowania;
3) dopuszcza się do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej szczelne zbiorniki bezodpływowe
dla całego terenu, jako rozwiązania tymczasowe;
4) po realizacji i podłączeniu sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza się przeznaczenie szczelnych
zbiorników bezodpływowych jako zbiorników
na wodę deszczową;
5) dopuszcza się rozbudowę i przebudowę istniejących sieci oraz budowę nowych przyłączy kanalizacji sanitarnej zgodnie z warunkami określonymi w § 10 ust. 1 pkt 5.
4. W zakresie odprowadzenia wód opadowych
ustala się:
1) odprowadzenie wód opadowych:
a) nie zanieczyszczonych:
− systemem sieci kanalizacji deszczowej do
odbiorników,
− retencjonowanie lub rozsączanie na działce,
b) zanieczyszczonych − systemem sieci kanalizacji deszczowej do odbiorników, po ich
podczyszczeniu;
2) dopuszcza się budowę, rozbudowę i przebudowę sieci i przyłączy kanalizacji deszczowej
zgodnie z ustaleniami określonymi w § 10 ust. 1
pkt 5.
5. W zakresie zaopatrzenia w gaz przyjmuje się
następujące ustalenia:
1) dopuszcza się dostawę gazu z rozdzielczej sieci
gazowej;
2) dopuszcza się lokalizację podziemnych zbiorników na gaz;
3) dopuszcza się stacje gazowe;
4) dopuszcza się w razie potrzeb budowę, rozbudowę i przebudowę przyłączy gazowych zgodnie
z warunkami określonymi w § 10 ust. 1 pkt 5.
6. W zakresie zaopatrzenia w ciepło przyjmuje
się następujące ustalenia:
1) dostawa energii cieplnej w oparciu o zasilanie:
a) gazem;
b) energią elektryczną;
c) z sieci ciepłowniczej;
d) paliwami stałymi i z odnawialnych źródeł
energii;
e) innych paliw, z zastrzeżeniem pkt.2)
2) obowiązuje stosowanie urządzeń grzewczych
o wysokiej sprawności i niskim stopniu emisji
zanieczyszczeń;
3) dopuszcza się budowę, rozbudowę i przebudowę sieci ciepłowniczej zgodnie z warunkami
określonymi w § 10 ust. 1 pkt 5.
7. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną przyjmuje się następujące ustalenia:
1) dostawa energii elektrycznej z istniejących
i projektowanych: stacji transformatorowych
20/0,4kV i sieci elektroenergetycznych 20kV
i 0,4kV;
2) dopuszcza się rozbudowę i budowę nowych
kablowych, napowietrznych i napowietrzno-kablowych linii elektroenergetycznych wraz
z budową stacji transformatorowych, wykona-
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nych w zależności od sposobu zagospodarowania terenów jako napowietrzne, wbudowane lub
obiekty wolnostojące na wydzielonych działkach lub na terenie własnym inwestora
z zapewnieniem dogodnego do nich dojazdu,
na warunkach określonych przez właściciela
sieci, dopuszcza się usytuowanie budynku stacji
transformatorowej w odległości 1,5 m od granicy działki;
3) dopuszcza się skablowanie istniejących napowietrznych linii elektroenergetycznych na warunkach określonych przez zarządcę linii;
4) na obszarze objętym planem występuje sieć
elektroenergetyczna, dystrybucyjna, stanowiąca
fragment Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, w postaci:
a) linii napowietrznej wysokiego napięcia
110kV S-450, dla której wyznacza się pas
ochronny o szerokości 15 m od przewodów
skrajnych z każdej strony linii;
b) linii napowietrznej średniego napięcia 20kV
L-802, dla której wyznacza się pas ochronny
o szerokości 10 m od przewodów skrajnych
z każdej strony linii;
c) linii napowietrznej niskiego napięcia 0,4kV,
dla której wyznacza się pas ochronny
o szerokości 3 m od przewodów skrajnych
z każdej strony linii;
5) ustala się obowiązek zachowania normatywnych odległości zabudowy od istniejących
i projektowanych sieci elektroenergetycznych.
8. W zakresie gromadzenia i usuwania odpadów obowiązują zasady określone w przepisach
szczególnych i aktach prawa miejscowego.
9. W zakresie usług telekomunikacyjnych
przyjmuje się następujące ustalenia:
1) dopuszcza się przyłączenie do sieci telekomunikacyjnej;
2) dopuszcza się budowę nowych urządzeń i sieci
infrastruktury telekomunikacyjnej.
Rozdział 3
Ustalenia dla terenów
§ 11. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku
planu symbolem 1U ustala się następujące przeznaczenie:
1) podstawowe: zabudowa usługowa w tym:
usługi I i usługi II lub alternatywnie zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna;
2) uzupełniające
a) zabudowa usługowa − usługi I, towarzysząca
zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej,
b) infrastruktura techniczna.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:
1) nieprzekraczalna linia zabudowy jak na rysunku
planu;
2) dla zabudowy usługowej:
a) maksymalna wysokość zabudowy 7 m;
b) stosowanie jednolitych materiałów wykończenia elewacji w kolorach neutralnych;
3) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej:
a) zabudowę mieszkaniową jednorodzinną dopuszcza się wyłącznie w budynkach wolno
stojących i bliźniaczych;
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b) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
w budynkach bliźniaczych nie dopuszcza się
na działkach usytuowanych bezpośrednio
przy drodze powiatowej;
c) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
obowiązują maksymalnie dwie kondygnacje
nadziemne, w tym druga w poddaszu użytkowym;
d) obowiązuje maksymalna wysokość zabudowy 9,5 m;
e) zakaz stosowania kolumn w elewacjach, jako
elementów podpierających daszki nad
drzwiami, nadwieszeń brył budynków, balkonów, ganków;
f) dopuszcza się usługi I wyłącznie na pierwszej kondygnacji budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przy czym powierzchnia użytkowa usług I nie może przekraczać 40% powierzchni użytkowej tego budynku;
g) dopuszcza się obiekty gospodarcze wolno
stojące jednokondygnacyjne, o powierzchni
zabudowy maksymalnie 35 m2, w formie architektonicznej nawiązującej do zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej;
h) dopuszcza się garaże jedno- lub dwustanowiskowe wbudowane w budynek mieszkalny
lub wolno stojące w formie architektonicznej
nawiązującej do zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej;
i) dachy strome, wielospadowe, dwuspadowe
lub dwuspadowe z naczółkami, o symetrycznym układzie połaci i kącie nachylenia od 35°
do 50°, kryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym;
j) zakaz stosowania dachów o mijających się
połaciach na wysokości kalenicy;
k) stosowanie jednolitych materiałów wykończenia elewacji w kolorach neutralnych.
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:
1) dla zabudowy usługowej:
a) powierzchnia obszaru zabudowanego nie
może przekraczać 55% powierzchni działki;
b) należy przeznaczyć co najmniej 10% powierzchni działki na powierzchnię biologicznie czynną.
c) dla ogrodzeń wprowadza się stosowanie
elementów kamiennych ceglanych, drewnianych i metalowych z zakazem stosowania
stali zbrojeniowej oraz ogrodzenia z prefabrykatów betonowych;
2) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej:
a) obowiązuje minimalna powierzchnia działki
dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
w budynkach wolno stojących 900 m2;
b) obowiązuje minimalna szerokość frontu działki
dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
w budynkach wolnostojących 23 m;
c) obowiązuje minimalna powierzchnia działki
dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
w budynkach bliźniaczych 700m2;
d) obowiązuje minimalna szerokość frontu
działki dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w budynkach bliźniaczych 20 m;
e) powierzchnia obszaru zabudowanego nie
może przekraczać 30% powierzchni działki;
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f) należy przeznaczyć co najmniej 40% powierzchni działki na powierzchnię biologicznie czynną;
g) dla ogrodzeń wprowadza się stosowanie
elementów kamiennych ceglanych, drewnianych i metalowych z zakazem stosowania
stali zbrojeniowej oraz ogrodzenia z prefabrykatów betonowych;
h) dopuszcza się wydzielenie dróg wewnętrznych.
§ 12. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku
planu symbolami 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN,
6MN, 7MN ustala się następujące przeznaczenie:
1) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) uzupełniające:
a) zabudowa usługowa − usługi I, towarzysząca
zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej,
b) infrastruktura techniczna.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1,
obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:
1) nieprzekraczalna linia zabudowy jak na rysunku planu;
2) obowiązująca linia zabudowy jak na rysunku
planu;
3) zabudowę mieszkaniową jednorodzinną dopuszcza się wyłącznie w budynkach wolnostojących i bliźniaczych, z zastrzeżeniem pkt 4;
4) zabudowę
mieszkaniową
jednorodzinną
w budynkach bliźniaczych dopuszcza się wyłącznie na terenach oznaczonych symbolami
4MN i 5MN, z zastrzeżeniem pkt 5;
5) zabudowy
mieszkaniowej
jednorodzinnej
w budynkach bliźniaczych nie dopuszcza się
na działkach usytuowanych bezpośrednio przy
drodze powiatowej;
6) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
obowiązują maksymalnie dwie kondygnacje
nadziemne, w tym druga w poddaszu użytkowym;
7) obowiązuje maksymalna wysokość zabudowy
9,5 m;
8) zakaz stosowania kolumn w elewacjach, jako
elementów
podpierających
daszki
nad
drzwiami, nadwieszeń brył budynków, balkonów, ganków;
9) dopuszcza się usługi I wyłącznie na pierwszej
kondygnacji budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przy czym powierzchnia użytkowa
usług I nie może przekraczać 40% powierzchni
użytkowej tego budynku;
10) dopuszcza się obiekty gospodarcze wolnostojące jednokondygnacyjne, o powierzchni zabudowy maksymalnie 35 m2, w formie architektonicznej nawiązującej do zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej;
11) dopuszcza się garaże jedno- lub dwustanowiskowe wbudowane w budynek mieszkalny lub
wolnostojące w formie architektonicznej nawiązującej do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
12) dachy strome, wielospadowe, dwuspadowe
lub dwuspadowe z naczółkami, o symetrycznym układzie połaci i kącie nachylenia od 35°
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do 50°, kryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym;
13) zakaz stosowania dachów o mijających się
połaciach na wysokości kalenicy;
14) stosowanie jednolitych materiałów wykończenia elewacji w kolorach neutralnych.
3. Na terenach, o których mowa w ust. 1,
obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:
1) obowiązuje minimalna powierzchnia działki dla
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w budynkach wolno stojących 900 m2;
2) obowiązuje minimalna szerokość frontu działki
dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
w budynkach wolno stojących 23 m za wyjątkiem terenu 7MN;
3) obowiązuje minimalna powierzchnia działki dla
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w budynkach bliźniaczych 700 m2;
4) obowiązuje minimalna szerokość frontu działki
dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
w budynkach bliźniaczych 20 m;
5) powierzchnia obszaru zabudowanego nie może
przekraczać 30% powierzchni działki;
6) należy przeznaczyć co najmniej 40% powierzchni działki na powierzchnię biologicznie czynną;
7) dla ogrodzeń wprowadza się stosowanie elementów kamiennych ceglanych, drewnianych
i metalowych z zakazem stosowania stali zbrojeniowej oraz ogrodzenia z prefabrykatów betonowych.
§ 13. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku
planu symbolami 8ZL ustala się następujące przeznaczenie:
1) podstawowe: las;
2) uzupełniające: infrastruktura techniczna.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązuje zakaz wznoszenia budynków i budowli.
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza się lokalizację dróg obsługujących teren
lasu.
4. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi
komunikacyjnej – dojazd poprzez drogę wewnętrzną 6KDW.
§ 14. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku
planu symbolami 1KDD, 2KDD ustala się następujące przeznaczenie: ulica publiczna.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:
1) obowiązuje ulica klasy dojazdowej;
2) szerokość w liniach rozgraniczających jak na
rysunku planu;
3) dopuszcza się chodniki, zieleń, miejsca postojowe i ścieżkę rowerową w zależności od potrzeb i lokalnych uwarunkowań;
4) dopuszcza się infrastrukturę techniczną.
3. Tereny, o których mowa w ust. 1 przeznacza
się na realizację celu publicznego.
§ 15. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku
planu symbolami 3KDW, 4KDW, 5KDW, 6KDW,
7KDW ustala się przeznaczenie: droga wewnętrzna.
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2. Na terenie, o których mowa w ust. 1 obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:
1) szerokość w liniach rozgraniczających jak na
rysunku planu;
2) dopuszcza się chodniki, ścieżkę rowerową
i zieleń w zależności od potrzeb i lokalnych
uwarunkowań;
3) dopuszcza się infrastrukturę techniczną.

Poz. 668

spodarowaniu przestrzennym ustala się wysokość
stawki procentowej, o której mowa w art. 36 ust. 4
tej ustawy, na 30%.
§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Głogów.
§ 18. Uchwała wchodzi w życie po upływie
30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.

Rozdział 4
Przepisy końcowe
§ 16. Na podstawie art. 15 ust. 2, pkt 12, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-

Przewodnicząca Rady:
Krystyna Grzegorek
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Załącznik nr 1 do uchwały nr XXV/
/236/2010 Rady Gminy Głogów
z dnia 10 listopada 2010 r.

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXV/
/236/2010 Rady Gminy Głogów
z dnia 10 listopada 2010 r.
Stwierdzenie zgodności planu z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Głogów
Stwierdza się zgodność miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu Krzekotów, gmina Głogów, z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Głogów” (uchwała nr VI/46/2007 Rady Gminy w Głogowie z dnia 28 września 2007 r.).

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXV/
/236/2010 Rady Gminy Głogów
z dnia 10 listopada 2010 r.
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu
W trakcie wyłożenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu
Krzekotów, gmina Głogów, do publicznego wglądu w terminie od 07.05.2010 r. do 09.06.2010 r. oraz
w okresie 14 dni od dnia zakończenia wyłożenia osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne
nieposiadające osobowości prawnej nie wniosły uwag.
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Załącznik nr 4 do uchwały nr XXV/
/236/2010 Rady Gminy Głogów
z dnia 10 listopada 2010 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania,
zgodnie z przepisami o finansach publicznych
Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, będą finansowane z budżetu gminy, w tym ze środków pozyskiwanych z funduszy Unii Europejskiej, a także ze środków
zewnętrznych.
6 68

669
6 69

UCHWAŁA NR XXV/237/2010
RADY GMINY GŁOGÓW
z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu
Ruszowice, gmina Głogów, z uwzględnieniem terenu górniczego „Głogów Głęboki Przemysłowy”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami), art. 20
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r.
Nr 80, poz. 717, ze zmianami), przepisów ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1974) oraz
w związku z uchwałą nr X/103/2008 Rady Gminy
w Głogowie z dnia 20 maja 2008 roku w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego w części obrębu Ruszowice gmina Głogów z uwzględnieniem
terenu górniczego „Głogów Głęboki Przemysłowy"
uchwala się, co następuje:

5) granic obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, ze względu na
brak takich obszarów;
6) granice terenów pod budowę obiektów handlowych, o których mowa w art. 10 ust. 2 pkt 8
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, ze zm.) ze względu na
brak takich obszarów;
7) granic terenów służących organizacji imprez
masowych, ze względu na brak występowania
takich terenów;
8) granic pomników zagłady oraz ich stref ochronnych, ze względu na brak występowania takich
pomników.

Rozdział 1

§ 2. Następujące
określenia
stosowane
w uchwale oznaczają:
1) nieprzekraczalna linia zabudowy – maksymalna, nieprzekraczalna linia zabudowy ograniczająca teren, na którym dopuszcza się wznoszenie budynków oraz określonych w ustaleniach planu rodzajów budowli naziemnych nie
będących liniami przesyłowymi i sieciami
uzbrojenia terenu, linia ta nie dotyczy takich
elementów jak: części podziemnych obiektów
budowlanych, balkonów, wiatrołapów, wykuszy, loggii, gzymsów, okapów, schodów, zadaszeń nad wejściami do budynków o ile ustalenia planu nie stanowią inaczej;
2) przepisy szczególne – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi;
3) przeznaczenie terenu lub obiektu – kategorie
form zagospodarowania lub działalności lub
grupy tych kategorii, które są dopuszczone na
danym terenie lub w obiekcie;
4) przeznaczenie podstawowe terenu lub obiektu
– jest to część przeznaczenia terenu lub obiektu, która powinna dominować (przeważać)
w danym terenie lub obiekcie w sposób określony w ustaleniach planu;

Ustalenia ogólne
§ 1. 1. Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego w części obrębu Ruszowice gmina
Głogów z uwzględnieniem terenu górniczego
„Głogów Głęboki Przemysłowy", zwany dalej planem, obejmuje tereny w granicach określonych na
rysunku planu.
2. W planie nie wprowadza się ustaleń w zakresie:
1) granic i sposobów zagospodarowania terenów
lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, terenów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, ze względu na brak występowania takich terenów;
2) szczegółowych zasad i warunków scalania nieruchomości objętych planem miejscowym, ze
względu na brak występowania takich terenów;
3) sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;
4) granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości, ze
względu na brak takich obszarów;
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5) przeznaczenie uzupełniające terenu lub obiektu – jest to część przeznaczenia terenu lub
obiektu, która uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe w sposób określony
w ustaleniach planu, przy czym dopuszcza się
nie realizowanie przeznaczenia uzupełniającego;
6) teren – część obszaru wyznaczona na rysunku
planu liniami rozgraniczającymi i oznaczona
symbolem;
7) liczbie kondygnacji – należy przez to rozumieć
liczbę kondygnacji, nadziemnych budynku
z wyjątkiem piwnic, suteren;
8) wysokość zabudowy – rozumie się przez to
wysokość budynku wyrażoną w metrach, od
średniego poziomu terenu przed głównym
wejściem do budynku, do górnej krawędzi kalenicy (w przypadku dachów skośnych) lub
górnego poziomu połaci dachu (w przypadku
stropodachów płaskich);
9) usługi − należy przez to rozumieć działalność,
taką jak: usługi nieuciążliwe;
10) infrastruktura techniczna – rozumie się przez
to wszystkie sieci uzbrojenia technicznego,
w tym sieci wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, elektroenergetyczne, ciepłownicze, telekomunikacyjne oraz obiekty im towarzyszące.
§ 3. 1. Integralną częścią planu są rysunki plan
w skali 1 : 1000 stanowiące załączniki graficzne
nr 1, 2 i 3 do uchwały.
2. Stwierdzenie zgodności planu z ustaleniami
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Głogów stanowi załącznik nr 4 do uchwały.
3. Rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia
uwag do projektu planu stanowi załącznik nr 5 do
uchwały.
4. Rozstrzygnięcia o sposobie realizacji inwestycji zapisanych w planie, z zakresu infrastruktury
technicznej stanowi załącznik nr 6 do uchwały.
5. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:
1) granica obszaru objętego planem;
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania;
3) symbole określające przeznaczenie terenów;
4) nieprzekraczalne linie zabudowy;
6. Pozostałe oznaczenia graficzne mają charakter informacyjny.
§ 4. Ustala się następujące kategorie przeznaczenia terenu:
1) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
2) teren zabudowy usługowej;
3) teren obiektów produkcyjnych, składów i magazynów;
4) obszar i teren górniczy;
5) teren sportu i rekreacji;
6) teren ogrodów działkowych;
7) lasy;
8) teren zieleni urządzonej;
9) teren zieleni izolacyjnej;
10) teren rolniczy;
11) teren wód powierzchniowych;
12) teren obsługi komunikacji;
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13) teren ulic/dróg publicznych;
14) teren dróg wewnętrznych.
§ 5. Ustala się następujący sposób zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy:
1) zakazuje się wznoszenia tymczasowej, prowizorycznej lub uciążliwej dla środowiska substandardowej zabudowy (z wyjątkiem zapleczy placów budowy), a istniejącą zabudowę o takim
charakterze należy sukcesywnie likwidować lub
modernizować;
2) zakazuje się stosowania okładzin elewacyjnych
typu siding i z tworzyw sztucznych;
3) przy wprowadzaniu reklam na terenach i obiektach stanowiących własność Gminy Głogów,
ustala się zasadę uzyskiwania każdorazowo
opinii Urzędu Gminy w Głogowie przy
uwzględnieniu założeń przyjętych dla ujednolicenia charakteru i form tych reklam, na terenach prywatnych zakaz lokalizacji reklam, nie
związanych z prowadzoną tam działalnością;
4) lokalizacja obiektów budowlanych na działce
zgodnie z przepisami szczególnymi (w tym
przepisami techniczno-budowlanymi) oraz ustalonymi w planie liniami zabudowy;
5) na terenie objętym planem dopuszcza się lokalizację urządzeń technicznych (w tym infrastruktury technicznej) zapewniających możliwość
użytkowania obiektu budowlanego zgodnie
z jego przeznaczeniem, takie jak: przyłącza
i urządzenia instalacyjne, przejazdy, drogi wewnętrzne, ogrodzenia, place postojowe, parkingi, garaże, śmietniki;
6) dopuszcza się scalanie i podział działek,
7) dopuszcza się wydzielanie nowych działek budowlanych z bezpośrednim dostępem do drogi
publicznej lub poprzez drogę wewnętrzną.
§ 6. Ustala się następujące zasady dotyczące
ochrony środowiska:
1) zakaz odprowadzania nie oczyszczonych ścieków do wód gruntowych i gruntu ze względu na
ochronę Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP Pradolina Barycz − Głogów (W)
nr 302;
2) dotrzymanie standardów ochrony środowiska
przez prowadzaną działalność;
3) zakaz lokalizacji inwestycji oraz działalności,
których budowa oraz funkcjonowanie pogorszy
stan środowiska;
4) powierzchnie niezabudowane i nieutwardzone
należy przeznaczyć na różne formy zieleni
z elementami małej architektury;
5) należy dążyć do kompensacji powierzchni biologicznie czynnych;
6) masy ziemne, usuwane bądź przemieszczane
w związku z realizacją inwestycji należy zagospodarować pod rekultywację terenów zdegradowanych, dla potrzeb technologicznych
i rekultywacji składowisk odpadów oraz w celu
kształtowania i zagospodarowania publicznych
terenów zieleni, sportu i rekreacji.
7) zakaz przekraczania dopuszczalnego poziomu
hałasu, określonego przepisami szczególnymi;
8) dla terenu do rekultywacji sukcesywne prowadzenie rekultywacji terenów poeksploatacyjnych;
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9) dla występujących na terenie planu cieków melioracji szczegółowych funkcje i charakter należy
pozostawić bez zmian i stosować przepisy
ustawy „Prawo wodne”.
§ 7. Ustala się następujące zasady dotyczące
ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:
1. W strefie obserwacji archeologicznej "OW"
wszelkie zamierzenia inwestycyjne na tym obszarze związane z pracami ziemnymi należy uzgodnić
z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, co do
konieczności ich prowadzenia pod nadzorem archeologicznym i za pozwoleniem Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków. Nadzór archeologiczny
i ratownicze badania archeologiczne prowadzone
są prze uprawnionego archeologa. Powyższe pozwolenie konserwatorskie należy uzyskać przed
wydaniem pozwolenia na budowę i dla robót nie
wymagających pozwolenia na budowę − przed
realizacją inwestycji, tj. przed uzyskaniem zaświadczenia potwierdzającego akceptację przyjęcia
zgłoszenia wykonania robót budowlanych.
2. W obrębie znajdujących się na terenie objętym opracowaniem chronionych stanowisk archeologicznych oraz w ich bezpośrednim sąsiedztwie
wszelkie zamierzenia inwestycyjne wymagają
przeprowadzenia ratowniczych badań archeologicznych. Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę (a dla robót nie wymagających pozwolenia na
budowę − przed realizacją inwestycji, tj. przed uzyskaniem zaświadczenia potwierdzającego akceptację przyjęcia zgłoszenia wykonania robót budowlanych) należy uzyskać pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na przeprowadzenie
ziemnych robót budowlanych na terenie zabytkowym w trybie prac konserwatorskich, które polegają na przeprowadzeniu wyprzedzających ratowniczych badań archeologicznych metodą wykopaliskową, przez uprawnionego archeologa.
3. W razie odkrycia przedmiotu, co, do którego
istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, należy zabezpieczyć przedmiot wraz z miejscem znalezienia i niezwłocznie zawiadomić Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków lub Wójta Gminy.
§ 8. 1. Ustala się następujące ogólne zasady
uzbrojenia terenów w infrastrukturę techniczną:
1) sieci uzbrojenia technicznego terenu należy
prowadzić w obrębie linii rozgraniczających ulic
i innych terenów publicznych;
2) odstępstwa od zasady, o której mowa w pkt 1,
dopuszcza się wyłącznie wtedy, gdy nie ma technicznej możliwości realizacji tego ustalenia, po
uzgodnieniu z właścicielem terenu i zarządcą sieci;
3) przebudowa sieci uzbrojenia terenu kolidującej
z planowanym zainwestowaniem, na warunkach określonych przez właściciela sieci;
4) realizacja układu komunikacyjnego powinna
obejmować kompleksową realizację uzbrojenia
technicznego;
5) wszystkie inwestycje i zmiany w zakresie zaopatrzenia w ciepło, wodę, gaz, energię elektryczną,
odprowadzania ścieków, wód opadowych oraz
lokalizacji innych urządzeń technicznych na terenach określonych w § 1 uchwały wymagają
uzyskania warunków technicznych od właściwych dysponentów sieci.
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6) dopuszcza się możliwość realizacji infrastruktury technicznej, jako towarzyszącej inwestycjom
na terenach własnych inwestorów;
7) przy projektowaniu infrastruktury technicznej
należy brać pod uwagę szkody górnicze.
2. W zakresie zaopatrzenia w wodę przyjmuje
się następujące ustalenia:
1) dostawa wody z gminnej sieci wodociągowej,
2) dopuszcza się rozbudowę i przebudowę istniejących sieci oraz budowę nowych przyłączy
wodociągowych zgodnie z ustaleniami określonymi w § 8 ust. 1 pkt 5.
3. W zakresie odprowadzenia ścieków komunalnych przyjmuje się następujące ustalenia:
1) odprowadzenie ścieków komunalnych do systemu kanalizacji sanitarnej;
2) docelowe wyposażenie w sieć kanalizacji sanitarnej wszystkich obszarów zainwestowania;
3) dopuszcza się do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej szczelne zbiorniki bezodpływowe
dla całego terenu, jako rozwiązania tymczasowe;
4) po realizacji i podłączeniu sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza się przeznaczenie szczelnych
zbiorników bezodpływowych jako zbiorników
na wodę deszczową;
5) dopuszcza się rozbudowę i przebudowę istniejących sieci oraz budowę nowych przyłączy kanalizacji sanitarnej zgodnie z warunkami określonymi w § 8 ust. 1 pkt 5.
4. W zakresie odprowadzenia wód opadowych
ustala się:
1) odprowadzenie wód opadowych:
a) nie zanieczyszczonych:
− systemem sieci kanalizacji deszczowej do
odbiorników,
− retencjonowanie lub rozsączanie na działce,
b) zanieczyszczonych − systemem sieci kanalizacji deszczowej do odbiorników, po ich
podczyszczeniu;
2) opuszcza się budowę, rozbudowę i przebudowę
sieci i przyłączy kanalizacji deszczowej zgodnie
z ustaleniami określonymi w § 8 ust. 1 pkt 5;
3) dopuszcza się zarurowanie istniejących rowów
melioracyjnych;
4) wszelkie zmiany i działania w obrębie istniejących rowów melioracyjnych wymagają uzgodnienia z zarządcą rowu;
5) w przypadku prowadzenia inwestycji na terenach, na których znajdują się urządzenia melioracyjne należy zaprojektować nowy system zapewniający funkcjonowanie całości, wszelkie
prace kolidujące z urządzeniami melioracyjnymi
muszą być uzgodnione z odpowiednim administratorem urządzeń melioracyjnych.
5. W zakresie zaopatrzenia w gaz przyjmuje się
następujące ustalenia:
1) dopuszcza się dostawę gazu z rozdzielczej sieci
gazowej, w przypadku braku sieci do czasu wybudowania sieci gazowej dopuszcza się butle
z gazem;
2) dopuszcza się w razie potrzeb budowę przyłączy
gazowych zgodnie z warunkami określonymi
w § 8 ust. 1 pkt 5.
6. W zakresie zaopatrzenia w ciepło przyjmuje
się następujące ustalenia:
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1) dostawa energii cieplnej w oparciu o zasilanie:
a) gazem;
b) energią elektryczną;
c) z sieci ciepłowniczej;
d) paliwami stałymi i z odnawialnych źródeł
energii;
e) innych paliw, z zastrzeżeniem pkt 2);
2) obowiązuje stosowanie urządzeń grzewczych
o wysokiej sprawności i niskim stopniu emisji
zanieczyszczeń;
3) dopuszcza się budowę sieci ciepłowniczej
zgodnie z warunkami określonymi w § 8 ust. 1
pkt 5.
7. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną przyjmuje się następujące ustalenia:
1) dostawa energii elektrycznej z istniejących
i projektowanych stacji transformatorowych
i sieci wysokiego, średniego i niskiego napięcia;
2) dopuszcza się rozbudowę, przebudowę budowę nowych kablowych, napowietrznych i napowietrzno-kablowych linii elektroenergetycznych wraz z budową stacji transformatorowych,
wykonanych w zależności od sposobu zagospodarowania terenów jako wbudowane lub
obiekty wolnostojące na wydzielonych działkach lub na terenie własnym inwestora z zapewnieniem dogodnego do nich dojazdu, na
warunkach określonych przez właściciela sieci,
dopuszcza się usytuowanie budynku stacji
transformatorowej w odległości 1,5 m od granicy działki;
3) dopuszcza się skablowanie istniejących napowietrznych linii elektroenergetycznych na warunkach określonych przez zarządcę linii;
4) na obszarze objętym planem występuje sieć elektroenergetyczna,
dystrybucyjna,
stanowiąca
fragment Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (miedzy innymi: linie napowietrzne 110 kV
i 20 kV, kablowe linie elektroenergetyczne);
5) na terenie objętym planem znajduje się elektroenergetyczna napowietrzna linia 110 kV, dla
której wyznacza się strefę oddziaływania (o szerokości 15 m od przewodów skrajnych z każdej
strony linii), w wyznaczonej strefie budowa infrastruktury technicznej w postaci układu drogowego itp. wymaga uzgodnienia z operatorem
sieci.
8. W zakresie gromadzenia i usuwania odpadów obowiązują zasady określone w przepisach
szczególnych i aktach prawa miejscowego.
9. W zakresie usług telekomunikacyjnych
przyjmuje się następujące ustalenia:
1) dopuszcza się przyłączenie do sieci telekomunikacyjnej;
2) zaleca się lokalizowanie sieci telekomunikacyjnych we wspólnych kanałach zbiorczych w porozumieniu ze wszystkimi operatorami sieci;
3) dopuszcza się budowę nowych urządzeń i sieci
infrastruktury telekomunikacyjnej.
10. Na terenie objętym planem zlokalizowana
jest sieć gazowa wysokiego ciśnienia (o średnicach
nominalnych DN 100, DN 200, DN 300 i ciśnieniu
nominalnym PN 6,3MPa):
1) dopuszcza się modernizację i rozbudowę sieci
gazowej wysokiego ciśnienia;
2) dopuszcza się realizację gazociągu wysokiego
ciśnienia o średnicy do DN 300 relacji KGZ Ko-

3)

4)
5)
6)
7)

8)
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ścian − KGHM Żukowice/Polkowice wraz z kablem łączności światłowodowej infrastrukturą
towarzyszącą ze strefą kontrolowana o szerokości 6 m, której linia środkowa pokrywa się z osią
gazociągu;
obowiązuje strefa ochronna sieci gazowej wysokiego ciśnienia (DN 300) zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi, stanowi obszar, w którym operator sieci jest uprawniony
do zapobiegania działalności mogącej mieć negatywny wpływ na jej trwałość i prawidłową
eksploatację;
obowiązuje strefa ochronna sieci gazowej wysokiego ciśnienia (DN 200) – 3 m na stronę od
osi gazociągu;
obowiązuje strefa ochronna dla odgałęzienia
sieci gazowej wysokiego ciśnienia (DN 100) –
15 m licząc od gazociągu;
wraz z siecią gazową dopuszcza się infrastrukturę towarzyszącą (np. kabel łączności światłowodowej);
ustala się obowiązek uzgodnienia z operatorem
sieci gazowej lokalizacji obiektów wzdłuż strefy
ochronnej, przed wydaniem pozwolenia na budowę;
w strefie ochrony ustala się następujące zagospodarowanie terenu:
a) zakaz lokalizacji wszelkiej zabudowy;
b) zakaz urządzania składów i magazynów;
c) zakaz urządzania składów i magazynów;
d) dopuszcza się lokalizację podziemnego
uzbrojenia technicznego po uzgodnieniu i na
warunkach określonych przez operatora gazociągu;
e) zakaz sadzenia drzew i krzewów w pasie 4 m
(po 2 m od osi gazociągu) – zagospodarowanie terenu zielenią niską;
f) zakaz prowadzenia działalności mogącej zagrozić trwałości gazociągu podczas eksploatacji.

§ 9. Ustala się następujące zasady dotyczące
komunikacji:
1) obsługa komunikacyjna poszczególnych terenów wyłącznie poprzez istniejący lub projektowany układ ulic/dróg publicznych i dróg wewnętrznych podłączony do istniejącego układu
komunikacyjnego, o ile ustalenia Rozdziału 2
nie stanowią inaczej;
2) zaleca się wykonanie nawierzchni ulicy po realizacji sieci infrastruktury technicznej;
3) lokalizacja miejsc postojowych na terenie, na
którym usytuowany jest obiekt, jakiemu te miejsca towarzyszą, w przypadku braku miejsca dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych
w liniach rozgraniczających ulic lub na terenach
sąsiednich po uzyskaniu zgody właściciela terenu;
4) na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej − minimum 2 miejsce postojowe, dopuszcza się aby jedno z dwóch miejsc było
w garażu (dla działki budowlanej), dopuszcza
się dwa garaże;
5) na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej/teren zabudowy usługowej, w przypadku realizacji usług − należy wyznaczyć dodatkowo 1 miejsce postojowe na każde 50 m2 po-
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wierzchni użytkowej usług (dla działki budowlanej).
§ 10. Na terenie objętym planem obowiązują
następujące ustalenia wynikające z położenia
w terenie i obszarze górniczym „Głogów Głęboki Przemysłowy”
1. W celu ograniczenia szkodliwego wpływu
robót górniczych na powierzchnię ziemi dopuszcza
się sposób zagospodarowania pustek poeksploatacyjnych, polegający na ich wypełnianiu masami
skalnymi (skałą płonną), powstającymi w wyniku
prowadzenia eksploatacji kopalin w zgodzie
z obowiązującymi koncesjami.
2. Dopuszcza się zagospodarowanie mas
ziemnych i skalnych powstających podczas głębienia i budowy szybu kopalni miedzi oraz prowadzenia działalności wydobywczej, w sposób nie stwarzający zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz
środowiska, zgodnie z obowiązującymi przepisami
ochrony środowiska.
3. Dopuszcza się zagospodarowanie mas
ziemnych i skalnych, o których mowa w pkt 2, do:
1) utwardzania powierzchni terenów, do których
KGHM Polska Miedź S.A. lub zależne od niego
podmioty posiadają tytuł prawny;
2) wykorzystania w podziemnych technikach górniczych, przez które rozumie się wykorzystanie
odpadów:
a) jako składnika podsadzki hydraulicznej i samozestalającej,
b) do doszczelniania zrobów, które powstały
w wyniku eksploatacji prowadzonej systemem z zawałem stropu, podsadzki hydraulicznej, podsadzki suchej i innych,
c) do profilaktyki przeciwpożarowej i budowy
korków izolacyjnych,
d) do likwidacji zbędnych wyrobisk w tym szybów,
e) do wzmocnień i stabilizacji wyrobisk górniczych,
f) do utwardzania dróg na dole kopalni;
3) budowania wałów, nasypów kolejowych i drogowych;
4) podbudowy dróg;
5) utworzenia barier ziemnych;
6) wykorzystania przy rekultywacji istniejących
składowisk;
7) wykorzystanie przy rekultywacji wyrobisk poeksploatacyjnych, nieeksploatowanych części
wyrobisk.
4. Dopuszcza się lokowanie w podziemnych
wyrobiskach górniczych materiałów odpadowych
powstałych w wyniku eksploatacji i przerabiania
materiału wydobytego na powierzchnię ziemi,
w zgodzie z koncesjami dla obszarów górniczych,
pod następującymi warunkami:
1) lokowany w wyrobiskach górniczych urobek nie
będzie stwarzał zagrożenia dla zdrowia i życia
ludzi oraz środowiska;
2) lokowany w wyrobiskach górniczych urobek nie
będzie oddawał odcieków do otoczenia przekraczających parametry określone w przepisach
oraz zagrażających środowisku.
5. Na obszarze planu miejscowego obowiązują ustalenia wynikające z Koncesji Nr 16/2004
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z dnia 25.11.2004 r. odnoszącej się do eksploatacji
złoża "Głogów Głęboki-Przemysłowy”.
6. Dla planowanych inwestycji na terenie górniczym "Głogów Głęboki Przemysłowy" należy
uwzględnić bezpośrednie wpływy eksploatacji
górniczej. W zasięgu granicy I kategorii terenu
górniczego należy uwzględnić następujące parametry:
1) odkształcenia poziome (ε) w przedziale: 0,3
mm/m < ε ≤ 1,5 mm/m;
2) nachylenie (T) w przedziale: 0,5 mm/m < T ≤ 2,5
mm/m;
3) promień krzywizny (R) w przedziale: 40 km > R ≥
20 km.
7. Dla planowanych inwestycji na terenie górniczym „Głogów Głęboki Przemysłowy" należy
uwzględnić wpływy dynamiczne. Obiekty znajdą
się w zasięgu I strefy sejsmicznej LGOM:
1) prognozowane wielkości parametrów drgań
podłoża gruntowego wyniosą:
2) maksymalne przyśpieszenie drgań poziomych
w paśmie częstotliwości do 10 Hz PGAH10 =
250 mm/s2;
3) maksymalna amplituda prędkości drgań poziomych PGVHmax = 10 mm/s2;
4) wielkości te opisują zjawiska sejsmiczne, wywołane wstrząsami górniczymi, według „Instrukcji
prowadzenia powierzchniowych pomiarów sejsmometrycznych, interpretacji wyników oraz
oceny i prognozowania drgań sejsmicznych
wywołanych wstrząsami górniczymi na powierzchni w LGOM w oparciu o skalę GSI2004”;
5) przy projektowaniu obiektów wpływy dynamiczne należy pominąć.
8. Dla przeciwdziałania skutkom eksploatacji
górniczej ustala się obowiązek uzyskania od przedsiębiorcy górniczego wskaźników deformacji terenu i parametrów wstrząsów koniecznych do stosowania zabezpieczeń przed skutkami eksploatacji
górniczej − stosownie do aktualnych prognoz –
przed przystąpieniem do projektowania obiektów
inwestycji.
§ 11. Na terenie objętym planem występuje
teren i obszar górniczy „Ruszowice”. Na obszarze
tym obowiązują ustalenia wynikające z Koncesji
Nr OS.IV.7512-52/95/96 z dnia 09.05.1996 r. odnoszącej się do eksploatacji złoża "Ruszowice”.
Rozdział 2
Ustalenia dla terenów
§ 12. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku
planu symbolami 1.MN.2 i 1.MN.3 ustala się następujące przeznaczenie:
1) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca lub bliźniacza;
2) uzupełniające:
a) usługi (z wyjątkiem usług rzemiosła uciążliwego takiego jak warsztaty samochodowe,
stolarskie itp.)
b) drogi wewnętrzne;
c) infrastruktura techniczna.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1,
obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:
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1) nieprzekraczalna linia zabudowy jak na rysunku planu;
2) dla zabudowy mieszkaniowej ilość kondygnacji nadziemnych dwie, w tym druga w poddaszu użytkowym, dopuszcza się piwnice, jako
kondygnację podziemną,
3) dla nowej zabudowy zakaz stosowania kolumn w elewacjach (kolumn podpierających
daszki nad drzwiami, nadwieszone brył budynków, balkony, ganki);
4) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej
działki dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej – 350 m2, wolno stojącej –
500 m2;
5) usługi mogą być zlokalizowane tylko
w budynku mieszkalnym na parterze, powierzchnia użytkowa usług – maksymalnie
30% powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego;
6) obiekty gospodarcze wolnostojące lub bliźniacze w formie architektonicznej, nawiązującej
do zabudowy mieszkaniowej,
7) garaże jedno lub dwustanowiskowe wbudowane w budynek mieszkalny, wolnostojące
lub bliźniacze w formie architektonicznej, nawiązującej do zabudowy mieszkaniowej;
8) maksymalna wysokość zabudowy 9,5 m;
9) dachy strome, wielospadowe, dwuspadowe
lub dwuspadowe z naczółkami, o symetrycznym układzie połaci i kącie nachylenia od 35°
do 50°, kryte dachówką lub materiałem dachówkopodobnym;
10) zakaz stosowania dachów o mijających się
połaciach na wysokości kalenicy;
11) dla budynków nie spełniających warunków
określonych w niniejszym paragrafie istniejących przed dniem wejścia w życie niniejszej
uchwały dopuszcza się remonty i przebudowę,
dopuszcza się remonty nowej zabudowy.
3. Na terenach, o których mowa w ust. 1,
obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:
1) dopuszcza się wydzielenie dróg wewnętrznych
i ciągów pieszych;
2) dla ogrodzeń wprowadza się stosowanie elementów kamiennych ceglanych, drewnianych
i metalowych z zakazem stosowania stali zbrojeniowej oraz ogrodzenia z prefabrykatów betonowych;
3) należy przeznaczyć co najmniej 20% powierzchni działki na powierzchnię biologicznie czynną;
4) zazielenienie terenów niezabudowanych;
5) dla usług istniejących przed dniem wejścia
w życie niniejszej uchwały dopuszcza się zlokalizowanie miejsc postojowych na terenie
ulic/dróg publicznych lub dróg wewnętrznych
przyległych do danego terenu w zależności od
potrzeb i lokalnych uwarunkowań po uzyskaniu
zgody właściwego zarządcy drogi.
§ 13. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku
planu symbolem 2.MN.2 ustala się następujące
przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – teren przeznaczony na powiększenie przyległych działek zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Dopuszcza się infrastrukturę techniczną.
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2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązuje następujące ustalenie dotyczące kształtowania zabudowy: zakaz wznoszenia budynków ze
względu na strefę ochronną sieci gazowej wysokiego ciśnienia (DN 300).
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:
1) należy przeznaczyć co najmniej 10% powierzchni działek na zieleń wysoką;
2) dopuszcza się zlokalizowane parkingów.
§ 14. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku
planu symbolem 3.MN.2 ustala się następujące
przeznaczenie:
1) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna − skansen;
2) uzupełniające:
a) usługi (z wyjątkiem usług rzemiosła uciążliwego takiego jak warsztaty samochodowe,
stolarskie itp.);
b) drogi wewnętrzne;
c) infrastruktura techniczna.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:
1) nieprzekraczalna linia zabudowy jak na rysunku
planu;
2) dopuszcza się przeznaczenie całego terenu pod
skansen, stawianie obiektów zabytkowych
i o walorach zabytkowych;
3) w przypadku realizacji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej:
a) zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna
wolno stojąca;
b) nowa zabudowa powinna nawiązywać charakterem do znajdujących się obiektów zabytkowych;
c) dla zabudowy mieszkaniowej ilość kondygnacji nadziemnych dwie, w tym druga
w poddaszu użytkowym, dopuszcza się piwnice, jako kondygnację podziemną,
d) zakaz stosowania kolumn w elewacjach (kolumn podpierających daszki nad drzwiami,
nadwieszone brył budynków, balkony, ganki);
e) minimalna powierzchnia nowo wydzielonej
działki dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej – 500 m2;
f) usługi mogą być zlokalizowane tylko w budynku mieszkalnym na parterze, powierzchnia użytkowa usług – maksymalnie 30% powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego;
g) obiekty gospodarcze wolno stojące lub bliźniacze w formie architektonicznej, nawiązującej do zabudowy mieszkaniowej,
h) garaże jedno lub dwustanowiskowe wbudowane w budynek mieszkalny, wolnostojące lub bliźniacze w formie architektonicznej,
nawiązującej do zabudowy mieszkaniowej;
i) maksymalna wysokość zabudowy 9 m;
j) dachy strome, dwuspadowe lub dwuspadowe z naczółkami, o symetrycznym układzie
połaci i kącie nachylenia od 35° do 50°, kryte
dachówką;
k) zakaz stosowania dachów o mijających się
połaciach na wysokości kalenicy;
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4) dla budynków nie spełniających warunków
określonych w niniejszym paragrafie istniejących przed dniem wejścia w życie niniejszej
uchwały dopuszcza się remonty i przebudowę,
dopuszcza się remonty nowej zabudowy.
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:
1) dopuszcza się wydzielenie dróg wewnętrznych
i ciągów pieszych;
2) dla ogrodzeń wprowadza się stosowanie elementów kamiennych ceglanych, drewnianych
i metalowych z zakazem stosowania stali zbrojeniowej oraz ogrodzenia z prefabrykatów betonowych;
3) należy przeznaczyć co najmniej 20% powierzchni działki na powierzchnię biologicznie czynną;
4) zazielenienie terenów nie zabudowanych;
5) w przypadku przeznaczenia terenu pod skansen
należy zapewnić co najmniej 2 miejsca postojowe dla autobusów.
4. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi
komunikacyjne – istniejący dojazd od drogi wojewódzkiej nr 329.
§ 15. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku
planu symbolem 1.MN/U.2 ustala się następujące
przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna/zabudowa usługowa – teren przeznaczony
na powiększenie przyległych działek zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej/zabudowy usługowej. Dopuszcza się infrastrukturę techniczną.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązuje następujące ustalenie dotyczące kształtowania zabudowy: zakaz wznoszenia budynków ze
względu na strefę ochronną sieci gazowej wysokiego ciśnienia (DN 100).
§ 16. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku
planu symbolem 1.P.2 ustala się następujące przeznaczenie:
1) podstawowe: obiekty produkcyjne, składy
i magazyny;
2) uzupełniające:
a) drogi wewnętrzne;
b) infrastruktura techniczna.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:
1) maksymalna wysokość zabudowy (obiektów)
10 m;
2) zwieńczenie nowych budynków dachami stromymi, dwuspadowymi lub wielospadowymi,
kącie nachylenia od 30° do 35°, kryte dachówką
lub materiałem dachówkopodobnym;
3) dopuszcza się lokalizację budynków typu przemysłowego, gospodarczego, technicznego lub
przebudowę istniejących budynków wg potrzeb
użytkownika.
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:
1) dla ogrodzeń wprowadza się stosowanie elementów kamiennych ceglanych, drewnianych
i metalowych z zakazem stosowania stali zbro-
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jeniowej oraz ogrodzenia z prefabrykatów betonowych;
2) zazielenienie terenów nie zabudowanych.
§ 17. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku
planu symbolem 1.PG.2 ustala się następujące
przeznaczenie:
1) podstawowe: obszar i teren górniczy
2) uzupełniające:
a) drogi wewnętrzne;
b) infrastruktura techniczna.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:
1) powierzchniowa eksploatacja kruszyw naturalnych;
2) eksploatację złóż należy prowadzić na podstawie dokumentacji geologicznej i planu zakładu
górniczego, po uzyskaniu koncesji;
3) po wybraniu złóż należy dokonać rekultywacja
terenu w kierunku leśno-rekreacyjnym
3. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi
komunikacyjnej-zobowiązuje się podmioty gospodarcze prowadzące roboty górnicze do dostosowania dróg, po których następuje wywóz urobku,
do należytego ich utrzymania (obciążenie przez
pojazdy z urobkiem) w okresie trwania robót
w sposób nie powodujący uciążliwości dla otoczenia i nie utrudniający upraw polowych.
§ 18. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku
planu symbolem 1.US.1 ustala się następujące
przeznaczenie:
1) podstawowe: sport i rekreacja;
2) uzupełniające:
a) drogi wewnętrzne;
b) infrastruktura techniczna.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:
1) zakazuje się wznoszenia budynków z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 2);
2) dopuszcza się lokalizację obiektów infrastruktury technicznej oraz wydzielenie parkingu.
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:
1) rekultywacja terenu w kierunku wodno rekreacyjnym;
2) dopuszcza się terenowe boiska sportowe;
3) dla ogrodzeń wprowadza się stosowanie elementów kamiennych ceglanych, drewnianych
i metalowych, zakaz stosowania ogrodzenia
z prefabrykatów betonowych;
4) w ramach możliwości zlokalizowanie placu zabaw dla dzieci;
5) należy wydzielić w obrębie własności miejsca
postojowe dla samochodów użytkowników
przebywających czasowo, oraz wyznaczyć dodatkowo minimum 1 miejsce postojowe dla autobusu.
4. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi
komunikacyjnej − dojazd od strony terenu oznaczonego symbolem 1.KD-L.
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§ 19. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku
planu symbolem 1.ZD.1 ustala się następujące
przeznaczenie:
1) podstawowe: ogrody działkowe;
2) uzupełniające: infrastruktura techniczna.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:
1) zakaz zabudowy, z zastrzeżeniem ust 2 pkt 2;
2) dopuszcza się budowę altan i obiektów gospodarczych o powierzchni zabudowy do 25 m2
oraz wysokości do 5 m przy dachach stromych
i 4 m przy dachach płaskich oraz lokalizację
obiektów infrastruktury technicznej.
§ 20. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku
planu symbolami 1.ZL.2, 2.ZL.2, 3.ZL.2, 4.ZL.2
i 5.ZL.2 ustala się następujące przeznaczenie:
1) podstawowe: lasy;
2) uzupełniające: infrastruktura techniczna.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1,
obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:
1) zakazuje się wznoszenia budynków z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 2);
2) dopuszcza się lokalizację obiektów infrastruktury technicznej.
3. Na terenach, o których mowa w ust. 1,
obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:
1) rekultywacja terenów 1.ZL.2, 2.ZL.2 i 5.ZL.2
w kierunku leśnym;
2) dopuszcza się lokalizację dróg obsługujących
tereny rolnicze i tereny lasów.
4. Dla terenów, o których mowa w ust. 1,
obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej – dojazd poprzez drogi obsługujące tereny rolnicze i tereny lasów oraz ulice/drogi publiczne.
§ 21. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku
planu symbolem 1.ZP.2 ustala się następujące
przeznaczenie:
1) podstawowe: zieleń urządzona;
2) uzupełniające: infrastruktura techniczna.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:
1) zakazuje się wznoszenia obiektów budowlanych, w tym urządzeń reklamowych z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 2),
2) dopuszcza się lokalizację obiektów infrastruktury technicznej.
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:
1) obowiązek całościowego opracowania projektu
zagospodarowania terenu;
2) powierzchnie (posadzki) należy projektować wg
jednolitej koncepcji architektonicznej z zastosowaniem materiałów takich jak kostka brukowa, kamień lub nowoczesne materiały ceramiczne,
3) obowiązek oświetlenia ciągów pieszych;
4) dopuszcza się place zabaw dla dzieci i terenowe
boiska sportowe;
5) dla ogrodzeń wprowadza się stosowanie elementów kamiennych ceglanych, drewnianych
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i metalowych, zakaz stosowania ogrodzenia
z prefabrykatów betonowych.

§ 22. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku
planu symbolami 1.ZI.3 i 2.ZI.3 ustala się następujące przeznaczenie:
1) podstawowe: zieleń izolacyjna;
2) uzupełniające: infrastruktura techniczna.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1,
obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:
1) zakazuje się wznoszenia budynków z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 2);
2) dopuszcza się lokalizację obiektów infrastruktury technicznej.
§ 23. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku
planu symbolami 1.R.1, 2.R.1, 3.R.1, 4.R.1, 5.R.1,
1.R.2, 2.R.2, 3.R.2, 1.R.3, 2.R.3, 3.R.3 i 4.R.3 ustala
się następujące przeznaczenie:
1) podstawowe: tereny rolnicze;
2) uzupełniające: infrastruktura techniczna.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1,
obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:
1) zakazuje się wznoszenia budynków z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 2);
2) dopuszcza się lokalizację infrastruktury technicznej.
3. Na terenach, o których mowa w ust. 1,
obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu dopuszcza się lokalizację
dróg obsługujących tereny rolnicze i tereny lasów.
4. Dla terenów, o których mowa w ust. 1,
obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej – dojazd poprzez drogi obsługujące tereny rolnicze i tereny lasów, ulice/drogi publiczne i drogi wewnętrzne.
§ 24. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku
planu symbolami 1.WS.1, 2.WS.1, 1.WS.3 i 2.WS.3
ustala się następujące przeznaczenie:
1) podstawowe: tereny wód powierzchniowych;
2) uzupełniające: infrastruktura techniczna.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1,
obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:
1) zakazuje się wznoszenia budynków z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 2);
2) dopuszcza się lokalizację urządzeń wodnych
i obiektów infrastruktury technicznej.
3. Na terenach, o których mowa w ust. 1,
obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:
1) ochrona wód wraz z obudową biologiczną;
2) należy zapewnić dostęp do wód, urządzeń
wodnych, urządzeń melioracyjnych, hydrotechnicznych i hydroenergetycznych odpowiednim
służbą odpowiedzialnym za eksploatację
i utrzymanie.
4. Dla terenów, o których mowa w ust. 1,
obowiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej − dojazd poprzez drogi obsługujące tereny rolnicze oraz ulice/drogi publiczne
i drogi wewnętrzne.
§ 25. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku
planu symbolem 1.KS.2 ustala się następujące
przeznaczenie:
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1) podstawowe: obsługa komunikacji − istniejący
zespół garaży;
2) uzupełniające;
a) drogi wewnętrzne;
b) infrastruktura techniczna.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy:
1) dopuszcza się wydzielenie miejsc parkingowych
zgonie z przepisami szczególnymi;
2) dopuszcza się garaże w formie zwartego parterowego zespołu (zespołów) boksów, przewidzianych do realizacji w zorganizowanym cyklu
inwestycyjnym zgonie z przepisami szczególnymi, dachy płaskie.
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:
1) zazielenienie terenów nie zabudowanych;
2) urządzenie chodnika i oświetlenia w zależności
od potrzeb i lokalnych uwarunkowań.
§ 26. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku
planu symbolem 1.KD-GP.1 ustala się następujące
przeznaczenie: ulica klasy głównej ruchu przyspieszonego (droga krajowa nr 12).
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:
1) szerokość w liniach rozgraniczających jak na
rysunku planu z dopuszczalną tolerancją 1 m;
2) klasa drogi krajowej nr 12 − docelowo G2/2;
3) przekrój docelowy 2 x 7,0 m + 4,0 m pasa podziału;
4) chodniki, zieleń, miejsca postojowe i ścieżka
rowerowa w zależności od potrzeb i lokalnych
uwarunkowań;
5) dopuszcza się infrastrukturę techniczną za zgodą zarządcy drogi;
6) wyklucza się lokalizację wielkoformatowych
urządzeń reklamowych.
3. Teren, o którym mowa w ust. 1, przeznacza
się na realizację celu publicznego.
§ 27. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku
planu symbolem 1.KD-G.2 ustala się następujące
przeznaczenie: ulica klasy głównej (droga wojewódzka nr 329 w tym jej poszerzenie).
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:
1) linie rozgraniczające w obecnym stanie władania, w przypadku przebudowy wymagane jest
poszerzenie do 35 m, w szczególnych przypadkach, za zgodą zarządcy dopuszcza się minimum 25 m;
2) klasa drogi wojewódzkiej nr 329 G1/2 − docelowo klasa G2/2;
3) szerokość jednego pasa ruchu min 3,5 m;
4) obsługa obszarów przyległych poprzez istniejące skrzyżowania i zjazdy;
5) lokalizacja nowych skrzyżowań i zjazdów wyłącznie za zgodą zarządcy drogi;
6) chodniki, zieleń, miejsca postojowe i ścieżka
rowerowa w zależności od potrzeb i lokalnych
uwarunkowań;
7) dopuszcza się infrastrukturę techniczną za zgodą zarządcy drogi;
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8) wyklucza się lokalizację wielkoformatowych
urządzeń reklamowych.
3. Teren, o którym mowa w ust. 1, przeznacza
się na realizację celu publicznego.
§ 28. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku
planu symbolem 1.KD-Z.3 ustala się następujące
przeznaczenie:
1) podstawowe: ulica/droga klasy zbiorczej,
2) uzupełniające: infrastruktura techniczna.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:
1) szerokość w liniach rozgraniczających jak na
rysunku planu z dopuszczalną tolerancją 1 m;
2) szerokość jezdni – min. 6.0 m;
3) chodniki, zieleń, oświetlenie i ścieżka rowerowa
w zależności od potrzeb i lokalnych uwarunkowań;
4) dopuszcza się infrastrukturę techniczną za zgodą zarządcy drogi oraz zarządcy gazociągu
DN300;
5) wyklucza się lokalizację wielkoformatowych
urządzeń reklamowych.
3. Teren o którym mowa w ust. 1, przeznacza
się na realizację celu publicznego.
§ 29. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku
planu symbolami 1.KD-L.1 i 1.KD-L.2 ustala się
następujące przeznaczenie: ulica/droga klasy lokalnej.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:
1) szerokość w liniach rozgraniczających jak na
rysunku planu z dopuszczalną tolerancją 1 m;
2) szerokość jezdni, chodniki, zieleń, miejsca postojowe i ścieżka rowerowa w zależności od potrzeb i lokalnych uwarunkowań;
3) dopuszcza się infrastrukturę techniczną za zgodą zarządcy drogi;
4) wyklucza się lokalizację wielkoformatowych
urządzeń reklamowych.
3. Teren o którym mowa w ust. 1, przeznacza
się na realizację celu publicznego.
§ 30. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku
planu symbolami 1.KD-D.2, 2.KD-D.2, 1.KD-D.3,
2.KD-D.3 i 3.KD-D.3 ustala się następujące przeznaczenie: ulica/droga klasy dojazdowej.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1,
obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:
1) szerokość w liniach rozgraniczających jak na
rysunku planu z dopuszczalną tolerancją 1 m;
2) szerokość jezdni, chodniki, zieleń, miejsca postojowe i ścieżka rowerowa w zależności od potrzeb i lokalnych uwarunkowań;
3) dopuszcza się infrastrukturę techniczną za zgodą zarządcy drogi,
4) wyklucza się lokalizację wielkoformatowych
urządzeń reklamowych;
3. Tereny, o których mowa w ust. 1, przeznacza się na realizację celu publicznego.
§ 31. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku
planu symbolem 1.KDW.2 i 1.KDW.3 ustala się
przeznaczenie: ulica wewnętrzna.
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2. Na terenie, o których mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:
1) szerokość w liniach rozgraniczających jak na
rysunku planu, z tolerancją 1 m;
2) szerokość jezdni, chodnik, oświetlenie i zieleń
w zależności od potrzeb i lokalnych uwarunkowań;
3) dopuszcza się infrastrukturę techniczną.

Poz. 669

stawki procentowej, o której mowa w art. 36 ust. 4
tej ustawy, na 30%.
§ 33. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Głogów.
§ 34. Uchwała wchodzi w życie po upływie
30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.

Rozdział 3
Przepisy końcowe
§ 32. Na podstawie art. 15 ust. 2 pkt 12, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się wysokość

Przewodnicząca Rady:
Krystyna Grzegorek
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Załącznik nr 1 do uchwały nr XXV/
/237/2010 Rady Gminy Głogów
z dnia 10 listopada 2010 r.
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Załącznik nr 2 do uchwały nr XXV/
/237/2010 Rady Gminy Głogów
z dnia 10 listopada 2010 r.
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Załącznik nr 3 do uchwały nr XXV/
/237/2010 Rady Gminy Głogów
z dnia 10 listopada 2010 r.
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Załącznik nr 4 do uchwały nr XXV/
/237/2010 Rady Gminy Głogów
z dnia 10 listopada 2010 r.

Stwierdzenie zgodności planu z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Głogów
Stwierdza się zgodność miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu Ruszowice gmina Głogów z uwzględnieniem terenu górniczego „Głogów Głęboki Przemysłowy” z ustaleniami
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Głogów” (uchwała
nr VI/46/2007 Rady Gminy w Głogowie z dnia 28 września 2007 r.).
Załącznik nr 5 do uchwały nr XXV/
/237/2010 Rady Gminy Głogów
z dnia 10 listopada 2010 r.
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu
Rada Gminy w Głogowie po rozpatrzeniu uwag zgłoszonych w trakcie wyłożenia projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego w części obrębu Ruszowice, gmina Głogów, z uwzględnieniem terenu górniczego „Głogów Głęboki Przemysłowy” do publicznego wglądu (w terminie od
28.06.2010 r. do 30.07.2010 r.) oraz w terminie wyznaczonym na składanie uwag, ustalonym na dzień
16.08.2010
r.,
w trybie art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) postanawia:
Uwzględnić uwagi do ww. projektu planu, wniesione pismem z dnia 10 sierpnia 2010 r. przez „INVESTGAS” S.A. al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa polegające na uzupełnieniu zapisów uchwały w:
1) § 8 ust. 10 pkt 2) dopisanie: „dopuszcza się realizację gazociągu wysokiego ciśnienia o średnicy do
DN 300 ...”,
2) § 22 ust. 2 pkt 2) dopisanie: „dopuszcza się lokalizację infrastruktury technicznej” bądź „dopuszcza się
lokalizację sieci uzbrojenia technicznego oraz obiektów jej towarzyszących”,
3) § 27 dopisanie: „przeznaczenie ulica/droga klasy zbiorczej i infrastruktura techniczna” oraz „... za
zgodą zarządcy drogi oraz zarządcy gazociągu DN300”.
Nie uwzględnić uwag do ww. projektu planu, wniesionych pismem z dnia 10 sierpnia 2010 r. przez
„INVESTGAS” S.A. al. Jana Pawła II 70, 00-175 Warszawa w których proponuje się uzupełnienie zapisów
uchwały w § 27 przez dopisanie:
1) „dopuszcza się realizację gazociągu wysokiego ciśnienia o średnicy do DN 300 relacji KGZ Kościan −
KGHM Żukowice/Polkowice wraz z kablem łączności światłowodowej i infrastrukturą techniczną”,
2) „obowiązuje strefa ochronna sieci gazowej wysokiego ciśnienia (DN 300), w którym operator sieci
jest uprawniony do zapobiegania działalności mogącej mieć negatywny wpływ na jej trwałość i prawidłową eksploatację”,
3) „zagospodarowanie terenu w strefie ochronnej istniejącej sieci gazowej określone zostało w § 8
ust 10 pkt 8)”.
Zapisy te są ujęte w Rozdziale 1 „Ustalenia ogólne” w § 8 ust 10 dla trenów objętych planem.
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Poz. 669,670
Załącznik nr 6 do uchwały nr XXV/
/237/2010 Rady Gminy Głogów
z dnia 10 listopada 2010 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania,
zgodnie z przepisami o finansach publicznych
Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy będą finansowane z budżetu gminy, w tym ze środków pozyskiwanych z funduszy Unii Europejskiej, a także ze środków
zewnętrznych.

6 69

670
6 70

UCHWAŁA NR VI/27/11
RADY GMINY KOSTOMŁOTY
z dnia 31 stycznia 2011 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kostomłoty
obejmującego zabytkowy park wraz z zespołem folwarcznym w miejscowości Ramułtowice
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 20
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r.
Nr 80, poz. 717,z późn. zm.), w związku z uchwałą
Rady Gminy Kostomłoty nr XXXV/181/09 z dnia
5 maja 2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Kostomłoty obejmującego
zabytkowy park wraz z zespołem folwarcznym
w miejscowości Ramułtowice, oraz po stwierdzeniu zgodności ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
Kostomłoty uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Kostomłoty
obejmujący zabytkowy park wraz z zespołem folwarcznym w miejscowości Ramułtowice, zwany
dalej planem.
2. Integralną częścią planu jest rysunek planu
w skali 1 : 1 000 stanowiący załącznik nr 1 do
uchwały.
3. Załącznikami do niniejszej uchwały są ponadto:
1) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które należą do zadań własnych
gminy, oraz o zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych − załącznik nr 2;
2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag
wniesionych do projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego − załącznik
nr 3.
4. Granice obszaru objętego planem określono na rysunku planu.
§ 2. Przedmiot ustaleń planu.

1. W planie określa się:
1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytków, oraz dobra kultury współczesnej;
5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej;
6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki
intensywności zabudowy;
7) granice i sposoby zagospodarowania terenów
lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów;
8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu,
w tym zakaz zabudowy;
9) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem;
10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;
11) sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;
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 przestrzennym
(Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami).
2. W obszarze objętym planem nie wystąpiły:
1) tereny górnicze, a także narażone na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożone osuwaniem
się mas ziemnych;
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2) obszary wymagające przeprowadzenia scaleń
i podziałów nieruchomości;
3) obszary rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej;
4) obszary wymagające przekształceń lub rekultywacji;
5) 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 przestrzennym;
6) tereny rekreacyjno-wypoczynkowe oraz tereny
służące organizacji imprez masowych;
7) pomniki zagłady oraz ich strefy ochronne, określone na podstawie ustawy z dnia 7 maja 1999 r.
o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady.
3. Dla terenów i obszarów wymienionych
w ust. 2 nie wystąpiła konieczność określenia ich
granic i sposobów zagospodarowania.
§ 3. Ustalenia i oznaczenia planu.
1. Obowiązującymi ustaleniami planu są następujące oznaczenia graficzne rysunku planu:
1) granica obszaru objętego planem;
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
3) przeznaczenie terenów;
4) nieprzekraczalne linie zabudowy;
5) strefa ochrony konserwatorskiej „A”;
6) strefa ochrony konserwatorskiej „B”;
7) strefa ochrony konserwatorskiej „OW”.
2. Pozostałe oznaczenia graficzne rysunku
planu mają znaczenie informacyjne i nie stanowią
ustaleń planu.
§ 4. Wyjaśnienie pojęć.
Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) terenie − należy przez to rozumieć obszar
o określonym przeznaczeniu, wyznaczony na
rysunku planu liniami rozgraniczającymi;
2) liniach rozgraniczających − należy przez to rozumieć linie rozdzielające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania; linie rozgraniczające są równocześnie
obowiązującymi liniami podziałów geodezyjnych;
3) przeznaczeniu podstawowym − należy przez to
rozumieć takie przeznaczenie, które powinno
przeważać na danym terenie wydzielonym liniami rozgraniczającymi;
4) przeznaczeniu dopuszczalnym − należy przez to
rozumieć takie przeznaczenie, inne niż podstawowe, które stanowi uzupełnienie lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe, jednocześnie nie
kolidując z nią lub nie wykluczając możliwości
zagospodarowania terenu w sposób określony
przeznaczeniem podstawowym;
5) nieprzekraczalnych liniach zabudowy − rozumie
się przez to linie, które nie mogą być przekroczone przez żadną ścianę zabudowy, przy czym
zabudowa nie musi być usytuowana na tych liniach, okapy i gzymsy mogą przekroczyć te linie
o nie więcej niż 0,5 m, a balkony, galerie, werandy, wykusze, zadaszenia wejściowe, tarasy
lub schody zewnętrzne o nie więcej niż 2,5 m;
nieprzekraczalne linie zabudowy nie dotyczą
urządzeń, obiektów i sieci infrastruktury technicznej, ogrodzeń i małej architektury;
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6) infrastrukturze technicznej – należy przez to rozumieć ogół podziemnych i nadziemnych urządzeń liniowych i kubaturowych służących zaopatrzeniu w wodę, odprowadzeniu ścieków i wód
opadowych, zaopatrzeniu w energię elektryczną,
gaz i ciepło oraz łączności i telekomunikacji.
§ 5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytków.
1. W obszarze objętym planem znajduje się
zabytkowy park wpisany do rejestru zabytków decyzją nr 387/W z dnia 17 marca 1977 r., przeniesiony do rejestru nr A/3775/387/W z dnia 30 sierpnia
2010 r., dla którego obowiązują zapisy zawarte
w ust. 4 pkt 1.
2. W obszarze objętym planem znajduje się zespół zabudowań folwarcznych ujęty w wojewódzkiej
ewidencji zabytków, dla którego ustala się:
1) zachowanie brył, kształtu i geometrii dachów
oraz stosowanie tradycyjnych materiałów budowlanych, a także kolorystykę i materiały nawiązujące do tradycyjnych, lokalnych rozwiązań;
2) zakaz stosowania na elewacjach okładzin ściennych typu siding;
3) zachowanie, a w przypadku zniszczenia odtworzenie historycznych detali architektonicznych;
4) zachowanie kształtów, rozmiarów i rozmieszczenia otworów zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku, a w przypadku wybicia nowych zharmonizowanie ich z zabytkową elewacją budynku;
5) zachowanie, a w przypadku zniszczenia odtworzenie historycznej stolarki okiennej i drzwiowej;
6) w przypadku stosowania zewnętrznych instalacji technicznych, uwzględnienie wartości zabytkowych obiektów;
7) konieczność uzyskania wytycznych konserwatorskich w sytuacji zamiaru przeprowadzania
wszelkich działań inwestycyjnych.
3. W obszarze objętym planem znajdują się
pomniki przyrody w formie drzew i grupy drzew,
w stosunku do których ustala się zakaz niszczenia,
uszkadzania lub ich przekształcania, a także wykonywania w ich rejonie prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac
związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, utrzymywaniem,
remontem lub naprawą urządzeń wodnych.
4. Ustala się strefę ochrony konserwatorskiej
„A” obejmującą tereny o symbolach ZP i UK,
w której:
1) dla terenu zabytkowego parku, o którym mowa
w ust. 1, w części obejmującej teren o symbolu
ZP, ustala się:
a) konieczność prowadzenia działań odtworzeniowych i rewaloryzacyjnych,
b) zachowanie historycznego układu przestrzennego, kompozycji zieleni i historycznego drzewostanu, w tym altanki lipowej składającej się
z pięciu lip otaczających kapliczkę,
c) zakaz lokalizacji konstrukcji wieżowych,
d) zakaz lokalizacji reklam i innych tablic niezwiązanych bezpośrednio z parkiem,
e) zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych,
f) konieczność uzgadniania wszelkich działań
inwestycyjnych z właściwym konserwatorem
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zabytków oraz uzyskania pozwolenia konserwatorskiego dla działań dopuszczonych
na obszarze wpisanym do rejestru zabytków,
zgodnie z przepisami odrębnymi,
2) dla terenu zabytkowego parku, o którym mowa
w ust. 1, w części obejmującej teren o symbolu
UK, ustala się:
a) konieczność prowadzenia działań odtworzeniowych i rewaloryzacyjnych,
b) zakaz lokalizacji konstrukcji wieżowych,
c) zakaz lokalizacji reklam i innych tablic niezwiązanych bezpośrednio z parkiem,
d) zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych,
e) dla nowej zabudowy nawiązywanie usytuowania, gabarytów, kształtowania bryły zabudowy do miejscowej tradycji architektonicznej,
f) konieczność uzgadniania wszelkich działań
inwestycyjnych z właściwym konserwatorem
zabytków, oraz uzyskania pozwolenia konserwatorskiego dla działań dopuszczonych
na obszarze wpisanym do rejestru zabytków,
zgodnie z przepisami odrębnymi.
5. Ustala się strefę ochrony konserwatorskiej
„B” obejmującą tereny o symbolach 1MU, 2MU,
UI i Ws, w której ustala się:
1) zachowanie i wyeksponowanie elementów historycznego układu przestrzennego (tj. rozplanowania dróg, ulic i placów, linii zabudowy)
i kompozycji wnętrz ruralistycznych, zabudowy, zieleni, zespołów zabudowy,
2) w przypadku restauracji i modernizacji obiektów o wartościach zabytkowych zachowanie
wartość tych obiektów oraz dostosowanie
funkcji do wartości obiektów,
3) konieczność usunięcia elementów wtórnych,
dysharmonizujących a obiekty przebudowane
poddać rewaloryzacji z przywróceniem historycznej bryły i elewacji,
4) konieczność odtworzenia zniszczonych elementów historycznych,
5) w przypadku wprowadzenia nowej zabudowy:
a) dostosowanie do przebiegu pierwotnej linii
zabudowy,
b) konieczność dostosowania jej do historycznej kompozycji przestrzennej oraz architektonicznej w zakresie lokalizacji, rozplanowania, skali, ukształtowania bryły,
w tym kształtu i wysokości dachu, poziomu
posadowienia parteru, formy architektonicznej, formy i podziałów otworów okiennych i drzwiowych, materiału oraz przy
nawiązaniu do historycznej zabudowy poszczególnych miejscowości,
c) zakaz dominowania nad zabudową historyczną,
6) zakaz wprowadzania przegrodzeń dzielących
optycznie wnętrza zespołu historycznej zabudowy,
7) zakaz wprowadzania ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betonowych, forma, materiał i wysokość nowych ogrodzeń ma nawiązywać do lokalnych historycznych ogrodzeń,
8) zakaz lokalizacji konstrukcji wieżowych,
9) zakaz lokalizacji:
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a) obiektów tymczasowych,
b) reklam i innych tablic niezwiązanych bezpośrednio z danym obiektem lub stanowiących
element obcy,
c) wolno stojących, niezabudowanych urządzeń,
10) konieczność uzgadniania wszelkich działań
inwestycyjnych z właściwym konserwatorem
zabytków.
6. Ustala się strefę ochrony konserwatorskiej
„OW”, obejmującą cały obszar objęty planem,
w której:
1) ustala się, w sytuacji prowadzenia prac ziemnych, konieczność przeprowadzenia ratowniczych badań archeologicznych lub archeologiczno-architektonicznych, za pozwoleniem
właściwego konserwatora zabytków;
2) ustala się uzgodnienie wszelkich zamierzeń
inwestycyjnych związanych z prowadzeniem
prac ziemnych z właściwym konserwatorem zabytków, co do konieczności ich prowadzenia
pod nadzorem archeologicznym i za pozwoleniem konserwatora zabytków.
§ 6. W zakresie zasad kształtowania przestrzeni publicznej dopuszcza się wyznaczenie obszarów
realizacji celu publicznego w granicach terenów
oznaczonych symbolami UK, ZP.
§ 7. Szczególne warunki zagospodarowania
terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu.
1. W zakresie warunków wynikających z przebiegu napowietrznej linii elektroenergetycznej
średniego napięcia, należy wzdłuż tej linii zachować strefę techniczną o szerokości 15 m (po 7,5 m
od osi linii) z zakazem lokalizacji zieleni wysokiej
oraz innych ograniczeń wynikających z przepisów
odrębnych.
2. Warunki wynikające z przebiegu wód powierzchniowych, tj. cieku naturalnego Karczycki
Potok, oraz rowów melioracyjnych:
1) ustala się zakaz grodzenia terenu w odległości
do 1,5 m od linii brzegu wód powierzchniowych;
2) ustala się zakaz lokalizacji nowej zabudowy
w odległości do 4 m od linii brzegu wód powierzchniowych;
3) ustala się konieczność umożliwienia dostępu do
wód powierzchniowych dla potrzeb konserwacyjnych.
§ 8. Zasady ochrony środowiska, przyrody
i krajobrazu kulturowego.
1. Dla działalności realizowanej w granicach
obszaru objętego planem:
1) ustala się zakaz powodowania ponadnormatywnych obciążeń środowiska naturalnego poza
granicami nieruchomości, dla której inwestor
posiada tytuł prawny;
2) ustala się zakaz powodowania zanieczyszczeń
wód powierzchniowych i podziemnych, w tym
Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GWZP
nr 319 „Subzbiornik Prochowice − Środa Śląska”, gromadzącego wody w trzeciorzędowych
utworach porowych;
3) ustala się zakaz lokalizacji działalności polegających na hodowli i ubojni zwierząt, oraz składo-

Dziennik Urzędowy
Województwa Dolnośląskiego Nr 50

– 4782 –

waniu, przetwórstwu i obrocie odpadami, złomem, materiałami niebezpiecznymi i paliwami.
2. W zakresie zagospodarowania wierzchniej
warstwy gruntu (humusu) ustala się jej zdjęcie,
zdeponowanie na terenie, do którego inwestor
posiada tytuł prawny, oraz ponowne wykorzystanie przy realizacji robót ziemnych związanych
z realizacją budowy.
3. Ustala się dla terenów oznaczonych symbolami 1MU, 2MU, UI, UK dopuszczalne poziomy
hałasu określone w obowiązujących przepisach
odrębnych – jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami rzemieślniczymi.
§ 9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji.
1. Ustala się wykonywanie włączeń komunikacyjnych z dróg o niższej klasie funkcjonalnej.
2. Ustala się obowiązek zapewnienia:
1) w terenie oznaczonym symbolem 1MU i 2MU:
a) min. 2 stanowiska postojowe każde mieszkanie,
b) min. 1 stanowisko na każde rozpoczęte 25 m2
powierzchni użytkowej pomieszczeń usługowych oraz pomieszczeń produkcji i obsługi rolnictwa,
2) w terenach oznaczonych symbolami UI, UK
min. 1 stanowisko na każde rozpoczęte 25 m2
powierzchni użytkowej pomieszczeń usługowych.
§ 10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej.
1. Ustala się zakaz lokalizacji nowych naziemnych odcinków sieci infrastruktury technicznej.
2. Dopuszcza się lokalizację infrastruktury
technicznej na wszystkich terenach objętych planem, na warunkach uzgodnionych z właścicielami
lub zarządcami poszczególnych terenów, na warunkach określonych przez zarządców sieci oraz
z uwzględnieniem pozostałych zapisów planu.
3. W zakresie zaopatrzenia w wodę:
1) ustala się zaopatrzenie z sieci wodociągowej, na
warunkach uzgodnionych z zarządcą sieci;
2) ustala się zakaz lokalizacji indywidualnych ujęć
wody;
3) dopuszcza się zmianę przebiegu istniejącej sieci
wodociągowej;
4) ustala się zaopatrzenie w wodę do celów przeciwpożarowych.
4. W zakresie systemu odprowadzania ścieków:
1) ustala się docelowe odprowadzenie ścieków do
lokalnej sieci kanalizacji sanitarnej, na warunkach uzgodnionych z zarządcą sieci;
2) do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej dopuszcza się stosowanie szczelnych bezodpływowych zbiorników;
3) ustala się zakaz stosowania indywidualnych
oczyszczalni ścieków.
5. W zakresie systemu odprowadzania wód
opadowych:
1) dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych
z połaci dachowych i nawierzchni utwardzonych
do zbiorników wodnych lub cieków wodnych
zlokalizowanych w obszarze objętym planem
i poza tym obszarem;
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2) dopuszcza się zastosowanie studni chłonnych
lub zbiorników retencyjno-odparowujących zlokalizowanych na terenie własnym inwestora.
6. W zakresie systemu elektroenergetycznego:
1) ustala się zasilanie odbiorców siecią średniego
lub niskiego napięcia;
2) dopuszcza się lokalizację nowych stacji transformatorowych wyłącznie na terenach oznaczonych symbolami 1MU, 2MU, UI oraz UK, na warunkach uzgodnionych z właścicielami lub zarządcami poszczególnych terenów oraz na warunkach określonych przez zarządcę sieci;
3) nowe stacje transformatorowe ustala się wyłącznie w formie kontenerowej lub wbudowanej;
4) ustala się zakaz lokalizacji elektrowni wiatrowych.
7. W zakresie systemu zaopatrzenia w gaz:
1) w zakresie zbiorników na gaz:
a) dopuszcza się stosowanie w formie podziemnej lub wbudowanej na terenach oznaczonych symbolami 1MU, UK, UI i 2MU,
b) na pozostałych terenach nie dopuszcza się
lokalizacji zbiorników na gaz,
2) dopuszcza się budowę rozdzielczej sieci gazowej w oparciu o przepisy odrębne jeśli zaistnieją techniczne i ekonomiczne warunki dostarczenia paliwa gazowego.
8. W zakresie systemu zaopatrzenia w ciepło
ustala się zaopatrzenie z indywidualnych źródeł,
z zastosowaniem urządzeń o niskiej, niepowodującej ponadnormatywnej emisji zanieczyszczeń do
atmosfery.
9. W zakresie systemu telekomunikacyjnego
dopuszcza się dostęp do usług telekomunikacyjnych
kablową lub radiową siecią telekomunikacyjną.
10. W zakresie gospodarki odpadami ustala
się działania zgodnie z gminnym Programem Gospodarki Odpadami.
11. W zakresie systemu melioracyjnego ustala
się konieczność przebudowy sieci drenarskiej,
w sytuacji wystąpienia kolizji z innymi obiektami
lub w sytuacji uszkodzenia sieci.
§ 11. Teren 1MU.
1. Dla terenu 1MU ustala się:
1) przeznaczenie podstawowe − tereny mieszkaniowo-usługowe w zespole folwarcznym;
2) przeznaczenie dopuszczalne – tereny produkcji
i obsługi rolnictwa.
2. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu oraz ochrony i kształtowania
ładu przestrzennego:
1) ustala się zakaz nowych podziałów nieruchomości;
2) ustala się dla zabudowy historycznej utrzymanie parametrów wielkościowych bryły budynków, formy elewacji, rozmieszczenia oraz formy stolarki okiennej i drzwiowej, formy dachów oraz pokrycia dachowego;
3) ustala się możliwość lokalizacji nowej zabudowy wyłącznie w miejscach wyznaczonych
liniami zabudowy;
4) ustala się dla nowej zabudowy dostosowanie
parametrów wielkościowych bryły budynków,
formy elewacji, rozmieszczenia oraz formy
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stolarki okiennej i drzwiowej, do zabudowy historycznej;
ustala się dla nowej zabudowy dachy dwuspadowe, naczółkowe o kącie nachylenia połaci dachowych powyżej 38o oraz pokrycie połaci dachowych dachówką ceramiczną w kolorze ceglastym, z dopuszczeniem świetlików,
lukarn itp.;
dopuszcza się możliwość lokalizacji obiektów
i urządzeń związanych z produkcją i obsługą rolnictwa oraz obiektów i urządzeń związanych
z usługami wyłącznie w formie wbudowanej;
ustala się kolorystykę obiektów z uwzględnieniem walorów estetycznych otoczenia, jak
i rozwiązań kolorystycznych występujących
w zabudowie historycznej wsi;
ustala się kształtowanie elewacji nowych budynków w nawiązaniu do rozwiązań stosowanych w występujących w danej miejscowości
budynkach historycznych o zachowanych walorach architektonicznych w zakresie podziałów, detalu, kolorystyki, użytych materiałów
elewacyjnych;
ustala się elewacje tynkowane lub ceglane;
ustala się zagospodarowanie, w formie niskiej
zieleni urządzonej, terenu placu wewnątrz
folwarcznego.

§ 12. Teren 2MU.
1. Dla terenu 2MU ustala się przeznaczenie
podstawowe – tereny mieszkaniowo-usługowe.
2. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu oraz ochrony i kształtowania
ładu przestrzennego:
1) ustala się zakaz podziałów nieruchomości;
2) ustala się minimalną wielkość powierzchni biologicznie czynnej na 20%,
3) ustala się maksymalną wielkość powierzchni
zabudowy na 20%;
4) dopuszcza się lokalizację zabudowy, dla której
ustala się:
a) nieprzekraczalną linię zabudowy na 5 m od
drogi leżącej poza obszarem objętym planem, oraz od pozostałych terenów zgodnie
z rysunkiem planu,
b) maksymalną ilość kondygnacji – 2, w tym
ostatnia w poddaszu użytkowym,
c) maksymalną wysokość zabudowy na 9 m, liczoną od najniższego poziomu terenu przy
budynku do najwyższego punktu dachu,
d) dachy dwuspadowe lub naczółkowe o kącie
nachylenia połaci dachowych powyżej 38o,
pokryte dachówką ceramiczną w kolorze ceglastym, z dopuszczeniem stosowania lukarn
i świetlików,
e) kolorystykę obiektów z uwzględnieniem walorów estetycznych otoczenia, jak i rozwiązań kolorystycznych występujących w zabudowie historycznej wsi,
f) kształtowanie elewacji nowych budynków
w nawiązaniu do rozwiązań stosowanych
w występujących w danej miejscowości budynkach historycznych o zachowanych walorach architektonicznych w zakresie podziałów, detalu, kolorystyki, użytych materiałów
elewacyjnych,

Poz. 670

g) elewacje tynkowane lub ceglane,
h) usytuowanie kalenic prostopadle i/lub równolegle do nieprzekraczalnej linii zabudowy
od drogi leżącej poza obszarem objętym
planem,
5) ustala się obsługę komunikacyjną z drogi leżącej poza obszarem objętym planem.
§ 13. Teren UK.
1. Dla terenu UK ustala się przeznaczenie podstawowe – tereny usług kultury.
2. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu oraz ochrony i kształtowania
ładu przestrzennego:
1) ustala się zakaz podziałów nieruchomości;
2) ustala się minimalną wielkość powierzchni biologicznie czynnej na 30%;
3) ustala się maksymalną wielkość powierzchni
zabudowy na 15%;
4) dopuszcza się utrzymanie, modernizację lub
wyburzenie istniejącej zabudowy;
5) ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy na
6m od drogi powiatowej nr 47802, oraz od pozostałych terenów zgodnie z rysunkiem planu;
6) dopuszcza się lokalizację nowej zabudowy, dla
której ustala się:
a) maksymalną wysokość na 6 m, liczoną od
najniższego poziomu terenu przy budynku
do najwyższego punktu dachu,
b) dachy dwuspadowe lub naczółkowe o kącie
nachylenia połaci dachowych od 38o do 45o,
pokryte dachówką ceramiczną w kolorze ceglastym, z dopuszczeniem stosowania lukarn
i świetlików,
c) kolorystykę obiektów z uwzględnieniem walorów estetycznych otoczenia, jak i rozwiązań kolorystycznych występujących w zabudowie historycznej wsi,
d) kształtowanie elewacji nowych budynków
w nawiązaniu do rozwiązań stosowanych
w występujących w danej miejscowości budynkach historycznych o zachowanych walorach architektonicznych w zakresie podziałów, detalu, kolorystyki, użytych materiałów
elewacyjnych,
e) elewacje tynkowane lub ceglane,
f) usytuowanie kalenic prostopadle i/lub równolegle do nieprzekraczalnej linii zabudowy
od drogi powiatowej nr 47802,
7) ustala się obsługę komunikacyjną z drogi powiatowej nr 47802 leżącej poza obszarem objętym planem.
§ 14. Teren UI.
1. Dla terenu UI ustala się przeznaczenie podstawowe − tereny usług innych – remiza strażacka.
2. Zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu oraz ochrony i kształtowania
ładu przestrzennego:
1) ustala się zakaz podziałów nieruchomości;
2) ustala się minimalną wielkość powierzchni biologicznie czynnej na 10%;
3) ustala się dla zabudowy historycznej utrzymanie parametrów wielkościowych bryły budynków, formy elewacji, rozmieszczenia oraz formy
stolarki okiennej i drzwiowej, formy dachów
oraz pokrycia dachowego;
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4) ustala się zakaz lokalizacji nowej zabudowy;
5) ustala się obsługę komunikacyjną z drogi powiatowej nr 47802 leżącej poza obszarem objętym planem.

5) ustala się zakaz likwidacji cieku wodnego;
6) ustala się obsługę komunikacyjną z drogi powiatowej nr 47802 leżącej poza obszarem objętym planem.

§ 15. Teren R.
1. Dla terenu R ustala się przeznaczenie podstawowe – tereny rolne.
2. Zasady zagospodarowania terenu oraz
ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) dopuszcza się wykorzystanie terenów rolnych
jako tereny orne, łąki, pastwiska;
2) dopuszcza się lokalizację zieleni średniej
i wysokiej;
3) ustala się zakaz lokalizacji zabudowy kubaturowej.

§ 17. Teren Ws.
1. Dla terenu Ws ustala się przeznaczenie podstawowe – teren zbiornika wodnego.
2. Zasady zagospodarowania terenu oraz
ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) ustala się zakaz lokalizacji zabudowy kubaturowej;
2) dopuszcza się obsługę komunikacyjną ze
wszystkich terenów przyległych.

§ 16. Teren ZP.
1. Dla terenu ZP ustala się przeznaczenie podstawowe – teren zieleni parkowej – park wiejski.
2. Zasady zagospodarowania terenu oraz
ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,
z uwzględnieniem zapisów § 5 ust. 4 pkt 1:
1) ustala się zakaz podziałów nieruchomości;
2) ustala się zakaz lokalizacji zabudowy kubaturowej i innych urządzeń;
3) ustala się zakaz lokalizacji nowych obiektów
sportowych;
4) dopuszcza się utrzymanie istniejącego boiska
sportowego;

§ 18. 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 przestrzennym − w wysokości 30%.
§ 19. Wykonanie niniejszej uchwały powierza
się Wójtowi Gminy Kostomłoty.
§ 20. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30
dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Janina Gawlik
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Załącznik nr 1 do uchwały nr VI/
/27/11 Rady Gminy Kostomłoty
z dnia 31 stycznia 2011 r.

Załącznik nr 2 do uchwały nr VI/
/27/11 Rady Gminy Kostomłoty
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Rozstrzygnięcie
o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które należą do zadań własnych gminy, oraz o zasadach ich finansowania
zgodnie z przepisami o finansach publicznych
Zgodnie z ustaleniami planu zawartymi w treści uchwały nie wystąpiły inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej należące do zadań własnych gminy.
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Załącznik nr 3 do uchwały nr VI/
/27/11 Rady Gminy Kostomłoty
z dnia 31 stycznia 2011 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag
wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Złożoną w dniu 29 listopada 2010 r. przez p. Ewę Golik uwagę dotyczącą m.in. przesunięcia, w granicach
działki nr 234/3, linii zabudowy w stronę wschodnią ok. 6 m do granicy wschodniej rozpatruje się negatywnie, pozostawiając linię zabudowy w obecnym przebiegu, co nie spowoduje zwiększenia intensywności zabudowy oraz zwiększenia terenu wskazanego do lokalizacji zabudowy.
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UCHWAŁA NR II/14/11
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN ZAGLĘBIA MIEDZIOWEGO
z dnia 27 stycznia 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XXII/82/10 Zgromadzenia ZGZM z dnia 9 listopada 2010 w sprawie
szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873,
z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 1 pkt 19 i art. 18 ust. 2
pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,
z późn. zm.) Zgromadzenie Związku uchwala, co
następuje:
§ 1. W uchwale nr XXII/82/10 Zgromadzenia
ZGZM z dnia 9 listopada 2010 w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach

6 71

dotyczących działalności statutowej tych organizacji, w § 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. W ramach konsultacji propozycje należy składać w formie pisemnej w siedzibie Związku.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Gmin Zagłębia Miedziowego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.
Przewodniczący Zgromadzenia Związku Gmin
Zagłębia Miedziowego:
Sabina Zawis
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UCHWAŁA NR III/9/10
RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH
z dnia 29 grudnia 2010 r.
w sprawie budżetu gminy na rok 2011
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c
i lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212,
art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 237,
art. 239, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) Rada
Miejska w Boguszowie-Gorcach uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę planowanych
dochodów budżetu w wysokości 42.480.371 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:
1) dochody bieżące 37.881.259 zł;
2) dochody majątkowe 4.599.112 zł, z tego: dotacje
przeznaczone na inwestycje 1.783.259 zł.
2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości 45.457.771 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:
1) wydatki bieżące 35.488.659 zł, z tego:
a) wydatki jednostek budżetowych 24.228.592 zł
z tego:
− wydatki na wynagrodzenia i składki od
nich naliczane 12.111.232 zł,
− wydatki związane z realizacją ich zadań
statutowych 12.117.360 zł,
b) dotacje na zadania bieżące 2.135.147 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych
6.793.904 zł,
d) wydatki związane z obsługą długu 300.000 zł,
e) wypłaty z tytułu poręczeń kredytów i pożyczek 2.031.016 zł;
2) wydatki majątkowe w wysokości 9.969.112 zł
zgodnie z załącznikiem nr 4, z tego:
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne,
w tym na programy finansowane z udziałem
środków
z budżetu
Unii
Europejskiej
9.769.112 zł,
b) wydatki na zakup udziałów 200.000 zł.
3. Ustala się kwotę planowanego deficytu
w wysokości 2.977.400 zł.
§ 2. Deficyt budżetu zostanie sfinansowany
przychodami z kredytów w wysokości 2.977.400 zł.
§ 3. 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości 5.370.000 zł.
2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości
2.392.600 zł.
3. Plan przychodów i rozchodów budżetu
określa załącznik nr 3.
§ 4. Kwoty długu na lata 2011−2022 zawiera
wieloletnia prognoza finansowa, określona w odrębnej uchwale.
§ 5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu
w wysokości 2.000.000 zł;
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu
w wysokości 2.977.400 zł;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
w wysokości 2.392.600 zł.
§ 6. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości
120.515 zł.
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości
106.000 zł, z przeznaczeniem na zadania z zakresu
zarządzania kryzysowego.
§ 7. Określa się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej − zgodnie z załącznikiem nr 5.
§ 8. Ustala się dotacje udzielone z budżetu
gminy podmiotom należącym i nienależącym do
sektora finansów publicznych − zgodnie z załącznikiem nr 6.
§ 9. Określa się dochody i wydatki związane
z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji
rządowej − zgodnie z załącznikiem nr 7.
§ 10. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz
wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie
Przeciwdziałania Narkomanii − zgodnie z załącznikiem nr 8.
§ 11. Określa się dochody z tytułu opłat i kar
za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej − zgodnie z załącznikiem nr 9.
§ 12. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:
1. zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 uchwały,
2. dokonywania przeniesień planu wydatków
na wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy
między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej,
3. lokowania wolnych środków budżetowych
na rachunkach bankowych w innych bankach niż
bank prowadzący obsługę budżetu miasta.
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem
1 stycznia 2011 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz
na tablicy ogłoszeń.
Przewodnicząca Rady Miejskiej:
Jolanta Woźniak
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UCHWAŁA NR III/21/10
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA
z dnia 30 grudnia 2010 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9, lit. c,
d, i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, z późniejszymi zmianami.), art. 211,
art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222,
art. 235−237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264
ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się dochody budżetu na 2011 rok
w łącznej kwocie 91 572 622 zł, w tym:
1) dochody bieżące w kwocie 74 666 106 zł;
2) dochody majątkowe w kwocie 16 906 516 zł.
− jak w tabeli nr 1.
§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2011
w łącznej kwocie 102 195 846 zł,
− jak w tabeli nr 2.
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków
bieżących na łączną kwotę 74 741 308 zł, w tym:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie łącznej 45 128 913 zł, z czego:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich
naliczane − 26 396 892 zł,
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych − 18 732 021 zł;
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące −
11 398 859 zł;
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych − 11 455 411 zł;
4) wydatki bieżące na programy finansowane
z udziałem środków Unii Europejskiej w łącznej
kwocie 3 946 152 zł, w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane −
787 733 zł,
b) dotacje − 1 376 041 zł;
5) wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji
udzielonych przez miasto przypadające do spłaty w roku 2011 w kwocie łącznej 214 874 zł;
6) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 2 597 099 zł.
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków
majątkowych na łączną kwotę 27 454 538 zł,
w tym:
1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
w kwocie 13 194 538 zł, czego:
a) wydatki na dotacje na zadania inwestycyjne
1 384 228 zł;
2) wydatki na inwestycje finansowane przy udziale
środków Unii Europejskiej 13 260 000 zł;
3) wydatki związane z wniesieniem wkładów do
spółek prawa handlowego 1 000 000 zł;
− szczegółowe dane dotyczące wydatków majątkowych
i inwestycyjnych
zawiera
tabela
nr 8.
§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie

10 623 224 zł, który zostanie pokryty przychodami
pochodzącymi z:
1) zaciąganych kredytów w kwocie 7 300 000 zł;
2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat
ubiegłych wprowadzonych do budżetu w kwocie 10 000 000 zł.
2. Ustala się przychody budżetu, które wynoszą w łącznej kwocie 17 300 000 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 6 676 776 zł;
− zgodnie z tabelą nr 3.
3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych w roku 2011 w kwocie 9 300 000 zł,
z czego:
1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości
2 000 000 zł;
2) na pokrycie planowanego deficytu budżetu
w wysokości 623 224 zł;
3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
z tytułu kredytów i pożyczek 6 676 776 zł.
4. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania
zobowiązań:
1) z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego
w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
do wysokości ustalonego limitu;
2) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie
planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do wysokości ustalonego limitu.
§ 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu
w kwocie 105 000 zł.
2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu
w kwocie łącznej 858 532 zł, z czego:
2) rezerwa celowa na remonty placówek oświatowych i kultury w wysokości 158 271 zł;
3) rezerwa celowa na wydatki, o których mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, związane z realizacją „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami na
2011 r.”, w wysokości 52 701 zł;
4) rezerwa celowa na realizację zadań własnych
z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 240 000 zł;
5) rezerwa celowa na funkcjonowanie Izby Regionalnej w Dzierżoniowie w wysokości 407 560 zł.
§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:
1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań
zleconych z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych ustawami,
− zgodnie z tabelą nr 4 i 5;
2) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych i wydatki budżetu na
realizację zadań ujętych w gminnym programie
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoho-
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lowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii,
− zgodnie z tabelą nr 6 i 7.
§ 6. Wydatki budżetu miasta obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2011 jak
w załączniku nr 1.
§ 7. Ustala się plany przychodów i kosztów dla
zakładów budżetowych jak w załączniku nr 2.
§ 8. Ustala się plan dochodów własnych
i wydatków nimi finansowanych dla jednostek
budżetowych prowadzących działalność określoną
w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty jak w załączniku nr 2.
§ 9. Upoważnia się Burmistrza do:

Poz. 673

1) lokowania wolnych środków budżetowych na
rachunkach bankowych w innych bankach niż
bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
2) dokonywania zmian w ramach działu w planie
wydatków dotyczących uposażenia i wynagradzania ze stosunku pracy.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierżoniowa.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem
1 stycznia 2011 roku i podlega ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Andrzej Wiczkowski
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Tabela nr 2 – wydatki budżetu miasta na rok 2011
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Załącznik nr 1 do uchwały nr III/21/10 Rady
Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 30 grudnia 2010 r.

WYKAZ DOTACJI CELOWYCH, PRZEDMIOTOWYCH I PODMIOTOWYCH NA 2011 R.
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DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
Tabela C
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Załącznik nr 2 do uchwały nr III/21/10 Rady
Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 30 grudnia 2010 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych oraz plan dochodów i wydatków
jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty na 2011 r.
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INFORMACJA NR OWR-4210-1(4)/2011/1276/XI-C/AŁ
PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
z dnia 22 lutego 2011 r.
o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR-4210-1/2011/1276/XI-C/AŁ
Dnia 22 lutego 2011 r., po rozpatrzeniu wniosku Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja
SA z siedzibą we Wrocławiu zawartego w piśmie z dnia 13 stycznia 2011 r. znak DH_HT/0527/2011, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki odmówił zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła wnioskowanej przez
Przedsiębiorstwo.
UZASADNIENIE
Decyzję odmowną wydano na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. − Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zmianami) oraz art. 47 ust. 2 ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 r. − Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, ze zmianami), a także § 11
i § 28 ust. 1 rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych
zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr 194,
poz. 1291), w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, ponieważ
zmiana ta nie jest ani uzasadniona ani nie stanowi istotnej zmiany warunków prowadzenia przez Przedsiębiorstwo działalności gospodarczej, co stoi w sprzeczności z § 11 i § 28 ust. 1 ww. rozporządzenia
Ministra Gospodarki.

Z upoważnienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
DY R E KTO R
POŁUDNIOWO-ZACHODNIEGO
ODDZIAŁU TERENOWEGO
URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

z siedzibą we Wrocławiu

Józef Dolata
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•

Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego:
1) egzemplarze bieżące i z lat ubiegłych, w miarę posiadanych rezerw można nabywać w Redakcji Dziennika Urzędowego Województwa
Dolnośląskiego, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, pok. 1178, tel. 71/340-66-21, fax. 71/340-66-47, e-mail: dziennik@duw.pl
2) w przypadku prenumeraty, na podstawie nadesłanego zamówienia do Redakcji Dziennika Urzędowego Województwa Dolnośląskiego,
pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, tel. 71/340-66-21, fax. 71/340-66-47, e-mail: dziennik@duw.pl

•

Informacja o czasie i miejscu, w którym wyłożone są do powszechnego wglądu zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami:
1) Biblioteka Urzędowa Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław, pok. 3004−3005,
w godz. 9−15 (pn.–pt.), tel. 71/340-62-54
2) Internet na stronie: http://www.duw.pl
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