DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO
Wrocław, dnia 10 marca 2011 r.

Nr 55

TREŚĆ:
Poz.:
UCHWAŁY RAD POWIATÓW
715

716

–

–

Rady Powiatu Bolesławieckiego nr IV/35/11 z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr XII/44/2004 Rady Powiatu Bolesławieckiego z dnia 29 stycznia 2004 r.
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przez Zarzņd Powiatu Bolesławieckiego
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Rady Powiatu Kłodzkiego nr V/64/2011 z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia
trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie powiatu kłodzkiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowoŌci
ich wykorzystywania

5286

UCHWAŁY RAD MIEJSKICH
717

–

Rady Miejskiej w Kamiennej Górze nr V/19/11 z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie
nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kamiennej Górze.

5294

718

–

Rady Miejskiej Gminy Lubomierz nr III/10/10 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrňbu
Pokrzywnik, gmina Lubomierz

5297

719

–

Rady Miasta OleŌnica nr IV/29/2011 z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru połoŐonego
w rejonie ulic Dobroszyckiej, Wojska Polskiego, Łasaka i rzeki OleŌnica w OleŌnicy

5310

720

–

Rady Miejskiej w ŏmigrodzie nr III/19/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zachodniej czňŌci
miasta ŏmigród

5332

721

–

Rady Miejskiej w ŏmigrodzie nr III/21/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północno-wschodniej czňŌci miasta ŏmigród

5344

UCHWAŁY RAD GMIN
722

723

–

–
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uchwały Rady Gminy Chojnów nr LVII/311/2010 z dnia 30 wrzeŌnia 2010r. w sprawie
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Rady Gminy Chojnów nr V/35/2011 z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia
wysokoŌci stawek opłaty targowej, ustalenia inkasentów oraz wysokoŌci wynagrodzenia za inkaso
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Rady Gminy Gaworzyce nr IV/15/2011 z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie zmiany
uchwały nr XIV/83/2008 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Usług Komunalnych w Gaworzycach
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Rady Gminy Kostomłoty nr VII/36/11 z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia
wysokoŌci ekwiwalentu pieniňŐnego dla członków ochotniczej straŐy poŐarnej
z terenu gminy Kostomłoty, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu poŐarniczym organizowanym przez PaŊstwowņ StraŐ PoŐarnņ lub gminň
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przyznawania i odpłatnoŌci za usługi opiekuŊcze i specjalistyczne usługi opiekuŊcze
w miejscu zamieszkania z wyłņczeniem specjalistycznych usług opiekuŊczych
dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków czňŌciowego
lub całkowitego zwolnienia odpłat, jak równieŐ trybu ich pobierania
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Rady Gminy Krotoszyce nr IV/25/2011 z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie zarzņdzenia
inkasa podatków rolnego, leŌnego i od nieruchomoŌci

Poz. 715
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27 lutego 2011 r.
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Starosty DzierŐoniowskiego nr GK.6621.96.1.2011.I z dnia 10 lutego 2011 r. w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków gminy Łagiewniki obrňby
JaŎwina, Ligota Wielka, Łagiewniki, Młynica, Oleszna, Przestronie, Radzików, Ratajno, Sieniawka, Sienice, Słupice, Sokolniki, Trzebnik
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Prezesa Urzňdu Regulacji Energetyki nr OWR-4210-3(4)/2011/193/IX-B/DB z dnia
28 lutego 2011 r. w sprawie odmowy zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła
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Starosty Zgorzeleckiego nr 1 z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie działalnoŌci Komisji BezpieczeŊstwa i Porzņdku za 2010 rok
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Starosty DzierŐoniowskiego nr SO.5510.2.2011.III z dnia 25 stycznia 2011 r. z działalnoŌci Powiatowej Komisji BezpieczeŊstwa i Porzņdku w Powiecie DzierŐoniowskim za 2010 rok
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Starosty Wołowskiego nr 1 z dnia 26 stycznia 2011 r. Sprawozdanie z działalnoŌci
komisji BezpieczeŊstwa i Porzņdku w Wołowie za rok 2010
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UCHWAŁA NR IV/35/11
RADY POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO
z dnia 24 lutego 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XII/44/2004 Rady Powiatu Bolesławieckiego z dnia 29 stycznia 2004 r.
w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg zarządzanych przez Zarząd Powiatu
Bolesławieckiego
Na podstawie art. 12 pkt 7 i 11 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorzņdzie powiatowym
(tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592,
z póŎn. zm.) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst
jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z póŎn. zm.)
Rada Powiatu Bolesławieckiego uchwala, co nastňpuje:
§ 1. W uchwale nr XII/44/2004 Rady Powiatu
Bolesławieckiego z dnia 29 stycznia 2004 r.
w sprawie ustalenia stawek opłat za zajňcie pasa
drogowego dróg zarzņdzanych przez Zarzņd Powiatu Bolesławieckiego wprowadza siň nastňpujņce zmiany:
1) w § 2 ust. 1 punkty 1, 2 i 3 otrzymujņ brzmienie:
„1) przy zajňciu jezdni do 20% szerokoŌci – 3,00 zł,
2) przy zajňciu jezdni od 20 do 50% szerokoŌci –
5,00 zł,
3) przy zajňciu jezdni powyŐej 50% szerokoŌci –
8,00 zł.”,

2) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Za zajňcie 1 m2 powierzchni nastňpujņcych
elementów pasa drogowego: poboczy, chodników, placów, zatok postojowych i autobusowych, ŌcieŐek rowerowych i ciņgów pieszych,
na cele, o których mowa w § 1 pkt 1, ustala siň
nastňpujņce stawki opłat:
1) przy zajňciu danego elementu do 20% jego
szerokoŌci – 2,50 zł,
2) przy zajňciu danego elementu od 20% do
50% jego szerokoŌci – 3,00 zł,
3) przy zajňciu danego elementu powyŐej 50%
jego szerokoŌci – 3,50 zł.”,
3) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Za zajňcie pasa drogowego w celu,
o którym mowa w § 1 pkt 2, ustala siň stawkň
opłaty za zajňcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego w wysokoŌci 15 zł.”,
4) § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. Za zajňcie pasa drogowego w celu,
o którym mowa w § 1 pkt 3, ustala siň nastňpu-
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jņce stawki opłat za zajňcie 1 m2 powierzchni
pasa drogowego:
1) przez obiekty budowlane wykorzystywane na
cele usługowe – 2,00 zł,
2) przez umieszczenie reklamy – 2,00 zł,
3) przez inny obiekt budowlany – 1,00 zł.”,
5) po § 4 dodaje siň § 5 w brzmieniu:
„§ 5. Za zajňcie pasa drogowego, o którym
mowa w § 1 pkt 4, ustala siň stawkň opłaty za
1m2 powierzchni w wysokoŌci 1,00 zł.”

Poz. 715,716

§ 2. Wykonanie uchwały powierza siň Zarzņdowi Powiatu Bolesławieckiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w Őycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym
Województwa DolnoŌlņskiego.
Przewodniczņcy Rady Powiatu:
Karol Stasik

715

716
716

UCHWAŁA NR V/64/2011
RADY POWIATU KŁODZKIEGO
z dnia 23 lutego 2011 r.
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych
prowadzonych na terenie powiatu kłodzkiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości
ich wykorzystywania
Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 1, art. 12 pkt 11
i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorzņdzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z póŎn. zm.) oraz art. 90
ust. 4 ustawy z dnia 7 wrzeŌnia 1991 r. o systemie
oŌwiaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572, z póŎn. zm.) Rada Powiatu Kłodzkiego
uchwala:
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1. 1. Ilekroń w przepisach niniejszej uchwały
jest mowa o:
1) ustawie – naleŐy przez to rozumień ustawň
z dnia 7 wrzeŌnia 1991 r. o systemie oŌwiaty (t.j.
Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z póŎn. zm.);
2) szkole – naleŐy przez to rozumień naleŐņcņ do
systemu oŌwiaty szkołň niepublicznņ o uprawnieniach szkoły publicznej, która zgodnie
z przepisami ustawy otrzymuje dotacjň z budŐetu powiatu i jest wpisana do ewidencji szkół
i placówek niepublicznych prowadzonej przez
Starostň Kłodzkiego;
3) placówce – rozumie siň przez to placówki,
o których mowa w art. 2 ust. 5 i 7 ustawy
o systemie oŌwiaty, wpisane do ewidencji,
o której mowa w pkt 2;
4) dotacji – naleŐy przez to rozumień udzielanņ
z budŐetu Powiatu Kłodzkiego, na zasadach
z art. 90 ustawy i niniejszej uchwały dotacjň
podmiotowņ, w rozumieniu ustawy o finansach
publicznych, która przeznaczona jest na dofinansowanie realizacji zadaŊ szkół i placówek
niepublicznych w zakresie, o którym mowa
w art. 90 ust. 3d ustawy o systemie oŌwiaty;
5) organie prowadzņcym − naleŐy przez to rozumień osobň prawnņ innņ niŐ jednostka samorzņdu terytorialnego lub osobň fizycznņ prowadzņcņ szkołň lub placówkň niepublicznņ
o uprawnieniach szkoły publicznej;
6) uczniu – naleŐy przez to rozumień takŐe słuchacza i wychowanka.

Rozdział 2
Udzielanie dotacji
§ 2. 1. Niepublicznym szkołom podstawowym
specjalnym, gimnazjom specjalnym oraz szkołom
ponadgimnazjalnym o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiņzek
szkolny lub obowiņzek nauki, udziela siň dotacji
w wysokoŌci przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w czňŌci oŌwiatowej
subwencji ogólnej otrzymywanej przez Powiat
Kłodzki.
2. Niepublicznym szkołom o uprawnieniach
szkół publicznych, w których nie jest realizowany
obowiņzek szkolny lub obowiņzek nauki, udziela
siň dotacji w wysokoŌci 50% ustalonych w budŐecie powiatu wydatków bieŐņcych ponoszonych
w szkołach publicznych tego samego typu
i rodzaju prowadzonych przez Powiat Kłodzki lub
najbliŐszy powiat, jeŐeli na terenie Powiatu Kłodzkiego nie jest prowadzony dany typ i rodzaj szkoły
publicznej, w przeliczeniu na jednego ucznia.
3. Placówki niepubliczne, o których mowa
w art. 2 pkt 5 i 7 ustawy, otrzymujņ na kaŐdego
wychowanka dotacje z budŐetu powiatu kłodzkiego
w wysokoŌci równej wysokoŌci przewidzianej na
jednego wychowanka tego rodzaju placówki
w czňŌci oŌwiatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Kłodzkiego, a w przypadku niepublicznych
oŌrodków umoŐliwiajņcych realizacjň obowiņzku,
o którym w art. 16 ust. 7 ustawy z dnia 7 wrzeŌnia
1991 r. o systemie oŌwiaty, a takŐe dzieciom
i młodzieŐy z upoŌledzeniem umysłowym z niepełnosprawnoŌciami sprzňŐonymi, w wysokoŌci równej wysokoŌci przewidzianej na jednego wychowanka tego rodzaju oŌrodków w czňŌci oŌwiatowej
subwencji ogólnej dla Powiatu Kłodzkiego.
4. Dotacja udzielana jest na okres roku budŐetowego.
5. Dotacja udzielana jest na wniosek organu
prowadzņcego szkołň lub placówkň, złoŐony
w terminie do 30 wrzeŌnia roku poprzedzajņcego
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rok udzielenia dotacji do Zarzņdu Powiatu Kłodzkiego według wzoru, który stanowi załņcznik
nr 1 do uchwały, odrňbnie dla kaŐdego typu
i rodzaju szkoły.
§ 3. 1. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w § 2 pkt 5, w projekcie budŐetu Powiatu
Kłodzkiego, planuje siň wysokoŌń dotacji naleŐnej
szkole lub placówce na dany rok budŐetowy.
2. Do czasu otrzymania informacji od Ministra
Finansów o ostatecznej wysokoŌci czňŌci oŌwiatowej subwencji ogólnej dotacja bňdzie udzielana
w oparciu o podstawň przyjňtņ do wyliczenia dotacji w poprzednim roku budŐetowym.
3. Po otrzymaniu informacji, o której mowa
w pkt 2 zostanie dokonana korekta wysokoŌci
udzielonej dotacji przez pracownika Starostwa
Powiatowego w Kłodzku.
4. Informacja o zweryfikowanych kwotach dotacji naleŐnych na jednego ucznia w roku budŐetowym dla poszczególnych szkół i placówek publikowana jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kłodzku.
§ 4. 1. Kwoty poszczególnych rat dotacji ustalane sņ na podstawie informacji o faktycznej liczbie
uczniów przekazywanej przez organ prowadzņcy
szkołň lub placówkň, według wzoru stanowiņcego
załņcznik nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Informacja o faktycznej liczbie uczniów,
o kórej mowa w pkt 1, przekazywana jest do Zarzņdu Powiatu Kłodzkiego do dnia 5 kaŐdego miesiņca, według stanu na pierwszy dzieŊ miesiņca,
w którym ma byń przekazana dotacja.
3. Dotacjň przekazuje siň w dwunastu ratach
miesiňcznych, kaŐda płatna w terminie do ostatniego dnia kaŐdego miesiņca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez wnioskodawcň.
4. Podana w informacji, o której mowa
w ust. 1 faktyczna liczba uczniów musi byń zgodna
ze stanem uczniów w prowadzonej przez szkołň
lub placówkň ksiňdze uczniów.
Rozdział 3
Rozliczanie dotacji
§ 5. 1. Dotacje przeznaczone sņ na dofinansowanie realizacji zadaŊ szkoły lub placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej i mogņ byń wykorzystane wyłņcznie na pokrycie wydatków bieŐņcych obejmujņcych:
1) wynagrodzenia osób zatrudnionych w szkole
lub placówce oraz składki naliczane od tych
wynagrodzeŊ;
2) zakupy towarów i usług;
3) koszty utrzymania oraz inne wydatki zwiņzane
z funkcjonowaniem szkoły lub placówki i realizacjņ jej statutowych zadaŊ.
2. ŋrodki otrzymane z dotacji szkoła lub placówka zobowiņzana jest wydatkowań do 31 grudnia danego roku budŐetowego.
3. ŋrodki z dotacji niewykorzystane w terminie, o którym mowa w ust. 2 szkoła lub placówka
zobowiņzana jest zwróciń do dnia 31 stycznia nastňpnego roku.
4. W przypadku nie dokonania zwrotu niewykorzystanej dotacji w terminie, o którym mowa

Poz. 716

w ust. 3 Starosta wydaje decyzjň okreŌlajņcņ kwotň
przypadajņcņ do zwrotu wraz z odsetkami, okreŌlonymi jak dla zaległoŌci podatkowych oraz termin, od którego nalicza siň te odsetki.
5. Zasady zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienaleŐnie
lub w nadmiernej wysokoŌci regulujņ przepisy
ustawy o finansach publicznych.
6. Kwota dotacji udzielonej w roku budŐetowym dla szkoły lub placówki podlega rozliczeniu
poprzez:
1) przedstawienie przez organ prowadzņcy szkołň
lub placówkň Zarzņdowi Powiatu Kłodzkiego
sprawozdania rocznego z wykorzystania dotacji,
według wzoru stanowiņcego załņcznik nr 3 do
uchwały, składanego do dnia 20 stycznia nastňpnego roku.
2) ustalenie na podstawie danych w sprawozdaniu, przypadajņcej na rzecz Powiatu Kłodzkiego
naleŐnoŌci z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji.
§ 6. Organ prowadzņcy szkołň, która w roku
budŐetowym zakoŊczyła działalnoŌń, zobowiņzany
jest w terminie 30 dni od dnia wykreŌlenia
z ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez Starostň Kłodzkiego do przekazania Zarzņdowi Powiatu Kłodzkiego sprawozdania
z wykorzystania dotacji, według wzoru stanowiņcego załņcznik nr 3 do uchwały oraz zwrotu niewykorzystanej dotacji.
§ 7. 1. Szkoła lub placówka zobowiņzana jest
do
prowadzenia
dokumentacji
finansowo-ksiňgowej w sposób umoŐliwiajņcy identyfikacjň
poszczególnych wydatków bieŐņcych finansowanych z dotacji.
2. KaŐdy z dowodów ksiňgowych potwierdzajņcych poniesione (zapłacone) wydatki musi zawierań:
1) sporzņdzony w sposób trwały opis: „Wydatek
w wysokoŌci …….. sfinansowany z dotacji
udzielonej przez Powiat Kłodzki”;
2) informacjň, jakie było przeznaczenie tego wydatku;
3) okreŌlenie miesiņca, w którym wydatek został
poniesiony (zapłacony);
4) numer pozycji z zestawienia wydatków bieŐņcych z rozliczenia dotacji, stanowiņcego załņcznik nr 3 do uchwały.
Rozdział 4
Kontrola prawidłowości wykorzystywania dotacji
§ 8. 1. Szkoła lub placówka, która otrzymała
dotacjň z budŐetu Powiatu Kłodzkiego na dofinansowanie realizacji zadaŊ w zakresie kształcenia,
wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej, moŐe podlegań kontroli w zakresie prawidłowoŌci przedstawienia informacji o faktycznej liczbie uczniów oraz o wydatkach bieŐņcych jednostki,
na które wykorzystano otrzymanņ dotacjň.
2. Zarzņd Powiatu Kłodzkiego okreŌla
w uchwale wykaz szkół i placówek, które zostanņ
poddane kontroli.
3. Pracownicy
Starostwa Powiatowego
w Kłodzku, upowaŐnieni przez Zarzņd Powiatu
Kłodzkiego do przeprowadzenia kontroli, o której
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mowa w ust. 1 (zwani dalej kontrolujņcymi), majņ
prawo wstňpu do pomieszczeŊ szkoły oraz placówki oraz wglņdu do prowadzonej przez niņ dokumentacji organizacyjnej, finansowej i dokumentacji przebiegu nauczania.
4. Podstawņ do przeprowadzania kontroli
przez kontrolujņcych jest imienne upowaŐnienie
Zarzņdu Powiatu Kłodzkiego, okreŌlajņce:
1) imiona i nazwiska kontrolujņcych, w tym wskazanie przewodniczņcego zespołu;
2) nazwň jednostki kontrolowanej;
3) zakres przedmiotowy kontroli z uwzglňdnieniem
ust. 1;
4) termin i miejsce przeprowadzenia kontroli.
5. UpowaŐnienie jest załņczane do dokumentacji kontrolnej.
6. O przeprowadzeniu kontroli Starosta Kłodzki powiadamia organ prowadzņcy szkołň lub placówkň co najmniej 7 dni przed terminem kontroli
wraz z informacjņ o zakresie przedmiotowym kontroli oraz terminie i miejscu jej przeprowadzenia.
7. W ramach dokumentacji okazywanej przez
szkołň lub placówkň, kontrolujņcy majņ prawo Őņdań stosownych kopii poŌwiadczonych za zgodnoŌń z oryginałem oraz Őņdań udzielania odpowiedzi i wyjaŌnieŊ pisemnych.
8. Z przeprowadzonej kontroli sporzņdzany
jest w dwóch egzemplarzach protokół, który po
podpisaniu przez kontrolujņcych, przekazywany
jest za poŌrednictwem Starosty Kłodzkiego organowi prowadzņcemu szkołň lub placówkň.
9. Organ prowadzņcy moŐe zgłosiń w terminie
14 dni od dnia otrzymania protokołu zastrzeŐenia
co do treŌci zawartych w protokole.
10. ZastrzeŐenia do protokołu wraz z dwoma
egzemplarzami nie podpisanego protokołu organ
przesyła do Starosty Kłodzkiego celem rozpatrzenia przez kontrolujņcych.
11. ZastrzeŐenia zgłoszone po terminie,
o którym mowa w ust. 9 nie bňdņ rozpatrywane.
12. Kontrolujņcy rozpatrujņ zgłoszone zastrzeŐenia w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.
Kontrolujņcy mogņ w razie potrzeby podjņń dodatkowe czynnoŌci kontrolne w celu ustalenia zasadnoŌci zastrzeŐeŊ.
13. W przypadku stwierdzenia zasadnoŌci
zgłoszonych zastrzeŐeŊ, kontrolujņcy zmieniajņ lub

Poz. 716

uzupełniajņ czňŌń protokołu, której dotyczyły zastrzeŐenia, a nastňpnie przesyłajņ za poŌrednictwem Starosty Kłodzkiego poprawiony protokół
ponownie do podpisu organowi prowadzņcemu.
14. W przypadku nieuwzglňdnienia zgłoszonych zastrzeŐeŊ do protokołu w całoŌci lub
w czňŌci przez kontrolujņcych Starosta Kłodzki
zawiadamia o tym fakcie wraz z uzasadnieniem
organ prowadzņcy oraz ponownie przekazuje
2 egzemplarze protokołu do podpisu.
15. Organ prowadzņcy w terminie do 7 dni od
dnia otrzymania protokołu wysyła podpisany jeden egzemplarz protokołu StaroŌcie Kłodzkiemu.
16. Na podstawie ustaleŊ protokołu kontroli,
w przypadku stwierdzenia nieprawidłowoŌci, Starosta Kłodzki kieruje do organu prowadzņcego
pisemne zalecenia pokontrolne.
17. W przypadku braku zastrzeŐeŊ do protokołu organ prowadzņcy podpisuje protokół i przesyła
jeden egzemplarz do Starosty Kłodzkiego
w terminie 14 dni od dnia otrzymania protokołu.
18. Ostatecznņ treŌń protokołu podpisanņ
przez organ prowadzņcy oraz kontrolujņcych Starosta Kłodzki przekazuje do wiadomoŌci Zarzņdowi
Powiatu Kłodzkiego.
§ 9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej uchwale stosuje siň przepisy ustawy.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza siň Zarzņdowi Powiatu Kłodzkiego.
§ 11. Traci moc uchwała nr XLI/547/2009 Rady
Powiatu Kłodzkiego z dnia 25 listopada 2009 r.
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania
dotacji dla szkół niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowoŌci ich wykorzystywania
(Dziennik Urzňdowy Województwa DolnoŌlņskiego
Nr 217, poz. 4167, z dnia 17.12.2009 r.)
§ 12. Uchwała wchodzi w Őycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym
Województwa DolnoŌlņskiego, za wyjņtkiem § 7,
który wchodzi w Őycie z mocņ obowiņzujņcņ od
1 stycznia 2011 r.
Przewodniczņcy Rady Powiatu:
Dariusz Kłonowski
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UCHWAŁA NR V/19/11
RADY MIEJSKIEJ W KAMIENNEJ GÓRZE
z dnia 26 stycznia 2011 r.
w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kamiennej Górze
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40
ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzņdzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591, z póŎn. zm.1)) oraz art. 11 ust. 3
pkt 1, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r.
o bibliotekach (Dz. U. z 1997 r. Nr 85, poz. 539,
z póŎn. zm.2)) Rada Miejska w Kamiennej Górze
uchwala, co nastňpuje:
§ 1. Nadaje siň statut Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kamiennej Górze stanowiņcy załņcznik
nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchyla siň uchwałň nr LIV/328/2010 Rady
Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 29 wrzeŌnia
2010 r. w sprawie nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kamiennej Górze.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza siň Burmistrzowi Kamiennej Góry.
§ 4. Uchwała wchodzi w Őycie po upływie
14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym
Województwa DolnoŌlņskiego.
Przewodniczņcy Rady:
Andrzej Mankiewicz

_______________
1)

2)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23,poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z2006 r. Nr 17, poz. 128,
Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458,
z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i146, Nr 40, poz. 230.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 1997 Nr 85, poz. 539, z 1998 r. Nr 106, poz. 668,
z 2001 r. Nr 129, poz. 1440, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2004 r. Nr 230, poz. 2390, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600.
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Załącznik do uchwały nr V/19/11
Rady Miejskiej w Kamiennej Górze
z dnia 26 stycznia 2011 r.

STATUT MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KAMIENNEJ GÓRZE
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ 1. Miejska Biblioteka Publiczna w Kamiennej Górze zwana dalej "Bibliotekņ" jest gminnņ, samorzņdowņ instytucjņ kultury działajņcņ w krajowej sieci bibliotecznej.
§ 2. Biblioteka działa na podstawie:
1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzņdzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, z póŎn. zm.).
2. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 1997 r. Nr 85, poz. 539, z póŎn. zm.).
3. Ustawy z dnia 25 paŎdziernika 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalnoŌci kulturalnej
(tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z póŎn. zm.).
4. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240).
5. Ustawy z dnia 29 wrzeŌnia 1994 r. o rachunkowoŌci (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 152,
poz. 1223, z póŎn. zm.).
6. Niniejszego statutu.
§ 3. 1. Biblioteka jest samorzņdowņ instytucjņ kultury wpisanņ do rejestru prowadzonego przez
Gminň Miejskņ Kamienna Góra.
2. Biblioteka posiada osobowoŌń prawnņ.
3. Biblioteka obejmuje swojņ działalnoŌciņ teren Gminy Miejskiej Kamienna Góra.
4. Siedziba Biblioteki mieŌci siň w Kamiennej Górze przy ul. Tadeusza KoŌciuszki 4.
5. Biblioteka uŐywa pieczňci nagłówkowej, podłuŐnej, zawierajņcej pełnņ nazwň i adres Biblioteki
oraz pieczňci okrņgłej zawierajņcej w Ōrodku nazwň w pełnym brzmieniu, słuŐņcej do oznakowania własnoŌci zbiorów Biblioteki.
Rozdział 2
Cel i zakres działania Biblioteki
§ 4. 1. Celem działalnoŌci Biblioteki jest zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeŊstwa, wspomaganie systemu edukacji i wychowania oraz upowszechnianie wiedzy i informacji na temat
kultury i nauki.
2. Do zakresu statutowej działalnoŌci Biblioteki naleŐy:
1) Gromadzenie i opracowywanie oraz przechowywanie materiałów bibliotecznych;
2) Udostňpnianie i wypoŐyczanie zbiorów bibliotecznych oraz prowadzenie wypoŐyczeŊ miňdzybibliotecznych;
3) Prowadzenie działalnoŌci edukacyjnej i informacyjno-bibliograficznej;
4) Zakup materiałów bibliotecznych;
5) Popularyzacja ksiņŐki i czytelnictwa;
6) Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej;
7) Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami kultury, organizacjami społecznymi
w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oŌwiatowych i kulturalnych społeczeŊstwa.
3. Biblioteka moŐe, za zgodņ Gminy Miejskiej Kamienna Góra, zawierań porozumienia z innymi bibliotekami i instytucjami, majņcymi na celu wspólne prowadzenie obsługi bibliotecznej okreŌlonych
obszarów i Ōrodowisk.
4. Biblioteka moŐe prowadziń wypoŐyczalnie, czytelnie, oddziały dla dzieci, filie i punkty biblioteczne
oraz inne formy udostňpniania materiałów bibliotecznych.
5. Biblioteka posiada filie według poniŐszego wykazu:
1) Filia Nr 1 z siedzibņ w Kamiennej Górze przy ul. Tkaczy ŋlņskich 46;
2) Filia Nr 2 z siedzibņ w Kamiennej Górze przy ul. Juliusza Słowackiego 40.
6. Zakres działania filii Biblioteki, o których mowa w pkt 5, obejmuje:
1) Udostňpnianie i wypoŐyczanie zbiorów bibliotecznych;
2) Prowadzenie działalnoŌci edukacyjnej i informacyjno-bibliograficznej;
3) Popularyzacja ksiņŐki i czytelnictwa;
4) Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej.
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7. Nadzór merytoryczny nad działalnoŌciņ Biblioteki sprawuje DolnoŌlņska Biblioteka Publiczna we
Wrocławiu.
Rozdział 3
Organizacja i zarządzanie Biblioteką
§ 5. 1. Bibliotekņ kieruje Dyrektor powoływany i odwoływany przez Burmistrza Kamiennej Góry.
2. Wyłanianie kandydata na stanowisko Dyrektora Biblioteki moŐe nastņpiń w drodze konkursu.
3. Dyrektor Biblioteki zarzņdza niņ i reprezentuje jņ na zewnņtrz.
§ 6. 1. Na uzasadniony wniosek Dyrektora Biblioteki Burmistrz Kamiennej Góry moŐe powołań jego
zastňpcň.
2. Dyrektor Biblioteki, w przypadku gdy nie jest powołany jego zastňpca, wyznacza spoŌród pracowników Biblioteki osobň zastňpujņcņ go podczas jego nieobecnoŌci.
§ 7. Do podstawowych zadaŊ Dyrektora Biblioteki naleŐy w szczególnoŌci:
1. Przygotowanie i zatwierdzanie rocznego programu działalnoŌci Biblioteki.
2. Nadzór i koordynacja wykonywania zatwierdzonych programów działalnoŌci oraz planów finansowych Biblioteki.
3. Sporzņdzanie sprawozdaŊ finansowych i merytorycznych za kaŐdy rok działalnoŌci Biblioteki.
4. Wydawanie wewnňtrznych regulaminów.
Rozdział 4
Gospodarka finansowa
§ 8. 1. Biblioteka prowadzi gospodarkň finansowņ na zasadach okreŌlonych dla instytucji kultury
oraz samorzņdowych jednostek organizacyjnych.
2. Biblioteka gospodaruje mieniem komunalnym przekazanym przez Gminň Miejskņ Kamienna Góra, zarzņdza nim i ponosi odpowiedzialnoŌń za jego wykorzystywanie do celów zwiņzanych z realizacjņ
zadaŊ statutowych.
3. ZłoŐenie skutecznego oŌwiadczenia woli w sprawach mogņcych spowodowań powstanie zobowiņzaŊ finansowych Biblioteki wymaga współdziałania Dyrektora z Głównym Ksiňgowym.
4. Nadzór nad gospodarkņ finansowņ Biblioteki sprawuje Burmistrz Kamiennej Góry.
§ 9. Podstawň gospodarki finansowej Biblioteki stanowi roczny plan finansowy uwzglňdniajņcy dotacjň okreŌlonņ w uchwale budŐetowej Gminy Miejskiej Kamienna Góra, zatwierdzony przez Burmistrza
Kamiennej Góry.
§ 10. DziałalnoŌń Biblioteki finansowana jest z:
1. Dotacji przyznawanej w budŐecie Gminy Miejskiej Kamienna Góra.
2. Wpływów z prowadzonej działalnoŌci statutowej.
3. ŋrodków otrzymywanych od osób fizycznych i prawnych.
4. Innych Ŏródeł dozwolonych odrňbnymi przepisami.
Rozdział 5
Postanowienia końcowe
§ 11. Wszelkie zmiany w statucie Biblioteki mogņ byń dokonywane w trybie właŌciwym dla jego nadania.
§ 12. Statut nadaje Rada Miejska w Kamiennej Górze.
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UCHWAŁA NR III/10/10
RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ
z dnia 29 grudnia 2011 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Pokrzywnik,
gmina Lubomierz
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorzņdzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z póŎn. zm.) oraz
art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U. Nr 80, poz. 717, z póŎn. zm.) oraz w nawiņzaniu do
uchwały nr XLIII/211/09 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie przystņpienia do sporzņdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrňbu Pokrzywnik, gmina Lubomierz, po stwierdzeniu zgodnoŌci
z ustaleniami Studium uwarunkowaŊ i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy
Lubomierz (uchwała nr XXII/123/96 Rady Miejskiej
Gminy Lubomierz z dnia 28 lutego 1996 r.), zmienionego uchwałņ nr III/9/10 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 29 grudnia 2010 r. Rada Miejska
Gminy Lubomierz uchwala, co nastňpuje:
§ 1. 1. Po stwierdzeniu zgodnoŌci z ustaleniami okreŌlonymi w „Studium uwarunkowaŊ i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta
i gminy Lubomierz”, uchwala siň miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego dla obrňbu
Pokrzywnik, gmina Lubomierz, i przyjmuje siň
ustalenia zawarte w uchwale jako przepisy prawa
miejscowego.
2. Niniejszym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego objňto obszar czňŌci
wiejskiej gminy Lubomierz w granicach obrňbu
geodezyjnego wsi Pokrzywnik.
§ 2. Integralnņ czňŌciņ niniejszej uchwały sņ
nastňpujņce załņczniki:
1) załņcznik nr 1 − rysunek planu, w skali 1 : 2000;
2) załņcznik nr 2 − rozstrzygniňcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu;
3) załņcznik nr 3 − rozstrzygniňcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, które naleŐņ do zadaŊ własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.
DZIAŁ I
USTALENIA OGÓLNE
§ 3. 1. Ilekroń w dalszych przepisach niniejszej
uchwały jest mowa o:
1) ciņgi piesze – naleŐy przez to rozumień wydzielone ciņgi przeznaczone dla ruchu pieszego,
2) ciņgi rowerowe – naleŐy przez to rozumień
wydzielone ciņgi przeznaczone dla ruchu rowerowego,
3) drogach niepublicznych – naleŐy przez to rozumień drogň niezaliczanņ do Őadnej z kategorii dróg publicznych na podstawie przepisów
odrňbnych,

4) korytarze ekologiczne – naleŐy przez to rozumień ciņg dzikiej roŌlinnoŌci, zadarnione pasy
wzdłuŐ dróg i cieków wodnych, a takŐe nieuprawiane obrzeŐa pola, które łņczņc siň
z innymi pasami roŌlinnoŌci tworzņ sień, stanowiņcņ schronienie dla zwierzņt, bňdņcņ
swoistym szlakiem komunikacyjnym dla wielu
gatunków roŌlin i zwierzņt;
5) nieprzekraczalnych liniach zabudowy – naleŐy
przez to rozumień liniň, która nie moŐe zostań
przekroczona sytuowaniem elewacji budynków, przy budowie nowych budynków oraz
rozbudowie budynków istniejņcych; nie dotyczy budowli i obiektów małej architektury;
okapy i gzymsy nie mogņ wykraczań poza nieprzekraczalnņ liniň zabudowy o wiňcej niŐ 0,5 m,
galerie, tarasy lub schody zewnňtrzne o wiňcej
niŐ 1 m, a wykusze i ganki o wiňcej niŐ 1,5 m,
i na długoŌci nie wiňcej niŐ 1/4 szerokoŌci elewacji frontowej, pod warunkiem nieprzekraczania linii rozgraniczajņcych teren;
6) nieprzekraczalnych liniach zabudowy w obrysie
istniejņcego budynku − naleŐy przez to rozumień
linie ograniczajņce obszar istniejņcej zabudowy
wychodzņcy poza projektowanņ nieprzekraczalnņ liniň zabudowy, na którym to obszarze zakazuje siň rozbudowy budynku;
7) obszarze − naleŐy przez to rozumień cały obszar objňty granicami opracowania;
8) planie − naleŐy przez to rozumień ustalenia
planu zawarte tekŌcie niniejszej uchwały oraz
załņcznikach, o których mowa w § 2;
9) powierzchni terenu biologicznie czynnej − rozumie siň przez to grunt rodzimy pokryty roŌlinnoŌciņ oraz wodň powierzchniowņ na
działce budowlanej, a takŐe 50% sumy powierzchni tarasów i stropodachów o powierzchni nie mniejszej niŐ 10 m2 urzņdzonych
jako stałe trawniki lub kwietniki na podłoŐu
zapewniajņcym im naturalnņ wegetacjň
10) powierzchni zabudowy − rozumie siň przez to
powierzchniň terenu zajňtņ przez budynek
w stanie wykoŊczonym, wyznaczonņ przez
rzut pionowy zewnňtrznych krawňdzi budynku
na powierzchniň terenu;
11) przepisach szczególnych − naleŐy przez to
rozumień przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi;
12) przeznaczeniu − naleŐy przez to rozumień
funkcjň terenu okreŌlonņ w ustaleniach planu;
13) przeznaczeniu podstawowym − naleŐy przez
to rozumień takie przeznaczenie, które powinno przewaŐań na danym terenie, w sposób
okreŌlony ustaleniami planu;
14) przeznaczeniu uzupełniajņcym − naleŐy przez
to rozumień przeznaczenie inne niŐ podstawowe, które rozszerza przeznaczenie podsta-
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wowe danego terenu w sposób okreŌlony
w ustaleniach planu;
15) terenie − naleŐy przez to rozumień obszar,
wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczajņcymi, oznaczony numerem i symbolem
funkcji;
16) uciņŐliwoŌci dla Ōrodowiska − rozumie siň
przez to zjawiska fizyczne lub stany utrudniajņce Őycie (zwłaszcza hałas, wibracje, zapachy,
zanieczyszczenie powietrza, wód i zanieczyszczenie odpadami), które stwarzajņ moŐliwoŌń
pogorszenia jego stanu, w rozumieniu przepisów szczególnych;
17) usługach − rozumie siň przez to w szczególnoŌci usługi z zakresu handlu detalicznego
i hurtowego, gastronomii, rzemiosła, obsługi
ludnoŌci lub przedsiňbiorstw, administracji,
kultury, kultu religijnego, zdrowia i opieki społecznej, agroturystyki, turystyki itp.
18) usługach nieuciņŐliwych − rozumie siň przez
to usługi niepowodujņce szkodliwoŌci i uciņŐliwoŌci dla uŐytkowników sņsiednich terenów
i niezaliczone według przepisów szczególnych
do przedsiňwziňń „mogņcych znaczņco oddziaływań na Ōrodowisko”;
19) usługach publicznych – rozumie siň przez to
usługi o charakterze niekomercyjnym;
20) infrastrukturze technicznej – naleŐy przez to
rozumień urzņdzenia, sieci przesyłowe i zwiņzane z nimi obiekty Ōwiadczņce niezbňdne
i podstawowe usługi dla okreŌlonej jednostki
przestrzenno-gospodarczej w zakresie energetyki, dostarczania ciepła, wody, usuwania
Ōcieków i odpadów, transportu, teletechniki.
2. Niezdefiniowane pojňcia naleŐy rozumień
zgodnie z przepisami szczególnymi.
§ 4. 1. Obowiņzujņcymi ustaleniami planu sņ
nastňpujņce oznaczenia graficzne na rysunku planu:
1) granica obszaru objňtego planem toŐsama z granicņ strefy „OW” obserwacji archeologicznej;
2) linie rozgraniczajņce tereny o róŐnym przeznaczeniu lub róŐnych zasadach zagospodarowania;
3) symbole literowe okreŌlajņce przeznaczenie
podstawowe terenu;
a) MZ – tereny istniejņcej zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej jednorodzinnej
b) RM – tereny zabudowy zagrodowej
i agroturystyki,
c) MN – tereny projektowanej zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej,
d) MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
e) UP – tereny usług publicznych
f) RU – tereny usług produkcji rolnej,
g) ZN – tereny zieleni objňte formami ochrony
przyrody zgodnie z przepisami o ochronie
przyrody
h) ZLD – dolesienia
i) R – tereny rolne bez prawa zabudowy,
j) WS – tereny wód Ōródlņdowych powierzchniowych,
k) W – tereny cieków i rowów melioracyjnych,
l) KD – tereny dróg publicznych, w tym: KDL –
drogi publiczne klasy lokalnej KDD – drogi
publiczne klasy dojazdowej
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m) KDW – teren drogi wewnňtrznej − niepublicznej
n) EW – tereny infrastruktury technicznej
z dziedziny energetyki
4) nieprzekraczalne linie zabudowy;
5) granice strefy „B” ochrony konserwatorskiej,
6) obszar projektowanego rezerwatu przyrody
„Dziki Wņwóz” oraz „Starodrzew nad Jeziorem
Pilchowickim”.
2. Pozostałe elementy rysunku planu majņ
charakter informacyjny bņdŎ postulatywny.
Rozdział 1
Ogólne zasady ochrony i kształtowania ładu
przestrzennego oraz wymagania wynikające
z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych
§ 5. 1. Na całym obszarze objňtym planem
obowiņzujņ nastňpujņce zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) kształtowanie zabudowy powinna uwzglňdniań
skalň, formň i detal architektoniczny charakterystyczny dla regionalnego budownictwa;
2) ciņgi zabudowy lokalizowanej na obszarach
wiejskich, szczególnie wzdłuŐ ulic i dróg publicznych;
3) ekspozycja
obiektów
reprezentacyjnych
z terenów publicznych;
4) ciņgi zieleni stanowiņce izolacjň przestrzennņ
terenów i obiektów obcych krajobrazowo lub
uciņŐliwych;
5) zakazuje siň stosowania siddingu, blach, płyt
warstwowych (tzw. „obornickich”) oraz innych
tworzyw sztucznych, jako materiału wykoŊczeniowego Ōcian;
6) przy projektowaniu kolorystyki istniejņcych
i projektowanych budynków wyklucza siň stosowanie kolorów jaskrawych, dalekich od naturalnych oraz umieszczanie na elewacjach elementów odblaskowych;
7) zakazuje siň realizacji ogrodzeŊ pełnych oraz
ogrodzeŊ o przňsłach z typowych elementów
betonowych;
8) w przypadku uzupełniania zabudowy na terenach zainwestowanych, dopuszcza siň przekroczenie wyznaczonych linii zabudowy, wyłņcznie
po uzyskaniu zgody zarzņdcy drogi.
2. Na całym obszarze objňtym planem obowiņzujņ nastňpujņce wymagania wynikajņce
z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:
1) na terenie przestrzeni publicznej dopuszcza siň
umieszczanie elementów informacji turystycznej, plansz reklamowych i elementów
małej architektury, zgodnie z wymogami
przepisów szczególnych i odrňbnych,
2) zakazuje siň umieszczania elementów, o których
mowa w pkt 1, na elewacjach obiektów zabytkowych.
Rozdział 2
Ogólne zasady ochrony środowiska, przyrody
i krajobrazu kulturowego
§ 6. Teren objňty planem leŐy w granicach
projektowanego Obszaru NATURA 2000 –
Specjalnego Obszaru Ochrony „Ostoja nad Bobrem” PLH020054, dla którego obowiņzujņ przepisy szczególne.
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§ 7. Teren objňty planem leŐy w granicach
Parku Krajobrazowego Doliny Bobru, dla którego
obowiņzujņ przepisy szczególne.
§ 8. Na obszarze objňtym planem wystňpuje
jeden obiekt uznany za pomnik przyrody, chroniony na podstawie przepisów odrňbnych, tj. Ōwierk
pospolity, zlokalizowany na działce o nr ewidencyjnym 186/171.
§ 9. Na obszarze objňtym planem ustala siň
granicň projektowanych rezerwatów przyrody, tj.:
1) „Dziki Wņwóz”; 2) „Starodrzew nad Jeziorem
Pilchowickim; wyznaczone na rysunku planu, dla
których obowiņzujņ przepisy szczególne.
§ 10. Na obszarze objňtym planem wystňpuje
strefa bezpoŌredniego zagroŐenia powodziņ, wyznaczona w „Studium ochrony przed powodziņ
zlewni rzeki Górny Bóbr”, dla której obowiņzujņ
przepisy szczególne.
§ 11. 1. Ustala siň obowiņzek zachowania strefy ochronnej od projektowanych linii wysokiego
napiňcia E110 kV o szerokoŌci 17,5 m od skrajnego
przewodu.
2. Na terenie strefy, o której mowa w ust. 1,
ustala siň zakaz nasadzeŊ nowych drzew i krzewów.
§ 12. Na całym obszarze objňtym planem
obowiņzujņ nastňpujņce ustalenia:
1) segregacja odpadów w miejscach wyznaczonych i wykonanych zgodnie z obowiņzujņcymi
przepisami;
2) uciņŐliwoŌci z prowadzonych działalnoŌci nie
mogņ wykraczań poza linie rozgraniczajņce terenów przeznaczonych pod te działalnoŌci;
3) ustala siň obowiņzek pozostawienia minimum
3 m pasa wolnego od zabudowy wzdłuŐ
wszystkich cieków wodnych i potoków.
§ 13. Ustala siň obowiņzek uzgadniania wszelkich robót zwiņzanych z budowlami komunikacyjnymi z organem właŌciwym w sprawie melioracji
i urzņdzeŊ wodnych.
Rozdział 3
Ogólne zasady ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
§ 14. Na obszarze objňtym planem ustala siň
ochronň historycznego układu wsi z dominujņcņ
formņ układu wsi łaŊcuchowych, w tym przede
wszystkim zachowania układu dróg, podziału działek i sposobu zagospodarowania działek siedliskowych.
§ 15. 1. Na obszarze objňtym planem wystňpujņ nastňpujņce obiekty figurujņce w gminnej ewidencji zabytków
1) Dom pokrzywnik nr 3:
2) Dom pokrzywnik nr 6;
3) Dom, Pokrzywnik nr 9;
4) Dom, Pokrzywnik nr 10;
5) Budynek gospodarczy, Pokrzywnik nr 10;
6) Dom, Pokrzywnik nr 11;
7) Stodoła, Pokrzywnik nr 11;
8) Dom (szachulec zabudowany), Pokrzywnik
nr 12;
9) Dom zarzņdcy, Pokrzywnik nr 13;
10) Dom, Pokrzywnik nr 16;
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11)
12)
13)
14)

Dom, Pokrzywnik nr 21;
Dom, Pokrzywnik nr 22;
Dom, Pokrzywnik nr 23;
Dom, potem budynek gospodarczy (ruina),
Pokrzywnik nr 24;
15) Dom, Pokrzywnik nr 25;
16) Budynek gospodarczy I, Pokrzywnik nr 25;
17) Budynek gospodarczy II, Pokrzywnik nr 25;
18) Dom, Pokrzywnik nr 26;
19) Budynek gospodarczy, Pokrzywnik nr 26;
20) Dom, Pokrzywnik nr 28;
21) Stodoła, Pokrzywnik nr 28;
22) Dom, Pokrzywnik nr 32;
23) Dom, Pokrzywnik nr 33;
24) Dom, Pokrzywnik nr 34;
25) Dom, Pokrzywnik nr 35;
26) Remiza straŐacka, Pokrzywnik.
2. Dla obiektów, o których mowa w ust. 1,
ustala siň ochronň konserwatorskņ, o których mowa w ust. 1, obowiņzujņ nastňpujņce ustalenia:
1) nakaz zachowania budynku w zakresie bryły,
formy i pierwotnego rodzaj pokrycia dachu,
układu i wystroju elewacji, pierwotnej formy
stolarki okiennej i drzwiowej;
2) zakaz zmiany wyglņdu w sposób niezgodny ze
stylem obiektu w zakresie stosowanych materiałów zewnňtrznych i kolorystyki;
3) przy remoncie elewacji nakaz odtworzeniem
historycznych podziałów, detalu i kolorów,
zgodnie z ich pierwowzorem;
4) przy wymianie stolarki okiennej i drzwiowej
zewnňtrznej nakaz dostosowania do pierwotnej
historycznej formy oraz podziałów;
5) ustala siň zakaz stosowania szprosów miňdzyszybowych;
6) przy wymianie pokrycia dachu nakaz zachowania lub przywrócenia pierwotnego rodzaju pokrycia w zakresie formy i materiału;
7) dla obiektów przeznaczonych do rozbiórki ustala siň obowiņzek wczeŌniejszego wykonania
kart ewidencyjnych zabytków architektury
i budownictwa na warunkach okreŌlonych przez
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz
otrzymania pozytywnej ekspertyzy budowlanej
wykonanej przez rzeczoznawcň budowlanego
na podstawie przepisów odrňbnych;
8) dopuszcza siň wymianň zabudowy w wypadku,
gdy jest to uzasadnione wzglňdami technicznymi, ekonomicznymi lub planistycznymi po
uzyskaniu akceptacji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i na warunkach przez niego
okreŌlonych.
§ 16. 1. Ustala siň strefň „B” ochrony konserwatorskiej, której przebieg przedstawia rysunek
planu.
2. W granicach strefy, o której mowa w ust. 1,
przedmiotem ochrony jest historyczne ukształtowanie wsi.
3. W strefie, o której mowa w ust. 1, obowiņzujņ nastňpujņce ustalenia:
1) ustala siň obowiņzek zachowania układu wsi
łaŊcuchowej;
2) obowiņzuje zakaz lokalizowania wiňcej niŐ jednego budynku na osobno wydzielonej działce.
4. Wszelkie inwestycje naleŐy uzgadniań z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków na zasadach
i w zakresie okreŌlonym w przepisach szczególnych.
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§ 17. 1. Ustala siň strefň obserwacji archeologicznej „OW”, wyznaczonņ na rysunku planu,
w obrňbie której wszelkie inwestycje zwiņzane
z pracami ziemnymi realizowane sņ zgodnie
z przepisami odrňbnymi i szczególnymi oraz po
uzgodnieniu z właŌciwymi terenowo słuŐbami
ochrony archeologicznej.
2. Na terenie strefy, o której mowa w ust. 1,
ustala siň obowiņzek realizacji ww. inwestycji pod
nadzorem archeologicznym, prowadzonym przez
uprawnionego archeologa po uzyskaniu stosownego pozwolenia:
1) przed wydaniem pozwolenia na budowň,
2) przed realizacjņ inwestycji niewymagajņcej pozwolenia na budowň, tj. przed uzyskaniem zaŌwiadczenia potwierdzajņcego akceptacjň przyjňcia zgłoszenia wykonywania robót budowlanych.
Rozdział 4
Ogólne zasady i warunki scalania i podziału
nieruchomości
§ 18. 1. Na całym obszarze objňtym planem
dopuszcza siň scalanie i podział nieruchomoŌci
pod warunkiem zachowania przepisów szczególnych, z zastrzeŐeniem zapisów zawartych w Dziale
II, Ustalenia szczegółowe.
2. Proponowane linie wewnňtrznego podziału
terenów nie sņ liniami obowiņzujņcymi.
3. Dopuszcza siň wydzielanie nowych granic
działek dla obiektów infrastruktury technicznej.
4. Dopuszcza siň dokonywanie scaleŊ gruntów
pod warunkiem, Őe nie bňdzie to kolidowało
z innymi ustaleniami planu i regulacjami okreŌlonymi w przepisach odrňbnych.
5. Nie zezwala siň na realizacjň jednej inwestycji na wiňcej niŐ jednej działce, w tym celu naleŐy przed wystņpieniem o pozwolenie na budowň
dokonań scalenia nieruchomoŌci.
§ 19. 1. Ustala siň minimalnņ powierzchniň
działki:
1) dla terenów zabudowy zagrodowej – 2500 m2
z tolerancjņ 5%,
2) dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stojņcej – 1000 m2,
3) dla terenów zabudowy usługowej – 250 m2,
4) dla terenów agroturystyki − 3000 m2,
5) dla terenów obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych
i leŌnych– 4000 m2
2. Ustala siň minimalnņ szerokoŌń frontu
działki:
1) dla terenów zabudowy zagrodowej – 30 m,
2) dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stojņcej – 25 m,
3. Dopuszcza siň wtórne podziały działek majņce na celu poprawň warunków zamieszkania
i funkcjonalnoŌci istniejņcej zabudowy oraz wydzielenie odrňbnej działki budowlanej, jeŌli zostanņ
zachowane parametry okreŌlone w ust. 1 i 2 oraz
w Rozdziale 7.
4. Dla pojedynczych działek, wydzielonych
geodezyjnie przed uchwaleniem niniejszego planu,
a znajdujņcych siň na terenach oznaczonych symbolem MN dopuszcza siň zmniejszenie minimalnej
powierzchni, pod warunkiem zachowania zgodnoŌci z przepisami odrňbnymi i szczególnymi.
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Rozdział 5
Sposób i termin tymczasowego
zagospodarowania, urządzania i użytkowania
terenów
§ 20. Na obszarze objňtym planem dopuszcza
siň realizacjň obiektów tymczasowych niebňdņcych
obiektami budowlanymi.
Rozdział 6
Ogólne parametry i wskaźniki kształtowania
zabudowy
§ 21. Na całym obszarze objňtym planem
obowiņzujņ nastňpujņce ustalenia:
1) dopuszcza siň przerwanie linii zabudowy przez
tereny komunikacji wewnňtrznej;
2) zapewnienie przez inwestora dostňpnoŌci
komunikacyjnej do działek, które oddzielone
sņ od drogi publicznej ciekiem wodnym;
3) obowiņzek zachowania układu wsi łaŊcuchowej w sposób pozwalajņcy na lokalizacjň
wejŌń do budynków od strony dłuŐszej elewacji budynku
4) ustala siň obowiņzek umieszczania na budynkach od strony wejŌcia numerów administracyjnych budynków;
5) ustala siň co najwyŐej dwie kondygnacje naziemne + poddasze uŐytkowe,
6) obowiņzujņ wysokie symetryczne dachy dwuspadowe, kryte dachówkņ ceramicznņ lub cementowņ, łupkiem, o kņcie nachylenia połaci
dachowych 45−55°,
7) dopuszcza siň zastosowanie łupka sztucznego
jako wykoŊczenie dachów lub szczytów,
8) ustala siň opierzenia Ōcian szczytowych łupkiem lub deskami z zachowaniem pionowego
układu deskowania;
9) ustala siň obowiņzek zachowania wydłuŐonej
bryły budynku z wejŌciem zlokalizowanym
w Ōcianie kalenicowej;
10) w wyjņtkowych przypadkach, tj. dla funkcji:
usługi, hotel, turystyka, dopuszcza siň moŐliwoŌń wykonania niŐszej dobudowy;
11) obowiņzujņ nastňpujņce ustalenia w zakresie
konstrukcji i uŐycia materiałów: dostosowanie
konstrukcji Ōcian zewnňtrznych do funkcji pomieszczeŊ (Ōcian drewnianych – czňŌci mieszkalnej, murowanych – w sieni i czňŌci inwentarskiej, ryglowych lub oszalowanych deskami
– w czňŌci gospodarczej), tj. wystňpowanie
konstrukcji mieszanych-przysłupowo-ryglowowieŊcowo-murowanych,
12) obowiņzujņ opaski okienne i drzwiowe kamienne, tynk lub drewniane (w czňŌci drewnianej);
13) ustala siň obowiņzek wyposaŐenia budynków
w okna drewniane, prostokņtne pionowo
z podziałem na kwatery;
14) dopuszcza siň wykonanie ganków, galerii na
piňtrze;
15) zakazuje siň stosowania okładzin na elewacji
z PCV, ocieplenia z zewnņtrz budynków konstrukcji drewnianej, szachulcowej, przysłupowej
poprzez zasłoniňcie konstrukcji drewnianej;
16) obowiņzuje jasna kolorystyka, tj. Ōciany białe
lub jasne pastelowe.
§ 22. 1. Na terenach, oznaczonych na rysunku
planu symbolami MZ, RM, MN, obowiņzujņ nastňpujņce ustalenia:
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1) ustala siň obowiņzek przeznaczenia terenu jako
powierzchniň biologicznie czynnņ:
a) co najmniej 70% − w przypadku zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej,
b) co najmniej 50% − w przypadku zabudowy
zagrodowej;
2) ustala siň maksymalny wskaŎnik intensywnoŌci
zabudowy równy 0,4;
3) powierzchnia uŐytkowa usług nieuciņŐliwych
wbudowanych nie moŐe przekroczyń 30% powierzchni uŐytkowej budynków mieszkalnych;
4) ustala siň co najwyŐej dwie kondygnacje naziemne + poddasze uŐytkowe;
5) dopuszcza siň łņczenie funkcji mieszkaniowej,
inwentarskiej i gospodarczej pod wspólnym dachem.
2. Na terenie, oznaczonym na rysunku planu
symbolem MW, obowiņzujņ nastňpujņce ustalenia:
1) ustala siň obowiņzek przeznaczenia co najmniej
50% terenu jako powierzchniň biologicznie
czynnņ;
2) ustala siň maksymalny wskaŎnik intensywnoŌci
zabudowy równy 0,6;
3) powierzchnia uŐytkowa usług nieuciņŐliwych
wbudowanych nie moŐe przekroczyń 30% powierzchni uŐytkowej budynków mieszkalnych;
4) dopuszcza siň łņczenie funkcji mieszkaniowej,
inwentarskiej i gospodarczej pod wspólnym dachem.
3. Na terenach, oznaczonych na rysunku planu
symbolami RU, obowiņzujņ nastňpujņce ustalenia:
1) ustala siň obowiņzek przeznaczenia co najmniej
25% terenu jako powierzchniň biologicznie czynnņ;
2) ustala siň maksymalny wskaŎnik intensywnoŌci
zabudowy równy 0,4. 4.Na terenach, oznaczonych na rysunku planu symbolami UP, obowiņzujņ nastňpujņce ustalenia:
1) ustala siň obowiņzek przeznaczenia co najmniej 40% terenu jako powierzchniň biologicznie czynnņ;
2) ustala siň maksymalny wskaŎnik intensywnoŌci zabudowy równy 0,8;
3) ustala siň co najwyŐej dwie kondygnacje naziemne + poddasze uŐytkowe.
Rozdział 7
Ogólne zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji
§ 23. Na całym obszarze objňtym planem naleŐy zapewniń odpowiedniņ do rodzaju przeznaczenia terenu iloŌń miejsc parkingowych.
DZIAŁ II
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE
Rozdział 1
Przeznaczenie terenów, parametry i wskaźniki
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania
terenu.
Dopuszcza się utrzymanie istniejącej w momencie
uchwalania planu funkcji terenu.
§ 24. Dla terenów, oznaczonych na rysunku
planu symbolami 01MZ – 17MZ, obowiņzujņ nastňpujņce ustalenia:
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1) przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa zagrodowa,
b) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) przeznaczenie uzupełniajņce:
a) usługi nieuciņŐliwe wolno stojņce lub wbudowane w budynki mieszkalne,
b) infrastruktura techniczna;
3) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomoŌci okreŌlone w § 18 i § 19 oraz na rysunku
planu;
4) parametry i wskaŎniki kształtowania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu okreŌlone
w § 21 i § 22;
5) dotyczņce komunikacji:
a) w granicach działek budowlanych naleŐy
przewidzień co najmniej 2 miejsca postojowe
dla samochodów osobowych wliczajņc garaŐ,
b) w przypadku wprowadzenia usług ustala siň
dodatkowo 1 miejsce postojowe na 30 m2
powierzchni uŐytkowej obiektu usługowego
lub jego czňŌci przeznaczonej pod usługi,
c) ustala siň obsługň komunikacyjnņ terenów
z przyległych dróg klasy lokalnej i dojazdowej oraz dróg dojazdowych, niezaliczanych
do dróg publicznych.
§ 25. Dla terenów, oznaczonych na rysunku
planu symbolami 01RM – 06RM, obowiņzujņ nastňpujņce ustalenia:
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa zagrodowa;
2) przeznaczenie uzupełniajņce:
a) agroturystyka,
b) usługi nieuciņŐliwe wbudowane zwiņzane
z prowadzonņ działalnoŌciņ rolniczņ,
c) infrastruktura techniczna;
3) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomoŌci okreŌlone w § 19 i § 19 oraz na rysunku
planu;
4) parametry i wskaŎniki kształtowania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu okreŌlone
w § 21 i § 22;
5) ustala siň dopuszczalne poziomy hałasu jak dla
terenów zabudowy zagrodowej, o których mowa w przepisach szczególnych.
6) dotyczņce komunikacji:
a) w granicach działek budowlanych naleŐy
przewidzień co najmniej 2 miejsca postojowe
dla samochodów osobowych wliczajņc garaŐ,
b) w przypadku wprowadzenia usług ustala siň
dodatkowo 1 miejsce postojowe na 30 m2
powierzchni uŐytkowej obiektu usługowego
lub jego czňŌci przeznaczonej pod usługi,
c) ustala siň obsługň komunikacyjnņ terenów
z przyległych dróg klasy lokalnej i dojazdowej oraz dróg dojazdowych, niezaliczanych
do dróg publicznych.
§ 26. Dla terenów, oznaczonych na rysunku
planu symbolami 01MN – 05MN, obowiņzujņ nastňpujņce ustalenia:
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) przeznaczenie uzupełniajņce:
a) usługi nieuciņŐliwe wolno stojņce lub wbudowane w budynki mieszkalne,
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b) infrastruktura techniczna;
3) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomoŌci okreŌlone w § 18 i § 19 oraz na rysunku
planu;
4) parametry i wskaŎniki kształtowania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu okreŌlone
w § 21 i § 22;
5) ustala siň dopuszczalne poziomy hałasu jak dla
terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, o których mowa w przepisach szczególnych;
6) dotyczņce komunikacji:
a) w granicach działek budowlanych naleŐy
przewidzień co najmniej 2 miejsca postojowe
dla samochodów osobowych wliczajņc garaŐ,
b) w przypadku wprowadzenia usług ustala siň
dodatkowo 1 miejsce postojowe na 30 m2
powierzchni uŐytkowej obiektu usługowego
lub jego czňŌci przeznaczonej pod usługi,
c) ustala siň obsługň komunikacyjnņ terenów
z przyległych dróg klasy lokalnej i dojazdowej oraz dróg dojazdowych, nie zaliczanych
do dróg publicznych.
§ 27. Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem 01MW, obowiņzujņ nastňpujņce
ustalenia:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,
2) przeznaczenie uzupełniajņce:
a) usługi nieuciņŐliwe wolno stojņce lub wbudowane w budynki mieszkalne,
b) infrastruktura techniczna;
3) dopuszcza siň zabudowň mieszkaniowņ jednorodzinnņ;
4) obowiņzuje strefa „K” ochrony krajobrazu kulturowego, dla której ustalenia zawarte zostały
w § 16;
5) parametry i wskaŎniki kształtowania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu okreŌlone w §
21 i § 22;
6) ustala siň dopuszczalne poziomy hałasu jak dla
terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego, o których mowa
w przepisach szczególnych.
7) dotyczņce komunikacji:
a) w granicach działek budowlanych naleŐy
przewidzień co najmniej 2 miejsca postojowe
dla samochodów osobowych wliczajņc garaŐ,
b) w przypadku wprowadzenia usług ustala siň
dodatkowo 1 miejsce postojowe na 30 m2
powierzchni uŐytkowej obiektu usługowego
lub jego czňŌci przeznaczonej pod usługi,
c) ustala siň obsługň komunikacyjnņ terenów
z przyległych dróg klasy lokalnej i dojazdowej oraz
dróg dojazdowych, niezaliczanych do dróg publicznych.
§ 28. Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem 01UP oraz 02UP, obowiņzujņ nastňpujņce ustalenia:
1) przeznaczenie podstawowe: usługi publiczne;
2) przeznaczenie uzupełniajņce:
a) zieleŊ urzņdzona,
b) infrastruktura techniczna;
3) ustala siň całkowity zakaz podziału;
4) ustala siň dopuszczalne poziomy hałasu jak dla
terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej,
o których mowa w przepisach szczególnych.
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5) dotyczņce komunikacji:
a) ustala siň minimalnņ liczbň miejsc postojowych: 1 miejsce postojowe na 20 m2 powierzchni uŐytkowej obiektu,
b) ustala siň obsługň komunikacyjnņ terenów
z przyległych dróg klasy lokalnej i dojazdowej oraz dróg dojazdowych, niezaliczanych
do dróg publicznych.
§ 29. Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu
symbolem 01RU, obowiņzujņ nastňpujņce ustalenia:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) produkcja roŌlinna,
b) produkcja zwierzňca,
c) hodowla rybna,
d) stawy hodowlane;
2) przeznaczenie uzupełniajņce:
a) zabudowa mieszkaniowa zwiņzana z działalnoŌciami wymienionymi w pkt 1),
b) zieleŊ urzņdzona c)infrastruktura techniczna;
3) zasady i warunki scalania i podziału nieruchomoŌci okreŌlone w § 18 i § 19 oraz na rysunku
planu;
4) parametry i wskaŎniki kształtowania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu okreŌlone
w § 21 i § 22;
5) dotyczņce komunikacji:
a) w granicach działek budowlanych naleŐy
przewidzień co najmniej 2 miejsca postojowe
dla samochodów osobowych wliczajņc garaŐ,
b) ustala siň obsługň komunikacyjnņ terenów
z przyległych dróg klasy lokalnej i dojazdowej oraz dróg dojazdowych, niezaliczanych
do dróg publicznych.
§ 30. Dla terenów, oznaczonych na rysunku
planu symbolami 01ZN - 08ZN, obowiņzujņ nastňpujņce ustalenia:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) lasy chronione,
b) zadrzewienia;
2) przeznaczenie uzupełniajņce:
a) drogi leŌne,
b) infrastruktura techniczna, c) urzņdzenia melioracji wodnej;
3) obowiņzuje pozostawienie pasa niezabudowanego wzdłuŐ granicy lasu o szerokoŌci ok. 40 m;
4) dopuszcza siň lokalizowanie terenowych urzņdzeŊ słuŐņcych wypoczynkowi i rekreacji w ramach ŌcieŐek i szlaków spacerowych oraz turystycznych oraz tablic informacji turystycznej;
5) wszelkie działania inwestycyjne naleŐy uzgodniń
z odpowiednim zarzņdcņ lasu.
§ 31. Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolami 01ZLD – 08ZLD, obowiņzujņ nastňpujņce ustalenia:
1) przeznaczenie podstawowe: dolesienia,
2) przeznaczenie uzupełniajņce:
a) drogi leŌne,
b) infrastruktura techniczna,
c) urzņdzenia melioracji wodnej;
3) obowiņzuje pozostawienie pasa niezabudowanego wzdłuŐ granicy lasu o szerokoŌci ok. 40 m;
4) dopuszcza siň lokalizowanie terenowych urzņdzeŊ słuŐņcych wypoczynkowi i rekreacji w ramach ŌcieŐek i szlaków spacerowych oraz turystycznych oraz tablic informacji turystycznej;
5) wszelkie działania inwestycyjne naleŐy uzgodniń
z odpowiednim zarzņdcņ lasu.
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§ 32. Dla terenów, oznaczonych na rysunku
planu symbolami 01R – 11R, obowiņzujņ nastňpujņce ustalenia:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) uprawy polowe i ogrodnicze,
b) łņki i pastwiska;
2) przeznaczenie uzupełniajņce:
a) infrastruktura techniczna,
b) urzņdzenia melioracji wodnej,
c) drogi transportu rolnego;
3) dopuszcza siň lokalizacjň urzņdzeŊ rekreacyjnych w postaci ŌcieŐek spacerowych i rowerowych, łņk rekreacyjnych
4) dopuszcza siň dolesienia oraz zadrzewienia,
szczególnie w sņsiedztwie istniejņcych kompleksów leŌnych oraz cieków wodnych za wyjņtkiem terenów, na których udokumentowane
zostały chronione siedliska Natury 2000;
5) w przypadku zaprzestania uŐytkowania terenu
pod przeznaczenia wymienione w ust. 2 i 3,
ustala siň rekultywacjň terenu w kierunku rolnym, leŌnym;
6) zakaz zabudowy kubaturowej.
§ 33. Dla terenów, oznaczonych na rysunku
planu symbolami 01WS – 02WS, obowiņzujņ nastňpujņce ustalenia:
1) przeznaczenie podstawowe: wody powierzchniowe Ōródlņdowe,
2) dopuszcza siň lokalizacjň niezbňdnych urzņdzeŊ
gospodarki wodnej.
§ 34. Dla terenów, oznaczonych na rysunku
planu symbolami 01W – 07W, obowiņzujņ nastňpujņce ustalenia:
1) przeznaczenie podstawowe: cieki i rowy melioracyjne,
2) dopuszcza siň lokalizacjň niezbňdnych urzņdzeŊ
gospodarki wodnej
3) dopuszcza siň zmianň przebiegu cieków i rowów po uzyskaniu zgody właŌciwego zarzņdu
melioracji i urzņdzeŊ wodnych.
§ 35. Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu symbolem 01EW, obowiņzujņ nastňpujņce ustalenia:
1) przeznaczenie podstawowe: stacja bazowa dla
wyprowadzenia mocy z istniejņcych Elektrowni
wodnych;
2) dopuszcza siň lokalizacjň niezbňdnych urzņdzeŊ
elektroenergetycznych;
3) ustala siň strefň ograniczonego uŐytkowania od
stacji bazowej w odległoŌci 17,5 m od granicy
przeznaczenia terenu.
Rozdział 2
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji
§ 36. Układ komunikacyjny i zwiņzane z nim
tereny dzieli siň na kategorie, dla których okreŌla
siň zasady zagospodarowania i urzņdzenia:
1) Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu
symbolem 01KDL, obowiņzujņ nastňpujņce
ustalenia:
a) przeznaczenie: drogi publiczne
b) ustala siň minimalnņ szerokoŌń drogi w liniach
rozgraniczajņcych 12 m;
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c) dopuszcza siň jednostronnņ lub obustronnņ
budowň chodników i zatok postojowych,
d) dopuszcza siň wprowadzenie podziemnych
urzņdzeŊ infrastruktury technicznej;
e) dopuszcza siň wprowadzenie zieleni izolacyjnej
oraz obiektów małej architektury,
f) odległoŌń nieprzekraczalnej linii zabudowy od
linii rozgraniczajņcej 6 m dla nowych obiektów;
2) Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu
symbolami 01KDD – 04KDD, obowiņzujņ nastňpujņce ustalenia:
a) przeznaczenie: drogi publiczne
b) ustala siň minimalnņ szerokoŌń drogi w liniach rozgraniczajņcych 10 m;
c) dopuszcza siň jednostronnņ lub obustronnņ
budowň chodników i zatok postojowych,
d) w przypadku braku moŐliwoŌci budowy
chodnika, dopuszcza siň stosowanie wspólnej jezdni przeznaczonej dla ruchu pieszego
i kołowego;
e) dopuszcza siň wprowadzenie podziemnych
urzņdzeŊ infrastruktury technicznej;
f) dopuszcza siň wprowadzenie zieleni izolacyjnej oraz obiektów małej architektury,
g) odległoŌń nieprzekraczalnej linii zabudowy
od linii rozgraniczajņcej 6 m dla nowych
obiektów.
3) Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu
symbolem 01KDW, obowiņzujņ nastňpujņce
ustalenia:
a) przeznaczenie: drogi niepubliczne
b) ustala siň minimalnņ szerokoŌń drogi
w liniach rozgraniczajņcych 6÷10 m;
c) dopuszcza siň stosowanie wspólnej jezdni
przeznaczonej dla ruchu pieszego i kołowego;
d) dopuszcza siň wprowadzenie podziemnych
urzņdzeŊ infrastruktury technicznej;
e) dopuszcza siň wprowadzenie zieleni izolacyjnej oraz obiektów małej architektury,
f) odległoŌń nieprzekraczalnej linii zabudowy
od linii rozgraniczajņcej 6 m dla nowych
obiektów.
Rozdział 3
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów infrastruktury technicznej
§ 37. Ustala siň nastňpujņce ogólne zasady
modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:
1) lokalizacja sieci uzbrojenia technicznego
w liniach rozgraniczajņcych terenów ulic, za
zgodņ ich zarzņdcy;
2) dopuszcza siň moŐliwoŌń realizacji sieci
i urzņdzeŊ technicznych uzbrojenia jako towarzyszņcych inwestycjom na terenach własnych
inwestorów;
3) zakazuje siň prowadzenia przewodów wentylacyjno-spalinowych po elewacji budynku;
4) w zakresie zaopatrzenia w wodň:
a) ustala siň docelowo wyposaŐenie w sień
wodociņgowņ wszystkich obszarów zainwestowania;
b) do czasu budowy sieci, o której mowa
w lit. a, dopuszcza siň lokalne ujňcia ze Ŏródeł oraz studni;
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c) zachowuje siň urzņdzenia, o których mowa
w lit. b, jako zabezpieczenie w przypadku
awarii lub klňsk Őywiołowych oraz z moŐliwoŌciņ ich wykorzystania do celów gospodarczych i produkcji rolnej,
d) zaspokojenie potrzeb dla planowanych inwestycji na cele komunalne i ochronň przeciwpoŐarowņ nastņpi poprzez rozbudowň
sieci i urzņdzeŊ,
e) ustala siň bieŐņcņ konserwacjň, remonty
kapitalne oraz wymianň zuŐytych rurociņgów w celu zmniejszenia strat w przesyle
wody;
5) w zakresie zaopatrzenia w energiň elektrycznņ:
a) ustala siň obowiņzek uzgadniania wszelkich
inwestycji, zwiņzanych z zapewnieniem dostawy energii elektrycznej, z zarzņdcņ sieci
b) dopuszcza siň rozbudowň, przebudowň
i modernizacjň napowietrznych sieci elektroenergetycznych,
c) zakres rozbudowy sieci elektroenergetycznej dla zasilania nowych podmiotów oraz
jej charakter (napowietrzny lub kablowy),
zostanņ okreŌlone w warunkach przyłņczenia,
d) nowe linie elektroenergetyczne Ōredniego
napiňcia 20 kV i niskiego napiňcia 0,04 kV
naleŐy prowadziń jako napowietrzne lub
kablowe, zachowujņc charakter istniejņcej
sieci,
e) wszelkie koszty zwiņzane z odstňpstwami
od przyjňtych na danym terenie standardów ponosi wnioskujņcy o zmianň,
f) ustala siň obowiņzek prowadzenia nowej
sieci elektroenergetycznej wzdłuŐ układów
komunikacyjnych,
g) dopuszcza siň prowadzenie sieci poza układami komunikacyjnymi, po uzyskaniu zgody
właŌciciela sieci oraz właŌciciela gruntu,
przez który bňdzie przebiegań trasa linii,
h) w przypadku kolizji projektowanej zabudowy z istniejņcymi urzņdzeniami elektroenergetycznymi, bňdņcymi własnoŌciņ
Energia Pro, naleŐy przewidzień rezerwň terenu pod ich przebudowň,
i) zobowiņzuje siň inwestora do przebudowy
linii (likwidacja kolizji) na własny koszt,
j) wzdłuŐ nowych ciņgów komunikacyjnych
naleŐy przewidzień pas zielenie dla rozbudowy sieci elektroenergetycznej,
k) w przypadku koniecznoŌci budowy stacji
transformatorowych 20 kV wraz z dowiņzaniami Ōredniego i niskiego napiňcia, obowiņzuje stosowanie stacji słupowych lub
prefabrykowanych kontenerowych, w zaleŐnoŌci od charakteru sieci i przewidywanego obciņŐenia,
l) w przypadku koniecznoŌci budowy prefabrykowanej kontenerowej stacji transformatorowej 20/0,04kV naleŐy przewidzień
wydzielonņ działkň umoŐliwiajņcņ zabudowň stacji w odległoŌci 1,5 m od granicy
z sņsiednimi działkami budowlanymi,
m) nieprzekraczalna linia zabudowy nie dotyczy budynków prefabrykowanych kontenerowych stacji transformatorowych oraz złņczy kablowych SN,

6)

7)

8)

9)

10)
11)

12)
13)
14)
15)
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n) Do działki przeznaczonej pod budowň kontenerowej stacji transformatorowej ustala
siň obowiņzek zapewnienia dojazdu od
strony układu komunikacyjnego,
o) Ustala siň obowiņzek uzgadniania lokalizacji działki pod stacjň transformatorowņ
z odpowiedniņ właŌciwo instytucjņ energetycznņ
w zakresie odprowadzenia Ōcieków sanitarnych:
a) docelowe odprowadzenie Ōcieków sanitarnych do oczyszczalni, sieciņ istniejņcych lub planowanych do realizacji kanałów,
b) dopuszcza siň lokalizacjň szczelnych zbiorników na nieczystoŌci płynne oraz biologicznych oczyszczalni Ōcieków, do czasu
włņczenia nowo realizowanych obiektów
do sieci kanalizacyjnej, o której w mowa
w lit. a,
c) ustala siň zakaz odprowadzenia nieoczyszczonych odpowiednio Ōcieków przemysłowych, komunalnych i bytowych do wód
powierzchniowych i do ziemi;
w zakresie odprowadzenia wód opadowych −
ustala siň obowiņzek zagospodarowania wód
opadowych na wszystkich terenach zainwestowanych w granicach działki,
w zakresie zaopatrzenia w gaz:
a) dopuszcza siň budowň sieci i urzņdzeŊ
przesyłu lub zaopatrzenia w gaz ziemny,
b) ustala siň obowiņzek prowadzenia sieci gazowej wyłņcznie na terenach ogólnodostňpnych oraz pasach zieleni, chodnikach
i drogach,
c) dopuszcza siň prowadzenie sieci gazowej
przez tereny zainwestowania, wyłņcznie za
zgodņ ich dysponenta oraz z poszanowaniem naturalnych linii podziału, granic
władania oraz moŐliwoŌci póŎniejszego zagospodarowania,
dopuszcza siň stosowanie lokalnych Ŏródeł
ciepła na paliwo gazowe lub płynne, wykorzystanie energii elektrycznej i odnawialnych
Ŏródeł energii oraz wysokoenergetyczne paliwo stałe;
zakazuje siň lokalizacji konstrukcji wieŐowych
wykorzystujņcych energiň wiatrowņ,
ustala siň zakaz wykraczania uciņŐliwoŌci
spowodowanych obiektami, o których mowa
w pkt 9), poza granice działki, na której siň
znajdujņ,
obowiņzek zneutralizowania substancji ropopochodnych lub chemicznych, jeŌli takie wystņpiņ, na terenie własnym inwestora;
utwardzenie i skanalizowanie terenów, na
których moŐe dojŌń do zanieczyszczenia substancjami, o których mowa w pkt 9;
w zakresie gromadzenia i usuwania odpadów
obowiņzujņ zasady okreŌlone w odrňbnych
przepisach szczególnych i gminnych;
w zakresie telekomunikacji:
a) utrzymuje siň istniejņcy system łņcznoŌci
przewodowej oraz ustala kontynuacjň budowy sieci magistralnych abonenckich,
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b) dopuszcza siň lokalizacjň wieŐowych urzņdzeŊ przekaŎnikowych na terenach usługowych i rolniczych przy spełnieniu wymogów:
− powierzchnia działki lub terenu przeznaczonego pod zabudowň nie moŐe przekroczyń 100 m2,
− odległoŌń od budynków przeznaczonych
na stały pobyt ludzi lub terenów
o przeznaczeniu w planie dopuszczajņcym lokalizacjň takich budynków, nie
moŐe byń mniejsza niŐ 100 m
c) ustala siň obowiņzek kaŐdorazowego
uzgadniania z zarzņdcņ sieci wszelkich zadaŊ inwestycyjnych i remontowych w zakresie kolizji z urzņdzeniami zarzņdcy.
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DZIAŁ III
USTALENIA KOŃCOWE

§ 38. Zgodnie art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym okreŌla siň
stawkň procentowņ, słuŐņcņ naliczaniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartoŌci nieruchomoŌci,
w wysokoŌci 30%.
§ 39. Wykonanie uchwały powierza siň Burmistrzowi Gminy i Miasta Lubomierz.
§ 40. Uchwała wchodzi w Őycie po upływie
30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym
Województwa DolnoŌlņskiego.
Przewodniczņcy Rady Miejskiej Gminy:
Romuald Achramowicz
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Załącznik nr 1 do uchwały nr III/10/10
Rady Miejskiej Gminy Lubomierz
z dnia 29 grudnia 2011 r.
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Załącznik nr 2 do uchwały nr III/10/10
Rady Miejskiej Gminy Lubomierz
z dnia 29 grudnia 2011 r.
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UCHWAŁA NR IV/29/2011
RADY MIASTA OLEŚNICA
z dnia 25 stycznia 2011 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego
w rejonie ulic Dobroszyckiej, Wojska Polskiego, Łasaka i rzeki Oleśnica w Oleśnicy
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorzņdzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) i art.20 ust. 1
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717, ze zm.), w zwiņzku z uchwałņ nr X/72/
/2007 Rady Miasta OleŌnicy z dnia 29 czerwca 2007 r.,
w sprawie przystņpienia do sporzņdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla obszaru połoŐonego w rejonie ulic Dobroszyckiej, Wojska Polskiego, Łasaka i rzeki OleŌnica
w OleŌnicy, po stwierdzeniu zgodnoŌci ze Studium
uwarunkowaŊ
i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Miasta OleŌnicy przyjňtym uchwałņ nr XV/108/2007 Rady Miasta OleŌnicy z dnia
30 listopada 2007 roku, Rada Miasta OleŌnicy
uchwala, co nastňpuje:
DZIAŁ I
USTALENIA OGÓLNE
Rozdział 1
Zakres obowiązywania planu
§ 1. 1. Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Dobroszyckiej, Wojska Polskiego, Łasaka i rzeki OleŌnica
w OleŌnicy, zwany dalej planem, obejmuje obszar
w granicach przedstawionych na rysunku planu
stanowiņcym załņcznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego okreŌla:
1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczajņce tereny o róŐnym przeznaczeniu lub róŐnych
zasadach zagospodarowania,
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,
3) zasady ochrony Ōrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego,
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,
5) parametry i wskaŎniki kształtowania zabudowy
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaŎniki intensywnoŌci zabudowy,
6) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału
nieruchomoŌci objňtych planem miejscowym,
7) szczególne warunki zagospodarowania terenów
oraz ograniczenia w ich uŐytkowaniu, w tym zakaz zabudowy,
8) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej,
9) stawki procentowe, na podstawie których ustala
siň opłatň, o której mowa w art. 36 ust. 4. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

3. Ze wzglňdu na brak wystňpowania na terenie planu, odstňpuje siň od wprowadzenia ustaleŊ:
1) granic i sposobów zagospodarowania terenów
lub obiektów podlegajņcych ochronie, ustalonych na podstawie odrňbnych przepisów,
w tym terenów górniczych, a takŐe naraŐonych
na niebezpieczeŊstwo powodzi oraz zagroŐonych osuwaniem siň mas ziemnych,
2) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urzņdzania i uŐytkowania terenów,
3) wymagaŊ wynikajņcych z potrzeb kształtowania
przestrzeni publicznych.
§ 2. OkreŌlenia stosowane w uchwale oznaczajņ:
1) plan – naleŐy przez to rozumień miejscowy
plan
zagospodarowania
przestrzennego,
o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały,
2) linia rozgraniczająca – linia oddzielajņca poszczególne tereny o róŐnym przeznaczeniu lub
róŐnych zasadach zagospodarowania,
3) obowiązująca linia zabudowy – linia wyznaczona na rysunku planu i okreŌlona w niniejszej uchwale dla danego terenu, wyznaczajņca
połoŐenie Ōciany budynku na co najmniej 70%
szerokoŌci elewacji znajdujņcej siň na tej linii,
dopuszcza siň jej przekroczenie przez ryzality,
wykusze, portale do 1,5 m oraz zadaszenia
nad wejŌciami do budynków do 2 m pod warunkiem, Őe łņczna ich długoŌń nie przekroczy
30% szerokoŌci elewacji znajdujņcej siň na tej
linii,
4) nieprzekraczalna linia zabudowy − naleŐy
przez to rozumień liniň ograniczajņcņ obszar,
na którym dopuszcza siň wznoszenie budynków okreŌlonych w ustaleniach planu, której
nie moŐe przekroczyń Őaden element budynku,
za wyjņtkiem elementów okreŌlonych w przepisach odrňbnych,
5) szerokość elewacji – całkowita szerokoŌń widoku elewacji od strony frontu działki,
6) powierzchnia zabudowy – suma powierzchni
zabudowy wszystkich budynków na działce,
7) przeznaczenie terenu – dopuszczalne zagospodarowanie i działalnoŌń na danym terenie,
8) przeznaczenie podstawowe terenu – jest to
czňŌń przeznaczenia terenu, która powinna
dominowań w danym terenie w sposób okreŌlony w ustaleniach planu,
9) przeznaczenie uzupełniające terenu – jest to
czňŌń przeznaczenia terenu lub obiektu, która
uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe w sposób okreŌlony w ustaleniach
planu,
10) usługi – naleŐy przez to rozumień usługi
z wykorzystaniem urzņdzeŊ słuŐņcych działal-
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noŌci, której celem jest zaspokajanie podstawowych potrzeb ludnoŌci, które nie wytwarzajņ dóbr materialnych bezpoŌrednimi metodami przemysłowymi,
11) usługi podstawowe – naleŐy przez to rozumień usługi z wykorzystaniem urzņdzeŊ słuŐņcych działalnoŌci, której celem jest zaspokajanie podstawowych potrzeb ludnoŌci, które nie
wytwarzajņ dóbr materialnych bezpoŌrednimi
metodami przemysłowymi, a w szczególnoŌci:
usługi handlu detalicznego, działalnoŌci biurowej, oŌwiaty, odnowy biologicznej i ochrony
zdrowia, opieki społecznej, sportu i rekreacji,
kultury, projektowania i pracy twórczej, gastronomii, drobnych usług rzemieŌlniczych,
takich jak usługi fryzjerskie, kosmetyczne,
pralnicze oraz drobne usługi naprawcze sprzňtu codziennego uŐytku z wyłņczeniem napraw
samochodów i motocykli oraz obsługi samochodów i motocykli,
12) ulica jednoprzestrzenna – ulica lub ciņg pieszo-rowerowy o nawierzchni kształtowanej jako jedna płaszczyzna z zachowaniem spadków
niezbňdnych dla odprowadzania Ōcieków
deszczowych,
13) uchwała – niniejsza uchwała.
§ 3. Integralnņ czňŌciņ planu jest rysunek planu w skali 1 : 1000 stanowiņcy załņcznik nr 1 do
niniejszej uchwały.
§ 4. Rozstrzygniňcie o sposobie rozpatrzenia
uwag wniesionych do projektu planu stanowi załņcznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 5. Rozstrzygniňcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które naleŐņ do zadaŊ własnych
gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie
z przepisami o finansach publicznych stanowi załņcznik nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 6. Nastňpujņce oznaczenia graficzne na rysunku planu sņ obowiņzujņcymi ustaleniami planu:
1) granica obszaru objňtego planem toŐsama
z granicņ ochrony zabytków archeologicznych,
2) linie rozgraniczajņce tereny o róŐnym przeznaczeniu i róŐnych zasadach zagospodarowania,
3) symbole terenów,
4) obowiņzujņce linie zabudowy,
5) nieprzekraczalne linie zabudowy,
6) strefa B ochrony konserwatorskiej,
7) stanowisko archeologiczne,
8) obiekty objňte ochronņ konserwatorskņ,
9) granica obszaru, w której tereny wymagajņ
scalenia i podziału,
10) przeznaczenia terenów.
§ 7. 1. Ustala siň przeznaczenia terenu i odpowiadajņce im oznaczenia na rysunku planu:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – MN,
2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami – MN/U,
3) tereny zabudowy usługowo-produkcyjnej –
U/P,
4) tereny usług – U,
5) tereny usług oŌwiaty – UO,
6) tereny usług sportu i rekreacji – US,
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7)
8)
9)
10)
11)

tereny rolne – R,
tereny zieleni parkowej – ZP,
tereny zieleni – Z,
tereny wód Ōródlņdowych – WS,
tereny rezerwy dla poszerzenia ulicy głównej –
KD-G,
12) tereny ulic lokalnych – KD-L,
13) tereny ulic dojazdowych – KD-D,
14) tereny ulic wewnňtrznych – KDW,
15) tereny ciņgów pieszo jezdnych – KDPJ,
16) tereny dróg transportu rolnego – KR,
17) tereny obsługi komunikacji – KS,
18) tereny infrastruktury technicznej − elektroenergetyka – IE.
2. Na kaŐdym z terenów zakazuje siň przeznaczeŊ innych niŐ te, które sņ dla niego ustalone
w planie.
Rozdział 2
Ustalenia w zakresie zasad zagospodarowania
terenu i kształtowania zabudowy
§ 8. Na terenie objňtym planem, o ile przepisy
działu II nie stanowiņ inaczej, dopuszcza siň lokalizacjň urzņdzeŊ technicznych (w tym infrastruktury
technicznej) zapewniajņcych moŐliwoŌń uŐytkowania obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem, takie jak: przyłņcza i urzņdzenia instalacyjne, przejazdy, ulice wewnňtrzne, ogrodzenia,
place postojowe, parkingi, Ōmietniki.
§ 9. Na terenie objňtym planem, obowiņzuje:
1) zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych,
2) łņczna wysokoŌń obiektu budowlanego wraz
z urzņdzeniami budowlanymi maksymalnie 12 m.
§ 10. Na terenie objňtym planem obowiņzujņca linia zabudowy stanowi nieprzekraczalnņ liniň
zabudowy dla budynków gospodarczych lub garaŐowych.
Rozdział 3
Ustalenia w zakresie ochrony środowiska
§ 11. Na terenie objňtym planem, o ile przepisy działu II nie stanowiņ inaczej, w zakresie ochrony Ōrodowiska obowiņzuje:
1) tymczasowe gromadzenie w pojemnikach odpadów komunalnych powstałych jedynie na
terenie działki,
2) zakaz poddawania recyclingowi odpadów innych niŐ biodegradowalne,
3) gromadzenie i usuwanie odpadów komunalnych na zasadach okreŌlonych w przepisach
szczególnych oraz gminnych przepisach porzņdkowych,
4) stosowanie do indywidualnych celów grzewczych ekologicznych Ŏródeł energii poprzez
wykorzystanie energii cieplnej, przy wytwarzaniu której spełnione sņ normy w zakresie
emisji zanieczyszczeŊ i ochrony Ōrodowiska,
w tym w szczególnoŌci wykorzystanie paliw
płynnych i gazowych oraz kotłów na paliwa
stałe o stopniu sprawnoŌci energetycznej nie
mniejszej niŐ 70%,
5) zakazuje siň przedsiňwziňń mogņcych znaczņco oddziaływań na Ōrodowisko, wymagajņcych i mogņcych wymagań sporzņdzenia ra-
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portu o oddziaływaniu na Ōrodowisko z wyłņczeniem sieci infrastruktury technicznej i dróg
publicznych.
Rozdział 4
Ustalenia w zakresie ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytków
§ 12. 1. Na obszarze objňtym planem zlokalizowane sņ nastňpujņce stanowiska archeologiczne
oznaczone:
1) 43/55AZP 78-32 − Ōlad osadnictwa Ōredniowiecznego i nowoŐytnego,
2) 21/39AZP 77-32 – osada słuŐebna Ōredniowieczna i nowoŐytna.
2. Ustala siň strefň ochrony zabytków archeologicznych, oznaczonņ jak na rysunku planu.
3. W strefie, o której mowa w ust. 2, oraz
w obszarze stanowiska archeologicznego, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, obowiņzuje uzgodnienie
wszelkich inwestycji wymagajņcych prac ziemnych
z DolnoŌlņskim Wojewódzkim Konserwatorem
Zabytków we Wrocławiu, co do obowiņzku prowadzenia stałego nadzoru archeologicznego i w razie
koniecznoŌci ratowniczych badaŊ archeologicznych, za pozwoleniem DolnoŌlņskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prace archeologiczne i wykopaliskowe.
4. Pozwolenie DolnoŌlņskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków na prace archeologiczne
i wykopaliskowe, o którym mowa w ust. 3, naleŐy
uzyskań przed złoŐeniem wniosku o pozwolenie na
budowň lub zgłoszeniem robót budowlanych.
5. W obszarze stanowisk archeologicznych,
o których mowa w ust. 1, obowiņzuje dla wszelkich
zamierzeŊ inwestycyjnych przeprowadzenie ratowniczych badaŊ archeologicznych.
6. Zasady ochrony ewentualnych zabytków
archeologicznych odkrytych w trakcie obowiņzywania planu, okreŌlajņ przepisy szczegółowe dotyczņce ochrony zabytków.
7. Istnieje moŐliwoŌń odkrycia nowych stanowisk archeologicznych, ich wykaz podlega sukcesywnej weryfikacji i uzupełnieniom.
§ 13. 1. Ustala siň strefň „B” ochrony konserwatorskiej, oznaczonņ jak na rysunku planu.
2. W strefie, o której jest mowa w ust. 1:
1) obowiņzuje zachowanie historycznej kompozycji przestrzennej i rozmieszczenia budynków,
2) obowiņzuje nawiņzanie nowņ zabudowņ w zakresie skali, bryły, gabarytów, uŐytych materiałów budowlanych, dyspozycji elewacji, otworów okiennych i drzwiowych, stolarki oraz kolorystyki obiektów do historycznej zabudowy,
3) obowiņzuje pokrycie dachu w kolorze ceglastym,
4) zakazuje siň umieszczania reklam lub innych
tablic niezwiņzanych bezpoŌrednio z danym
obiektem i stanowiņcych na obiekcie lub obszarze element obcy,
5) dopuszcza siň umieszczanie tablic informacyjnych instytucji lub szyldów sklepów i zakładów,
6) przed podjňciem prac projektowych naleŐy uzyskań wytyczne konserwatorskie odnoŌnie planowanych prac,
7) obowiņzuje uzgodnienie wszelkich inwestycji
z DolnoŌlņskim Wojewódzkim Konserwatorem
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Zabytków we Wrocławiu, przed uzyskaniem pozwolenia na budowň lub zgłoszeniem robót budowlanych zgodnie z obowiņzujņcymi przepisami.

§ 14. 1. Ustala siň ochronň konserwatorskņ
obiektów oznaczonych na rysunku planu figurujņcych w wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków.
2. Dla obiektów, o których jest mowa w ust. 1,
obowiņzujņ nastňpujņce wymogi konserwatorskie:
1) zachowań lub odtworzyń bryłň budynku, kształt
i geometriň dachu, zastosowane tradycyjnie
materiały budowlane oraz kolorystykň elewacji,
2) utrzymań, a w zniszczonych fragmentach odtworzyń, historyczny detal architektoniczny,
3) zachowań kształt, rozmiary i rozmieszczenie
otworów zgodnie z historycznym wizerunkiem
budynku,
4) wszelkie roboty budowlane, a takŐe zmiany
funkcji, naleŐy uzgodniń z właŌciwym wojewódzkim konserwatorem zabytków,
5) przed podjňciem prac projektowych naleŐy uzyskań wytyczne konserwatorskie odnoŌnie planowanych prac.
3. Zasób wojewódzkiej i gminnej ewidencji
zabytków podlega sukcesywnemu rozpoznaniu
i moŐe byń aktualizowany.
Rozdział 5
Zasady obsługi w zakresie komunikacji
i infrastruktury technicznej
§ 15. 1. Na terenie objňtym planem, o ile przepisy działu II nie stanowiņ inaczej, w zakresie zasad
obsługi infrastruktury technicznej obowiņzuje:
1) dostawa wody z sieci wodociņgowej,
2) odprowadzenie Ōcieków do sieci kanalizacyjnej,
3) zaopatrzenie w energiň elektrycznņ z sieci elektroenergetycznych,
4) zaopatrzenie w ciepło z sieci ciepłowniczej lub
z indywidualnych Ŏródeł energii cieplnej, odpowiadajņcych wymogom § 11 pkt 4,
5) skablowanie w ziemi napowietrznych linii energetycznych,
6) dostawa gazu z rozdzielczej sieci gazowej,
7) rozbudowa sieci rozdzielczych na tereny przeznaczone pod zabudowň wyznaczone planem,
8) lokalizacja nowych inwestycji, w zakresie realizacji sieci infrastruktury technicznej, w liniach
rozgraniczajņcych ulic z zastrzeŐeniem ust. 2.
2. Na terenie objňtym planem, o ile przepisy
działu II nie stanowiņ inaczej, w zakresie zasad
obsługi infrastruktury technicznej dopuszcza siň:
1) odstňpstwo od zasady, o której mowa w ust. 1
pkt 8, wyłņcznie wtedy, gdy nie ma technicznej
moŐliwoŌci realizacji tych ustaleŊ,
2) korzystanie i odprowadzanie Ōcieków do zbiornika
bezodpływowego
(szamba)
do
momentu,
w którym zostanie oddana do uŐytku lokalna sień
kanalizacyjna. Instalacjň kanalizacyjnņ naleŐy podłņczyń do przedmiotowej sieci nie póŎniej niŐ
6 miesiňcy od momentu oddania jej do uŐytku,
3) usytuowanie budynków infrastruktury technicznej w odległoŌci min. 1,5 m od granic działki.
3. Na terenie objňtym planem, o ile przepisy
działu II nie stanowiņ inaczej, zakazuje siň lokali-
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zowania instalacji radiokomunikacyjnych, radionawigacyjnych i radiolokacyjnych, emitujņcych
pola elektromagnetyczne, o czňstotliwoŌciach od
0,03 MHz do 300.000 MHz, z wyjņtkiem dopuszczonych wg przepisów odrňbnych.
Rozdział 6
Zasady dotyczące scalania i podziału
nieruchomości
§ 16. Na terenie objňtym planem, o ile przepisy działu II nie stanowiņ inaczej, ustala siň zasady
dotyczņce scalania i podziału nieruchomoŌci: wydzielenie terenów zgodnie z wyznaczonymi na
rysunku planu liniami rozgraniczajņcymi.
§ 17.
1) Wyznacza siň obszary wymagajņce scalenia
i podziału nieruchomoŌci, obejmujņce tereny
oznaczone na rysunku planu.
2) Dopuszcza siň wydzielenie mniejszych obszarów do scalenia i podziału pod warunkiem, Őe
ograniczone bňdņ ulicami wyznaczonymi wg
planu.
DZIAŁ II
USTALENIA DLA TERENÓW
Rozdział 7
Ustalenia dla terenów zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej
§ 18. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku
planu symbolami 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN,
6MN, 7MN ustala siň przeznaczenie − zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1,
w zakresie kształtowania zabudowy obowiņzuje:
1) obowiņzujņca linia zabudowy okreŌlona jak na
rysunku planu w odległoŌci 5 m i 8 m od linii
rozgraniczajņcej,
2) nieprzekraczalna linia zabudowy okreŌlona jak
na rysunku planu w odległoŌci 5 m i 6 m od linii
rozgraniczajņcej,
3) wysokoŌń budynku: minimalna 7 m, maksymalna 9 m,
4) budynek maksymalnie do dwóch kondygnacji
nadziemnych, w tym poddasze uŐytkowe,
5) zakaz stosowania:
a) ogrodzeŊ z prefabrykatów betonowych,
b) okładzin elewacyjnych z tworzyw sztucznych,
6) dachy o symetrycznym nachyleniu głównych połaci dachowych minimalnie 30o, maksymalnie 45o,
7) pokrycie dachówkņ lub materiałem dachówkopodobnym.
3. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu
symbolami 5MN, 6MN, 7MN do czasu niwelacji
terenu do poziomu ulicy 1KD-L obowiņzuje zakaz
zabudowy.
4. Na terenach, o których mowa w ust. 1,
w zakresie kształtowania zabudowy dopuszcza siň:
1) ogrodzenia od frontu działki o wysokoŌci maksymalnie 1,7 m, aŐurowoŌci min. 40%, z podmurówkņ pełnņ o wysokoŌci maksymalnie 0,5 m,
2) na działce budowlanej budynek garaŐowy lub
gospodarczy wolno stojņcy, o powierzchni zabudowy maksymalnie 40 m2, wysokoŌci maksymalnie 6 m, o kształcie dachu i pokryciu jak
dla budynku mieszkalnego,
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3) obiekty małej architektury,
4) remonty budynków, które nie spełniajņ warunków okreŌlonych w niniejszym paragrafie.
5. Na terenach, o których mowa w ust. 1,
w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego obowiņzuje:
1) powierzchnia zabudowy maksymalnie 30% powierzchni działki,
2) powierzchnia biologicznie czynna co najmniej
40% powierzchni działki.
6. Na terenach, o którym mowa w ust. 1, w zakresie obsługi komunikacyjnej obowiņzuje:
1) obsługa terenu 1MN od strony terenu: 1KD-D
i 2KD-D,
2) obsługa terenu 2MN od strony terenu: 2KD-D
i 3 KD-D,
3) obsługa terenu 3MN od strony terenu: 4KD-D
i ulicy Jarzynowej – działki nr 48/2 AM -20,
4) obsługa terenu 4MN od strony terenu: 1KD-L
i 4KD-D,
5) obsługa terenu 5MN od strony terenu: 6KD-D
i 7 KD-D,
6) obsługa terenu 6MN od strony terenu: 7KD-D
i 8KD-D,
7) obsługa terenu 7MN od strony terenu: 8KD-D,
8) zapewnienie co najmniej 2 stanowisk postojowych na terenie działki.
7. Tereny, o których mowa w ust. 1, pod
wzglňdem akustycznym kwalifikuje siň jako tereny
przeznaczone na cele mieszkaniowe.
8. Na terenach, o którym mowa w ust. 1,
w zakresie zasad i warunków scaleŊ i podziałów
nieruchomoŌci:
1) obowiņzuje powierzchnia działki budowlanej
minimalnie 900 m2,
2) obowiņzuje szerokoŌń frontu działki budowlanej
minimalnie 25 m,
3) dopuszcza siň wydzielenie działek pod urzņdzenia infrastruktury technicznej niespełniajņcych
parametrów okreŌlonych w pkt 1 i 2.
9. Na terenach, o których mowa w ust. 1,
w zakresie stawek procentowych stanowiņcych
podstawň okreŌlenia opłaty, o której mowa
w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze zmianami), obowiņzuje
wysokoŌń stawki procentowej 25%.
§ 19. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku
planu symbolami 8MN, 9MN ustala siň przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
2. Na terenach o których mowa w ust. 1, w zakresie kształtowania zabudowy obowiņzuje:
1) nieprzekraczalna linia zabudowy okreŌlona jak
na rysunku planu w odległoŌci minimalnie
3,9 m, maksymalnie 6m od linii rozgraniczajņcej,
2) wysokoŌń budynku: minimalna 5 m, maksymalna 9 m,
3) iloŌń kondygnacji: maksymalnie do dwóch kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze uŐytkowe,
4) zakaz stosowania:
a) ogrodzeŊ z prefabrykatów betonowych,
b) dachów asymetrycznych, lukarn i facjat dachowych o powierzchni wiňkszej niŐ połowa
połaci dachu,
c) okładzin elewacyjnych z tworzyw sztucznych.
5) dachy o kņcie nachyleniu połaci maksymalnie 50o,
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6) pokrycie dachówkņ lub materiałem dachówkopodobnym.
3. Na terenach o których mowa w ust. 1, w zakresie kształtowania zabudowy dopuszcza siň:
1) ogrodzenia od frontu działki o wysokoŌci maksymalnie 1,7 m, aŐurowoŌci min. 40%, z podmurówkņ pełnņ o wysokoŌci maksymalnie 0,5 m,
2) na działce budowlanej budynek garaŐowy lub
gospodarczy wolno stojņcy, o powierzchni zabudowy maksymalnie 40 m2, wysokoŌci maksymalnie 6 m, o kształcie dachu i pokryciu jak
dla budynku mieszkalnego,
3) obiekty małej architektury,
4) remonty budynków, które nie spełniajņ warunków okreŌlonych w niniejszym paragrafie.
4. Na terenach o których mowa w ust. 1, w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania
ładu przestrzennego obowiņzuje:
1) powierzchnia zabudowy maksymalnie 30% powierzchni działki,
2) powierzchnia biologicznie czynna co najmniej
30% powierzchni działki.
5. Na terenach o których mowa w ust. 1, w zakresie obsługi komunikacyjnej obowiņzuje:
1) obsługa terenu 8MN od strony terenów: 3KDW,
1KD-L, ul. Wielkopolnej,
2) obsługa terenu 9MN od strony terenów: 10KD-D, 11KD-D, 6KD-D,
3) zapewnienie co najmniej 2 stanowisk postojowych na terenie działki.
6. Na terenach o których mowa w ust. 1, pod
wzglňdem akustycznym kwalifikuje siň jako tereny
przeznaczone na cele mieszkaniowe.
7. Na terenach o których mowa w ust. 1,
w zakresie zasad i warunków scaleŊ i podziałów
nieruchomoŌci:
1) obowiņzuje powierzchnia działki budowlanej
minimalnie 500 m2,
2) obowiņzuje minimalna szerokoŌń frontu działki
budowlanej minimalnie 20 m,
3) dopuszcza siň wydzielenie działek pod urzņdzenia infrastruktury technicznej nie spełniajņcych
parametrów okreŌlonych w pkt 1 i 2.
8. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie stawek procentowych stanowiņcych podstawň okreŌlenia opłaty, o której mowa w art. 36
ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
Nr 80, poz. 717, ze zmianami), obowiņzuje wysokoŌń stawki procentowej 25%.
§ 20. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku
planu symbolami 10MN, 14MN i 15MN ustala siň
przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1,
w zakresie kształtowania zabudowy obowiņzuje:
1) obowiņzujņca linia zabudowy okreŌlona jak na
rysunku planu w odległoŌci 6 m od linii rozgraniczajņcej,
2) nieprzekraczalna linia zabudowy okreŌlona jak
na rysunku planu w odległoŌci 4 m i 6 m od linii
rozgraniczajņcej,
3) wysokoŌń budynku: minimalnie 7 m, maksymalnie 9 m,
4) iloŌń kondygnacji: maksymalnie do dwóch kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze uŐytkowe,
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5) zakaz stosowania:
a) ogrodzeŊ z prefabrykatów betonowych,
b) okładzin elewacyjnych z tworzyw sztucznych,
6) dachy o symetrycznym nachyleniu głównych
połaci dachowych minimalnie 30o, maksymalnie 45o,
7) pokrycie dachówkņ lub materiałem dachówkopodobnym, z zastrzeŐeniem § 13 ust. 2 pkt 3.
3. Na terenach, o których mowa w ust. 1,
w zakresie kształtowania zabudowy dopuszcza siň:
1) ogrodzenia od frontu działki o wysokoŌci maksymalnie 1,5 m, aŐurowoŌci min. 40%, z podmurówkņ pełnņ o wysokoŌci maksymalnie 0,5 m,
2) obiekty małej architektury,
3) na działce budowlanej budynek garaŐowy lub
gospodarczy wolno stojņcy, o powierzchni zabudowy maksymalnie 40 m2, wysokoŌci maksymalnie 6 m, o kształcie dachu i pokryciu jak
dla budynku mieszkalnego,
4) remonty budynków, które nie spełniajņ warunków okreŌlonych w niniejszym paragrafie.
4. Na terenach, o których mowa w ust. 1,
w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego obowiņzuje:
1) powierzchnia zabudowy maksymalnie 30% powierzchni działki,
2) powierzchnia biologicznie czynna co najmniej
30% powierzchni działki.
5. Na terenach, o którym mowa w ust. 1, w zakresie obsługi komunikacyjnej obowiņzuje:
1) obsługa terenu 10MN od strony terenów: 14KD-D, 15KD-D, 16KD-D, 20KD-D,
2) obsługa terenu 14MN od strony terenów: 2KD-L, 14KD-D, 16KD-D, 17KD-D, 1KDPJ,
3) obsługa terenu 15MN od strony terenów: 3KD-L, 16KD-D, 17KD-D,
4) zapewnienie co najmniej 2 stanowisk postojowych na terenie działki.
6. Tereny, o których mowa w ust. 1, pod
wzglňdem akustycznym kwalifikuje siň jako tereny
przeznaczone na cele mieszkaniowe.
7. Na terenach, o których mowa w ust. 1,
w zakresie zasad i warunków scaleŊ i podziałów
nieruchomoŌci:
1) obowiņzuje powierzchnia działki budowlanej
minimalnie 600 m2,
2) obowiņzuje szerokoŌń frontu działki budowlanej
minimalnie 20 m,
3) dopuszcza siň wydzielenie działek pod urzņdzenia infrastruktury technicznej niespełniajņcych
parametrów okreŌlonych w pkt 1 i 2.
8. Na terenach, o których mowa w ust. 1,
w zakresie stawek procentowych stanowiņcych
podstawň okreŌlenia opłaty, o której mowa
w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze zmianami), obowiņzuje
wysokoŌń stawki procentowej 25%.
§ 21. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku
planu symbolami 11MN, 12MN, 13MN, 16MN,
17MN ustala siň przeznaczenie zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1,
w zakresie kształtowania zabudowy obowiņzuje:
1) obowiņzujņca linia zabudowy okreŌlona jak na
rysunku planu w odległoŌci: 6 m i 8 m od linii
rozgraniczajņcej,
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2) nieprzekraczalna linia zabudowy okreŌlona jak
na rysunku planu w odległoŌci: 4 m i 6 m od linii rozgraniczajņcej,
3) wysokoŌń budynku: minimalnie 7 m, maksymalnie 9 m,
4) iloŌń kondygnacji: maksymalnie do dwóch kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze uŐytkowe,
5) zakaz stosowania:
a) ogrodzeŊ z prefabrykatów betonowych,
b) lukarn i facjat dachowych o powierzchni
wiňkszej niŐ połowa połaci dachu,
c) okładzin elewacyjnych z tworzyw sztucznych,
6) dachy o symetrycznym nachyleniu głównych
połaci dachowych minimalnie 30o, maksymalnie
45o,
7) pokrycie dachówkņ lub materiałem dachówkopodobnym.
3. Na terenach, o których mowa w ust. 1,
w zakresie kształtowania zabudowy dopuszcza siň:
1) ogrodzenia od frontu działki o wysokoŌci maksymalnie 1,5 m, aŐurowoŌci min. 40%, z podmurówkņ pełnņ o wysokoŌci maksymalnie 0,5 m,
2) obiekty małej architektury,
3) na działce budowlanej budynek garaŐowy lub
gospodarczy wolno stojņcy, o powierzchni zabudowy maksymalnie 40 m2, wysokoŌci maksymalnie 6 m, o kształcie dachu i pokryciu jak
dla budynku mieszkalnego.
4. Na terenach, o których mowa w ust. 1,
w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego obowiņzuje:
1) powierzchnia zabudowy maksymalnie 30% powierzchni działki,
2) powierzchnia biologicznie czynna co najmniej
30% powierzchni działki.
5. Na terenach, o którym mowa w ust. 1,
w zakresie obsługi komunikacyjnej obowiņzuje:
1) obsługa terenu 11MN od strony terenów: 15KD-D, 19KD-D, 20KD-D, 3KD-L,
2) obsługa terenu 12MN od strony terenów: 15KD-D, 18KD-D, 19KD-D, 3KD-L,
3) obsługa terenu 13MN od strony terenów: 15KD-D, 16KD-D, 18KD-D, 3KD-L,
4) obsługa terenu 16MN od strony terenów: 3KD-L,
5) obsługa terenu 17MN od strony terenów: działki
21.122 − ulicy J. KusociŊskiego,
6) zapewnienie co najmniej 2 stanowisk postojowych na terenie działki.
6. Tereny, o których mowa w ust. 1, pod
wzglňdem akustycznym kwalifikuje siň jako tereny
przeznaczone na cele mieszkaniowe.
7. Na terenach, o którym mowa w ust. 1,
w zakresie zasad i warunków scaleŊ i podziałów
nieruchomoŌci:
1) obowiņzuje powierzchnia działki budowlanej
minimalnie 700 m2,
2) obowiņzuje szerokoŌń frontu działki budowlanej
minimalnie 20 m,
3) dopuszcza siň wydzielenie działek pod urzņdzenia infrastruktury technicznej niespełniajņcych
parametrów okreŌlonych w pkt 1 i 2.
8. Na terenach, o których mowa w ust. 1,
w zakresie stawek procentowych stanowiņcych
podstawň okreŌlenia opłaty, o której mowa
w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku
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o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze zmianami), obowiņzuje
wysokoŌń stawki procentowej 25%.
§ 22. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku
planu symbolami 18MN, 19MN ustala siň przeznaczenie zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1,
w zakresie kształtowania zabudowy obowiņzuje:
1) nieprzekraczalna linia zabudowy okreŌlona jak na
rysunku
planu
w odległoŌci
minimalnie
1,4 m, maksymalnie 6 m od linii rozgraniczajņcej,
2) wysokoŌń budynku: minimalnie 7 m, maksymalnie 9 m,
3) iloŌń kondygnacji: maksymalnie do dwóch kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze uŐytkowe,
4) zakaz stosowania:
a) ogrodzeŊ z prefabrykatów betonowych,
b) okładzin elewacyjnych z tworzyw sztucznych.
5) dachy o symetrycznym nachyleniu głównych
połaci dachowych minimalnie 30o, maksymalnie 45o,
6) pokrycie dachówkņ lub materiałem dachówkopodobnym, z zastrzeŐeniem § 13 ust. 2 pkt 3.
3. Na terenach, o których mowa w ust. 1,
w zakresie kształtowania zabudowy dopuszcza siň:
1) ogrodzenia od frontu działki o wysokoŌci maksymalnie 1,5 m, aŐurowoŌci min. 40%, z podmurówkņ pełnņ o wysokoŌci maksymalnie 0,5 m,
2) obiekty małej architektury,
3) na działce budowlanej budynek garaŐowy lub
gospodarczy wolno stojņcy, o powierzchni zabudowy maksymalnie 40 m2, wysokoŌci maksymalnie 6 m, o kształcie dachu i pokryciu jak
dla budynku mieszkalnego,
4) remonty budynków, które nie spełniajņ warunków okreŌlonych w niniejszym paragrafie.
4. Na terenach, o których mowa w ust. 1,
w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego obowiņzuje:
1) powierzchnia zabudowy maksymalnie 30% powierzchni działki,
2) powierzchnia biologicznie czynna co najmniej
30% powierzchni działki.
5. Na terenach, o którym mowa w ust. 1,
w zakresie obsługi komunikacyjnej obowiņzuje:
1) obsługa terenu 18MN od strony terenów: 2KD-L, 1KDPJ,
2) obsługa terenu 19MN od strony terenów: 14KD-D, 1KDPJ,
3) zapewnienie co najmniej 2 stanowisk postojowych na terenie działki.
6. Tereny, o których mowa w ust. 1, pod
wzglňdem akustycznym kwalifikuje siň jako tereny
przeznaczone na cele mieszkaniowe.
7. Na terenach, o którym mowa w ust. 1,
w zakresie zasad i warunków scaleŊ i podziałów
nieruchomoŌci:
1) obowiņzuje powierzchnia działki budowlanej
minimalnie 600 m2,
2) obowiņzuje szerokoŌń frontu działki budowlanej
minimalnie 20 m,
3) dopuszcza siň wydzielenie działek pod urzņdzenia infrastruktury technicznej niespełniajņcych
parametrów okreŌlonych w pkt 1 i 2.
8. Na terenach, o których mowa w ust. 1,
w zakresie stawek procentowych stanowiņcych
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podstawň okreŌlenia opłaty, o której mowa
w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze zmianami), obowiņzuje
wysokoŌń stawki procentowej 25%.
Rozdział 8
Ustalenia dla terenów zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej z usługami
§ 23. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku
planu symbolami 1MN/U, 2MN/U ustala siň:
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
2) przeznaczenie uzupełniajņce:
a) usługi podstawowe zajmujņce maksymalnie
40% powierzchni uŐytkowej budynku mieszkalnego lub maksymalnie 35% powierzchni
zabudowy w przypadku lokalizacji w budynku wolno stojņcym,
b) ulice wewnňtrzne.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1,
w zakresie kształtowania zabudowy obowiņzuje:
1) obowiņzujņca linia zabudowy okreŌlona jak na
rysunku planu w odległoŌci 6 m od linii rozgraniczajņcej,
2) nieprzekraczalna linia zabudowy okreŌlona jak
na rysunku planu w odległoŌci 5 m, 6 m, 8 m od
linii rozgraniczajņcej,
3) wysokoŌń budynku: minimalna 7 m, maksymalna 10 m,
4) budynek maksymalnie do dwóch kondygnacji
nadziemnych, w tym poddasze uŐytkowe,
5) zakaz stosowania:
a) ogrodzeŊ z prefabrykatów betonowych,
b) okładzin elewacyjnych z tworzyw sztucznych,
6) dachy o symetrycznym nachyleniu głównych
połaci dachowych minimalnie 30o, maksymalnie 45o,
7) szerokoŌń elewacji maksymalnie 30 m,
8) pokrycie dachówkņ lub materiałem dachówkopodobnym.
3. Na terenach, o których mowa w ust. 1,
w zakresie kształtowania zabudowy dopuszcza siň:
1) ogrodzenia od frontu działki o wysokoŌci maksymalnie 1,5 m, aŐurowoŌci min. 40%, z podmurówkņ pełnņ o wysokoŌci maksymalnie 0,5 m,
2) obiekty małej architektury,
3) na działce budowlanej budynek garaŐowy lub
gospodarczy wolno stojņcy, o powierzchni zabudowy maksymalnie 40 m2, wysokoŌci maksymalnie 6 m, o kształcie dachu i pokryciu jak
dla budynku mieszkalnego,
4) remonty budynków, które nie spełniajņ warunków okreŌlonych w niniejszym paragrafie.
4. Na terenach, o których mowa w ust. 1,
w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego obowiņzuje:
1) powierzchnia zabudowy maksymalnie 40% powierzchni działki,
2) powierzchnia biologicznie czynna co najmniej
30% powierzchni działki.
5. Na terenach, o którym mowa w ust. 1,
w zakresie obsługi komunikacyjnej obowiņzuje:
1) dla terenu 1MN/U obsługa od strony terenu
1KD-D;
2) dla terenu 2MN/U obsługa od strony terenu:
ulicy Wielkopolnej – działki nr 106 AM-20,
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3) zapewnienie co najmniej 1 stanowiska postojowego na terenie działki,
4) zapewnienie co najmniej 1 stanowiska postojowego na kaŐde 30 m2 powierzchni usługowej
na terenie działki, nie mniej niŐ 2 stanowiska
postojowe na kaŐdy lokal usługowy.
6. Tereny, o których mowa w ust. 1, pod
wzglňdem akustycznym kwalifikuje siň jako tereny
przeznaczone na cele mieszkaniowo-usługowe.
7. Na terenach, o których mowa w ust. 1,
w zakresie zasad i warunków scaleŊ i podziałów
nieruchomoŌci:
1) obowiņzuje powierzchnia działki budowlanej
minimalnie 800 m2,
2) obowiņzuje szerokoŌń frontu działki budowlanej
minimalnie 25 m,
3) dopuszcza siň wydzielenie działek pod urzņdzenia infrastruktury technicznej niespełniajņcych
parametrów okreŌlonych w pkt 1 i 2.
8. Na terenach, o których mowa w ust. 1,
w zakresie stawek procentowych stanowiņcych
podstawň okreŌlenia opłaty, o której mowa
w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze zmianami), obowiņzuje
wysokoŌń stawki procentowej 25%.
§ 24. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku
planu symbolami 3MN/U, 4MN/U, 7MN/U,
8MN/U, 9MN/U ustala siň:
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
2) przeznaczenie uzupełniajņce:
a) usługi podstawowe zajmujņce maksymalnie
40% powierzchni uŐytkowej budynku mieszkalnego lub maksymalnie 35% powierzchni
zabudowy w przypadku lokalizacji w budynku wolno stojņcym,
b) ulice wewnňtrzne.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1,
w zakresie kształtowania zabudowy obowiņzuje:
1) obowiņzujņca linia zabudowy okreŌlona jak na
rysunku planu w odległoŌci minimalnej 4 m,
maksymalnej 8 m,
2) nieprzekraczalna linia zabudowy okreŌlona jak na
rysunku
planu
w odległoŌci
minimalnej
3,3 m, maksymalnej 10 m od linii rozgraniczajņcej,
3) wysokoŌń budynku: minimalnie 6 m, maksymalnie 9 m,
4) iloŌń kondygnacji: budynek mieszkalny, mieszkalno-usługowy lub usługowy do dwóch kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze uŐytkowe,
5) szerokoŌń elewacji maksymalnie 20 m,
6) zakaz stosowania:
a) ogrodzeŊ z prefabrykatów betonowych,
b) okładzin elewacyjnych z tworzyw sztucznych,
7) dachy o symetrycznym nachyleniu głównych
połaci dachowych minimalnie 25o, maksymalnie 45o,
8) pokrycie dachówkņ lub materiałem dachówkopodobnym, z zastrzeŐeniem § 13 ust. 2 pkt 3.
3. Na terenach, o których mowa w ust. 1,
w zakresie kształtowania zabudowy dopuszcza siň:
1) ogrodzenia od frontu działki o wysokoŌci maksymalnie 1,5 m, aŐurowoŌci min. 40%,
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z podmurówkņ pełnņ o wysokoŌci maksymalnie
0,5 m,
2) obiekty małej architektury,
3) na działce budowlanej budynek garaŐowy lub
gospodarczy wolno stojņcy, o powierzchni zabudowy maksymalnie 40 m2, wysokoŌci maksymalnie 6 m, o kształcie dachu i pokryciu jak
dla budynku mieszkalnego,
4) remonty budynków, które nie spełniajņ warunków okreŌlonych w niniejszym paragrafie.
4. Na terenach, o których mowa w ust. 1,
w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego obowiņzuje:
1) powierzchnia zabudowy maksymalnie 20% powierzchni działki,
2) powierzchnia biologicznie czynna co najmniej
50% powierzchni działki.
5. Na terenach, o którym mowa w ust. 1,
w zakresie obsługi komunikacyjnej obowiņzuje:
1) obsługa terenu 3MN/U od strony terenów:
2KDW, 2KD-L,
2) obsługa terenu 4MN/U od strony terenów: 2KD-L, 9KD-D,
3) obsługa terenu 7MN/U od strony terenów: 2KD-L, 11KD-D, 12KD-D, 13KD-D, 14KD-D,
4) obsługa terenu 8MN/U od strony terenów:
11KD-D, 12KD-D, 13KD-D, 20KD-D,
5) obsługa terenu 9MN/U od strony terenów:
13KD-D, 14KD-D, 20KD-D,
6) zapewnienie co najmniej 2 stanowisk postojowych na terenie działki,
7) zapewnienie co najmniej 1 stanowiska postojowego na kaŐde 30 m2 powierzchni usługowej
na terenie działki, nie mniej niŐ 2 stanowiska
postojowe na kaŐdy lokal usługowy.
6. Tereny, o których mowa w ust. 1, pod
wzglňdem akustycznym kwalifikuje siň jako tereny
przeznaczone na cele mieszkaniowo-usługowe.
7. Na terenach, o którym mowa w ust. 1, w zakresie zasad i warunków scaleŊ i podziałów nieruchomoŌci:
1) obowiņzuje powierzchnia działki budowlanej
minimalnie 800 m2,
2) obowiņzuje szerokoŌń frontu działki budowlanej
minimalnie 16 m,
3) dopuszcza siň wydzielenie działek pod urzņdzenia infrastruktury technicznej niespełniajņcych
parametrów okreŌlonych w pkt 1 i 2.
8. Na terenach, o których mowa w ust. 1,
w zakresie stawek procentowych stanowiņcych
podstawň okreŌlenia opłaty, o której mowa
w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze zmianami), obowiņzuje
wysokoŌń stawki procentowej 25%.
§ 25. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku
planu symbolami 5MN/U, 6MN/U ustala siň:
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
2) przeznaczenie uzupełniajņce:
a) usługi podstawowe zajmujņce maksymalnie
50% powierzchni uŐytkowej budynku mieszkalnego lub maksymalnie 40% powierzchni
zabudowy w przypadku lokalizacji w budynku wolno stojņcym,
b) ulice wewnňtrzne.
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2. Na terenach, o których mowa w ust. 1,
w zakresie kształtowania zabudowy obowiņzuje:
1) obowiņzujņca linia zabudowy okreŌlona jak na
rysunku planu w odległoŌci minimalnej 4 m,
maksymalnie 8 m,
2) nieprzekraczalna linia zabudowy okreŌlona jak
na rysunku planu w odległoŌci minimum 3,3 m,
maksymalnie 10 m od linii rozgraniczajņcej,
3) wysokoŌń budynku: minimalnie 6 m, maksymalnie 9 m,
4) iloŌń kondygnacji: budynek mieszkalny, mieszkalno-usługowy lub usługowy do dwóch kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze uŐytkowe,
5) szerokoŌń elewacji maksymalnie 30 m,
6) zakaz stosowania:
a) ogrodzeŊ z prefabrykatów betonowych,
b) okładzin elewacyjnych z tworzyw sztucznych,
7) dachy o symetrycznym nachyleniu głównych
połaci dachowych minimalnie 25o, maksymalnie 45o,
8) pokrycie dachówkņ lub materiałem dachówkopodobnym, z zastrzeŐeniem § 13 ust. 2 pkt 3.
3. Na terenach, o których mowa w ust. 1,
w zakresie kształtowania zabudowy dopuszcza siň:
1) ogrodzenia od frontu działki o wysokoŌci maksymalnie 1,5 m, aŐurowoŌci min. 40%, z podmurówkņ pełnņ o wysokoŌci maksymalnie 0,5 m,
2) obiekty małej architektury,
3) na działce budowlanej budynek garaŐowy lub
gospodarczy wolno stojņcy, o powierzchni zabudowy maksymalnie 40 m2, wysokoŌci maksymalnie 6 m, o kształcie dachu i pokryciu jak
dla budynku mieszkalnego,
4) remonty budynków, które nie spełniajņ warunków okreŌlonych w niniejszym paragrafie.
4. Na terenach, o których mowa w ust. 1,
w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego obowiņzuje:
1) powierzchnia zabudowy maksymalnie 20% powierzchni działki,
2) powierzchnia biologicznie czynna co najmniej
50% powierzchni działki.
5. Na terenach, o którym mowa w ust. 1,
w zakresie obsługi komunikacyjnej obowiņzuje:
1) obsługa terenu 5MN/U od strony terenów: 2KD-L, 9KD-D, 21KD-D, 1KDW, 5KDW,
2) obsługa terenu 6MN/U od strony terenów: 2KD-L, 21KD-D,
3) zapewnienie co najmniej 2 stanowisk postojowych na terenie działki,
4) zapewnienie co najmniej 1 stanowiska postojowego na kaŐde 30 m2 powierzchni usługowej
na terenie działki, nie mniej niŐ 2 stanowiska
postojowe na kaŐdy lokal usługowy.
6. Tereny, o których mowa w ust. 1, pod
wzglňdem akustycznym kwalifikuje siň jako tereny
przeznaczone na cele mieszkaniowo-usługowe.
7. Na terenach, o którym mowa w ust. 1,
w zakresie zasad i warunków scaleŊ i podziałów
nieruchomoŌci:
1) obowiņzuje powierzchnia działki budowlanej
minimalnie 800 m2,
2) obowiņzuje szerokoŌń frontu działki budowlanej
minimalnie 16 m,
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3) dopuszcza siň wydzielenie działek pod urzņdzenia infrastruktury technicznej nie spełniajņcych
parametrów okreŌlonych w pkt 1 i 2.
8. Na terenach, o których mowa w ust. 1,
w zakresie stawek procentowych stanowiņcych
podstawň okreŌlenia opłaty, o której mowa
w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze zmianami), obowiņzuje
wysokoŌń stawki procentowej 25%.
Rozdział 9
Ustalenia dla terenów zabudowy
usługowo-produkcyjnej
§ 26. 1. Na terenie oznaczonym na rysunku
planu symbolem 1U/P ustala siň:
1) przeznaczenie podstawowe: usługi,
2) przeznaczenie uzupełniajņce:
a) produkcja,
b) 1 lokal mieszkalny właŌciciela lub administratora obiektu,
c) zieleŊ,
d) ulice wewnňtrzne,
e) sieci infrastruktury technicznej, mała architektura,
f) parkingi i komunikacja wewnňtrzna.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie kształtowania zabudowy obowiņzuje:
1) nieprzekraczalna linia zabudowy okreŌlona jak
na rysunku planu w odległoŌci minimum 4 m,
maksymalnie 8 m od linii rozgraniczajņcej,
2) wysokoŌń budynku: minimalnie 6 m, maksymalnie 12 m,
3) iloŌń kondygnacji: maksymalnie do trzech kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze uŐytkowe,
4) zakaz
stosowania
okładzin
elewacyjnych
z tworzyw sztucznych,
5) dachy o nachyleniu połaci dachowych maksymalnie 30o.
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie kształtowania zabudowy dopuszcza siň stosowanie dachów płaskich w obiektach magazynowych i halach produkcyjnych.
4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, do
czasu niwelacji terenu do poziomu ulicy 1KD-L
obowiņzuje zakaz zabudowy.
5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1,
w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego obowiņzuje:
1) powierzchnia zabudowy maksymalnie 50% powierzchni działki,
2) powierzchnia biologicznie czynna co najmniej
15% powierzchni działki.
6. Na terenie, o którym mowa w ust. 1,
w zakresie obsługi komunikacyjnej obowiņzuje:
1) obsługa komunikacyjna od strony terenów:
1KD-L, 2KD-L, 6KD-D,
2) zapewnienie co najmniej 1 stanowiska postojowego na kaŐde 30 m2 powierzchni usługowej
na terenie działki, nie mniej niŐ 2 stanowiska
postojowe na kaŐdy lokal usługowy.
7. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, pod
wzglňdem akustycznym kwalifikuje siň jako tereny
przeznaczone na cele usługowe.
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8. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie zasad i warunków scaleŊ i podziałów nieruchomoŌci:
1) obowiņzuje powierzchnia działki budowlanej
minimalnie 2000 m2,
2) obowiņzuje szerokoŌń frontu działki budowlanej
minimalnie 30 m,
3) dopuszcza siň wydzielenie działek pod urzņdzenia infrastruktury technicznej niespełniajņcych
parametrów okreŌlonych w pkt 1 i 2.
9. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie stawek procentowych stanowiņcych podstawň okreŌlenia opłaty, o której mowa w art. 36
ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
Nr 80, poz. 717, ze zmianami), obowiņzuje wysokoŌń stawki procentowej 25%.
Rozdział 10
Ustalenia dla terenów usług
§ 27. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku
planu symbolami 1U i 2U ustala siň:
1) przeznaczenie podstawowe: usługi,
2) przeznaczenie uzupełniajņce:
a) parkingi,
b) mała architektura,
c) sieci i urzņdzenia infrastruktury technicznej,
d) ulice wewnňtrzne z placami manewrowymi
i postojowymi,
e) zieleŊ urzņdzona.
2. Dla terenu oznaczonego symbolem 2U dopuszcza siň lokalizacjň stacji paliw.
3. Na terenach, o których mowa w ust. 1,
w zakresie kształtowania zabudowy obowiņzuje:
1) nieprzekraczalna linia zabudowy okreŌlona jak
na rysunku planu w odległoŌci: 6 m ,8 m i 10 m
od linii rozgraniczajņcej,
2) wysokoŌń budynku: maksymalnie 9 m,
3) zabudowa maksymalnie do dwóch kondygnacji
nadziemnych,
4) szerokoŌń elewacji maksymalnie 65 m,
5) dachy o nachyleniu połaci maksymalnie 30o,
6) zakaz stosowania:
a) ogrodzeŊ z prefabrykatów betonowych,
b) okładzin elewacyjnych z tworzyw sztucznych.
4. Na terenach, o których mowa w ust. 1,
w zakresie kształtowania zabudowy dopuszcza siň:
1) ogrodzenia od frontu działki o wysokoŌci maksymalnie 1,5 m, z podmurówkņ pełnņ o wysokoŌci maksymalnie 0,5 m,
2) remonty budynków, które nie spełniajņ warunków okreŌlonych w niniejszym paragrafie.
5. Na terenach, o których mowa w ust. 1,
w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego obowiņzuje:
1) powierzchnia zabudowy maksymalnie 60% powierzchni działki,
2) powierzchnia biologicznie czynna co najmniej
20% powierzchni działki.
6. Na terenach, o których mowa w ust. 1,
w zakresie obsługi komunikacyjnej obowiņzuje:
1) obsługa komunikacyjna od strony terenu 3KD-L,
2) zapewnienie co najmniej 1 stanowiska postojowego na kaŐde 30 m 2 powierzchni usługowej
na terenie działki, nie mniej niŐ 2 stanowiska
postojowe na kaŐdy lokal usługowy.
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7. Tereny, o których mowa w ust. 1, pod
wzglňdem akustycznym kwalifikuje siň jako tereny
przeznaczone na cele usługowe.
8. Na terenach, o których mowa w ust. 1,
w zakresie zasad i warunków scaleŊ i podziałów
nieruchomoŌci:
1) obowiņzuje powierzchnia działki budowlanej
minimalnie 1500 m2,
2) obowiņzuje szerokoŌń frontu działki budowlanej
minimalnie 25 m,
3) dopuszcza siň wydzielenie działek pod urzņdzenia infrastruktury technicznej niespełniajņcych
parametrów okreŌlonych w pkt 1 i 2.
9. Na terenie, o którym mowa w ust. 1,
w zakresie stawek procentowych stanowiņcych
podstawň okreŌlenia opłaty, o której mowa
w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze zmianami), obowiņzuje
wysokoŌń stawki procentowej 25%.

7. Na terenie, o którym mowa w ust. 1,
w zakresie ochrony Ōrodowiska nie dopuszcza siň
inwestycji mogņcych znaczņco oddziaływań na
Ōrodowisko.
8. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie zasad i warunków scaleŊ i podziałów nieruchomoŌci:
1) obowiņzuje powierzchnia działki budowlanej
minimalnie 9300 m2,
2) dopuszcza siň wydzielenie działek pod urzņdzenia infrastruktury technicznej niespełniajņcych
parametrów okreŌlonych w pkt 1 i 2.
9. Na terenie, o którym mowa w ust. 1,
w zakresie stawek procentowych stanowiņcych
podstawň okreŌlenia opłaty, o której mowa
w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze zmianami), obowiņzuje
wysokoŌń stawki procentowej 5%.

Rozdział 11

Ustalenia dla terenów usług sportu i rekreacji

Ustalenia dla terenów usług oświaty

§ 29. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku
planu symbolami 1US, 2US, 3US ustala siň:
1) przeznaczenie podstawowe: tereny usług sportu
i rekreacji,
2) przeznaczenie uzupełniajņce:
a) mieszkanie właŌciciela lub administratora
obiektów,
b) parkingi,
c) ulice wewnňtrzne,
d) obiekty pomocnicze usług sportu (magazyny
sportowe, szatnie, itp.)
e) usługi,
f) mała architektura,
g) zieleŊ urzņdzona.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1,
w zakresie kształtowania zabudowy obowiņzuje:
1) nieprzekraczalna linia zabudowy okreŌlona jak
na rysunku planu,
2) wysokoŌń budynku maksymalnie 8 m,
3) zabudowa maksymalnie do dwóch kondygnacji
nadziemnych,
4) dachy o nachyleniu połaci minimalnie 15o,
maksymalnie 45o.
3. Na terenach, o których mowa w ust. 1,
w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego obowiņzuje powierzchnia
biologicznie czynna co najmniej 80% powierzchni
działki.
4. Na terenach, o których mowa w ust. 1,
w zakresie obsługi komunikacyjnej obowiņzuje:
1) obsługa terenu 1US od terenu: 6KD-D,
2) obsługa terenu 2US od terenu: 11KD-D,
3) obsługa terenu 3US od terenu: 6KD-D,
4) zapewnienie co najmniej 1 stanowiska postojowego na terenie działki na kaŐdych 10 uŐytkowników przewidzianych do jednoczesnego
przebywania wg programu uŐytkowego.
5. Na terenach, o których mowa w ust. 1,
w zakresie stawek procentowych stanowiņcych
podstawň okreŌlenia opłaty, o której mowa
w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze zmianami), obowiņzuje
wysokoŌń stawki procentowej 5%.

§ 28. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku
planu symbolem 1UO ustala siň:
1) przeznaczenie podstawowe: usługi oŌwiaty −
szkoła,
2) przeznaczenie uzupełniajņce:
a) parkingi,
b) mała architektura,
c) sieci i urzņdzenia infrastruktury technicznej,
d) zieleŊ urzņdzona.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1,
w zakresie kształtowania zabudowy obowiņzuje:
1) nieprzekraczalna linia zabudowy okreŌlona jak
na rysunku planu w odległoŌci od 6 m do 8 m
od linii rozgraniczajņcej,
2) wysokoŌń budynku: maksymalnie 12 m,
3) zabudowa maksymalnie do dwóch kondygnacji
nadziemnych,
4) szerokoŌń elewacji maksymalnie 25 m,
5) dachy o nachyleniu połaci minimalnie 30o maksymalnie 45o,
6) zakaz stosowania okładzin elewacyjnych z tworzyw sztucznych.
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1,
w zakresie kształtowania zabudowy dopuszcza siň:
1) ogrodzenia od frontu działki o wysokoŌci maksymalnie 1,8 m, z podmurówkņ pełnņ o wysokoŌci maksymalnie 0,5 m,
2) remonty budynków, które nie spełniajņ warunków okreŌlonych w niniejszym paragrafie.
4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1,
w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego obowiņzuje:
1) powierzchnia zabudowy maksymalnie 50% powierzchni działki,
2) powierzchnia biologicznie czynna co najmniej
30% powierzchni działki.
5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1,
w zakresie obsługi komunikacyjnej obowiņzuje −
obsługa od strony terenu 2KD-L , 11KD-D i 10KD-D.
6. Teren, o którym mowa w ust. 1, pod wzglňdem akustycznym kwalifikuje siň jako teren przeznaczony na cele usługowe − oŌwiatowe.

Rozdział 12
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Rozdział 13

Rozdział 16

Ustalenia dla terenów rolnych

Ustalenia dla wód śródlądowych

§ 30. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku
planu symbolem 1R, 2R, 3R, 4R ustala siň przeznaczenie: teren rolny.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1,
w zakresie kształtowania zabudowy:
1) zakazuje siň budowy budynków,
2) dopuszcza siň obiekty infrastruktury technicznej, w tym stacje bazowe telefonii komórkowej
w odległoŌci nie bliŐszej niŐ 150 m od terenów
mieszkaniowych.
3. Na terenach, o których mowa w ust. 1,
w zakresie stawek procentowych stanowiņcych
podstawň okreŌlenia opłaty, o której mowa
w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze zmianami), obowiņzuje
wysokoŌń stawki procentowej 5%.

§ 33. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku
planu symbolami 1WS, 2WS i 3WS ustala siň przeznaczenie − tereny wód Ōródlņdowych.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, dopuszcza siň przebudowň, modernizacjň i realizacjň
nowych obiektów i urzņdzeŊ hydrotechnicznych
i melioracyjnych oraz obiektów infrastruktury
technicznej pod warunkiem ich zgodnoŌci
z obowiņzujņcymi przepisami szczególnymi.
3. Na terenach, o których mowa w ust. 1,
w zakresie stawek procentowych stanowiņcych
podstawň okreŌlenia opłaty, o której mowa
w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze zmianami), obowiņzuje
wysokoŌń stawki procentowej 5%.

Rozdział 14
Ustalenia dla terenów zieleni parkowej
§ 31. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku
planu symbolem 1ZP ustala siň:
1) przeznaczenie podstawowe: tereny zieleni parkowej,
2) przeznaczenie uzupełniajņce: mała architektura.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1,
w zakresie kształtowania zabudowy obowiņzuje
zakaz:
1) zabudowy kubaturowej
2) lokalizacji sieci i urzņdzeŊ infrastruktury technicznej.
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1,
w zakresie obsługi komunikacyjnej obowiņzuje
obsługa komunikacyjna od terenu 11 KD-D.
4. Teren, o którym mowa w ust. 1, wyznacza
siň do realizacji inwestycji celu publicznego.
5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1,
w zakresie stawek procentowych stanowiņcych
podstawň okreŌlenia opłaty, o której mowa
w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze zmianami), obowiņzuje
wysokoŌń stawki procentowej 5%.
Rozdział 15
Ustalenia dla terenów zieleni
§ 32. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku
planu symbolami 1Z i 2Z ustala siň:
1) przeznaczenie podstawowe: tereny zieleni,
2) przeznaczenie uzupełniajņce:
a) sieci i urzņdzenia infrastruktury technicznej,
b) mała architektura.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1,
w zakresie kształtowania zabudowy obowiņzuje,
zakaz zabudowy kubaturowej.
3. Na terenach, o których mowa w ust. 1,
w zakresie stawek procentowych stanowiņcych
podstawň okreŌlenia opłaty, o której mowa w art.
36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze zmianami), obowiņzuje
wysokoŌń stawki procentowej 5%.

Rozdział 17
Ustalenia dla terenów infrastruktury technicznej
§ 34. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku
planu symbolem 1IE ustala siň przeznaczenie teren
infrastruktury technicznej − elektroenergetyka.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 w zakresie stawek procentowych stanowiņcych podstawň okreŌlenia opłaty, o której mowa w art. 36
ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
Nr 80, poz. 717, ze zmianami), obowiņzuje wysokoŌń stawki procentowej 25%.
Rozdział 18
Ustalenia dla terenów komunikacji
§ 35. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku
planu symbolem 1KS ustala siň:
1) przeznaczenie podstawowe: teren obsługi komunikacji – stacja paliw,
2) przeznaczenie uzupełniajņce:
3) parkingi,
4) mała architektura,
5) sieci i urzņdzenia infrastruktury technicznej,
6) ulice wewnňtrzne z placami manewrowymi
i postojowymi,
7) zieleŊ urzņdzona.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie kształtowania zabudowy obowiņzuje:
1) nieprzekraczalna linia zabudowy okreŌlona jak
na rysunku planu w odległoŌci: 8 m od linii rozgraniczajņcej,
2) wysokoŌń budynku maksymalnie 7 m,
3) zabudowa maksymalnie do dwóch kondygnacji
nadziemnych,
4) szerokoŌń elewacji maksymalnie 25 m,
5) dachy o nachyleniu połaci maksymalnie 30o,
6) układ głównej kalenicy dachu równolegle lub
prostopadle do frontu działki.
7) zakaz stosowania:
a) ogrodzeŊ z prefabrykatów betonowych,
b) okładzin elewacyjnych z tworzyw sztucznych.
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1,
w zakresie kształtowania zabudowy dopuszcza siň:
1) ogrodzenia o wysokoŌci maksymalnie 1,5 m od
frontu działki,
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2) ogrodzenia z podmurówkņ pełnņ o wysokoŌci
maksymalnie 0,5 m.
4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1,
w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego obowiņzuje:
1) powierzchnia zabudowy maksymalnie 60% powierzchni działki,
2) powierzchnia biologicznie czynna co najmniej
20% powierzchni działki.
5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1,
w zakresie obsługi komunikacyjnej obowiņzuje:
1) obsługa terenu od strony terenu 3KD-L poprzez
teren 2U,
2) zapewnienie co najmniej 1 stanowiska postojowego na kaŐde 30 m2 powierzchni usługowej
na terenie działki, nie mniej niŐ 2 stanowiska
postojowe na kaŐdy lokal usługowy.
6. Teren, o którym mowa w ust. 1, pod wzglňdem akustycznym kwalifikuje siň jako teren przeznaczony na cele usługowe.
7. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie ochrony Ōrodowiska dopuszcza siň inwestycje mogņco znaczņco oddziaływań na Ōrodowisko.
8. Na terenie, o którym mowa w ust. 1,
w zakresie zasad i warunków scaleŊ i podziałów
nieruchomoŌci:
1) obowiņzuje powierzchnia działki budowlanej
minimalnie 1500 m2,
2) obowiņzuje szerokoŌń frontu działki budowlanej
minimalnie 25 m,
3) dopuszcza siň wydzielenie działek pod urzņdzenia infrastruktury technicznej niespełniajņcych
parametrów okreŌlonych w pkt 1 i 2.
9. Na terenie, o którym mowa w ust. 1,
w zakresie stawek procentowych stanowiņcych
podstawň okreŌlenia opłaty, o której mowa
w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze zmianami), obowiņzuje
wysokoŌń stawki procentowej 25%.
§ 36. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku
planu symbolem 2KS ustala siň przeznaczenie:
teren obsługi komunikacji − parking.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1,
w zakresie stawek procentowych stanowiņcych
podstawň okreŌlenia opłaty, o której mowa
w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze zmianami), obowiņzuje
wysokoŌń stawki procentowej 5%.
§ 37. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku
planu symbolem 1KD-G ustala siň przeznaczenie:
teren rezerwy dla poszerzenia ulicy głównej.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania
ładu przestrzennego obowiņzuje: szerokoŌń w liniach rozgraniczajņcych: jak na rysunku planu minimum 5 m, maksymalnie 7 m.
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania
ładu przestrzennego dopuszcza siň:
1) ŌcieŐki rowerowe,
2) elementy wyposaŐenia ulicy,
3) pasy zieleni przyulicznej w zaleŐnoŌci od lokalnych uwarunkowaŊ.
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4. Teren, o którym mowa w ust. 1, wyznacza
siň do realizacji inwestycji celu publicznego.
5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie zasad i warunków scalania i podziału nieruchomoŌci obowiņzuje podział zgodnie z liniami
rozgraniczajņcymi.
6. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 w zakresie stawek procentowych stanowiņcych podstawň okreŌlenia opłaty, o której mowa w art. 36
ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
Nr 80, poz. 717, ze zmianami), obowiņzuje wysokoŌń stawki procentowej 25%.
§ 38. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku
planu symbolami od 1KD-L, 2KD-L, 3KD-L ustala
siň przeznaczenie ulica lokalna.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1,
w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego obowiņzuje:
1) szerokoŌń w liniach rozgraniczajņcych: jak na
rysunku planu:
a) dla terenu 1KD-L: minimalnie 12 m, maksymalnie 16 m,
b) dla terenu 2KD-L: minimalnie 9 m, maksymalnie 14,5 m,
c) dla terenu 3KD-L: 14 m,
2) obustronny chodnik.
3. Na terenach, o których mowa w ust. 1,
w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego dopuszcza siň:
1) miejsca postojowe,
2) ŌcieŐki rowerowe,
3) elementy wyposaŐenia ulicy,
4) pasy zieleni przyulicznej w zaleŐnoŌci od lokalnych uwarunkowaŊ.
4. Tereny, o których mowa w ust. 1, wyznacza
siň do realizacji inwestycji celu publicznego.
5. Na terenach, o których mowa w ust. 1,
w zakresie zasad i warunków scalania i podziału
nieruchomoŌci
obowiņzuje
podział
zgodnie
z liniami rozgraniczajņcymi.
6. Na terenach, o których mowa w ust. 1 w zakresie stawek procentowych stanowiņcych podstawň okreŌlenia opłaty, o której mowa w art. 36
ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
Nr 80, poz. 717, ze zmianami), obowiņzuje wysokoŌń stawki procentowej 25%.
§ 39. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku
planu symbolami od 1KD-D, 2KD-D, 3KD-D, 4KD-D,
5KD-D, 6KD-D, 7KD-D, 8KD-D, 9KD-D, 10KD-D,
11KD-D, 12KD-D, 13KD-D, 14KD-D, 15KD-D, 16KDD, 17KD-D, 18KD-D, 19KD-D, 20KD-D, 21KD-D,
22KD-D ustala siň przeznaczenie − ulica dojazdowa.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania
ładu przestrzennego obowiņzuje szerokoŌń w liniach rozgraniczajņcych:
1) dla terenu 1KD-D – 15 m,
2) dla terenów 2KD-D, 4KD-D – 11.8 m,
3) dla terenów 3KD-D, 5KD-D, 7KD-D, 8KD-D,
13KD-D, 15KD-D, 16KD-D, 17KD-D, 18KD-D,
19KD-D – 12 m,
4) dla terenów 6KD-D, 9KD-D – 10 m,
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5) dla terenu 10-KD-D – 8 m,
6) dla terenu 11KD-D – minimalnie 9,5 m, maksymalnie 11 m,
7) dla terenu 12KD-D – minimalnie 4,4 m, maksymalnie 5 m,
8) dla terenu 14KD-D – minimalnie 6 m, maksymalnie 13 m,
9) dla terenu 20KD-D – minimalnie 9 m, maksymalnie 12,5 m,
10) dla terenu 21KD-D – minimalnie 9 m, maksymalnie 10 m,
11) dla terenu 22KD-D – minimalnie 7,4 m, maksymalnie 8,2 m.
3. Na terenach, o których mowa w ust. 1,
w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego dopuszcza siň:
1) miejsca postojowe,
2) elementy wyposaŐenia ulicy,
3) ŌcieŐki rowerowe,
4) pasy zieleni przyulicznej w zaleŐnoŌci od lokalnych uwarunkowaŊ.
4. Na terenach, o których mowa w ust. 1, wyznacza siň do realizacji inwestycji celu publicznego.
5. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w
zakresie zasad i warunków scalania i podziału nieruchomoŌci obowiņzuje podział zgodnie z liniami
rozgraniczajņcymi.
6. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w
zakresie stawek procentowych stanowiņcych podstawň okreŌlenia opłaty, o której mowa w art. 36
ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
Nr 80, poz. 717, ze zmianami), obowiņzuje wysokoŌń stawki procentowej 25%.
§ 40. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku
planu symbolami od 1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW,
5KDW ustala siň przeznaczenie ulica wewnňtrzna.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w
zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania
ładu przestrzennego obowiņzuje:
1) szerokoŌń w liniach rozgraniczajņcych minimalnie 5 m, maksymalnie 8 m,
2) ulica jednoprzestrzenna.
3. Na terenach, o których mowa w ust. 1,
w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego dopuszcza siň:
1) miejsca postojowe,
2) elementy wyposaŐenia ulicy.
4. Na terenach, o których mowa w ust. 1,
w zakresie zasad i warunków scalania i podziału
nieruchomoŌci
obowiņzuje
podział
zgodnie
z liniami rozgraniczajņcymi.
5. Na terenach, o których mowa w ust. 1,
w zakresie stawek procentowych stanowiņcych
podstawň okreŌlenia opłaty, o której mowa w art.
36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U. Nr 80, poz. 717, ze zmianami,) obowiņzuje wysokoŌń stawki procentowej 25%.
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§ 41. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku
planu symbolem 1KDPJ ustala siň przeznaczenie
ciņg pieszo-jezdny.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania
ładu przestrzennego obowiņzuje:
1) szerokoŌń w liniach rozgraniczajņcych minimalnie 3 m,
2) ulica jednoprzestrzenna.
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania
ładu przestrzennego dopuszcza siň:
1) elementy wyposaŐenia ulicy,
2) zagospodarowanie zieleniņ niskņ w zaleŐnoŌci
od lokalnych uwarunkowaŊ.
4. Teren, o którym mowa w ust. 1 ustala siň
do realizacji inwestycji celu publicznego.
5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie zasad i warunków scalania i podziału nieruchomoŌci obowiņzuje podział zgodnie z liniami
rozgraniczajņcymi.
6. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie stawek procentowych stanowiņcych podstawň okreŌlenia opłaty, o której mowa w art. 36
ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze zmianami), obowiņzuje
wysokoŌń stawki procentowej 25%.
§ 42. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku
planu symbolem 1KR, 2KR ustala siň przeznaczenie droga transportu rolnego.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania
ładu przestrzennego obowiņzuje szerokoŌń w liniach rozgraniczajņcych minimalnie 4 m.
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie zasad i warunków scalania i podziału nieruchomoŌci obowiņzuje podział zgodnie z liniami
rozgraniczajņcymi.
4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie stawek procentowych stanowiņcych podstawň okreŌlenia opłaty, o której mowa w art. 36
ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
Nr 80, poz. 717, ze zmianami), obowiņzuje wysokoŌń stawki procentowej 25%.
DZIAŁ III
USTALENIA KOŃCOWE
§ 43. Wykonanie uchwały powierza siň Burmistrzowi Miasta OleŌnicy.
§ 44. Uchwała wchodzi w Őycie po upływie
30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym
Województwa DolnoŌlņskiego.
Przewodniczņcy Rady Miasta:
Ryszard Zelinka
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Poz. 719
Załącznik nr 1 do uchwały nr IV/
/29/2011 Rady Miasta Oleśnica
z dnia 25 stycznia 2011 r.
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Załącznik nr 2 do uchwały nr IV/
/29/2011 Rady Miasta Oleśnica
z dnia 25 stycznia 2011 r.
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Załącznik nr 3 do uchwały nr IV/
/29/2011 Rady Miasta Oleśnica
z dnia 25 stycznia 2011 r.
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UCHWAŁA NR III/19/10
RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE
z dnia 30 grudnia 2010 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla zachodniej części miasta Żmigród
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorzņdzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) oraz art.20
ust. 1 i art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze zm.) oraz w zwiņzku
z uchwałņ nr VI/34/07 z dnia 30 marca 2007 r.
w sprawie przystņpienia do sporzņdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla zachodniej czňŌci miasta ŏmigród, po stwierdzeniu zgodnoŌci ze Studium uwarunkowaŊ
i kierunków zagospodarowania przestrzennego
przyjňtego uchwałņ nr XII/73/07 Rady Miejskiej
w ŏmigrodzie z dnia 27 wrzeŌnia 2007 r., zmienione uchwałņ nr XXV/154/08 Rady Miejskiej
w ŏmigrodzie z dnia 22 grudnia 2008 r., Rada Miejska w ŏmigrodzie uchwala, co nastňpuje:
DZIAŁ I
USTALENIA OGÓLNE
Rozdział 1
Zakres obowiązywania planu
§ 1. Uchwala siň miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla zachodniej czňŌci miasta ŏmigród, zwany dalej planem, obejmujņcy
obszar w granicach przedstawionych na rysunku
planu stanowiņcym załņcznik nr 1 do niniejszej
uchwały.
§ 2. 1. OkreŌlenia stosowane w uchwale oznaczajņ:
1) plan – naleŐy przez to rozumień miejscowy
plan
zagospodarowania
przestrzennego,
o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały;
2) linia rozgraniczajņca − linia oddzielajņca poszczególne tereny o róŐnym przeznaczeniu lub
róŐnych zasadach zagospodarowania;
3) obowiņzujņca linia zabudowy – linia wyznaczona na rysunku planu i okreŌlona w niniejszej uchwale dla danego terenu, wyznaczajņca
połoŐenie Ōciany budynku, dopuszcza siň:
a) cofniňcie Ōciany znajdujņcej siň przy tej linii
na co najwyŐej 30% jej szerokoŌci;
b) przekroczenie tej linii przez elementy budynku na trwale zwiņzane z konstrukcjņ
i funkcjņ budynku niezwiņzane z gruntem
powyŐej pierwszej kondygnacji;
c) przekroczenie przez elementy takie jak: tarasy, schody i pochylnie;
4) nieprzekraczalna linia zabudowy – linia wyznaczona na rysunku planu i okreŌlona
w niniejszej uchwale dla danego terenu, której
nie moŐe przekroczyń Őaden element budynku;
5) szerokoŌń elewacji – całkowita szerokoŌń bryły
budynku od strony frontu działki;

6) wysokoŌń budynku – wysokoŌń mierzona od
poziomu terenu przy najniŐej połoŐonym wejŌciu do budynku lub jego czňŌci pierwszej
kondygnacji nadziemnej budynku, jeŐeli wejŌcie do budynku jest połoŐone powyŐej poziomu pierwszej kondygnacji nadziemnej, do
najwyŐej połoŐonej górnej powierzchni dachu;
7) główna kalenica dachu – kalenica równoległa
do osi podłuŐnej budynku, dla dachu kopertowego i dachu o nachyleniu połaci mniejszym niŐ 10°, oŌ podłuŐna budynku;
8) przeznaczenie terenu – kategorie form zagospodarowania lub działalnoŌci lub grupy tych
kategorii, które jako jedyne sņ dopuszczone
w danym terenie;
9) przeznaczenie podstawowe terenu – jest to
czňŌń przeznaczenia terenu, która powinna
dominowań w danym terenie w sposób okreŌlony w ustaleniach planu;
10) przeznaczenie uzupełniajņce terenu – jest to
czňŌń przeznaczenia terenu lub obiektu, która
uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe w sposób okreŌlony w ustaleniach
planu;
11) zabudowa mieszkaniowa mieszana – przeznaczenie terenu, w ramach którego moŐliwe jest
wznoszenie budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub małych domów mieszkalnych;
12) małe domy mieszkalne – budynki mieszkalne
w formie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej do 6 lokali mieszkalnych, o gabarytach
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
13) opłata planistyczna – procent wzrostu wartoŌci nieruchomoŌci wyraŐajņcy opłatň, o której
mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca
2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze
zmianami);
14) usługi podstawowe – działalnoŌci usług drobnych takich jak: handel, gastronomia, usługi
zdrowotne, finanse itp.;
15) ulica jednoprzestrzenna – ulica lub ciņg pieszo-rowerowy o nawierzchni kształtowanej jako jedna płaszczyzna z zachowaniem spadków
niezbňdnych dla odprowadzania Ōcieków
deszczowych;
16) uchwała – niniejsza uchwała.
§ 3. 1. Integralnņ czňŌciņ planu jest:
1) rysunek planu w skali 1 : 2000 stanowiņcy załņcznik nr 1 do niniejszej uchwały;
2) rozstrzygniňcie o sposobie rozpatrzenia uwag
wniesionych do projektu planu stanowi załņcznik nr 2 do niniejszej uchwały;
3) rozstrzygniňcie o sposobie realizacji, zapisanych
w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które naleŐņ do zadaŊ własnych
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gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych stanowi załņcznik nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. 1. Nastňpujņce oznaczenia graficzne na
rysunku planu sņ obowiņzujņcymi ustaleniami
planu:
1) granica obszaru objňtego planem;
2) linie rozgraniczajņce tereny;
3) symbole terenów;
4) obowiņzujņce linie zabudowy;
5) nieprzekraczalne linie zabudowy;
6) strefa „K” ochrony krajobrazu kulturowego;
7) obiekty wpisane do gminnej ewidencji zabytków;
8) stanowiska archeologiczne znajdujņce siň
w ewidencji zabytków;
9) przeznaczenia terenów.
2. Nastňpujņce oznaczenia graficzne na rysunku planu sņ oznaczeniami wynikajņcymi z przepisów odrňbnych:
1) teren zamkniňty;
2) granica parku krajobrazowego „Dolina Baryczy”;
3) granica projektowanego specjalnego obszaru
ochrony siedlisk Natura 2000 „Ostoja nad Baryczņ”;
4) granica 50 metrowej strefy wzdłuŐ wałów rzek;
5) stanowiska gatunków ptaków chronionych
rzadkich i bardzo rzadkich o stałych miejscach
gniazdowania;
6) granica obszaru górniczego;
7) granica terenu górniczego;
8) odwiert zlikwidowany;
9) stanowiska archeologiczne wpisane do rejestru
zabytków.
3. Pozostałe oznaczenia graficzne na rysunku
planu majņ charakter informacyjny.
§ 5. 1. Ustala siň przeznaczenia terenów:
1) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – MN;
2) teren zabudowy mieszkaniowej mieszanej –
MM;
3) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług – MN/U;
4) teren usług – U;
5) teren usług z dopuszczeniem obiektów produkcyjnych, składów i magazynów – U/P;
6) teren usług z dopuszczeniem zieleni urzņdzonej – U/ZP;
7) teren obiektów produkcyjnych, składów
i magazynów z dopuszczeniem usług – P/U;
8) teren rolniczy – R;
9) teren zieleni – Z;
10) teren wód powierzchniowych – WS;
11) teren infrastruktury technicznej – elektroenergetyka – E;
12) teren urzņdzeŊ zaopatrzenia w wodň – W;
13) teren oczyszczalni Ōcieków – K;
14) teren obiektów składowania odpadów – O;
15) teren parkingów – KP;
16) teren drogi publicznej klasy ekspresowej – KD-S;
17) teren drogi publicznej klasy głównej – KD-G;
18) teren drogi publicznej klasy zbiorczej – KD-Z;
19) teren drogi publicznej klasy lokalnej – KD-L;
20) teren drogi publicznej klasy dojazdowej – KD-D;
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21) teren drogi wewnňtrznej – KDW;
22) teren kolejowy – Tk.
2. Na kaŐdym z terenów zakazuje siň przeznaczeŊ innych niŐ te, które sņ dla niego ustalone
w planie.
Rozdział 2
Ustalenia w zakresie zasad zagospodarowania
terenu i kształtowania zabudowy
§ 6. 1. Na obszarze objňtym planem, o ile
przepisy działu II nie stanowiņ inaczej, obowiņzuje:
1) obowiņzujņca linia zabudowy okreŌlona jak na
rysunku planu;
2) nieprzekraczalna linia zabudowy okreŌlona jak
na rysunku planu;
3) wysokoŌń obiektów budowlanych wraz z urzņdzeniami budowlanymi do 30 m.
§ 7. 1. Na obszarze objňtym planem, o ile
przepisy działu II nie stanowiņ inaczej, dopuszcza
siň:
1) lokalizacjň urzņdzeŊ budowlanych;
2) przebudowň budynków niespełniajņcych wymagaŊ okreŌlonych w niniejszym planie;
3) rozbudowň budynków niespełniajņcych wymagaŊ okreŌlonych w niniejszym planie, o nie
wiňcej niŐ 20% ich powierzchni zabudowy,
z zachowaniem linii zabudowy okreŌlonej
w dziale II;
4) wydzielanie ulic wewnňtrznych o szerokoŌci nie
mniejszej niŐ 10 m.
§ 8. Na obszarze objňtym planem obowiņzujņca linia zabudowy stanowi nieprzekraczalnņ liniň
zabudowy dla budynków gospodarczych lub garaŐowych.
Rozdział 3
Ustalenia w zakresie ochrony środowiska
§ 9. 1. Na obszarze objňtym planem, o ile
przepisy działu II nie stanowiņ inaczej, w zakresie
ochrony Ōrodowiska obowiņzuje:
1) tymczasowe gromadzenie w pojemnikach odpadów komunalnych powstałych jedynie na terenie;
2) gromadzenie i usuwanie odpadów komunalnych na zasadach okreŌlonych w przepisach
szczególnych oraz gminnych przepisach porzņdkowych;
3) zakazuje siň przedsiňwziňń mogņcych znaczņco
oddziaływań na Ōrodowisko, wymagajņcych
i mogņcych wymagań sporzņdzenia raportu
o oddziaływaniu na Ōrodowisko z wyłņczeniem
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
i dróg publicznych.
§ 10. 1. Na obszarze objňtym planem, pod
wzglňdem akustycznym kwalifikuje siň:
1) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
2) teren zabudowy mieszkaniowej mieszanej, jako
teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;
3) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
z dopuszczeniem usług, jako teren mieszkaniowo-usługowy.
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§ 11. W granicach parku krajobrazowego Dolina Baryczy wskazanych na rysunku planu obowiņzujņ ograniczenia wynikajņce z przepisów odrňbnych.
§ 12. W granicach obszaru Natura 2000 wskazanych na rysunku planu obowiņzujņ ograniczenia
wynikajņce z przepisów odrňbnych.
Rozdział 4
Ustalenia w zakresie ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytków
§ 13. 1. Ustala siň strefň „K” ochrony krajobrazu kulturowego, oznaczonņ jak na rysunku planu.
2. W strefie, o której jest mowa w ust. 1, w zakresie wymogów konserwatorskich obowiņzuje:
1) staranne wpisanie nowej zabudowy w krajobraz
kulturowy oraz jej realizacja w nawiņzaniu do
zasad kształtowania obiektów o tradycyjnych,
lokalnych formach; obowiņzuje zabudowa niewysoka ze stromymi dachami, krytymi dachówkņ w kolorze ceglastym lub blachņ dachówkowņ
w kolorze ceglastym matowym;
2) zachowanie i wyeksponowanie historycznego
układu przestrzennego (tj. rozplanowanie dróg,
ulic, placów, przebieg linii zabudowy, kompozycjň wnňtrz urbanistycznych, kompozycjň historycznej zieleni) oraz poszczególnych elementów
tego układu (tj. historyczne nawierzchnie ulic,
placów i chodników, historyczne obiekty techniczne, zabudowň, małņ architekturň i zieleŊ);
3) podjňcie działaŊ odtworzeniowych i rewaloryzacyjnych, zarówno w przypadku przyrodniczych elementów krajobrazu, jak i w stosunku
do historycznej struktury technicznej, instalacji
wodnych, sieci komunikacyjnych oraz obiektów
zabytkowych znajdujņcych siň w wojewódzkiej
i gminnej ewidencji zabytków;
4) uzgodnienie wszelkich inwestycji z DolnoŌlņskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków
we Wrocławiu.
§ 14. 1. Ustala siň ochronň konserwatorskņ
stanowisk archeologicznych wpisanych do rejestru
zabytków:
1) osada i punkt osadniczy – 50/1/72-27, o nr rejestru 171/Arch/1965;
2) osada – 51/2/72-27, o nr rejestru 172/Arch/1965;
3) cmentarzysko i punkt osadniczy – 157/10/72-27,
o nr rejestru 568/Arch/1971, zgodnie z przepisami odrňbnymi.
§ 15. 1. Ustala siň ochronň konserwatorskņ
obiektów zabytkowych i obszarów oznaczonych na
rysunku planu, wpisanych do gminnej ewidencji
zabytków:
1) obszar historycznego układu urbanistycznego
miasta ŏmigród wraz z przedmieŌciami;
2) zespół budynków PKP:
a) dom mieszkalny – tereny PKP,
b) budynek gospodarczy – tereny PKP;
3) zespół kolejki wņskotorowej:
a) lokomotywownia, ob. dom mieszkalny,
b) wagonownia i warsztat, ob. dom mieszkalny;
2. Dla obiektów, o których mowa w ust. 1,
w zakresie wymogów konserwatorskich:
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1) obowiņzuje zachowanie lub odtworzenie historycznej bryły, kształtu i geometrii dachu oraz
zastosowane tradycyjnych materiałów budowlanych, w tym rodzaj, typ i kolor pokrycia dachowego;
2) dopuszcza siň rozbudowň obiektu pod warunkiem, Őe po rozbudowie budynek bňdzie tworzył
spójnņ kompozycjň z istniejņcņ czňŌciņ;
3) stosowanie historycznego pokrycia dachowego
właŌciwego dla danego obiektu;
4) stosowanie stolarki okiennej i drzwiowej nawiņzujņcej do historycznej stolarki właŌciwej dla
danego obiektu;
5) zachowanie proporcji otworów okiennych
i drzwiowych oraz ich rozmieszczenia.
6) obowiņzuje zachowanie oryginalnej elewacji
z ich wystrojem architektonicznym;
7) obowiņzuje kolorystyka nawiņzujņca do stosowanej w przeszłoŌci;
8) obowiņzuje uzgodnienie remontów, przebudów, rozbudów, nadbudów i rozbiórek z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
§ 16. 1. Ustala siň ochronň konserwatorskņ
stanowisk archeologicznych oznaczonych na rysunku planu, wpisanych do gminnej ewidencji
zabytków:
1) Ōlad osadnictwa – 56/8/72-27;
2) Ōlad osadnictwa – 60/12/72-27;
3) punkt osadniczy – 90/43/72-27;
4) cmentarzysko ciałopalne, cmentarzysko, Ōlad
osadnictwa, punkt osadniczy – 148/1/72-27;
5) osada, Ōlad osadnictwa – 149/2/72-27;
6) cmentarzysko, Ōlad osadnictwa, punkt osadniczy – 150/3/72-27;
7) cmentarzysko szkieletowe, punkt osadniczy –
156/9/72-27;
8) Ōlad osadnictwa, punkt osadniczy – 162/15/72-27;
9) punkt osadniczy, Ōlad osadnictwa – 163/16/72-27;
10) punkt osadniczy, Ōlad osadnictwa – 164/17/72-27;
11) Ōlad osadnictwa, punkt osadniczy – 165/18/72-27;
12) punkt osadniczy, Ōlad osadnictwa – 166/19/72-27;
13) osada, Ōlad osadnictwa – 167/20/72-27;
14) punkt osadniczy – 168/21/72-27;
15) punkt osadniczy, Ōlad osadnictwa – 169/22/72-27;
16) Ōlad osadnictwa – 172/25/72-27;
17) punkt osadniczy – 173/26/72-27;
18) Ōlad osadnictwa – 174/27/72-27;
19) Ōlad osadnictwa, punkt osadniczy – 175/28/72-27;
20) punkt osadniczy – 180/33/72-27;
21) Ōlad osadnictwa, punkt osadniczy – 181/34/72-27.
2. Dla stanowisk archeologicznych, o których
mowa w ust. 1, oraz w ich bezpoŌrednim sņsiedztwie obowiņzuje:
1) dla wszelkich zamierzeŊ inwestycyjnych zwiņzanych z pracami ziemnymi, przeprowadzenie
ratowniczych badaŊ archeologicznych i wykopaliskowych (w uzasadnionych przypadkach
wyprzedzajņcych), przez uprawnionego archeologa, historyka architektury i odpowiednie zespoły badawcze na koszt Inwestora, za pozwoleniem konserwatorskim na prace archeologiczne i wykopaliskowe;
2) pozwolenie, o którym mowa w pkt 1, naleŐy
uzyskań przed uzyskaniem pozwolenia na budowň, a dla robót niewymagajņcych pozwolenia na budowň − przed realizacjņ inwestycji, tj.
przed uzyskaniem zaŌwiadczenia potwierdzajņ-
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cego akceptacjň przyjňcia zgłoszenia wykonywania robót budowlanych.
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3) wydzielenie działek pod infrastrukturň technicznņ;

Rozdział 5

DZIAŁ II

Zasady obsługi w zakresie komunikacji
i infrastruktury technicznej

USTALENIA DLA TERENÓW

§ 17. 1. Na obszarze objňtym planem, o ile przepisy działu II nie stanowiņ inaczej, w zakresie zasad
obsługi infrastruktury technicznej obowiņzuje:
1) dostawa wody z sieci wodociņgowej;
2) odprowadzenie Ōcieków do sieci kanalizacyjnej
z zastrzeŐeniem ust. 2 pkt 1;
3) odprowadzanie wód deszczowych do sieci kanalizacji lub retencjonowanie;
4) zaopatrzenie w energiň elektrycznņ z sieci elektroenergetycznych;
5) skablowanie w ziemi napowietrznych linii energetycznych;
6) dostawa gazu z rozdzielczej sieci gazowej;
7) rozbudowa sieci rozdzielczej na tereny przeznaczone pod zabudowň wyznaczone planem;
8) lokalizacja nowych inwestycji, w zakresie realizacji
sieci infrastruktury technicznej, w liniach rozgraniczajņcych ulic z zastrzeŐeniem ust. 2 pkt 2.
2. Na obszarze objňtym planem, o ile przepisy
działu II nie stanowiņ inaczej, w zakresie zasad
obsługi infrastruktury technicznej dopuszcza siň:
1) dla nowej zabudowy do czasu wybudowania
sieci kanalizacyjnej odprowadzanie Ōcieków do
zbiorników bezodpływowych lub przydomowej
oczyszczalni Ōcieków;
2) odstňpstwo od zasady, o której mowa w ust. 1
pkt 8, wyłņcznie wtedy, gdy nie ma technicznej
moŐliwoŌci realizacji tych ustaleŊ.
3. Na obszarze objňtym planem, w zakresie
rozbudowy i budowy systemu komunikacji obowiņzuje:
1) lokalizacja garaŐy i miejsc postojowych na
działkach budowlanych, na których lokalizowana jest inwestycja;
2) dla budynków w zabudowie jednorodzinnej,
urzņdzenie minimum dwa miejsca postojowe
na kaŐdy dom;
3) dla małych domów mieszkalnych, urzņdzenie
minimum 1,5 miejsca postojowego na kaŐde
mieszkanie;
4) dla budynków usługowych i powierzchni przeznaczonych pod usługi, urzņdzenie nie mniej niŐ
2 miejsca postojowe na 100 m² powierzchni
uŐytkowej budynku, nie mniej niŐ 2 miejsca;
5) dla budynków produkcyjnych, składów i magazynów oraz powierzchni przeznaczonych pod
produkcjň, składy i magazyny, urzņdzenie nie
mniej niŐ 5 miejsc postojowych na 1000 m² powierzchni uŐytkowej budynku, nie mniej niŐ
2 miejsca postojowe.
Rozdział 6
Zasady dotyczące łączenia i podziału
nieruchomości
§ 18. 1. Na obszarze objňtym planem, dopuszcza siň bez zachowania zasad okreŌlonych
w przepisach działu II:
1) podziały w celu regulacji granic działek;
2) podziały w celu poszerzenia nieruchomoŌci;

Rozdział 7
Ustalenia dla terenów zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej
§ 19. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku
planu symbolami: od 1MN do 5MN ustala siň:
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) przeznaczenie uzupełniajņce: usługi podstawowe, zajmujņce do 30% powierzchni uŐytkowej
budynku mieszkalnego lub do 25% powierzchni
zabudowy w przypadku lokalizacji w odrňbnym
budynku usługowym.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1,
w zakresie kształtowania zabudowy obowiņzuje:
1) kształtowanie budynków – jako wolno stojņce;
2) wysokoŌń budynku: do 9 m;
3) zakaz stosowania:
a) ogrodzeŊ z prefabrykatów betonowych,
b) lukarn i facjat dachowych o powierzchni
wiňkszej niŐ połowa połaci dachu,
c) sidingu;
4) dachy dwuspadowe, o symetrycznym kņcie
nachylenia połaci od 35º do 45º.
5) pokrycie dachówkņ lub materiałem dachówkopodobnym w kolorze ceglastym.
3. Na terenach, o których mowa w ust. 1,
w zakresie kształtowania zabudowy dopuszcza siň:
1) ogrodzenia od frontu działki o wysokoŌci do
1,5 m, aŐurowoŌci min. 40%, z podmurówkņ
pełnņ do 0,5 m;
2) na działce budowlanej budynek garaŐowy lub
gospodarczy wolno stojņcy, o powierzchni zabudowy do 50 m², wysokoŌci do 6 m, z dachem
dwuspadowym o kņcie nachylenia połaci od 30°
do 45° i pokryciu jak dla budynku mieszkalnego;
dopuszcza siň dachy jednospadowe;
3) obiekty małej architektury.
4. Na terenach, o których mowa w ust. 1,
w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego obowiņzuje:
1) powierzchnia zabudowy do 30% powierzchni
działki;
2) powierzchnia biologicznie czynna co najmniej
50% powierzchni działki.
5. Na terenach, o których mowa w ust. 1,
w zakresie obsługi komunikacyjnej:
1) obowiņzuje obsługa komunikacyjna od przyległych ulic publicznych lub ulic wewnňtrznych;
2) dopuszcza siň wydzielenie dróg wewnňtrznych
o szerokoŌci od 6 m do 9 m, dla których obowiņzuje nieprzekraczalna linia zabudowy w odległoŌci 6 m od granicy wydzielonej drogi wewnňtrznej.
6. Na terenach, o których mowa w ust. 1,
w zakresie zasad i warunków łņczenia i podziałów
nieruchomoŌci dla nowych działek obowiņzuje:
1) powierzchnia działki budowlanej od 1000 m² do
1500 m²;
2) szerokoŌń frontu działki budowlanej od 22 m.
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7. Na terenach, o których mowa w ust. 1,
obowiņzuje wysokoŌń opłaty planistycznej 25%.
§ 20. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku
planu symbolami: od 6MN do 21MN ustala siň:
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) przeznaczenie uzupełniajņce: usługi podstawowe, zajmujņce do 30% powierzchni uŐytkowej
budynku mieszkalnego lub do 25% powierzchni
zabudowy w przypadku lokalizacji w odrňbnym
budynku usługowym.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1,
w zakresie kształtowania zabudowy obowiņzuje:
1) kształtowanie budynków – jako wolno stojņce;
2) wysokoŌń budynku: do 9 m;
3) zakaz stosowania:
a) ogrodzeŊ z prefabrykatów betonowych,
b) lukarn i facjat dachowych o powierzchni
wiňkszej niŐ połowa połaci dachu,
c) sidingu;
4) dachy dwuspadowe, o symetrycznym kņcie
nachylenia połaci od 35º do 45º.
5) pokrycie dachówkņ lub materiałem dachówkopodobnym w kolorze ceglastym.
3. Na terenach, o których mowa w ust. 1,
w zakresie kształtowania zabudowy dopuszcza siň:
1) ogrodzenia od frontu działki o wysokoŌci do
1,5 m, aŐurowoŌci min. 40%, z podmurówkņ
pełnņ do 0,5 m;
2) na działce budowlanej budynek garaŐowy lub
gospodarczy wolno stojņcy, o powierzchni zabudowy do 50 m², wysokoŌci do 6 m, z dachem
dwuspadowym o kņcie nachylenia połaci od 30°
do 45° i pokryciu jak dla budynku mieszkalnego;
dopuszcza siň dachy jednospadowe;
3) obiekty małej architektury.
4. Na terenach, o których mowa w ust. 1,
w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego obowiņzuje:
1) powierzchnia zabudowy do 30% powierzchni
działki;
2) powierzchnia biologicznie czynna co najmniej
50% powierzchni działki.
5. Na terenach, o których mowa w ust. 1,
w zakresie obsługi komunikacyjnej:
1) obowiņzuje obsługa komunikacyjna od przyległych ulic publicznych lub ulic wewnňtrznych;
2) dopuszcza siň wydzielenie dróg wewnňtrznych
o szerokoŌci od 6 m do 9 m, dla których obowiņzuje nieprzekraczalna linia zabudowy w odległoŌci 6 m od granicy wydzielonej drogi wewnňtrznej.
6. Na terenach, o których mowa w ust. 1,
w zakresie zasad i warunków łņczenia i podziałów
nieruchomoŌci dla nowych działek obowiņzuje:
1) powierzchnia działki budowlanej od 800 m² do
1500 m²;
2) szerokoŌń frontu działki budowlanej od 21 m.
7. Na terenach oznaczonych na rysunku planu
symbolami: 7MN, 8MN,, 9MN, 10MN, 11MN,
12MN, 18MN, 19MN, 20MN, 21MN obowiņzuje
zakaz zabudowy do czasu realizacji sieci wodociņgowej, kanalizacyjnej i energetycznej.
8. Na terenach, o których mowa w ust. 1,
obowiņzuje wysokoŌń opłaty planistycznej 25%.
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Rozdział 8

Ustalenia dla terenów zabudowy mieszkaniowej
mieszanej
§ 21. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku
planu symbolami: 1MM i 2MM ustala siň:
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa mieszana;
2) przeznaczenie uzupełniajņce: usługi podstawowe, zajmujņce do 30% powierzchni uŐytkowej
budynku mieszkalnego lub do 25% powierzchni
zabudowy w przypadku lokalizacji w odrňbnym
budynku usługowym.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1,
w zakresie kształtowania zabudowy obowiņzuje:
1) kształtowanie budynków – jako wolno stojņce;
2) wysokoŌń budynku: do 12 m;
3) zakaz stosowania:
a) ogrodzeŊ z prefabrykatów betonowych,
b) lukarn i facjat dachowych o powierzchni
wiňkszej niŐ połowa połaci dachu,
c) sidingu;
4) dachy o kņcie nachylenia połaci od 35º do 45º;
5) pokrycie dachówkņ lub materiałem dachówkopodobnym w kolorze ceglastym.
3. Na terenach, o których mowa w ust. 1,
w zakresie kształtowania zabudowy dopuszcza siň:
1) ogrodzenia od frontu działki o wysokoŌci do 1,5 m,
aŐurowoŌci min. 40%, z podmurówkņ pełnņ do
0,5 m;
2) na działce budowlanej budynek garaŐowy lub
gospodarczy wolno stojņcy, o powierzchni zabudowy do 50 m², wysokoŌci do 6 m, z dachem
dwuspadowym o kņcie nachylenia połaci od 30°
do 45° i pokryciu jak dla budynku mieszkalnego;
dopuszcza siň dachy jednospadowe;
3) obiekty małej architektury.
4. Na terenach, o których mowa w ust. 1,
w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego obowiņzuje:
1) powierzchnia zabudowy do 50% powierzchni
działki;
2) powierzchnia biologicznie czynna co najmniej
40% powierzchni działki.
5. Na terenach, o których mowa w ust. 1,
w zakresie obsługi komunikacyjnej obowiņzuje:
obsługa komunikacyjna od przyległych ulic publicznych lub ulic wewnňtrznych.
6. Na terenach, o których mowa w ust. 1,
w zakresie zasad i warunków łņczenia i podziałów
nieruchomoŌci dla nowych działek obowiņzuje:
1) powierzchnia działki budowlanej od 1500 m²;
2) szerokoŌń frontu działki budowlanej od 30 m.
7. Na terenach, o których mowa w ust. 1,
obowiņzuje wysokoŌń opłaty planistycznej 15%.
Rozdział 9
Ustalenia dla terenów zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej z dopuszczeniem usług
§ 22. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku
planu symbolem: 1MN/U ustala siň:
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) przeznaczenie uzupełniajņce: usługi podstawowe zajmujņce do 50% powierzchni uŐytkowej
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budynku mieszkalnego lub do 50% powierzchni
zabudowy w przypadku lokalizacji w odrňbnym
budynku usługowym.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1,
w zakresie kształtowania zabudowy obowiņzuje:
1) kształtowanie budynków – jako wolno stojņce;
2) wysokoŌń budynku: do 8 m;
3) zakaz stosowania:
a) ogrodzeŊ z prefabrykatów betonowych,
b) lukarn i facjat dachowych o powierzchni
wiňkszej niŐ połowa połaci dachu,
c) sidingu;
4) dachy dwuspadowe, o symetrycznym kņcie
nachylenia połaci od 35º do 45º,
5) pokrycie dachówkņ lub materiałem dachówkopodobnym w kolorze ceglastym.
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1,
w zakresie kształtowania zabudowy dopuszcza siň:
1) ogrodzenia od frontu działki o wysokoŌci do
1,5 m, aŐurowoŌci min. 40%, z podmurówkņ
pełnņ do 0,5 m;
2) na działce budowlanej budynek garaŐowy lub
gospodarczy wolno stojņcy, o powierzchni zabudowy do 50 m², wysokoŌci do 6 m, z dachem
dwuspadowym o kņcie nachylenia połaci od 30°
do 45° i pokryciu jak dla budynku mieszkalnego;
dopuszcza siň dachy jednospadowe;
3) obiekty małej architektury.
4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1,
w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego obowiņzuje:
1) powierzchnia zabudowy do 50% powierzchni
działki;
2) powierzchnia biologicznie czynna co najmniej
40% powierzchni działki.
5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1,
w zakresie obsługi komunikacyjnej obowiņzuje:
obsługa komunikacyjna od przyległych ulic publicznych lub ulic wewnňtrznych.
6. Na terenie, o którym mowa w ust. 1,
w zakresie zasad i warunków łņczenia i podziałów
nieruchomoŌci dla nowych działek obowiņzuje:
1) powierzchnia działki budowlanej od 1500 m²;
2) szerokoŌń frontu działki budowlanej od 30 m.
7. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiņzuje wysokoŌń opłaty planistycznej 20%.
Rozdział 10
Ustalenia dla terenu usług
§ 23. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku
planu symbolem: 1U ustala siň przeznaczenie:
usługi.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1,
w zakresie kształtowania zabudowy obowiņzuje:
1) wysokoŌń budynku: do 12 m;
2) dachy o symetrycznym kņcie nachylenia połaci
od 30° do 45°;
3) pokrycie dachówkņ lub materiałem dachówkopodobnym w kolorze ceglastym.
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1,
w zakresie kształtowania zabudowy dopuszcza siň:
1) dachy płaskie kryte innym materiałem niŐ okreŌlony w ust. 2 pkt 3;
2) ogrodzenia od frontu działki o wysokoŌci do 1,5 m,
aŐurowoŌci min. 40%, z podmurówkņ pełnņ do
0,5 m.
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4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1,
w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego obowiņzuje:
1) powierzchnia zabudowy do 50% powierzchni
działki;
2) powierzchnia biologicznie czynna co najmniej
25% powierzchni działki.
5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1,
w zakresie obsługi komunikacyjnej obowiņzuje:
obsługa komunikacyjna od przyległych ulic publicznych lub ulic wewnňtrznych.
6. Na terenie, o którym mowa w ust. 1,
w zakresie zasad i warunków łņczenia i podziałów
nieruchomoŌci dla nowych działek obowiņzuje:
1) powierzchnia działki budowlanej od 2000 m²;
2) szerokoŌń frontu działki budowlanej od 45 m;
7. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiņzuje wysokoŌń opłaty planistycznej 20%.
Rozdział 11
Ustalenia dla terenu usług z dopuszczeniem
zieleni urządzonej
§ 24. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku
planu symbolem: 1U/ZP ustala siň:
1) przeznaczenie podstawowe: usługi;
2) przeznaczenie uzupełniajņce: zieleŊ urzņdzona.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1,
w zakresie kształtowania zabudowy obowiņzuje:
1) wysokoŌń budynku: do 12 m;
2) dachy o symetrycznym kņcie nachylenia połaci
od 30° do 45°;
3) pokrycie dachówkņ lub materiałem dachówkopodobnym w kolorze ceglastym.
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1,
w zakresie kształtowania zabudowy dopuszcza siň:
1) ogrodzenia od frontu działki o wysokoŌci do
1,5m, aŐurowoŌci min. 40%, z podmurówkņ
pełnņ do 0,5 m;
2) dachy płaskie kryte innym materiałem niŐ okreŌlony w ust. 2 pkt 3,
3) remonty budynków, które nie spełniajņ warunków okreŌlonych w niniejszym paragrafie.
4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania
ładu przestrzennego obowiņzuje:
1) powierzchnia zabudowy do 40% powierzchni
działki;
2) powierzchnia biologicznie czynna co najmniej
35% powierzchni działki.
5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1,
w zakresie obsługi komunikacyjnej obowiņzuje:
obsługa komunikacyjna od przyległych ulic publicznych lub ulic wewnňtrznych.
6. Na terenie, o którym mowa w ust. 1,
w zakresie zasad i warunków łņczenia i podziałów
nieruchomoŌci dla nowych działek obowiņzuje:
1) powierzchnia działki budowlanej od 2000 m²;
2) szerokoŌń frontu działki budowlanej od 35 m.
7. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiņzuje wysokoŌń opłaty planistycznej 15%.
Rozdział 12
Ustalenia dla terenów usług z dopuszczeniem
obiektów produkcyjnych, składów i magazynów
§ 25. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku
planu symbolem: 1U/P ustala siň:

Dziennik Urzňdowy
Województwa DolnoŌlņskiego Nr 55

– 5338 –

1) przeznaczenie podstawowe: usługi;
2) przeznaczenie uzupełniajņce:
a) produkcja,
b) składy,
c) magazyny,
d) drogi wewnňtrzne.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie kształtowania zabudowy obowiņzuje:
1) wysokoŌń budynku: do 12 m;
2) dachy dwu lub wielospadowe o symetrycznym
kņcie nachylenia połaci od 30º do 45º;
3) pokrycie dachówkņ lub materiałem dachówkopodobnym w kolorze ceglastym.
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1,
w zakresie kształtowania zabudowy dopuszcza siň:
1) ogrodzenia od frontu działki o wysokoŌci do
2,5 m, aŐurowoŌci min. 40%, z podmurówkņ
pełnņ do 0,5 m;
2) dachy płaskie kryte innym materiałem niŐ okreŌlony w ust. 2 pkt 3.
4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1,
w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego obowiņzuje:
1) powierzchnia zabudowy do 50% powierzchni
działki;
2) powierzchnia biologicznie czynna co najmniej
20% powierzchni działki.
5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1,
w zakresie ochrony Ōrodowiska dopuszcza siň
przedsiňwziňcia mogņce znaczņco oddziaływań na
Ōrodowisko, mogņce wymagań sporzņdzenia raportu o oddziaływaniu na Ōrodowisko.
6. Na terenie, o którym mowa w ust. 1,
w zakresie obsługi komunikacyjnej obowiņzuje:
obsługa komunikacyjna od przyległych ulic publicznych lub ulic wewnňtrznych.
7. Na terenie, o którym mowa w ust. 1,
w zakresie zasad i warunków łņczenia i podziałów
nieruchomoŌci dla nowych działek obowiņzuje:
1) powierzchnia działki budowlanej od 2500 m²;
2) szerokoŌń frontu działki budowlanej od 45 m.
8. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiņzuje wysokoŌń opłaty planistycznej 15%.
Rozdział 13
Ustalenia terenów obiektów produkcyjnych,
składów i magazynów z dopuszczeniem usług
§ 26. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku
planu symbolami od 1P/U do 4P/U ustala siň:
1) przeznaczenie podstawowe:
a) produkcja,
b) składy,
c) magazyny;
2) przeznaczenie uzupełniajņce:
a) usługi,
b) mieszkanie dla właŌciciela lub zarzņdcy terenu,
c) drogi wewnňtrzne.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1,
w zakresie kształtowania zabudowy obowiņzuje:
1) wysokoŌń budynku: do 12 m;
2) dachy dwu lub wielospadowe o symetrycznym
kņcie nachylenia połaci od 30º do 45º;
3) pokrycie dachówkņ lub materiałem dachówkopodobnym w kolorze ceglastym.
3. Na terenach, o których mowa w ust. 1,
w zakresie kształtowania zabudowy dopuszcza siň:
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1) dopuszcza siň dachy płaskie o pokryciu innym
niŐ w ust. 2 pkt 3,
2) ogrodzenia od frontu działki o wysokoŌci do
2,5 m, aŐurowoŌci min. 40%, z podmurówkņ
pełnņ do 0,5 m.
4. Na terenach, o których mowa w ust. 1,
w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego obowiņzuje:
1) powierzchnia zabudowy do 50% powierzchni
działki;
2) powierzchnia biologicznie czynna co najmniej
20% powierzchni działki.
5. Na terenach, oznaczonych na rysunku planu
symbolami 1P/U i 2P/U w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego obowiņzuje urzņdzenie pasa zieleni izolacyjnej o szerokoŌci nie mniejszej niŐ 5 m, przy granicy z terenami
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
6. Na terenach, o których mowa w ust. 1,
w zakresie ochrony Ōrodowiska dopuszcza siň
przedsiňwziňcia mogņce znaczņco oddziaływań na
Ōrodowisko, wymagajņce i mogņce wymagań sporzņdzenia raportu o oddziaływaniu na Ōrodowisko.
7. Na terenach, o których mowa w ust. 1,
w zakresie obsługi komunikacyjnej obowiņzuje:
obsługa komunikacyjna od przyległych ulic publicznych lub ulic wewnňtrznych.
8. Na terenach, o których mowa w ust. 1,
w zakresie zasad i warunków łņczenia i podziałów
nieruchomoŌci dla nowych działek obowiņzuje:
1) powierzchnia działki budowlanej od 2500 m²;
2) szerokoŌń frontu działki budowlanej od 45 m.
9. Na terenach, o których mowa w ust. 1,
obowiņzuje wysokoŌń opłaty planistycznej 25%.
Rozdział 14
Ustalenia dla terenu rolniczego
§ 27. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku
planu symbolami od 1R do 16R ustala siň przeznaczenie teren rolniczy.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1,
w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego obowiņzuje zakaz zabudowy, z wyłņczeniem inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej.
3. Na terenach, o których mowa w ust. 1,
w zakresie zasad i warunków łņczenia i podziałów
nieruchomoŌci obowiņzuje wydzielenie terenów
zgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu liniami
rozgraniczajņcymi.
4. Na terenach, o których mowa w ust. 1,
obowiņzuje wysokoŌń opłaty planistycznej 1%.
Rozdział 15
Ustalenia dla terenu zieleni
§ 28. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku
planu symbolami od 1Z do 13Z ustala siň przeznaczenie podstawowe: zieleŊ.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1,
w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego:
1) obowiņzuje zagospodarowanie zespołami zieleni wysokiej i niskiej;
2) dopuszcza siň obiekty małej architektury.
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3. Na terenach, o których mowa w ust. 1,
w zakresie zasad i warunków łņczenia i podziałów
nieruchomoŌci obowiņzuje wydzielenie terenów
zgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu liniami
rozgraniczajņcymi.
4. Na terenach, o których mowa w ust. 1,
obowiņzuje wysokoŌń opłaty planistycznej 1%.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1,
w zakresie zasad i warunków łņczenia i podziałów
nieruchomoŌci obowiņzuje wydzielenie terenów
zgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu liniami
rozgraniczajņcymi.
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiņzuje wysokoŌń opłaty planistycznej 1%.

Rozdział 16

Rozdział 18

Ustalenia dla terenu wód powierzchniowych

Ustalenia dla terenów komunikacji

§ 29. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku
planu symbolami od 1WS do 8WS ustala siň przeznaczenie − tereny wód powierzchniowych.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1,
w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego:
1) obowiņzuje zabezpieczenie brzegów zbiorników
wodnych i cieków przed osuwaniem;
2) dopuszcza siň urzņdzenia i budowle wodne.
3. Na terenach, o których mowa w ust. 1,
w zakresie zasad i warunków łņczenia i podziałów
nieruchomoŌci obowiņzuje wydzielenie terenów
zgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu liniami
rozgraniczajņcymi.
4. Na terenach, o których mowa w ust. 1,
obowiņzuje wysokoŌń opłaty planistycznej 1%.

§ 34. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku
planu symbolami: 1KP 2KP ustala siň przeznaczenie: parking.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1,
w zakresie kształtowania zabudowy obowiņzuje:
1) wysokoŌń budynków do 3,5 m;
2) powierzchnia zabudowy do 30% powierzchni
działki.
3. Na terenach, o których mowa w ust. 1,
w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego obowiņzuje powierzchnia
biologicznie czynna co najmniej 10% powierzchni
działki.
4. Na terenach, o których mowa w ust. 1,
w zakresie obsługi komunikacyjnej obowiņzuje
obsługa komunikacyjna od strony przyległych ulic
publicznych lub ulic wewnňtrznych.
5. Na terenach, o których mowa w ust. 1,
w zakresie zasad i warunków łņczenia i podziałów
nieruchomoŌci obowiņzuje wydzielenie terenów
zgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu liniami
rozgraniczajņcymi.
6. Na terenach, o których mowa w ust. 1,
obowiņzuje wysokoŌń renty planistycznej 1%.

Rozdział 17
Ustalenia dla terenu infrastruktury technicznej
§ 30. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku
planu symbolami: 1E, 2E, 3E ustala siň przeznaczenie podstawowe: teren infrastruktury technicznej − elektroenergetyka.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1,
w zakresie zasad i warunków łņczenia i podziałów
nieruchomoŌci obowiņzuje wydzielenie terenów
zgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu liniami
rozgraniczajņcymi.
3. Na terenach, o których mowa w ust. 1,
obowiņzuje wysokoŌń opłaty planistycznej 1%.

§ 32. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku
planu symbolem: 1K ustala siň przeznaczenie podstawowe: teren oczyszczalni Ōcieków.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1,
w zakresie zasad i warunków łņczenia i podziałów
nieruchomoŌci obowiņzuje wydzielenie terenów
zgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu liniami
rozgraniczajņcymi.
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiņzuje wysokoŌń opłaty planistycznej 1%.

§ 35. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku
planu symbolami od 1KD-S do 3KD-S, ustala siň
przeznaczenie droga publiczna klasy ekspresowej.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1,
w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego obowiņzuje:
1) szerokoŌń w liniach rozgraniczajņcych: jak na
rysunku planu;
2) pasy zieleni przyulicznej w zaleŐnoŌci od lokalnych uwarunkowaŊ.
3. Na terenach, o których mowa w ust. 1,
w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego dopuszcza siň:
1) ŌcieŐka rowerowa;
2) chodnik;
3) elementy wyposaŐenia ulicy;
4) lokalizowanie sieci kanalizacyjnej w pasie jezdnym.
4. Na terenach, o których mowa w ust. 1,
w zakresie zasad i warunków łņczenia i podziałów
nieruchomoŌci obowiņzuje wydzielenie terenów
zgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu liniami
rozgraniczajņcymi.
5. Tereny, o których mowa w ust. 1, wyznacza
siň do realizacji inwestycji celu publicznego.
6. Na terenach, o których mowa w ust. 1,
obowiņzuje wysokoŌń opłaty planistycznej 1%.

§ 33. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku
planu symbolem: 1O ustala siň przeznaczenie podstawowe: teren obiektów składowania odpadów.

§ 36. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku
planu symbolem: 1KD-G, ustala siň przeznaczenie
droga publiczna klasy głównej.

§ 31. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku
planu symbolem: 1W ustala siň przeznaczenie
podstawowe: teren urzņdzeŊ zaopatrzenia w wodň.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1,
w zakresie zasad i warunków łņczenia i podziałów
nieruchomoŌci obowiņzuje wydzielenie terenów
zgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu liniami
rozgraniczajņcymi.
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiņzuje wysokoŌń opłaty planistycznej 1%.
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2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania
ładu przestrzennego obowiņzuje:
1) szerokoŌń w liniach rozgraniczajņcych: jak na
rysunku planu;
2) chodnik;
3) pasy zieleni przyulicznej w zaleŐnoŌci od lokalnych uwarunkowaŊ.
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania
ładu przestrzennego dopuszcza siň:
1) ŌcieŐka rowerowa;
2) elementy wyposaŐenia ulicy;
3) lokalizowanie sieci kanalizacyjnej w pasie jezdnym.
4. Obsługa terenów przyległych do terenów,
o którym mowa w ust. 1, poprzez istniejņce skrzyŐowania i zjazdy, oraz nowe zjazdy wyłņcznie za
zgodņ zarzņdzajņcego drogņ.
5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1,
w zakresie zasad i warunków łņczenia i podziałów
nieruchomoŌci obowiņzuje wydzielenie terenów
zgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu liniami
rozgraniczajņcymi.
6. Teren, o którym mowa w ust. 1, wyznacza
siň do realizacji inwestycji celu publicznego.
7. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiņzuje wysokoŌń opłaty planistycznej 1%.
§ 37. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku
planu symbolem: 1KD-Z ustala siň przeznaczenie
droga publiczna klasy zbiorczej.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania
ładu przestrzennego obowiņzuje:
1) szerokoŌń w liniach rozgraniczajņcych: jak na
rysunku planu;
2) chodnik;
3) pasy zieleni przyulicznej w zaleŐnoŌci od lokalnych uwarunkowaŊ.
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania
ładu przestrzennego dopuszcza siň:
1) ŌcieŐka rowerowa;
2) elementy wyposaŐenia ulicy;
3) lokalizowanie sieci kanalizacyjnej w pasie jezdnym.
4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1,
w zakresie zasad i warunków łņczenia i podziałów
nieruchomoŌci obowiņzuje wydzielenie terenów
zgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu liniami
rozgraniczajņcymi.
5. Teren, o którym mowa w ust. 1, wyznacza
siň do realizacji inwestycji celu publicznego.
6. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiņzuje wysokoŌń opłaty planistycznej 1%.
§ 38. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku
planu symbolami: od 1KD-L do 3KD-L ustala siň
przeznaczenie droga publiczna klasy lokalnej.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1,
w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego obowiņzuje:
1) szerokoŌń w liniach rozgraniczajņcych: jak na
rysunku planu;
2) obustronny chodnik;
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3) pasy zieleni przyulicznej w zaleŐnoŌci od lokalnych uwarunkowaŊ.
3. Na terenach, o których mowa w ust. 1,
w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego dopuszcza siň:
1) elementy wyposaŐenia ulicy;
2) ŌcieŐka rowerowa;
3) lokalizowanie sieci kanalizacyjnej w pasie jezdnym.
4. Na terenach, o których mowa w ust. 1,
w zakresie zasad i warunków łņczenia i podziałów
nieruchomoŌci obowiņzuje wydzielenie terenów
zgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu liniami
rozgraniczajņcymi.
5. Tereny, o których mowa w ust. 1, wyznacza
siň do realizacji inwestycji celu publicznego.
6. Na terenach, o których mowa w ust. 1,
obowiņzuje wysokoŌń opłaty planistycznej 1%.
§ 39. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku
planu symbolami: od 1KD-D do 14KD-D ustala siň
przeznaczenie ulica dojazdowa.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1,
w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego obowiņzuje:
1) szerokoŌń w liniach rozgraniczajņcych: jak na
rysunku planu;
2) elementy wyposaŐenia ulicy;
3) pasy zieleni przyulicznej w zaleŐnoŌci od lokalnych uwarunkowaŊ.
3. Na terenach, o których mowa w ust. 1,
w zakresie zasad i warunków łņczenia i podziałów
nieruchomoŌci obowiņzuje wydzielenie terenów
zgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu liniami
rozgraniczajņcymi.
4. Tereny, o których mowa w ust. 1, wyznacza
siň do realizacji inwestycji celu publicznego.
5. Na terenach, o których mowa w ust. 1,
obowiņzuje wysokoŌń opłaty planistycznej 1%.
§ 40. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku
planu symbolami: od 1KDW do 11KDW ustala siň
przeznaczenie droga wewnňtrzna.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1,
w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego obowiņzuje:
1) szerokoŌń w liniach rozgraniczajņcych: jak na
rysunku planu;
2) elementy wyposaŐenia ulicy;
3) ulica jednoprzestrzenna.
3. Na terenach, o których mowa w ust. 1,
w zakresie zasad i warunków łņczenia i podziałów
nieruchomoŌci obowiņzuje wydzielenie terenów
zgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu liniami
rozgraniczajņcymi.
4. Na terenach, o których mowa w ust. 1,
obowiņzuje wysokoŌń opłaty planistycznej 1%.
§ 41. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku
planu symbolami: od 1Tk do 4Tk ustala siň przeznaczenie teren kolejowy.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1,
w zakresie zasad i warunków łņczenia i podziałów
nieruchomoŌci obowiņzuje wydzielenie terenów
zgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu liniami
rozgraniczajņcymi.
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3. Na terenach, o których mowa w ust. 1,
obowiņzuje wysokoŌń opłaty planistycznej 1%.
DZIAŁ III
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§ 43. Uchwała wchodzi w Őycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym
Województwa DolnoŌlņskiego.

USTALENIA KOŃCOWE
§ 42. Wykonanie uchwały powierza siň Burmistrzowi Gminy ŏmigród.

Przewodniczņcy Rady Miejskiej:
Jan Czyżowicz
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Załącznik nr 1 do uchwały nr III/19/10
Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia
30 grudnia 2010 r.
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Załącznik nr 2 do uchwały nr III/19/10
Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia
30 grudnia 2010 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag wniesionych do projektu planu
Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze zmianami Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, Dz. U.
z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635) Rada
Miejska w ŏmigrodzie postanawia, co nastňpuje.
§ 1. Nie uwzglňdnia siň uwagi złoŐonej do projektu mpzp dla zachodniej czňŌci miasta ŏmigród,
wniesionej przez Paniņ Annň BagiŊskņ pismem z dnia 22 czerwca 2010 roku.
§ 2. Nie uwzglňdnia siň uwagi złoŐonej do projektu mpzp dla zachodniej czňŌci miasta ŏmigród,
wniesionej przez PaŊstwa Waldemara i Zofiň Szymanowicz pismem z dnia 24 czerwca 2010 roku.

Załącznik nr 3 do uchwały nr III/19/10
Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia
30 grudnia 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
Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze zmianami Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41,Nr 141, poz. 1492, Dz. U.
z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635) Rada
Miejska w ŏmigrodzie stwierdza:
1. Na obszarze objňtym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla zachodniej czňŌci miasta ŏmigród przewiduje siň nastňpujņce inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, komunikacji i inŐynierii, które naleŐņ do zadaŊ własnych gminy:
a) modernizacja ulic istniejņcych,
b) modernizacja istniejņcych sieci inŐynierii w zakresie sieci wodociņgowej, kanalizacji sanitarnej
i deszczowej oraz oŌwietlenia,
c) budowa nowo wydzielonych ulic,
d) budowa nowych sieci inŐynierii w zakresie sieci wodociņgowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej
oraz oŌwietlenia.
2. Nie okreŌla siň harmonogramu realizacji wymienionych inwestycji.
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UCHWAŁA NR III/21/10
RADY MIEJSKIEJ W ŻMIGRODZIE
z dnia 30 grudnia 2010 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla północno-wschodniej części miasta Żmigród
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorzņdzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) oraz art. 20
ust. 1 i art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze zm.) oraz w zwiņzku
z uchwałņ nr XXXV/246/10 z dnia 26 lutego 2010 r.
w sprawie przystņpienia do sporzņdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla północno-wschodniej czňŌci miasta ŏmigród,
po stwierdzeniu, Őe nie narusza ustaleŊ w Studium
uwarunkowaŊ
i kierunków zagospodarowania
przestrzennego przyjňtego uchwałņ nr XII/73/07
Rady Miejskiej w ŏmigrodzie z dnia 27 wrzeŌnia
2007 r., zmienione uchwałņ nr XXV/154/08 Rady
Miejskiej w ŏmigrodzie z dnia 22 grudnia 2008 r.,
Rada Miejska w ŏmigrodzie uchwala, co nastňpuje:
DZIAŁ I
USTALENIA OGÓLNE
Rozdział 1
Zakres obowiązywania planu
§ 1. Uchwala siň miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla północno-wschodniej
czňŌci miasta ŏmigród, zwany dalej planem, obejmujņcy obszar w granicach przedstawionych na
rysunku planu stanowiņcym załņcznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. 1. OkreŌlenia stosowane w uchwale oznaczajņ:
1) plan – naleŐy przez to rozumień miejscowy
plan
zagospodarowania
przestrzennego,
o którym mowa w § 1, niniejszej uchwały,
2) linia rozgraniczająca − linia oddzielajņca poszczególne tereny o róŐnym przeznaczeniu lub
róŐnych zasadach zagospodarowania,
3) obowiązująca linia zabudowy – linia wyznaczona na rysunku planu i okreŌlona w niniejszej uchwale dla danego terenu, wyznaczajņca
połoŐenie Ōciany budynku, dopuszcza siň:
a) cofniňcie Ōciany znajdujņcej siň przy tej linii
na co najwyŐej 30% jej szerokoŌci,
b) przekroczenie tej linii przez elementy budynku na trwale zwiņzane z konstrukcjņ
i funkcjņ budynku niezwiņzane z gruntem
powyŐej pierwszej kondygnacji,
c) przekroczenie przez elementy takie jak: tarasy, schody i pochylnie,
4) nieprzekraczalna linia zabudowy – linia wyznaczona na rysunku planu i okreŌlona
w niniejszej uchwale dla danego terenu, której
nie moŐe przekroczyń Őaden element budynku,
5) szerokość elewacji – całkowita szerokoŌń bryły budynku od strony frontu działki,

6) wysokość budynku – wysokoŌń mierzona od
poziomu terenu przy najniŐej połoŐonym wejŌciu do budynku lub jego czňŌci pierwszej
kondygnacji nadziemnej budynku jeŐeli wejŌcie do budynku, jest połoŐone powyŐej poziomu pierwszej kondygnacji nadziemnej, do
najwyŐej połoŐonej górnej powierzchni dachu,
7) przeznaczenie terenu – kategorie form zagospodarowania lub działalnoŌci lub grupy tych
kategorii, które jako jedyne sņ dopuszczone
w danym terenie,
8) przeznaczenie podstawowe terenu – jest to
czňŌń przeznaczenia terenu, która powinna
dominowań w danym terenie w sposób okreŌlony w ustaleniach planu,
9) przeznaczenie uzupełniające terenu – jest to
czňŌń przeznaczenia terenu lub obiektu, która
uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe w sposób okreŌlony w ustaleniach
planu,
10) zabudowa mieszkaniowa mieszana – przeznaczenie terenu, w ramach którego moŐliwe jest
wznoszenie budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub małych domów mieszkalnych,
11) małe domy mieszkalne – budynki mieszkalne
w formie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej do 6 lokali mieszkalnych, o gabarytach
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
12) opłata planistyczna – procent wzrostu wartoŌci nieruchomoŌci wyraŐajņcy opłatň, o której
mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca
2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze
zmianami),
13) usługi podstawowe – działalnoŌci usług
drobnych takich jak: handel, gastronomia,
usługi zdrowotne, finanse itp.
14) budynki historyczne – budynki figurujņce
w rejestrze zabytków lub w ewidencji zabytków,
15) uchwała – niniejsza uchwała.
§ 3. 1. Integralnņ czňŌciņ planu jest:
1) rysunek planu w skali 1 : 2000 stanowiņcy załņcznik nr 1 do niniejszej uchwały,
2) rozstrzygniňcie o sposobie rozpatrzenia uwag
wniesionych do projektu planu stanowi załņcznik nr 2 do niniejszej uchwały,
3) rozstrzygniňcie o sposobie realizacji, zapisanych
w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które naleŐņ do zadaŊ własnych
gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych stanowi załņcznik nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. 1. Nastňpujņce oznaczenia graficzne na
rysunku planu sņ obowiņzujņcymi ustaleniami
planu:
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

granica obszaru objňtego planem,
linie rozgraniczajņce tereny,
symbole terenów,
obowiņzujņce linie zabudowy,
nieprzekraczalne linie zabudowy,
strefa „A” Ōcisłej ochrony konserwatorskiej,
strefa „K” ochrony krajobrazu kulturowego,
obiekty wpisane do gminnej ewidencji zabytków,
stanowiska archeologiczne znajdujņce siň
w ewidencji zabytków,
10) przeznaczenia terenów.
2. Nastňpujņce oznaczenia graficzne na rysunku planu sņ oznaczeniami wynikajņcymi z przepisów odrňbnych:
1) granica parku krajobrazowego „Dolina Baryczy”,
2) granica obszaru specjalnej ochrony ptaków
Natura 2000 „Dolina Baryczy”,
3) granica projektowanego specjalnego obszaru
ochrony siedlisk Natura 2000 „Ostoja nad Baryczņ”,
4) obszary bezpoŌredniego zagroŐenia powodziņ,
5) pomniki przyrody oŐywionej,
6) stanowiska roŌlin chronionych,
7) zespół pałacowo-parkowy wpisany do rejestru
wojewódzkiego konserwatora zabytków,
8) obiekty wpisane do rejestru wojewódzkiego
konserwatora zabytków.
3. Pozostałe oznaczenia graficzne na rysunku
planu majņ charakter informacyjny.
§ 5. 1. Ustala siň przeznaczenia terenów:
1) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – MN,
2) teren usług z dopuszczeniem zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej – U/MN,
3) teren usług z dopuszczeniem zabudowy
mieszkaniowej mieszanej – U/MM,
4) teren usług z dopuszczeniem obiektów produkcyjnych, składów i magazynów – U/P,
5) teren usług sportu i rekreacji – US,
6) teren rolniczy – R,
7) teren trwałych uŐytków zielonych – ZE,
8) teren zieleni – Z,
9) teren ogrodów działkowych – ZD,
10) teren zieleni urzņdzonej – ZP,
11) teren lasów – ZL,
12) teren wód powierzchniowych – WS,
13) teren parkingów – KP,
14) teren drogi publicznej klasy głównej ruchu
przyŌpieszonego– KD-GP,
15) teren drogi publicznej klasy głównej – KD-G,
16) teren drogi publicznej klasy zbiorczej – KD-Z,
17) teren drogi publicznej klasy lokalnej – KD-L,
18) teren drogi publicznej klasy dojazdowej – KD-D.
2. Na kaŐdym z terenów zakazuje siň przeznaczeŊ innych niŐ te, które sņ dla niego ustalone
w planie.
Rozdział 2
Ustalenia w zakresie zasad zagospodarowania
terenu i kształtowania zabudowy
§ 6. 1. Na obszarze objňtym planem, o ile
przepisy działu II nie stanowiņ inaczej, obowiņzuje:
1) obowiņzujņca linia zabudowy okreŌlona jak na
rysunku planu,
2) nieprzekraczalna linia zabudowy okreŌlona jak
na rysunku planu,
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3) wysokoŌń obiektów budowlanych wraz z urzņdzeniami budowlanymi do 30 m.
§ 7. 1. Na obszarze objňtym planem, o ile
przepisy działu II nie stanowiņ inaczej, dopuszcza
siň:
1) lokalizacjň urzņdzeŊ budowlanych,
2) przebudowň budynków niespełniajņcych wymagaŊ okreŌlonych w niniejszym planie,
3) rozbudowň budynków niespełniajņcych wymagaŊ okreŌlonych w niniejszym planie, o nie
wiňcej niŐ 20% ich powierzchni zabudowy,
z zachowaniem linii zabudowy okreŌlonej
w dziale II,
4) wydzielanie ulic wewnňtrznych o szerokoŌci nie
mniejszej niŐ 10 m.
§ 8. Na obszarze objňtym planem obowiņzujņca linia zabudowy stanowi nieprzekraczalnņ liniň
zabudowy dla budynków gospodarczych lub garaŐowych.
Rozdział 3
Ustalenia w zakresie ochrony środowiska
§ 9. 1. Na obszarze objňtym planem, o ile
przepisy działu II nie stanowiņ inaczej, w zakresie
ochrony Ōrodowiska obowiņzuje:
1) tymczasowe gromadzenie w pojemnikach odpadów komunalnych powstałych jedynie na terenie,
2) gromadzenie i usuwanie odpadów komunalnych na zasadach okreŌlonych w przepisach
szczególnych oraz gminnych przepisach porzņdkowych,
3) zakazuje siň przedsiňwziňń mogņcych znaczņco
oddziaływań na Ōrodowisko, wymagajņcych
i mogņcych wymagań sporzņdzenia raportu
o oddziaływaniu na Ōrodowisko z wyłņczeniem
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej
i dróg publicznych.
§ 10. 1. Na obszarze objňtym planem, pod
wzglňdem akustycznym kwalifikuje siň:
1) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
2) teren usług z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, jako teren mieszkaniowo-usługowy,
3) teren usług z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej mieszanej, jako teren mieszkaniowousługowy,
4) teren usług sportu i rekreacji, jako teren rekreacyjno-wypoczynkowy.
§ 11. W granicach parku krajobrazowego Dolina
Baryczy wskazanych na rysunku planu obowiņzujņ
ograniczenia wynikajņce z przepisów odrňbnych.
§ 12. W granicach obszaru Natura 2000 wskazanych na rysunku planu obowiņzujņ ograniczenia
wynikajņce z przepisów odrňbnych.
Rozdział 4
Ustalenia w zakresie ochrony dziedzictwa
kulturowego i zabytków
§ 13. 1. Ustala siň strefň „A” ochrony konserwatorskiej, oznaczonņ jak na rysunku planu.
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2. W strefie, o której jest mowa w ust. 1, w zakresie wymogów konserwatorskich:
1) obowiņzuje prymat zachowania wartoŌci zabytkowych nad wszelkņ działalnoŌciņ inwestycyjnņ;
2) obowiņzuje zachowanie i wyeksponowanie
historycznego układu przestrzennego (tj. rozplanowanie dróg, ulic, placów, przebieg linii
zabudowy, kompozycjň wnňtrz urbanistycznych, kompozycjň historycznej zieleni) oraz
poszczególnych elementów tego układu (tj.
historyczne
nawierzchnie
ulic,
placów
i chodników, historyczne obiekty techniczne,
zabudowň, małņ architekturň i zieleŊ);
3) obowiņzujņ
działania
odtworzeniowe
i rewaloryzacyjne, zarówno w przypadku przyrodniczych elementów krajobrazu, jak i w stosunku do historycznej struktury technicznej, instalacji wodnych, sieci komunikacyjnych oraz
obiektów
zabytkowych
znajdujņcych
siň
w wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków;
4) obowiņzuje nawiņzanie nowņ zabudowņ
w zakresie skali, bryły, gabarytów, uŐytych
materiałów budowlanych, dyspozycji elewacji,
otworów okiennych i drzwiowych, stolarki
oraz kolorystyki obiektów do budynków historycznych o podobnych funkcjach znajdujņcych
siň w pobliŐu;
5) obowiņzuje historyczny rodzaj pokrycia dachowego (dachówka ceramiczna lub cementowa
w kolorze ceglastym, matowym); w obiektach
historycznych, które posiadały inne pokrycie niŐ
ceramiczne obowiņzuje pokrycie historyczne
właŌciwe dla danego obiektu;
6) obowiņzuje kolorystyka obiektów uwzglňdniajņca walory estetyczne otoczenia, jak i rozwiņzania kolorystyczne wystňpujņce w zabudowie
historycznej;
7) zakaz budowy nowej zabudowy, obiekty dysharmonizujņce naleŐy poddań przebudowie
lub pozostawiń do Ōmierci technicznej;
8) zakaz stosowania tworzyw sztucznych typu siding jako materiały okładzinowe;
9) ogrodzenia posesji naleŐy realizowań w nawiņzaniu do historycznych wzorców lokalnych
pod wzglňdem formy, materiału i wysokoŌci;
10) zakazuje siň umieszczania reklam i innych
tablic niezwiņzanych bezpoŌrednio z danym
obiektem i stanowiņcych na obiekcie lub obszarze element obcy;
11) dopuszcza siň umiejscawianie tablic informacyjnych instytucji lub szyldów sklepów
i zakładów w miejscach na to wyznaczonych,
we właŌciwej, nieagresywnej formie;
12) obowiņzuje zharmonizowanie nowej zabudowy
z historycznņ
kompozycjņ
przestrzennoarchitektonicznņ w zakresie lokalizacji, rozplanowania, skali, ukształtowania bryły, w tym
kształtu i wysokoŌci dachu, poziomu posadowienia parteru, uŐytych form architektonicznych,
podziałów otworów okiennych i drzwiowych,
materiału oraz przy nawiņzaniu do historycznej
zabudowy danej miejscowoŌci;
13) obowiņzuje nawiņzanie nowņ zabudowņ do
danych ikonograficznych oraz wyników badaŊ
architektoniczno-archeologicznych;
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14) obowiņzuje w pierwszej kolejnoŌci podjňcie
działaŊ rewaloryzacyjnych i odtworzeniowych;
15) obowiņzuje zachowanie historycznych nawierzchni;
16) przed podjňciem prac projektowych naleŐy
uzyskań wytyczne konserwatorskie odnoŌnie
planowanych prac;
17) obowiņzuje uzgodnienie wszelkich inwestycji
z DolnoŌlņskim Wojewódzkim Konserwatorem
Zabytków we Wrocławiu oraz uzyskanie stosownego
pozwolenia
konserwatorskiego,
przed uzyskaniem pozwolenia na budowň lub
zgłoszeniem robót budowlanych;
3. W strefie, o której jest mowa w ust. 1, w zakresie ochrony zabytków archeologicznych:
1) dla wszelkich zamierzeŊ inwestycyjnych zwiņzanych z pracami ziemnymi, obowiņzuje przeprowadzenie ratowniczych badaŊ archeologicznych i wykopaliskowych (w uzasadnionych
przypadkach wyprzedzajņcych), przez uprawnionego archeologa, historyka architektury
i odpowiednie zespoły badawcze na koszt Inwestora, za pozwoleniem konserwatorskim na
prace archeologiczne i wykopaliskowe;
2) pozwolenie, o którym mowa w pkt 1, naleŐy
uzyskań przed uzyskaniem pozwolenia na budowň, a dla robót niewymagajņcych pozwolenia na budowň − przed realizacjņ inwestycji, tj.
przed uzyskaniem zaŌwiadczenia potwierdzajņcego akceptacjň przyjňcia zgłoszenia wykonywania robót budowlanych;
3) dla planowanej zabudowy uzupełniajņcej obowiņzuje wymóg przeprowadzenia wyprzedzajņcych badaŊ archeologiczno-architektonicznych;
4) ratownicze badania archeologiczne, o których
mowa w pkt 3, okreŌlņ pierwotne linie zabudowy, historyczne podziały działek, szerokoŌń zabudowy historycznej, która winna znaleŎń odzwierciedlenie w projektowanych elewacjach
budynków;
5) obowiņzuje zachowanie w nowej zabudowie czy
zagospodarowaniu terenu wartoŌciowych reliktów historycznej zabudowy (piwnic, murów)
i ekspozycji w nawierzchni zarysów dawnej zabudowy, wjazdów, bram itp.;
6) obowiņzuje odtworzenie historycznej zabudowy
uzupełniajņcej zgodnie z przekazami ikonograficznymi oraz wynikami badaŊ archeologicznoarchitektonicznych.
§ 14. 1. Ustala siň strefň „B” ochrony konserwatorskiej, oznaczonņ jak na rysunku planu.
2. W strefie, o której jest mowa w ust. 1, w zakresie wymogów konserwatorskich:
1) obowiņzuje zachowanie i wyeksponowanie
historycznego układu przestrzennego (tj. rozplanowanie dróg, ulic, placów, przebieg linii
zabudowy, kompozycjň wnňtrz urbanistycznych, kompozycjň historycznej zieleni) oraz
poszczególnych elementów tego układu (tj.
historyczne
nawierzchnie
ulic,
placów
i chodników, historyczne obiekty techniczne,
zabudowň, małņ architekturň i zieleŊ);
2) obowiņzujņ działania odtworzeniowe i rewaloryzacyjne, zarówno w przypadku przyrodniczych elementów krajobrazu, jak i w stosunku
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do historycznej struktury technicznej, instalacji
wodnych, sieci komunikacyjnych oraz obiektów zabytkowych znajdujņcych siň w wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków;
obowiņzuje zharmonizowanie nowej zabudowy z historycznņ kompozycjņ przestrzennoarchitektonicznņ w zakresie lokalizacji, rozplanowania, skali, ukształtowania bryły, w tym
kształtu i wysokoŌci dachu, poziomu posadowienia parteru, uŐytych form architektonicznych, podziałów otworów okiennych i drzwiowych, materiału oraz przy nawiņzaniu do historycznej zabudowy danej miejscowoŌci;
obowiņzuje historyczny rodzaj pokrycia dachowego (dachówka ceramiczna lub cementowa
w kolorze ceglastym, matowym); w obiektach
historycznych, które posiadały inne pokrycie niŐ
ceramiczne, obowiņzuje pokrycie historyczne
właŌciwe dla danego obiektu;
obowiņzuje kolorystyka obiektów uwzglňdniajņca walory estetyczne otoczenia, jak i rozwiņzania kolorystyczne wystňpujņce w zabudowie
historycznej;
zakaz stosowania tworzyw sztucznych typu siding jako materiały okładzinowe;
zakazuje siň umieszczania reklam innych tablic
niezwiņzanych bezpoŌrednio z danym obiektem i stanowiņcych na obiekcie lub obszarze
element obcy;
obowiņzuje nawiņzanie nowņ zabudowņ
w zakresie skali, bryły, gabarytów, uŐytych
materiałów budowlanych, dyspozycji elewacji,
otworów okiennych i drzwiowych, stolarki
oraz kolorystyki obiektów do budynków historycznych o podobnych funkcjach;
obowiņzuje w pierwszej kolejnoŌci podjňcie
działaŊ rewaloryzacyjnych i odtworzeniowych;
obowiņzuje zachowanie historycznych nawierzchni;
obowiņzuje uzgodnienie wszelkich inwestycji
z DolnoŌlņskim Wojewódzkim Konserwatorem
Zabytków we Wrocławiu.

§ 15. 1. Ustala siň strefň „K” ochrony krajobrazu
kulturowego, oznaczonņ jak na rysunku planu.
2. W strefie, o której jest mowa w ust. 1, w zakresie wymogów konserwatorskich obowiņzuje:
1) staranne wpisanie nowej zabudowy w krajobraz
kulturowy oraz jej realizacja w nawiņzaniu do
zasad kształtowania obiektów o tradycyjnych,
lokalnych formach; obowiņzuje zabudowa niewysoka ze stromymi dachami, krytymi dachówkņ w kolorze ceglastym lub blachņ dachówkowņ
w kolorze ceglastym matowym;
2) zachowanie i wyeksponowanie historycznego
układu przestrzennego (tj. rozplanowanie dróg,
ulic, placów, przebieg linii zabudowy, kompozycjň wnňtrz urbanistycznych, kompozycjň historycznej zieleni) oraz poszczególnych elementów
tego układu (tj. historyczne nawierzchnie ulic,
placów i chodników, historyczne obiekty techniczne, zabudowň, małņ architekturň i zieleŊ);
3) podjňcie działaŊ odtworzeniowych i rewaloryzacyjnych, zarówno w przypadku przyrodniczych elementów krajobrazu, jak i w stosunku
do historycznej struktury technicznej, instalacji
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wodnych, sieci komunikacyjnych oraz obiektów
zabytkowych znajdujņcych siň w wojewódzkiej
i gminnej ewidencji zabytków;
4) uzgodnienie wszelkich inwestycji z DolnoŌlņskim
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków we
Wrocławiu, przed uzyskaniem pozwolenia na budowň lub zgłoszeniem robót budowlanych.
§ 16. 1. Ustala siň ochronň konserwatorskņ
obiektów zabytkowych figurujņcych w rejestrze
zabytków:
1) Zespół pałacowy:
a) pałac Hatzfeldów o nr rejestru 317 z dnia
18.07.1956 r.,
b) wieŐa kasztelaŊska o nr rejestru 414 z dnia
26.01.1957 r.;
2) park pałacowy o nr rejestru 423/W z dnia
19.10.1978 r. zgodnie z przepisami odrňbnymi.
2. Dla obiektów, o których mowa w ust. 1,
w zakresie wymogów konserwatorskich:
1) obowiņzujņ rygory prawne wynikajņce z treŌci
odpowiednich aktów prawnych, przede wszystkim przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.,
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
(Dz. U. Nr 162, poz. 1568, ze zm.);
2) obowiņzuje bezwzglňdny priorytet wymagaŊ
i ustaleŊ konserwatorskich nad wzglňdami wynikajņcymi z działalnoŌci inwestycyjnej;
3) naleŐy dņŐyń do pełnej rewaloryzacji zabytków;
4) wszelkie działania podejmowane przy zabytkach
wymagajņ pisemnego pozwolenia właŌciwego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;
5) przed podjňciem prac projektowych naleŐy uzyskań wytyczne konserwatorskie odnoŌnie planowanych prac;
3. Ustalenia o których jest mowa w ust. 2, obowiņzujņ niezaleŐnie od połoŐenia budowli, czy innego
obiektu wpisanego do rejestru zabytków, w poszczególnych strefach ochrony konserwatorskiej.
§ 17. 1. Ustala siň ochronň konserwatorskņ
obiektów zabytkowych wpisanych do gminnej
ewidencji zabytków:
1) zespół parkowy: oranŐeria, mur parkowy
z bramņ, zespół folwarczny – ul. PoznaŊska;
2) dom mieszkalny – ul. PoznaŊska 5;
3) dom mieszkalny – ul. PoznaŊska 9;
4) dom mieszkalny – ul. PoznaŊska 11;
5) budynek produkcyjny Przedsiňbiorstwa Produkcji Pomocniczej i MontaŐ. Budownictwa Rolniczego – ul. PoznaŊska 12;
6) dom mieszkalny, obecnie Lecznica Zwierzņt – ul.
PoznaŊska 13; oznaczonych na rysunku planu.
2. Dla obiektów, o których mowa w ust. 1,
w zakresie wymogów konserwatorskich:
1) obowiņzuje zachowanie lub odtworzenie historycznej bryły, kształtu i geometrii dachu oraz
zastosowanie tradycyjnych materiałów budowlanych, w tym rodzaj, typ i kolor pokrycia dachowego;
2) dopuszcza siň rozbudowň obiektu pod warunkiem, Őe po rozbudowie budynek bňdzie tworzył
spójnņ kompozycjň z istniejņcņ czňŌciņ;
3) stosowanie historycznego pokrycia dachowego
właŌciwego dla danego obiektu;
4) stosowanie stolarki okiennej i drzwiowej nawiņzujņcej do historycznej stolarki właŌciwej dla
danego obiektu;
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5) zachowanie proporcji otworów okiennych
i drzwiowych oraz ich rozmieszczenia;
6) obowiņzuje zachowanie oryginalnej elewacji
z ich wystrojem architektonicznym;
7) obowiņzuje kolorystyka nawiņzujņca do stosowanej w przeszłoŌci;
8) obowiņzuje uzgodnienie remontów, przebudów, rozbudów, nadbudów i rozbiórek z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
§ 18. 1. Ustala siň ochronň konserwatorskņ
stanowisk archeologicznych wpisanych do gminnej ewidencji zabytków:
1) Zamek z obronnņ wieŐņ mieszkalnņ – 160/13/72-27;
2) Punkt osadniczy – 170/23/72-27; oznaczonych na
rysunku planu.
2. Dla stanowisk archeologicznych, o których
mowa w ust. 1, oraz w ich bezpoŌrednim sņsiedztwie obowiņzuje:
1) dla wszelkich zamierzeŊ inwestycyjnych zwiņzanych z pracami ziemnymi, przeprowadzenie
ratowniczych badaŊ archeologicznych i wykopaliskowych (w uzasadnionych przypadkach
wyprzedzajņcych), przez uprawnionego archeologa, historyka architektury i odpowiednie zespoły badawcze na koszt Inwestora, za pozwoleniem konserwatorskim na prace archeologiczne i wykopaliskowe;
2) pozwolenie, o którym mowa w pkt 1, naleŐy
uzyskań przed uzyskaniem pozwolenia na budowň, a dla robót niewymagajņcych pozwolenia na budowň − przed realizacjņ inwestycji, tj.
przed uzyskaniem zaŌwiadczenia potwierdzajņcego akceptacjň przyjňcia zgłoszenia wykonywania robót budowlanych.
Rozdział 5
Zasady obsługi w zakresie komunikacji
i infrastruktury technicznej
§ 19. 1. Na obszarze objňtym planem, o ile przepisy działu II nie stanowiņ inaczej, w zakresie zasad
obsługi infrastruktury technicznej obowiņzuje:
1) dostawa wody z sieci wodociņgowej,
2) odprowadzenie Ōcieków do sieci kanalizacyjnej
z zastrzeŐeniem ust. 2 pkt 1,
3) odprowadzanie wód deszczowych do sieci kanalizacji lub retencjonowanie,
4) zaopatrzenie w energiň elektrycznņ z sieci elektroenergetycznych,
5) skablowanie w ziemi napowietrznych linii energetycznych,
6) dostawa gazu z rozdzielczej sieci gazowej,
7) rozbudowa sieci rozdzielczej na tereny przeznaczone pod zabudowň wyznaczone planem,
8) lokalizacja nowych inwestycji, w zakresie realizacji
sieci infrastruktury technicznej, w liniach rozgraniczajņcych ulic z zastrzeŐeniem ust. 2 pkt 2.
2. Na obszarze objňtym planem, o ile przepisy
działu II nie stanowiņ inaczej, w zakresie zasad
obsługi infrastruktury technicznej dopuszcza siň:
1) dla nowej zabudowy do czasu wybudowania
sieci kanalizacyjnej odprowadzanie Ōcieków do
zbiorników bezodpływowych lub przydomowej
oczyszczalni Ōcieków,
2) odstňpstwo od zasady, o której mowa w ust. 1
pkt 8, wyłņcznie wtedy, gdy nie ma technicznej
moŐliwoŌci realizacji tych ustaleŊ,
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3) lokalizacjň stacji transformatorowych na terenach własnych inwestorów.
3. Na obszarze objňtym planem, w zakresie
rozbudowy i budowy systemu komunikacji obowiņzuje:
1) lokalizacja garaŐy i miejsc postojowych na
działkach budowlanych, na których lokalizowana jest inwestycja,
2) dla budynków w zabudowie jednorodzinnej,
urzņdzenie minimum dwa miejsca postojowe
na kaŐdy dom,
3) dla małych domów mieszkalnych, urzņdzenie
minimum 1,5 miejsca postojowego na kaŐde
mieszkanie,
4) dla budynków usługowych i powierzchni przeznaczonych pod usługi, urzņdzenie nie mniej niŐ
2 miejsca postojowe na 100 m² powierzchni
uŐytkowej budynku, nie mniej niŐ 2 miejsca,
5) dla budynków produkcyjnych, składów i magazynów oraz powierzchni przeznaczonych pod
produkcjň, składy i magazyny, urzņdzenie nie
mniej niŐ 5 miejsc postojowych na 1000 m² powierzchni uŐytkowej budynku, nie mniej niŐ
2 miejsca postojowe.
Rozdział 6
Zasady dotyczące łączenia i podziału
nieruchomości
§ 20. 1. Na obszarze objňtym planem, dopuszcza siň:
1) podziały w celu regulacji granic działek,
2) podziały w celu poszerzenia nieruchomoŌci,
3) wydzielenie działek pod infrastrukturň technicznņ, bez zachowania zasad okreŌlonych
w przepisach działu II.
DZIAŁ II
USTALENIA DLA TERENÓW
Rozdział 7
Ustalenia dla terenów zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej
§ 21. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku
planu symbolem: 1MN ustala siň:
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
2) przeznaczenie uzupełniajņce: usługi podstawowe, zajmujņce do 30% powierzchni uŐytkowej
budynku mieszkalnego lub do 25% powierzchni
zabudowy w przypadku lokalizacji w odrňbnym
budynku usługowym.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1,
w zakresie kształtowania zabudowy obowiņzuje:
1) kształtowanie budynków – jako wolno stojņce
lub bliŎniacze,
2) wysokoŌń budynku: od 7 m do 9 m,
3) zakaz stosowania:
a) ogrodzeŊ z prefabrykatów betonowych,
b) lukarn i facjat dachowych o powierzchni
wiňkszej niŐ połowa połaci dachu,
c) sidingu;
4) dachy dwuspadowe, o symetrycznym kņcie
nachylenia połaci od 35º do 45º,
5) pokrycie dachówkņ ceramicznņ lub cementowņ
w kolorze ceglastym.
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3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1,
w zakresie kształtowania zabudowy dopuszcza siň:
1) ogrodzenia od frontu działki o wysokoŌci do
1,5 m, aŐurowoŌci min. 40%, z podmurówkņ
pełnņ do 0,5 m,
2) na działce budowlanej budynek garaŐowy lub
gospodarczy wolno stojņcy, o powierzchni zabudowy do 50 m², wysokoŌci do 6 m, o geometrii
dachu i pokryciu jak dla budynku mieszkalnego,
3) obiekty małej architektury.
4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1,
w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego obowiņzuje:
1) powierzchnia zabudowy do 30% powierzchni
działki,
2) powierzchnia biologicznie czynna co najmniej
50% powierzchni działki.
5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie obsługi komunikacyjnej:
1) obowiņzuje: obsługa komunikacyjna od strony
przyległych ulic publicznych lub ulic wewnňtrznych,
2) dopuszcza siň wydzielenie dróg wewnňtrznych
o szerokoŌci od 6 m do 9 m, dla których obowiņzuje nieprzekraczalna linia zabudowy w odległoŌci 6 m od granicy wydzielonej drogi wewnňtrznej.
6. Na terenie, o którym mowa w ust. 1,
w zakresie zasad i warunków łņczenia i podziałów
nieruchomoŌci dla nowych działek obowiņzuje:
1) dla budynków wolno stojņcych:
a) powierzchnia działki budowlanej od 1000 m²,
b) szerokoŌń frontu działki budowlanej od 20 m;
2) dla budynków bliŎniaczych:
a) powierzchnia działki budowlanej od 800 m²,
b) szerokoŌń frontu działki budowlanej od 16 m.
7. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiņzuje wysokoŌń opłaty planistycznej 1%.
Rozdział 8
Ustalenia dla usług z dopuszczeniem zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej
§ 22. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku
planu symbolem: 1U/MN ustala siň:
1) przeznaczenie podstawowe: usługi,
2) przeznaczenie uzupełniajņce: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna powyŐej pierwszej kondygnacji budynku usługowego lub zajmujņca
do 50% powierzchni zabudowy w przypadku lokalizacji w odrňbnym budynku mieszkalnym.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1,
w zakresie kształtowania zabudowy obowiņzuje:
1) kształtowanie budynków – jako wolno stojņce,
lub bliŎniacze lub szeregowe,
2) wysokoŌń budynku: do 9 m,
3) zakaz stosowania:
a) ogrodzeŊ z prefabrykatów betonowych,
b) lukarn i facjat dachowych o powierzchni
wiňkszej niŐ połowa połaci dachu,
c) sidingu;
4) dachy dwuspadowe, o symetrycznym kņcie
nachylenia połaci od 35º do 45º.
5) pokrycie dachówkņ ceramicznņ lub cementowņ
w kolorze ceglastym.
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1,
w zakresie kształtowania zabudowy dopuszcza siň:
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1) ogrodzenia od frontu działki o wysokoŌci do
1,5 m, aŐurowoŌci min. 40%, z podmurówkņ
pełnņ do 0,5 m,
2) na działce budowlanej budynek garaŐowy lub
gospodarczy wolno stojņcy, o powierzchni zabudowy do 50 m², wysokoŌci do 6 m, o kształcie
dachu i pokryciu jak dla budynku mieszkalnego,
3) obiekty małej architektury.
4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1,
w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego obowiņzuje:
1) powierzchnia zabudowy do 60% powierzchni
działki,
2) powierzchnia biologicznie czynna co najmniej
20% powierzchni działki.
5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1,
w zakresie obsługi komunikacyjnej obowiņzuje:
obsługa komunikacyjna od strony przyległych ulic
publicznych lub ulic wewnňtrznych.
6. Na terenie, o którym mowa w ust. 1,
w zakresie zasad i warunków łņczenia i podziałów
nieruchomoŌci dla nowych działek obowiņzuje:
1) dla budynków wolno stojņcych:
a) powierzchnia działki budowlanej od 1000 m²,
b) szerokoŌń frontu działki budowlanej od 20 m;
2) dla budynków bliŎniaczych:
a) powierzchnia działki budowlanej od 800 m²,
b) szerokoŌń frontu działki budowlanej od 16 m;
3) dla budynków szeregowych:
a) powierzchnia działki budowlanej od 500 m²,
b) szerokoŌń frontu działki budowlanej od 10 m.
7. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiņzuje wysokoŌń opłaty planistycznej 1%.
Rozdział 9
Ustalenia dla usług z dopuszczeniem zabudowy
mieszkaniowej mieszanej
§ 23. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku
planu symbolem: 1U/MM ustala siň:
1) przeznaczenie podstawowe: usługi,
2) przeznaczenie uzupełniajņce: zabudowa
mieszkaniowa mieszana, zajmujņca do 40% powierzchni uŐytkowej budynku usługowego lub do
45% powierzchni zabudowy w przypadku lokalizacji w odrňbnym budynku mieszkalnym.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie kształtowania zabudowy obowiņzuje:
1) kształtowanie budynków – jako wolno stojņce
lub szeregowe,
2) wysokoŌń budynku: do 9 m,
3) zakaz stosowania:
a) ogrodzeŊ z prefabrykatów betonowych,
b) lukarn i facjat dachowych o powierzchni
wiňkszej niŐ połowa połaci dachu,
c) sidingu;
4) dachy dwuspadowe, o symetrycznym kņcie
nachylenia połaci od 35º do 45º,
5) pokrycie dachówkņ ceramicznņ lub cementowņ
w kolorze ceglastym.
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1,
w zakresie kształtowania zabudowy dopuszcza siň:
1) ogrodzenia od frontu działki o wysokoŌci do
1,5 m, aŐurowoŌci min. 40%, z podmurówkņ
pełnņ do 0,5 m,
2) na działce budowlanej budynek garaŐowy lub
gospodarczy wolno stojņcy, o powierzchni za-
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budowy do 50 m², wysokoŌci do 6 m, o kształcie
dachu i pokryciu jak dla budynku mieszkalnego
lub usługowego,
3) obiekty małej architektury i oczka wodne
o powierzchni lustra wody do 35 m².
4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1,
w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego obowiņzuje:
1) powierzchnia zabudowy do 60% powierzchni
działki,
2) powierzchnia biologicznie czynna co najmniej
20% powierzchni działki.
5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1,
w zakresie obsługi komunikacyjnej obowiņzuje:
obsługa komunikacyjna od strony przyległych ulic
publicznych lub ulic wewnňtrznych.
6. Na terenie, o którym mowa w ust. 1,
w zakresie zasad i warunków łņczenia i podziałów
nieruchomoŌci dla nowych działek obowiņzuje:
1) dla budynków wolno stojņcych:
a) powierzchnia działki budowlanej od 1500 m²,
b) szerokoŌń frontu działki budowlanej od 25 m;
2) dla budynków szeregowych:
a) powierzchnia działki budowlanej od 500 m²,
b) szerokoŌń frontu działki budowlanej od 10 m.
7. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiņzuje wysokoŌń opłaty planistycznej 1%.
Rozdział 10
Ustalenia dla terenów zabudowy usługowej
z dopuszczeniem obiektów produkcyjnych,
składów i magazynów
§ 24. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku
planu symbolami: 1U/P, 2U/P, 3U/P, 4U/P ustala siň:
1) przeznaczenie podstawowe: usługi,
2) przeznaczenie uzupełniajņce:
a) produkcja,
b) składy,
c) magazyny,
d) drogi wewnňtrzne.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1,
w zakresie kształtowania zabudowy obowiņzuje:
1) wysokoŌń budynku: do 12 m,
2) dachy o symetrycznym nachyleniu połaci od
30º do 45º,
3) pokrycie dachówkņ lub materiałem dachówkopodobnym w kolorze ceglastym.
3. Na terenach, o których mowa w ust. 1,
w zakresie kształtowania zabudowy dopuszcza siň:
1) ogrodzenia od frontu działki o wysokoŌci do
2,5 m, aŐurowoŌci min. 40%, z podmurówkņ
pełnņ do 0,5 m,
2) dachy płaskie kryte innym materiałem niŐ okreŌlony w ust. 2 pkt 3.
4. Na terenach, o których mowa w ust. 1,
w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego obowiņzuje:
1) powierzchnia zabudowy do 50% powierzchni
działki,
2) powierzchnia biologicznie czynna co najmniej
20% powierzchni działki.
5. Na terenach, o których mowa w ust. 1,
w zakresie ochrony Ōrodowiska dopuszcza siň
przedsiňwziňcia mogņce znaczņco oddziaływań na
Ōrodowisko, mogņce wymagań sporzņdzenia raportu o oddziaływaniu na Ōrodowisko.
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6. Na terenach, o których mowa w ust. 1,
w zakresie obsługi komunikacyjnej obowiņzuje:
obsługa komunikacyjna od strony przyległych ulic
publicznych lub ulic wewnňtrznych.
7. Na terenie oznaczonym na rysunku planu
symbolem 2U/P, obowiņzuje zakaz wznoszenia
obiektów budowlanych w odległoŌci mniejszej niŐ
20 m od linii rozgraniczajņcej z terenem 1KD-GP.
8. Na terenach, o których mowa w ust. 1,
w zakresie zasad i warunków łņczenia i podziałów
nieruchomoŌci dla nowych działek obowiņzuje:
1) powierzchnia działki budowlanej od 2500 m²,
2) szerokoŌń frontu działki budowlanej od 45 m.
9. Na terenach, o których mowa w ust. 1,
obowiņzuje wysokoŌń opłaty planistycznej 1%.
Rozdział 11
Ustalenia dla terenu usług sportu i rekreacji
§ 25. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku
planu symbolem: 1US ustala siň:
1) przeznaczenie podstawowe: usługi sportu
i rekreacji,
2) przeznaczenie uzupełniajņce: usługi zajmujņce
do 50% powierzchni uŐytkowej budynku
o przeznaczeniu podstawowym lub do 50% powierzchni zabudowy w przypadku lokalizacji
w odrňbnym budynku usługowym.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1,
w zakresie kształtowania zabudowy obowiņzuje:
1) wysokoŌń budynku: do 12 m,
2) dachy o symetrycznym kņcie nachylenia połaci
od 35° do 45º;
3) pokrycie dachówkņ lub materiałem dachówkopodobnym w kolorze ceglastym matowym.
3. Na terenach, o których mowa w ust. 1,
w zakresie kształtowania zabudowy dopuszcza siň:
1) ogrodzenia od frontu działki o wysokoŌci do
1,5 m, aŐurowoŌci min. 40%, z podmurówkņ
pełnņ do 0,5 m;
2) dachy płaskie kryte innym materiałem niŐ okreŌlony w ust. 2 pkt 3.
4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1,
w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego obowiņzuje:
1) powierzchnia zabudowy do 20% powierzchni
działki,
2) powierzchnia biologicznie czynna co najmniej
70% powierzchni działki.
5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1,
w zakresie obsługi komunikacyjnej obowiņzuje:
obsługa komunikacyjna od strony przyległych ulic
publicznych lub ulic wewnňtrznych.
6. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie zasad i warunków łņczenia i podziałów nieruchomoŌci dla nowych działek obowiņzuje:
1) powierzchnia działki budowlanej od 2000 m²,
2) szerokoŌń frontu działki budowlanej od 45 m.
7. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiņzuje wysokoŌń opłaty planistycznej 1%.
Rozdział 12
Ustalenia dla terenu rolniczego
§ 26. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku
planu symbolami: od 1R do 4R ustala siň przeznaczenie teren rolniczy.
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2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania
ładu przestrzennego obowiņzuje zakaz zabudowy,
z wyłņczeniem inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej.
3. Na terenach, o których mowa w ust. 1,
w zakresie zasad i warunków łņczenia i podziałów
nieruchomoŌci obowiņzuje wydzielenie terenów
zgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu liniami
rozgraniczajņcymi.
4. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiņzuje wysokoŌń opłaty planistycznej 1%.
Rozdział 13
Ustalenia dla terenu trwałych użytków zielonych
§ 27. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku
planu symbolami: 1ZE, 2ZE ustala siň przeznaczenie: trwałe uŐytki zielone.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1,
w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego:
1) obowiņzuje zagospodarowanie zespołami zieleni wysokiej i niskiej,
2) dopuszcza siň obiekty małej architektury.
3. Na terenach, o których mowa w ust. 1,
w zakresie zasad i warunków łņczenia i podziałów
nieruchomoŌci obowiņzuje wydzielenie terenów
zgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu liniami
rozgraniczajņcymi.
4. Na terenach, o których mowa w ust. 1,
obowiņzuje wysokoŌń opłaty planistycznej 1%.
Rozdział 14
Ustalenia dla terenu zieleni
§ 28. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku
planu symbolami: od 1Z do 7Z ustala siň przeznaczenie: zieleŊ,
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1,
w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego:
1) obowiņzuje zagospodarowanie zespołami zieleni wysokiej i niskiej,
2) dopuszcza siň obiekty małej architektury.
3. Na terenach, o których mowa w ust. 1,
w zakresie zasad i warunków łņczenia i podziałów
nieruchomoŌci obowiņzuje wydzielenie terenów
zgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu liniami
rozgraniczajņcymi.
4. Na terenach, o których mowa w ust. 1,
obowiņzuje wysokoŌń opłaty planistycznej 1%.
Rozdział 15
Ustalenia dla terenu ogrodów działkowych
§ 29. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku
planu symbolami: 1ZD, 2ZD ustala siň przeznaczenie: ogrody działkowe.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1,
w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego: dopuszcza siň obiekty
małej architektury.
3. Na terenach, o których mowa w ust. 1,
obowiņzuje zakaz wznoszenia obiektów budowlanych w odległoŌci mniejszej niŐ 20 m od linii rozgraniczajņcej z terenem 1KD-GP.
4. Na terenach, o których mowa w ust. 1,
w zakresie zasad i warunków łņczenia i podziałów
nieruchomoŌci obowiņzuje wydzielenie terenów
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zgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu liniami
rozgraniczajņcymi.
5. Na terenach, o których mowa w ust. 1,
obowiņzuje wysokoŌń opłaty planistycznej 1%.
Rozdział 16
Ustalenia dla terenu zieleni urządzonej
§ 30. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku
planu symbolem: 1ZP ustala siň przeznaczenie:
zieleŊ urzņdzona, z dopuszczeniem funkcji usługowej w obiektach wpisanych do rejestru zabytków i do ewidencji zabytków.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1,
w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego:
1) obowiņzuje zagospodarowanie zespołami zieleni wysokiej i niskiej w oparciu o jednorodny
projekt urzņdzenia zieleni,
2) dopuszcza siň obiekty małej architektury.
3. Teren, o którym mowa w ust. 1, stanowi zabytkowy zespół parkowy wpisany do rejestru zabytków, dla którego obowiņzujņ ustalenia zawarte
w rozdziale 4.
4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1,
w zakresie zasad i warunków łņczenia i podziałów
nieruchomoŌci obowiņzuje wydzielenie terenów
zgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu liniami
rozgraniczajņcymi.
5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiņzuje wysokoŌń opłaty planistycznej 1%.
§ 31. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku
planu symbolami: 2ZP ustala siň przeznaczenie:
zieleŊ urzņdzona.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1,
w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego:
1) obowiņzuje zagospodarowanie zespołami zieleni wysokiej i niskiej w oparciu o jednorodny
projekt urzņdzenia zieleni,
2) dopuszcza siň obiekty małej architektury.
3. Na terenach, o których mowa w ust. 1,
w zakresie zasad i warunków łņczenia i podziałów
nieruchomoŌci obowiņzuje wydzielenie terenów
zgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu liniami
rozgraniczajņcymi.
4. Na terenach, o których mowa w ust. 1,
obowiņzuje wysokoŌń opłaty planistycznej 1%.
Rozdział 17
Ustalenia dla terenu lasów
§ 32. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku
planu symbolami: od1ZL do 6ZL ustala siň przeznaczenie: las.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1,
w zakresie zasad i warunków łņczenia i podziałów
nieruchomoŌci obowiņzuje wydzielenie terenów
zgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu liniami
rozgraniczajņcymi.
3. Na terenach, o których mowa w ust. 1,
obowiņzuje wysokoŌń opłaty planistycznej 1%.
Rozdział 18
Ustalenia dla terenu wód powierzchniowych
§ 33. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku
planu symbolami: od 1WS do 14WS ustala siň
przeznaczenie − tereny wód powierzchniowych.

Dziennik Urzňdowy
Województwa DolnoŌlņskiego Nr 55

– 5352 –

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1,
w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego:
1) obowiņzuje zabezpieczenie brzegów zbiorników
wodnych i cieków przed osuwaniem,
2) dopuszcza siň urzņdzenia i budowle wodne.
3. Na terenach, o których mowa w ust. 1,
w zakresie zasad i warunków łņczenia i podziałów
nieruchomoŌci obowiņzuje wydzielenie terenów
zgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu liniami
rozgraniczajņcymi.
4. Na terenach, o których mowa w ust. 1,
obowiņzuje wysokoŌń opłaty planistycznej 1%.
Rozdział 19
Ustalenia dla terenów komunikacji
§ 34. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku
planu symbolem: : 1KP ustala siň przeznaczenie:
parking.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1,
w zakresie kształtowania zabudowy obowiņzuje:
wysokoŌń budynków do 4 m.
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1,
w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego obowiņzuje powierzchnia
biologicznie czynna co najmniej 10% powierzchni
działki.
4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1,
w zakresie obsługi komunikacyjnej obowiņzuje
obsługa komunikacyjna od strony terenu drogi
dojazdowej.
5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1,
w zakresie zasad i warunków łņczenia i podziałów
nieruchomoŌci dla nowych działek obowiņzuje:
1) powierzchnia działki budowlanej od 2000 m²,
2) szerokoŌń frontu działki budowlanej od 30 m.
6. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiņzuje wysokoŌń renty planistycznej 1%.
§ 35. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku
planu symbolem: 1KD-GP ustala siň przeznaczenie
droga publiczna klasy głównej ruchu przyŌpieszonego.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania
ładu przestrzennego obowiņzuje:
1) szerokoŌń w liniach rozgraniczajņcych: jak na
rysunku planu,
2) chodnik,
3) pasy zieleni przyulicznej w zaleŐnoŌci od lokalnych uwarunkowaŊ.
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania
ładu przestrzennego dopuszcza siň:
1) ŌcieŐka rowerowa,
2) elementy wyposaŐenia ulicy,
3) lokalizowanie sieci kanalizacyjnej w pasie jezdnym.
4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1,
w zakresie zasad i warunków łņczenia i podziałów
nieruchomoŌci obowiņzuje wydzielenie terenów
zgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu liniami
rozgraniczajņcymi.
5. Teren, o którym mowa w ust. 1, wyznacza
siň do realizacji inwestycji celu publicznego.
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6. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiņzuje wysokoŌń opłaty planistycznej 1%.
§ 36. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku
planu symbolem: 1KD-G ustala siň przeznaczenie
droga publiczna klasy głównej.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania
ładu przestrzennego obowiņzuje:
1) szerokoŌń w liniach rozgraniczajņcych: jak na
rysunku planu,
2) chodnik,
3) pasy zieleni przyulicznej w zaleŐnoŌci od lokalnych uwarunkowaŊ.
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania
ładu przestrzennego dopuszcza siň:
1) ŌcieŐka rowerowa,
2) elementy wyposaŐenia ulicy,
3) lokalizowanie sieci kanalizacyjnej w pasie jezdnym.
4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1,
w zakresie zasad i warunków łņczenia i podziałów
nieruchomoŌci obowiņzuje wydzielenie terenów
zgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu liniami
rozgraniczajņcymi.
5. Teren, o którym mowa w ust. 1, wyznacza
siň do realizacji inwestycji celu publicznego.
6. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiņzuje wysokoŌń opłaty planistycznej 1%.
§ 37. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku
planu symbolem: 1KD-Z ustala siň przeznaczenie
droga publiczna klasy zbiorczej.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania
ładu przestrzennego obowiņzuje:
1) szerokoŌń w liniach rozgraniczajņcych: jak na
rysunku planu,
2) chodnik,
3) pasy zieleni przyulicznej w zaleŐnoŌci od lokalnych uwarunkowaŊ.
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania
ładu przestrzennego dopuszcza siň:
1) ŌcieŐka rowerowa,
2) elementy wyposaŐenia ulicy,
3) lokalizowanie sieci kanalizacyjnej w pasie jezdnym.
4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1,
w zakresie zasad i warunków łņczenia i podziałów
nieruchomoŌci obowiņzuje wydzielenie terenów
zgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu liniami
rozgraniczajņcymi.
5. Teren, o którym mowa w ust. 1, wyznacza
siň do realizacji inwestycji celu publicznego.
6. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiņzuje wysokoŌń opłaty planistycznej 1%.
§ 38. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku
planu symbolem: 1KD-L ustala siň przeznaczenie
droga publiczna klasy lokalnej.
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania
ładu przestrzennego obowiņzuje:
1) szerokoŌń w liniach rozgraniczajņcych: jak na
rysunku planu,
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2) obustronny chodnik,
3) pasy zieleni przyulicznej w zaleŐnoŌci od lokalnych uwarunkowaŊ.
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania
ładu przestrzennego dopuszcza siň:
1) ŌcieŐka rowerowa,
2) elementy wyposaŐenia ulicy,
3) lokalizowanie sieci kanalizacyjnej w pasie jezdnym.
4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1,
w zakresie zasad i warunków łņczenia i podziałów
nieruchomoŌci obowiņzuje wydzielenie terenów
zgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu liniami
rozgraniczajņcymi.
5. Teren, o którym mowa w ust. 1, wyznacza
siň do realizacji inwestycji celu publicznego.
6. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiņzuje wysokoŌń opłaty planistycznej 1%.
§ 39. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku
planu symbolami: 1KD-D, 2KD-D ustala siň przeznaczenie ulica dojazdowa.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1,
w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego obowiņzuje:

Poz. 721

1) szerokoŌń w liniach rozgraniczajņcych: jak na
rysunku planu,
2) elementy wyposaŐenia ulicy,
3) pasy zieleni przyulicznej w zaleŐnoŌci od lokalnych uwarunkowaŊ.
3. Na terenach, o których mowa w ust. 1,
w zakresie zasad i warunków łņczenia i podziałów
nieruchomoŌci obowiņzuje wydzielenie terenów
zgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu liniami
rozgraniczajņcymi.
4. Tereny, o których mowa w ust. 1, wyznacza
siň do realizacji inwestycji celu publicznego.
5. Na terenach, o których mowa w ust. 1,
obowiņzuje wysokoŌń opłaty planistycznej 1%.
DZIAŁ III
USTALENIA KOŃCOWE
§ 40. Wykonanie uchwały powierza siň Burmistrzowi Gminy ŏmigród.
§ 41. Uchwała wchodzi w Őycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym
Województwa DolnoŌlņskiego.
Przewodniczņcy Rady Miejskiej:
Jan Czyżowicz
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Załącznik nr 1 do uchwały nr III/21/10
Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia
30 grudnia 2010 r.

Załącznik nr 2 do uchwały nr III/21/10
Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia
30 grudnia 2010 r.
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla północno-wschodniej części miasta Żmigród
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z póŎniejszymi zmianami) Rada Miejska w ŏmigrodzie postanawia
odstņpiń od rozpatrzenia uwag ze wzglňdu na fakt, iŐ w wyznaczonym terminie nie zostały złoŐone uwagi
do projektu planu miejscowego.
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Załącznik nr 3 do uchwały nr III/21/10
Rady Miejskiej w Żmigrodzie z dnia
30 grudnia 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
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z póŎniejszymi zmianami) Rada Miejska w ŏmigrodzie uchwala,
co nastňpuje:
1. Na obszarze objňtym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla południowo-wschodniej czňŌci miasta ŏmigród przewiduje siň nastňpujņce inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, komunikacji i inŐynierii, które naleŐņ do zadaŊ własnych gminy:
1) modernizacja, przebudowa i budowa dróg publicznych;
2) modernizacja, przebudowa i budowa w zakresie sieci wodociņgowej, kanalizacji sanitarnej
i deszczowej.
2. Nie okreŌla siň harmonogramu realizacji wymienionych inwestycji.
3. PowyŐsze inwestycje mogņ byń finansowane z Ōrodków własnych gminy lub przy wykorzystaniu
dotacji, majņcych na celu finansowe wsparcie ich realizacji.
72 1
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UCHWAŁA NR V/26/2011
RADY GMINY CHOJNÓW
z dnia 17 lutego 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Chojnów nr LVII/311/2010 z dnia 30 września 2010 r.
w sprawie wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorzņdzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80,
poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102,
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17,
poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48,
poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218;
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458;
z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r.
Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675)
w zwiņzku z art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96,
poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475) zarzņdza siň, co nastňpuje:

72 2

§ 1. W uchwale Rady Gminy Chojnów
nr LVII/311/2010 z dnia 30 wrzeŌnia 2010 r.
w sprawie wysokoŌci stawek i zwolnieŊ w podatku
od nieruchomoŌci (Dz. Urz. Woj. DolnoŌl. z 2010 r.
Nr 200, poz. 3092) w § 1 pkt 2 lit. d otrzymuje
brzmienie: „d) zwiņzanych z prowadzeniem działalnoŌci gospodarczej w zakresie udzielania ŌwiadczeŊ zdrowotnych, zajňtych przez podmioty udzielajace tych ŌwiadczeŊ − 4,27 zł od 1 m² powierzchni uŐytkowej”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza siň Wójtowi
Gminy Chojnów.
§ 3. Uchwała wchodzi w Őycie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym Województwa DolnoŌlņskiego.
Przewodniczņcy:
Andrzej Pyrz

Dziennik Urzňdowy
Województwa DolnoŌlņskiego Nr 55

– 5356 –

Poz. 723

723
72 3

UCHWAŁA NR V/27/2011
RADY GMINY CHOJNÓW
z dnia 17 lutego 2011 r.
w sprawie określenia wzoru formularzy do podatku od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorzņdzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271,
Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162
poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,
poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181,
poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52,
poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28,
poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675) w zwiņzku
z art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r.
Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461,
Nr 226, poz. 1475) zarzņdza siň, co nastňpuje:
§ 1. OkreŌla siň wzory formularzy:

1) informacji w sprawie podatku od nieruchomoŌci zgodnie z załņcznikiem nr 1,
2) deklaracji na podatek od nieruchomoŌci zgodnie z załņcznikiem nr 2.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza siň Wójtowi
Gminy Chojnów.
§ 3. Traci moc uchwała Rady Gminy
nr II/15/2006 Rady Gminy Chojnów z dnia 30 listopada 2006r. w sprawie okreŌlenia wzoru formularzy do podatku od nieruchomoŌci (Dz. Urz. Woj.
DolnoŌl. z 2006 r. Nr 260, poz. 3896).
§ 4. Uchwała wchodzi w Őycie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym Województwa DolnoŌlņskiego.
Przewodniczņcy Rady:
Andrzej Pyrz
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UCHWAŁA NR V/33/2011
RADY GMINY CHOJNÓW
z dnia 17 lutego 2011 r.
w sprawie inkasa podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorzņdzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,
poz. 1568; z 2004 r., Nr 102, poz. 1055 i Nr 116,
poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 Nr 17,
poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337;
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173,
poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223,
poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157,
poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 oraz
Nr 106, poz. 675) art. 9 i 28 § 4 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U.
z 2005 r. Nr 8, poz. 60, Nr 86, poz. 732, Nr 85,
poz. 727, Nr 143, poz. 1199; z 2006 r. Nr 66,
poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 217, poz. 1590,
Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 105, poz. 721,
Nr 112, poz. 769, Nr 120, poz. 818, Nr 195,
poz. 1414 i Nr 225, poz. 1671; z 2008 r. Nr 118,
poz. 745, Nr 141, poz. 888, Nr 180, poz. 1109,
Nr 192, poz. 1378 i Nr 209, poz. 1316 i 1320 oraz
z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 44, poz. 362, Nr 53,
poz. 749 i 750, Nr 57, poz. 466, Nr 166, poz. 1317,
Nr 168, poz. 1323, Nr 213, poz. 1652 i Nr 216,
poz. 1676) art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia

1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U.
z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601,
Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249,
poz. 1828, Nr 251, poz. 1847; z 2008 r. Nr 93,
poz. 585, Nr 116, poz. 730, Nr 223, poz. 1463;
z 2009 r. Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 872) art. 6 „b”
ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym
(Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191,
poz. 1412, Nr 249, poz. 1825, Nr245, poz. 1775; z 2007
r. Nr 109, poz. 747; z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237,
poz. 1655 oraz z 2009 r. Nr 56, poz. 458) oraz art.
6 ust. 9 ustawy z dnia 30 paŎdziernika 2002 r.
o podatku leŌnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682,
Nr 216, poz. 1826 ; z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164,
poz. 1365, Nr 179, poz. 1484 ; z 2006 r. Nr 245,
poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; z 2008 r. Nr 116,
poz. 730 oraz z 2009 r. Nr 56, poz. 458) Rada Gminy
Chojnów uchwala, co nastňpuje:
§ 1. Zarzņdza siň na terenie gminy Chojnów
pobór podatku rolnego, leŌnego i od nieruchomoŌci w drodze inkasa.
§ 2. Na inkasentów w zakresie poboru podatków , o których mowa w § 1 wyznacza siň sołtysów
poszczególnych sołectw.
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§ 3. Ustala siň stawki procentowe wynagrodzenia inkasenta podatków, o których mowa
w § 1:
1. Sołtys Sołectwa Biała 4,20% pobranej naleŐnoŌci,
2. Sołtys Sołectwa Biskupin 5,10% pobranej
naleŐnoŌci,
3. Sołtys Sołectwa Budziwojów-Dzwonów
4,95% pobranej naleŐnoŌci,
4. Sołtys Sołectwa Czernikowice 5,25% pobranej naleŐnoŌci,
5. Sołtys Sołectwa Dobroszów 3,75% pobranej
naleŐnoŌci,
6. Sołtys Sołectwa Goliszów 3,75% pobranej
naleŐnoŌci,
7. Sołtys Sołectwa Gołaczów 3,75% pobranej
naleŐnoŌci,
8. Sołtys Sołectwa Gołocin-Pawlikowice 3,75%
pobranej naleŐnoŌci,
9. Sołtys Sołectwa Groble 5,40% pobranej naleŐnoŌci,
10. Sołtys Sołectwa Jaroszówka 6,75% pobranej naleŐnoŌci,
11. Sołtys Sołectwa Jerzmanowice 4,50% pobranej naleŐnoŌci,
12. Sołtys Sołectwa Konradówka -Piotrowice
4,20% pobranej naleŐnoŌci,
13. Sołtys Sołectwa Krzywa 3,90% pobranej
naleŐnoŌci,
14. Sołtys Sołectwa Michów 4,05% pobranej
naleŐnoŌci,
15. Sołtys Sołectwa NiedŎwiedzice 3,90% pobranej naleŐnoŌci,
16. Sołtys Sołectwa Okmiany 4.35% pobranej
naleŐnoŌci,

Poz. 724,725

17. Sołtys Sołectwa Osetnica 5,25% pobranej
naleŐnoŌci,
18. Sołtys Sołectwa Rokitki 6,75% pobranej
naleŐnoŌci,
19. Sołtys Sołectwa Stary Łom 3,60% pobranej naleŐnoŌci,
20. Sołtys Sołectwa Strupice 3,45% pobranej
naleŐnoŌci,
21. Sołtys Sołectwa Witków 3,45% pobranej
naleŐnoŌci,
22. Sołtys Sołectwa Zamienice 5,10% pobranej naleŐnoŌci,
23. Sołtys Sołectwa Kolonia Kołłņtaja 4,20%
pobranej naleŐnoŌci.
§ 4. Inkasenci otrzymujņ wynagrodzenie od
kwot zainkasowanych.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza siň Wójtowi
Gminy Chojnów.
§ 6. Traci moc uchwała Rady Gminy Chojnów
nr XVIII/114/2008 r. z dnia 28 lutego 2008 r.
w sprawie inkasa podatków rolnego, leŌnego i od
nieruchomoŌci (Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 76, poz. 925,
Nr 137, poz. 1646, Nr 166, 1895; z 2009 r. Nr 26,
poz. 652 i Nr 86, poz. 1828 oraz z 2010 r. Nr 91,
poz. 1385)
§ 7. Uchwała wchodzi w Őycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym
Województwa DolnoŌlņskiego.

Przewodniczņcy:
Andrzej Pyrz
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UCHWAŁA NR V/35/2011
RADY GMINY CHOJNÓW
z dnia 17 lutego 2011 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej, ustalenia inkasentów oraz wysokości
wynagrodzenia za inkaso
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorzņdzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80,
poz. 717 i Nr 162 poz. 1568; z 2004 r., Nr 102,
poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441; z 2006 Nr 17, poz. 128, Nr 175,
poz. 1457, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48,
poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458;
z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz
z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 oraz Nr 106,
poz. 675) oraz art. 19, pkt 1 lit ”a” i pkt 2 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220,
poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775,
Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847; z 2008 r.

Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730, Nr 223, poz. 1463;
z 2009 r. Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 872) Rada
Gminy Chojnów uchwala, co nastňpuje:
§ 1. Ustala siň dzienne stawki opłaty targowej
na obszarze Gminy Chojnów w nastňpujņcych wysokoŌciach:
1. SprzedaŐ z rňki, kosza i wiadra:
a) płodów rolnych − 3 zł,
b) pozostałych artykułów − 5 zł.
2. SprzedaŐ z samochodu osobowego − 8 zł.
3. SprzedaŐ z samochodu ciňŐarowego o ładownoŌci do 3,5 t − 10 zł.
4. SprzedaŐ z samochodu ciňŐarowego o ładownoŌci powyŐej 3,5 t − 15 zł.
5. SprzedaŐ z wozu konnego lub przyczepy
ciņgniňtej przez ciņgnik 5 zł.
6. SprzedaŐ ze stoiska zadaszonego za 1 m
2 powierzchni 1,50 zł.
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7. SprzedaŐ ze stołu, łóŐka polowego, skrzynki,
wózka rňcznego za 1m 2 powierzchni 1,00 zł.
§ 2. 1. Opłaty targowe, o których mowa
w § 1 naleŐy uiszczań w kasie Urzňdu Gminy Chojnów przed rozpoczňciem sprzedaŐy lub u inkasenta.
2. Dowód wpłaty sprzedajņcy przechowuje celem okazania go uprawnionym organom kontrolnym.
§ 3. Na inkasentów opłaty targowej wyznacza
siň sołtysów poszczególnych sołectw.
§ 4. Za inkaso opłaty inkasent otrzymuje wynagrodzenie w wysokoŌci 50% pobranej opłaty
targowej.
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§ 6. Traci moc uchwała Rady Gminy Chojnów
nr XV/92/2003 z dnia 30 paŎdziernika 2003 r.
w sprawie ustalenia wysokoŌci stawek opłaty targowej, ustalenia inkasentów oraz wysokoŌci wynagrodzenia za inkaso (Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 226,
poz. 3271; z 2004 r. Nr 71, poz. 1413 i Nr 76,
poz. 1511; z 2007 r. Nr 42, poz. 445; z 2008 r.
Nr 166, poz. 1893; z 2009 r. Nr 26, poz. 654 i Nr 86,
poz. 1830 oraz z 2010 r. Nr 91, poz.1387).
§ 7. Wykonanie uchwały powierza siň Wójtowi
Gminy Chojnów.
§ 8. Uchwała wchodzi w Őycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym
Województwa DolnoŌlņskiego.

§ 5. Z opłaty targowej zwalnia siň sprzedaŐ artykułów spoŐywczych prowadzonņ na terenie
miejscowoŌci, kolonii, przysiółków, w których nie
ma stałych punktów sprzedaŐy ww. artykułów.

Przewodniczņcy:
Andrzej Pyrz
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UCHWAŁA NR IV/15/2011
RADY GMINY GAWORZYCE
z dnia 22 lutego 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XIV/83/2008 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 22 kwietnia 2008 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Zakładu Usług Komunalnych w Gaworzycach
Na podstawie art. 18 pkt 7 oraz art. 35 pkt 3
i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzņdzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze
zm.) w zwiņzku z uchwałņ nr III/11/2010 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie
zmiany
uchwały
Rady
Gminy
Gaworzyce
nr XXIII/134/2009 z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy Gaworzyce na
lata 2009−2019 (Dz. Urz. Woj. DolnoŌlņskiego
z 2011 r. Nr 10, poz. 117) Rada Gminy Gaworzyce
uchwala, co nastňpuje:
§ 1. W uchwale nr XIV/83/2008 Rady Gminy
Gaworzyce z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie
72 6

uchwalenia Statutu Zakładu Usług Komunalnych
w Gaworzycach (Dz. Urz. Woj. DolnoŌlņskiego
Nr 203, poz. 2259) wprowadza siň nastňpujņcņ
zmianň: w Rozdziale III punkcie pierwszym skreŌla
siň literň d.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza siň Wójtowi
Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w Őycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym
Województwa DolnoŌlņskiego.
Przewodniczņcy Rady Gminy:
Roman Urbaniak
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UCHWAŁA NR VII/36/11
RADY GMINY KOSTOMŁOTY
z dnia 22 lutego 2011 r.
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej
z terenu gminy Kostomłoty, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym
organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorzņdzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,
ze zmianami) oraz art. 28 ust. 1 i ust. 2 ustawy
z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpoŐarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, ze zmianami), Rada Gminy Kostomłoty uchwala, co nastňpuje:

§ 3. Zasady wypłaty ekwiwalentu okreŌlone sņ
w zarzņdzeniu nr 151/2008 Wójta Gminy Kostomłoty z dnia 9 maja 2008 r. „w sprawie okreŌlenia warunków wypłaty ekwiwalentu pieniňŐnego członkom Ochotniczych StraŐy PoŐarnych za udział
w działaniu ratowniczo-gaŌniczym lub szkoleniu
poŐarniczym organizowanym przez PaŊstwowņ
StraŐ PoŐarnņ”.

§ 1. Członek ochotniczej straŐy poŐarnej, który
uczestniczył w działaniu ratowniczym otrzymuje
ekwiwalent pieniňŐny w wysokoŌci 10,00 zł za kaŐdņ godzinň udziału w działaniu ratowniczym.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza siň Wójtowi
Gminy Kostomłoty.

§ 2. Członek ochotniczej straŐy poŐarnej, który
uczestniczył w szkoleniu poŐarniczym organizowanym przez PaŊstwowņ StraŐ PoŐarnņ lub gminň
otrzymuje ekwiwalent pieniňŐny w wysokoŌci 5,00 zł
za kaŐdņ godzinň udziału w szkoleniu.

§ 5. Traci moc uchwała nr XXVIII/133/08 Rady
Gminy Kostomłoty z dnia 25 listopada 2008 r.
§ 6. Uchwała wchodzi w Őycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym
Województwa DolnoŌlņskiego.
Przewodniczņcy Rady Gminy:
Janina Gawlik
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UCHWAŁA NR IV/10/11
RADY GMINY KOTLA
z dnia 16 lutego 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XIX/113/04 Rady Gminy Kotla z dnia 16 grudnia 2004 r.
w sprawie warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze w miejscu zamieszkania z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych
dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego
zwolnienia odpłat, jak również trybu ich pobierania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorzņdzie gminnym
(tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591,
z póŎniejszymi zmianami i art. 17 ust. 1 pkt 11,
art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity 2009 r. DZ. U. 175,
poz. 1362, z póŎniejszymi zmianami) Rada Gminy
w Kotli uchwala, co nastňpuje:
§ 1. W uchwale nr XIX/113/04 Rady Gminy Kotla z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie warunków
przyznawania i odpłatnoŌci za usługi opiekuŊcze
i specjalistyczne usługi opiekuŊcze w miejscu zamieszkania z wyłņczeniem specjalistycznych usług
opiekuŊczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków czňŌciowego
lub całkowitego zwolnienia odpłat, jak równieŐ
trybu ich pobierania wprowadza siň nastňpujņce
zmiany: § 3 otrzymuje brzmienie:
1. ŋwiadczeniobiorca ponosi odpłatnoŌń według zasad okreŌlonych w załņczniku do niniejszej
uchwały.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach,
na wniosek osoby zobowiņzanej do odpłatnoŌci za
korzystanie z usług lub na wniosek członka rodziny
tej osoby lub na wniosek pracownika socjalnego,
Ōwiadczeniobiorca moŐe zostań czňŌciowo lub całkowicie zwolniony z ponoszenia opłat w szczególnoŌci ze wzglňdu na:
1) jeŐeli Őņdanie zwrotu wydatków za udzielone
Ōwiadczenie (usługi opiekuŊcze lub specjalistyczne usługi opiekuŊcze) stanowiłoby dla
osoby bņdŎ rodziny nadmierne obciņŐenie finansowe lub niweczyłoby skutki udzielonej
pomocy,
2) w przypadku długotrwałej choroby lub niepełnosprawnoŌci powodujņcej znaczny wzrost
kosztów utrzymania, w tym wydatków zwiņzanych z leczeniem udokumentowanym stosownym zaŌwiadczeniem lekarskim,
3) korzystanie z co najmniej dwóch rodzajów
usług − po przedstawieniu dowodu zapłaty za
usługň,
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4) ponoszenia duŐych wydatków, w stosunku do
dochodów, na koszty leczenia, zakup leków,
Ōrodków opatrunkowych, rehabilitacji,
5) koniecznoŌń ponoszenia opłat za pobyt członka
rodziny w jednostce organizacyjnej pomocy
społecznej, placówce wychowawczej lub rehabilitacyjnej − równieŐ po przedstawieniu dowodu wpłaty,
6) koniecznoŌń sprawowania opieki nad wiňcej niŐ
jednņ osobņ wymagajņcņ pomocy w formie
usług opiekuŊczych, w tym co najmniej jednņ
przewlekle chorņ,
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7) ponadto w przypadku udokumentowanego
zdarzenia losowego lub innych uzasadnionych
okolicznoŌci.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza siň Wójtowi
Gminy Kotla.
§ 3. Uchwała wchodzi w Őycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym
Województwa DolnoŌlņskiego.
Przewodniczņca Rady:
Halina Przybylska
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UCHWAŁA NR IV/25/2011
RADY GMINY KROTOSZYCE
z dnia 21 lutego 2011 r.
w sprawie zarządzenia inkasa podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorzņdzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) art. 6 ust. 12
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95,
poz. 613, ze zm.) art. 6b ustawy z dnia 15 listopada
1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136,
poz. 969, ze zm.) art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 paŎdziernika 2002 r. o podatku leŌnym (Dz. U. z 2002 r.
Nr 200, poz. 1682, ze zm.) oraz art. 28, § 4 ustawy
Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8,
poz. 60, ze zm.) Rada Gminy Krotoszyce uchwala,
co nastňpuje:
§ 1. Zarzņdza siň na terenie gminy Krotoszyce
pobór podatków rolnego, leŌnego i od nieruchomoŌci naleŐnych od osób fizycznych w drodze inkasa.
§ 2. Na inkasentów w zakresie poboru podatków, o których mowa w § 1 wyznacza siň:
1) Ryszarda Łabickiego − sołectwo BabinKoŌcielec
2) Małgorzatň Kostrzewň − sołectwo Czerwony
KoŌciół
3) Stanisława Cabałň − sołectwo Dunino
4) Mariana Łňkawskiego − sołectwo Janowice DuŐe
5) Krzysztofa Kołodziejczyka − sołectwo Kozice
6) Zbigniewa Kņdziołkň − sołectwo Krajów
7) Jadwigň Kozak − sołectwo Krotoszyce
8) Roberta Kiljana − sołectwo Prostynia
9) Ryszarda Cygana − sołectwo Szymanowice
10) Piotra KuŌ − sołectwo TyŊczyk Legnicki
11) BoŐenň Hubaczek − sołectwo Warmņtowice
Sienkiewiczowskie
12) Czesława Mirkowskiego − sołectwo Wilczyce
13) ElŐbietň Lichwň − sołectwo Winnica
14) Henryka Kopkň − sołectwo Złotniki.
§ 3. Inkasenci otrzymujņ wynagrodzenie od
kwot zainkasowanych.
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§ 4. Ustala siň stawki procentowe wynagrodzenia inkasentów, o których mowa w § 1 dla poszczególnych sołectw gminy Krotoszyce w nastňpujņcych wysokoŌciach:
1) Ryszard Łabicki − sołectwo Babin-KoŌcielec
4,0%
2) Małgorzata Kostrzewa − sołectwo Czerwony
KoŌciół 4,0%
3) Stanisław Cabała − sołectwo Dunino 5,0%
4) Marian Łňkawski − sołectwo Janowice DuŐe
3,0%
5) Krzysztof Kołodziejczyk − sołectwo Kozice
8,0%
6) Zbigniew Kņdziołka − sołectwo Krajów 3,5%
7) Jadwiga Kozak − sołectwo Krotoszyce 2,5%
8) Robert Kiljan − sołectwo Prostynia 8,0%
9) Ryszard Cygan − sołectwo Szymanowice 8,0%
10) Piotr KuŌ − sołectwo TyŊczyk Legnicki 6,0%
11) BoŐena Hubaczek − sołectwo Warmņtowice
Sienkiewiczowskie 3,5%
12) Czesław Mirkowski − sołectwo Wilczyce 3,0%
13) ElŐbieta Lichwa − sołectwo Winnica 3,5%
14) Henryk Kopka − sołectwo Złotniki 8,0%.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza siň Wójtowi
Gminy Krotoszyce.
§ 6. Traci moc uchwała nr XII/72/08 Rady
Gminy Krotoszyce z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie zarzņdzenia inkasa podatków rolnego, leŌnego
i od nieruchomoŌci (Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 82,
poz. 998 z 2008 r. i Nr 13, poz. 387 z 2009 r.)
§ 7. Uchwała wchodzi w Őycie po upływie
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym
Województwa DolnoŌlņskiego.
Przewodniczņcy Rady:
Robert Mroziński
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OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO W LEGNICY
z dnia 28 lutego 2011 r.
o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miasta i Gminy Prochowice
przeprowadzonych w dniu 27 lutego 2011 r.
Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin,
rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) Komisarz Wyborczy w Legnicy
podaje do publicznej wiadomoŌci wyniki wyborów uzupełniajņcych do Rady Miasta i Gminy Prochowice
przeprowadzonych w dniu 27 lutego 2011 r.
CZĘŚĆ I
Dane ogólne
1. Wybory zarzņdzono w 1 okrňgu wyborczym.
2. Wybierano 1 radnego spoŌród 3 kandydatów zgłoszonych na 3 listach kandydatów przez 3 komitety wyborcze.
3. Głosowanie przeprowadzono w 1 obwodzie.
4. Liczba osób uprawnionych do głosowania wyniosła 545.
5. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania wyniosła 263.
6. Liczba kart waŐnych (osób, które wziňły udział w wyborach) wyniosła 263, czyli frekwencja wyborcza wyniosła 48,26%.
7. Wybrano 1 radnego.
CZĘŚĆ II
Wyniki wyborów
Rozdział 1
Okręg wyborczy nr 5
1. Liczba wybieranych radnych wyniosła 1.
2. Wybory odbyły siň.
3. Głosowanie przeprowadzono.
4. Liczba osób uprawnionych do głosowania wyniosła 545.
5. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania wyniosła 263.
6. Liczba kart waŐnych (osób, które wziňły udział w wyborach) wyniosła 263, czyli frekwencja wyborcza wyniosła 48,26%.
7. Liczba głosów niewaŐnych wyniosła 0,co stanowi 0,00% ogólnej liczby głosów.
8. Liczba głosów waŐnych wyniosła 263,co stanowi 100,00% ogólnej liczby głosów.
9. Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano nastňpujņcņ liczbň głosów:
1) lista nr 1 KWW MARIANA ŏUKOWSKIEGO − 36
a) ŻUKOWSKI Marian − 36
2) lista nr 2 KWW LESZEK M. − 94
a) MAZUREK Leszek Paweł − 94
3) lista nr 3 KWW MARIA MAŃKOWIAK − 133
a) MAĆKOWIAK Maria Weronika – 133.
10. Radną została wybrana: z listy nr 3 KWW MARIA MAŃKOWIAK − MAĆKOWIAK Maria Weronika.
11. W okrňgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.

Komisarz Wyborczy w Legnicy:
Stanisław Rączkowski
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OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO W WAŁBRZYCHU
z dnia 28 lutego 2011 r.
o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Szczawna-Zdroju
przeprowadzonych w dniu 27 lutego 2011 r.
Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin,
rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) Komisarz Wyborczy
w Wałbrzychu podaje do publicznej wiadomoŌci wyniki wyborów uzupełniajņcych do Rady Miejskiej
Szczawna-Zdroju przeprowadzonych w dniu 27 lutego 2011 r.
CZĘŚĆ I
Dane ogólne
1. Wybory przeprowadzono w 1 okrňgu wyborczym.
2. Wybierano 1 radnego spoŌród 8 kandydatów zgłoszonych na 8 listach kandydatów przez
8 komitetów wyborczych.
3. Głosowanie przeprowadzono w 1 obwodzie.
4. Liczba osób uprawnionych do głosowania wyniosła 284.
5. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania wyniosła 138.
6. Liczba kart waŐnych (osób, które wziňły udział w wyborach) wyniosła 138 czyli frekwencja wyborcza wyniosła 48,59%.
7. Wybrano 1 radnego.
CZĘŚĆ II
Wyniki wyborów
Rozdział 1
Okręg wyborczy nr 8
1. Liczba wybieranych radnych wyniosła 1.
2. Wybory odbyły siň.
3. Głosowanie przeprowadzono.
4. Liczba osób uprawnionych do głosowania wyniosła 284.
5. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania wyniosła 138.
6. Liczba kart waŐnych (osób, które wziňły udział w wyborach) wyniosła 138, czyli frekwencja wyborcza wyniosła 48,59%
7. Liczba głosów niewaŐnych wyniosła 0, co stanowi 0,00% ogólnej liczby głosów.
8. Liczba głosów waŐnych wyniosła 138, co stanowi 100,00% ogólnej liczby głosów.
9. Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano nastňpujņcņ liczbň głosów:
1) lista nr 1 KWW RYSZARDA GLINKOWSKIEGO 23
a) GLINKOWSKI Ryszard Czesław 23
2) lista nr 2 KWW UŋMIECH DLA ZDROWIA 6
a) GŅTARSKI Wiesław Antoni 6
3) lista nr 3 KWW DLA MIESZKAŉCÓW SZCZAWNA-ZDROJU 2
a) DWORNICZAK Andrzej Robert 2
4) lista nr 4 KWW DOROTY FERENC-RUDNICKIEJ 8
a) FERENC-RUDNICKA Dorota Maria 8
5) lista nr 5 KWW MIROSŁAWA HOŁDY 40
a) HOŁDA Mirosław 40
6) lista nr 6 KWW MARKA SZCZUDŁOWSKIEGO 1
a) SZCZUDŁOWSKI Marek Grzegorz 1
7) lista nr 7 KWW IRENEUSZA KACZMARKA 9
a) KACZMAREK Ireneusz Bernard 9
8) lista nr 8 KWW ZENONA DECA 49
a) DEC Zenon Jan 49
10. Radnym został wybrany:
1) z listy nr 8 KWW ZENONA DECA:
a) DEC Zenon Jan;
11. W okrňgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.
Komisarz Wyborczy w Wałbrzychu:
Maciej Ejsmont
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OBWIESZCZENIE
KOMISARZA WYBORCZEGO W JELENIEJ GÓRZE
z dnia 1 marca 2011 r.
o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Janowicach Wielkich
przeprowadzonych w dniu 27 lutego 2011 r.
Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin,
rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) Komisarz Wyborczy w Jeleniej
Górze podaje do publicznej wiadomoŌci wyniki wyborów uzupełniajņcych do Rady Gminy
w Janowicach Wielkich przeprowadzonych w dniu 27 lutego 2011 r.
CZĘŚĆ I
Dane ogólne
1. Wybory zarzņdzono w 1 okrňgu wyborczym.
2. Wybierano 1 radnego spoŌród 4 kandydatów zgłoszonych na 4 listach kandydatów przez
4 komitety wyborcze.
3. Głosowanie przeprowadzono w 1 obwodzie.
4. Liczba osób uprawnionych do głosowania wyniosła 484.
5. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania wyniosła 109.
6. Liczba kart waŐnych (osób, które wziňły udział w wyborach) wyniosła 109, czyli frekwencja wyborcza wyniosła 22,52%
7. Wybrano 1 radnego.
CZĘŚĆ II
Wyniki wyborów
Rozdział 1
Okręg wyborczy nr 3
1. Liczba wybieranych radnych wyniosła 1.
2. Wybory odbyły siň.
3. Głosowanie przeprowadzono.
4. Liczba osób uprawnionych do głosowania wyniosła 484.
5. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania wyniosła 109.
6. Liczba kart waŐnych (osób, które wziňły udział w wyborach) wyniosła 109, czyli frekwencja wyborcza wyniosła 22,52%
7. Liczba głosów niewaŐnych wyniosła 0, co stanowi 0,00% ogólnej liczby głosów.
8. Liczba głosów waŐnych wyniosła 109, co stanowi 100,00% ogólnej liczby głosów.
9. Na poszczególne listy kandydatów i kandydatów z tych list oddano nastňpujņcņ liczbň głosów:
1) lista nr 1 KWW ROMUALDA FABIAŉSKIEGO 31
a) FABIAŉSKI Romuald Bogdan 31
2) lista nr 2 KWW IWONY NIEDōWIEDZIŉSKIEJ 47
a) NIEDōWIEDZIŉSKA Iwona Mirosława 47
3) lista nr 3 KWW JAROSŁAWA ROGA 18
a) RÓG Jarosław Józef 18
4) lista nr 4 KWW ANNY WNUK 13
a) WNUK Anna Dorota 13
10. Radną została wybrana:
1) z listy nr 2 KWW IWONY NIEDōWIEDZIŉSKIEJ:
a) NIEDōWIEDZIŉSKA Iwona Mirosława;
11. W okrňgu wszystkie mandaty zostały obsadzone.
Komisarz Wyborczy w Jeleniej Górze:
Ewa Szymańska-Habzda
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INFORMACJA NR GK.6621.96.1.2011.I
STAROSTY DZIERŻONIOWSKIEGO
z dnia 10 lutego 2011 r.
w sprawie modernizacji operatu ewidencji gruntów i budynków gminy Łagiewniki obręby Jaźwina,
Ligota Wielka, Łagiewniki, Młynica, Oleszna, Przestronie, Radzików, Ratajno, Sieniawka, Sienice,
Słupice, Sokolniki, Trzebnik
Na podstawie art. 24a ust. 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. − Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.
U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, z póŎn. zm.) informujň, Őe projekt operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków, wyłoŐony w siedzibie Starostwa Powiatowego w DzierŐoniowie w dniach od 2 listopada 2010 r. do 23 listopada 2010 r. do wglņdu osób zainteresowanych, dotyczņcy uzupełnienia komputerowych baz danych o rejestry i kartoteki budynków i lokali dla nieruchomoŌci
połoŐonych na obszarze gminy Łagiewniki w obrňbach ewidencyjnych JaŎwina, Ligota Wielka, Łagiewniki, Młynica, Oleszna, Przestronie, Radzików, Ratajno, Sieniawka, Sienice, Słupice, Sokolniki, Trzebnik –
staje siň z dniem 10 lutego 2011 r. operatem ewidencji gruntów i budynków. JednoczeŌnie informujň, Őe
na podstawie art. 24a ust. 9 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U.
z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, z póŎn. zm.) kaŐdy, czyjego interesu prawnego dotyczņ dane zawarte
w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym, moŐe w terminie
30 dni od dnia ogłoszenia niniejszej informacji w Dzienniku Urzňdowym Województwa DolnoŌlņskiego,
zgłaszań zarzuty do tych danych. Zarzuty naleŐy zgłaszań do Starosty DzierŐoniowskiego na adres Starostwo Powiatowe w DzierŐoniowie , 58-200 DzierŐoniów, ul. ŋwidnicka 38.
Starosta DzierŐoniowski:
Janusz Guzdek
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INFORMACJA NR OWR-4210-3(4)/2011/193/IX-B/DB
PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI
z dnia 28 lutego 2011 r.
w sprawie odmowy zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła
Decyzjņ Prezesa Urzňdu Regulacji Energetyki z dnia 28 lutego 2011 r. nr OWR-4210-3/2011/193/IX-B/DB,
odmówiono zatwierdzenia przedstawionej zmiany taryfy dla ciepła dla Przedsiňbiorstwa Energetyki
Cieplnej SA z siedzibņ w Wałbrzychu.
UZASADNIENIE
Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postňpowania 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) i § 28 ust. 1 rozporzņdzenia Ministra Gospodarki
z dnia 17 wrzeŌnia 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeŊ
z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291), Prezes Urzňdu Regulacji Energetyki odmówił zatwierdzenia przedstawionej zmiany taryfy dla ciepła, poniewaŐ zmiana ta nie stanowi istotnej zmiany
warunków prowadzenia przez Przedsiňbiorstwo energetyczne działalnoŌci gospodarczej.
Z upowaŐnienia Prezesa Urzňdu Regulacji Energetyki
DY R E KTO R
POŁUDNIOWO-ZACHODNIEGO
ODDZIAŁU TERENOWEGO
URZŇDU REGULACJI ENERGETYKI

z siedzibņ we Wrocławiu

Józef Dolata
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SPRAWOZDANIE NR 1
STAROSTY ZGORZELECKIEGO
z dnia 12 stycznia 2011 r.
w sprawie działalności „Komisji Bezpieczeństwa i Porządku’’ za 2010 rok
Na podstawie art. 38b ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorzņdzie powiatowym (tekst
jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z póŎn. zm.), składam Radzie Powiatu Zgorzeleckiego sprawozdanie z działalnoŌci „Komisji BezpieczeŊstwa i Porzņdku” za rok 2010, zwanej w dalszej czňŌci „Komisjņ”. Niniejsze sprawozdanie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzňdowym Województwa DolnoŌlņskiego.
Komisja została powołana zarzņdzeniem nr 28/2008 Starosty Zgorzeleckiego z dnia 29 maja 2008 roku na
kolejnņ trzyletniņ kadencjň. Komisja utworzona została w celu realizacji zadaŊ starosty w zakresie
zwierzchnictwa nad powiatowymi słuŐbami, inspekcjami i straŐami oraz zadaŊ okreŌlonych w ustawach
w zakresie porzņdku publicznego i bezpieczeŊstwa obywateli.
Komisja powołana została w nastňpujņcym składzie:
1) Piotr Woroniak – Starosta Zgorzelecki – Przewodniczņcy Komisji (od dnia 2 lutego 2010 r. zastņpiony
przez Mariusza TureŊca – Starostň Zgorzeleckiego);
2) Jerzy Strojny – Radny Powiatu Zgorzeleckiego;
3) Roman Paszkiewicz – Radny Powiatu Zgorzeleckiego (od dnia 24 kwietnia 2009 roku zastņpiony przez
Jacka Sosnowskiego – Radnego Powiatu Zgorzeleckiego);
4) Mirosław SochoŊ – powołany przez Starostň Zgorzeleckiego;
5) Piotr Frņszczak – powołany przez Starostň Zgorzeleckiego (od dnia 14 paŎdziernika 2010 r. zastņpiony
przez Wiesława Wypycha – Komendanta Powiatowego PaŊstwowej StraŐy PoŐarnej w Zgorzelcu);
6) Piotr Pawlas – powołany przez Starostň Zgorzeleckiego;
7) Maciej Bielas – funkcjonariusz Policji delegowany przez Komendanta Powiatowego Policji
w Zgorzelcu (od dnia 24 kwietnia 2009 roku zastņpiony przez Piotra Kociňckiego);
8) Daniel Gotthardt – Zastňpca Komendanta Powiatowego Policji w Zgorzelcu;
9) Andrzej Nestorowicz – Prokurator Prokuratury Rejonowej w Zgorzelcu wskazany przez Prokuratora
Okrňgowego w Jeleniej Górze.
Ponadto w pracach Komisji z głosem doradczym uczestniczņ powołani przez Starostň Zgorzeleckiego:
1) Bogusław BiałoŊ – Sekretarz Powiatu Zgorzeleckiego;
2) Marek Gargol – Zastňpca Komendanta Powiatowego PaŊstwowej StraŐy PoŐarnej w Zgorzelcu
(od dnia 14 paŎdziernika 2010 r. zastņpiony przez Józefa Kozłowskiego – Radnego Sejmiku Województwa DolnoŌlņskiego);
3) Kazimierz Słabicki – Prezes Zarzņdu Powiatowego Zwiņzku Ochotniczych StraŐy PoŐarnych RP.
Komisja w 2010 roku odbyła jedno merytoryczne posiedzenie, poŌwiňcone realizacji zadaŊ nałoŐonych
na Komisjň na mocy ustawy o samorzņdzie powiatowym. W ich trakcie omawiane były równieŐ sprawy
bieŐņce poruszane przez członków Komisji oraz zaproszonych przedstawicieli słuŐb, inspekcji oraz straŐy.
W posiedzeniu Komisji w 2010 roku, poza jej członkami, uczestniczyli zaproszeni goŌcie:
1) Pan Witold Sumisławski – Dyrektor Regionalnego Zarzņdu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
(w zastňpstwie na Komisjň przybył Pan Lesław Wrzeszcz – przedstawiciel z RZGW we Wrocławiu);
2) Pani Joanna Gustowska – Dyrektor DolnoŌlņskiego Zarzņdu Melioracji we Wrocławiu (w zastňpstwie
na Komisjň przybyła Pani ElŐbieta Jarosz - Zastňpca Kierownika Oddziału we Lwówku ŋlņskim
DZMiUW we Wrocławiu);
3) Pan dr inŐ. Ryszard Kosierb – Dyrektor Oddziału Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (w zastňpstwie przybył dr inŐ. Leszek Jelonek Kierownik Biura Prognoz Hydrologicznych
w Oddziale IMGW we Wrocławiu).
Głównym tematem posiedzenia Komisji było omówienie sytuacji popowodziowej w powiecie zgorzeleckim w zwiņzku z wydarzeniami z sierpnia i wrzeŌnia 2010 r. z udziałem zaproszonych goŌci.
Informacjň w sprawie sytuacji popowodziowej w powiecie zgorzeleckim przygotowanņ przez IMGW we
Wrocławiu przedstawił Pan dr inŐ. Leszek Jelonek Kierownik Biura Prognoz Hydrologicznych w Oddziale
IMGW we Wrocławiu. Na samym poczņtku zakomunikował Komisji, Őe wszelkie dane dotyczņce przepływu wody na rzekach Miedzianka i Nysa sņ w fazie przygotowania i konsultowania ze stronņ niemieckņ i czeskņ. Poinformował równieŐ, iŐ wkrótce powstanie raport na temat rzeki Witki i rzeki Nysy ŁuŐyckiej. Według IMGW stan wody na Nysie w czasie sierpniowej powodzi był najwyŐszy w całym czasie
obserwacji. Ostatni przypadek alarmowego wezbrania miał miejsce w 1981 r. Zreferował aktualnie działajņcņ sień hydrologicznņ na terenie powiatu zgorzeleckiego. Poinformował, iŐ w powiecie zgorzeleckim
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sień pomiarowo-obserwacyjna składa siň z siedmiu stacji wodowskazowych (Zgorzelec – Nysa ŁuŐycka,
Porajów – Nysa ŁuŐycka, Sieniawka – Nysa ŁuŐycka, OstróŐno – Witka, Rňczyn − Witka, Zgorzelec –
Czerwona Woda, Turoszów - Miedzianka) oraz dziewiňciu stacji sieci meteorologiczych (stacja synoptyczna – Zgorzelec, stacja klimatologiczna – Bogatynia, stacje opadowe – Bierna, Sulików, KoŌcielna
WieŌ, PieŊsk, Sieniawka, Wňgliniec, Wyszków). Na dzieŊ dzisiejszy wiňkszoŌń stacji jest sprawnych
i czynnych, aczkolwiek zniszczona jest stacja na rzece Witce w Rňczynie (zniszczona podczas awarii zapory zbiornika Niedów) oraz stacja na rzece Nysie ŁuŐyckiej w Porajowie (zdewastowana przed powodziņ),
zaŌ w wyniku sierpniowej powodzi dwie stacje zostały uszkodzone: stacja w Zgorzelcu i Sieniawce
na Nysie ŁuŐyckiej.
Na koŊcu przedstawił zebranym powaŐny problem funkcjonowania sieci pomiarowo-obserwacyjnej
w dorzeczu Nysy ŁuŐyckiej, a szczególnie w okolicach Zgorzelca, gdyŐ właŌnie tam czňsto wystňpujņ
kradzieŐe i dewastacje stacji pomiarowych. OŌwiadczył, Őe na przestrzeni kilku ostatnich lat zdewastowane i rozkradzione były wszystkie stacje hydrologiczne na Nysie ŁuŐyckiej, natomiast kilka z nich nawet
wielokrotnie np. stacje w Porajowie, Rňczynie oraz w Zgorzelcu.
Pan Lesław Wrzeszcz przedstawiciel z Regionalnego Zarzņdu Gospodarki Wodnej /RZGW/ we Wrocławiu
zapoznał Komisjň z informacjņ o administrowaniu przez zarzņd ciekami wodnymi na terenie powiatu
zgorzeleckiego o łņcznej długoŌci 115,345 km, do których zaliczył: Nysň ŁuŐyckņ (dł. 80,2 km), Lubatň
(dł. 3,2 km), Witkň (11,0 km), Koci Potok (odcinek graniczny- dł. 11,1 km), OkleŌnň (odcinek graniczny –
dł. 0,775 km), Ziňbówkň (odcinek graniczny – dł. 2,07 km) oraz mniejsze potoki tj. Boreczek, Jawornicki
Potok, dwa bezimienne potoki (o łņcznej dł. 2,2 km) oraz Płonkň (4,8 km). Pan Wrzeszcz okreŌlił równieŐ
jakie zostały poniesione szkody popowodziowe w zwiņzku z sierpniowņ powodziņ.
Według RZGW na Nysie ŁuŐyckiej doszło do fragmentarycznego uszkodzenia koryta rzeki (zatory, wyrwy
brzegowe) na całej jej długoŌci, natomiast na rzece Witce doszło do załadowania koryta rzeki w wyniku
zniszczenia zapory zbiornika Niedów oraz do uszkodzenia zabudowy hydrotechnicznej na terenie miejscowoŌci Radomierzyce. Na pozostałych rzekach (tj. Lubata, Koci Potok, OkleŌna, Ziňbówka, Boreczek,
Jawornicki Potok, Płonka) powódŎ nie spowodowała wielkich szkód, wystarczy udroŐniń oraz wykonań
drobne roboty modernizacyjne.
Pan Wrzeszcz nadmienił, Őe w 2010 r. koszt prowadzonych robót w celu naprawy szkód to około 5,2 mln zł,
do których m.in. zaliczył zabudowň uszkodzonej linii brzegowej rzeki Nysy ŁuŐyckiej w Zgorzelcu przy
Bulwarze Greckim (koszt ok. 480.000,00 zł) oraz udroŐnienie rzeki Witki. Przedstawił równieŐ doŌń szczegółowo zarys udroŐniania powyŐszej rzeki. Zaznaczył, iŐ katastrofalna powódŎ jaka miała miejsce w dniu
7 i 8 sierpnia 2010 roku na rzece Witce spowodowała duŐe szkody popowodziowe powodujņc zagroŐenie
dla Őycia i mienia w polskiej czňŌci dorzecza Witki, zagroŐenie to dotyczyło miejscowoŌci Radomierzyce,
Rňczyn, OstróŐno, Zawidów, natomiast awaria zapory na zbiorniku Niedów dodatkowo powiňkszyła
rozmiar szkód. Zmiana koryta rzeki poniŐej zapory zbiornika Niedów spowodowała zniszczenie odcinka
drogi wojewódzkiej nr 352 Zgorzelec − Bogatynia, tym samym odcinajņc jedyne połņczenie drogowe
z Gminņ Bogatynia. W wyniku rozmycia nasypu kolejowego w Radomierzycach i Krzewinie Zgorzeleckiej
zostało równieŐ uszkodzone połņczenie kolejowe z Bogatyniņ. Koryto rzeki Witki i Kanał Ulgi poniŐej mostu drogowego zostało w czňŌci załadowane rumowiskiem co uniemoŐliwiło swobodny przepływ wód.
W celu skierowania wód rzeki Witki do istniejņcego koryta RZGW we Wrocławiu wykonało przetamowanie powstałej wyrwy brzegowej na prawym brzegu na odcinku od km 2+400 do km 2+550. Pan Wrzeszcz
podkreŌlił, iŐ wstňpnego zamkniňcia dokonano juŐ 12 sierpnia 2010 r. w godzinach popołudniowych, co
dało moŐliwoŌń odbudowy zniszczonego odcinka drogi nr 352. Na rzece Witce kontynuowano dalsze
prace zwiņzane z budowņ przetamowania, odtworzenia koryta rzeki Witki i Kanału Ulgi włņcznie do ujŌcia do rzeki Nysy ŁuŐyckiej. Poinformował, Őe roboty te sņ na dzieŊ dzisiejszy w 75% zaawansowane,
natomiast termin zakoŊczenia robót na odcinku Witki od ujŌcia do zapory zbiornika Niedów przypadań
bňdzie na dzieŊ 10 grudnia br. PodkreŌlił, Őe ogólny koszt robót realizowanych przez RZGW we Wrocławiu na tym odcinku rzeki w roku bieŐņcym wynosi: 4.300.009,34 zł.
Zwrócił uwagň wszystkim zgromadzonym, Őe w ramach usuwania skutków powodzi z sierpnia 2010 roku
przewidziana jest dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony ŋrodowiska i Gospodarki Wodnej na lata
2010−2012 obejmujņca:
1. zabudowň wyrw brzegowych i udroŐnienie koryta rzeki Nysy ŁuŐyckiej (Powiat Zgorzelec, ŏary,
Krosno OdrzaŊskie), przewidziane Ōrodki finansowe na 2011 r. to 2.500.000,00 zł, zaŌ w 2012 r.
to 3.500.000,00 zł;
2. remont zabudowy hydrotechnicznej na rzece Witka oraz odbudowa hydrowňzła Radomierzyce
przy Elektrowni Wodnej, przewidziane Ōrodki finansowe na 2011 r. to 2.200.000,00 zł, zaŌ na 2012 r.
to 1.000.000,00 zł.
Poinformował równieŐ, Őe udroŐnienie pozostałych cieków realizowane bňdzie sukcesywnie w ramach
przyznawanych Ōrodków (Ōrodki własne, program Odra 2006, rezerwa celowa).
Na samym koŊcu Pan Lesław Wrzeszcz dodał, Őe w wyniku zaistniałej w tym roku sytuacji powodziowej
w zlewni Nysy ŁuŐyckiej oraz katastrofy zbiornika Niedów na Witce została nawiņzana współpraca miň-
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dzynarodowa z odpowiednimi instytucjami po stronie polskiej, niemieckiej i czeskiej. Wynikiem tych
działaŊ ma byń:
1. sporzņdzenie wspólnego raportu hydrometeorologicznego dotyczņcego wydarzenia powodziowego na Nysie ŁuŐyckiej w sierpniu 2010 r.,
2. opracowanie planu zarzņdzania ryzykiem powodziowym w zlewni Nysy ŁuŐyckiej, który ma byń
docelowym elementem wdroŐenia Dyrektywy Powodziowej (Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 paŎdziernika 2007 roku w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarzņdzania
nim) w dorzeczu Odry.
Pani ElŐbieta Jarosz Zastňpca Kierownika Oddziału we Lwówku ŋlņskim DZMiUW we Wrocławiu, poinformowała, Őe szacunkowe szkody bez rzeki Miedzianki w wyniku sierpniowej powodzi wyniosły 3,4 mln zł,
natomiast szkody samej rzeki Miedzianki (kwota odbudowy całego korytarza) szacowane sņ na kwotň
190 mln zł. W poszczególnych gminach straty popowodziowe oszacowano nastňpujņco:
− Gmina Sulików ok. 500.000 zł,
− Gminia Zgorzelec 300.000 zł,
− Gmina PieŊsk 40.000 zł,
− Gmina Zawidów 45.000 zł.
W Gminie Bogatynia stwierdzono straty na całej długoŌci rzeki Miedzianki, poniewaŐ jest to rzeka graniczna odbudowa musi byń uzgodniona z Czechami. Na odcinku 5 kilometrów niezbňdna jest odbudowa
koryta wraz ze stopniami spowalniajņcymi. W roku 2010 planowane jest udroŐnienie, oraz postawienie
130 metrów muru, kolejne etapy odbudowy przewiduje siň na rok nastňpny.
Pan Wiesław Wypych Komendant Powiatowy PaŊstwowej StraŐy PoŐarnej podsumował działania PSP
w czasie powodzi, tj. iloŌń interwencji: w Zgorzelcu i Gminie Zgorzelec 470, natomiast w samej tylko
Bogatyni interwencji odnotowano 576. PSP w Zgorzelcu wspierana była takŐe przez zastňpy z innych
powiatów m.in. z Lubina.
Pan Daniel Gotthardt Zastňpca Komendanta Powiatowego Policji w Zgorzelcu podsumowywał działania
Policji na terenie Bogatyni w czasie i po powodzi. Pan Gotthardt wyróŐnił dwa etapy tj. ewakuacjň
a nastňpnie zapewnienie bezpieczeŊstwa i porzņdku na terenie powiatu. W sierpniu 2010 r. na terenie
Bogatyni i okolic zrealizowano 3.000 słuŐb które miały na celu przede wszystkim ochronň mienia. W tym
czasie na terenie Bogatyni odnotowano zaledwie kilka kradzieŐy i nie zgłoszono powaŐniejszych incydentów.
Pan Artur MaliŊski przedstawiciel Placówki StraŐy Granicznej w Zgorzelcu poinformował o działaniach
StraŐy Granicznej w czasie powodzi na terenie powiatu − ewakuacja ludzi, ochrona mienia przed szabrownikami, ustalaniu tras dostarczania pomocy humanitarnej. W akcji udział brało 70 funkcjonariuszy.
Uczestnicy spotkania podjňli dyskusjň w temacie odbudowywanej tamy na rzece Witce w Niedowie,
wysuniňto szereg pytaŊ na które odpowiedzi udzieliń moŐe jedynie inwestor. W zwiņzku z powyŐszym
ustalono iŐ Starosta wystņpi z propozycjņ spotkania z przedstawicielami PGE GiEK Oddział Elektrownia
Turów w celu rozwiania wszelkich wņtpliwoŌci dotyczņcych grodzy na Witce.

Starosta Zgorzelecki:
Artur Bieliński
735
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SPRAWOZDANIE NR SO.5510.2.2011.III
STAROSTY DZIERŻONIOWSKIEGO
z dnia 25 stycznia 2011 r.
Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEJ KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU
W POWIECIE DZIERŻONIOWSKIM ZA ROK 2010
Na podstawie art. 38b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzņdzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1592, z poŎn. zm.).
Powiatowa Komisja BezpieczeŊstwa i Porzņdku została powołana na podstawie art. 38b ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorzņdzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z poŎn. zm.) oraz Zarzņdzenia nr 8/2010 Starosty DzierŐoniowskiego z dnia 15 marca 2010 roku, w celu wspierania realizacji
zadaŊ Starosty z zakresu zwierzchnictwa nad powiatowymi słuŐbami, inspekcjami i straŐami oraz zadaŊ
okreŌlonych w innych ustawach z zakresu porzņdku publicznego i bezpieczeŊstwa obywateli. Zgodnie
z przyjňtym planem działania na rok 2010, odbyły siň trzy posiedzenia (22.04.10, 27.09.10, 17.12.10), oraz
sesja Rady Powiatu DzierŐoniowskiego (26.01.2010) poŌwiňcona złoŐeniu sprawozdania z działalnoŌci
Komisji oraz podległych jej słuŐb za rok 2009, na której oceniano skutecznoŌń działaŊ podmiotów realizujņcych zadania na rzecz poprawy bezpieczeŊstwa w powiecie dzierŐoniowskim. W marcu 2010 w zwiņzku
z upływajņcņ trzyletniņ kadencjņ powołano nowy skład Komisji. Skład osobowy Powiatowej Komisji
BezpieczeŊstwa i Porzņdku: Lp. Imiň i Nazwisko Funkcja
1. Janusz Guzdek Starosta DzierŐoniowski
2. Dariusz Kucharski Wicestarosta DzierŐoniowski
2. Wacław Dziendziel Radny Powiatu DzierŐoniowskiego
3. Eugeniusz Łabňcki Radny Powiatu DzierŐoniowskiego
4. Ryszard DŎwiniel Burmistrz Miasta Bielawa
5. Marek Piorun Burmistrz Miasta DzierŐoniów
6. Grzegorz Kosowski Burmistrz Miasta i Gminy Niemcza
7. mł. bryg. Marek Hajduk Komendant Powiatowy PaŊstwowej StraŐy PoŐarnej w DzierŐoniowie
8. kom. Przemysław Marut Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w DzierŐoniowie
9. asp. Dariusz Szmigielski Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji
w DzierŐoniowie 10. Iwona Uszpulewicz Prokurator Rejonowy w DzierŐoniowie
11. Izabela ŏyliŊska − Małecka Prezes Sņdu Rejonowego w DzierŐoniowie
12. GraŐyna Wójcik Kierownik Biura Spraw Obywatelskich, BezpieczeŊstwa i Zarzņdzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w DzierŐoniowie Do działaŊ Powiatowej Komisji BezpieczeŊstwa
i Porzņdku naleŐy:
1) ocena zagroŐeŊ porzņdku publicznego i bezpieczeŊstwa obywateli na terenie powiatu;
2) opiniowanie pracy Policji i innych powiatowych słuŐb, inspekcji i straŐy, a takŐe jednostek organizacyjnych wykonujņcych na terenie powiatu zadania z zakresu porzņdku publicznego i bezpieczeŊstwa
obywateli;
3) przygotowanie projektu powiatowego Programu zapobiegania przestňpczoŌci oraz porzņdku publicznego i bezpieczeŊstwa obywateli;
4) opiniowanie projektów innych programów współdziałania Policji i innych powiatowych słuŐb, inspekcji i straŐy oraz jednostek organizacyjnych wykonujņcych na terenie powiatu zadania z zakresu
porzņdku publicznego i bezpieczeŊstwa obywateli;
5) opiniowanie projektów budŐetu powiatu – w zakresie , o którym mowa w pkt 1;
6) opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i innych dokumentów zwiņzanych z wykonywaniem zadaŊ, o których mowa w pkt 1, 2, 4;
7) opiniowanie zleconych przez Starostň zagadnieŊ dotyczņcych porzņdku publicznego i bezpieczeŊstwa
obywateli, innych niŐ wymienione w pkt 2, 4, 5, 6. Priorytetem działalnoŌci Komisji jest realizowanie
powiatowego Programu zapobiegania przestňpczoŌci oraz porzņdku publicznego i bezpieczeŊstwa
obywateli „Bezpieczna Gmina - Bezpieczny Powiat”, uchwalonego przez Radň Powiatu DzierŐoniowskiego 28.12.2007 roku, którego integralnņ czňŌciņ jest program „Bezpieczne jutro”. Adresatem tego
projektu sņ osoby i instytucje zainteresowane ograniczeniem przejawów niedostosowania społecznego wŌród dzieci i młodzieŐy z terenu powiatu dzierŐoniowskiego. W roku 2010 wydano łņcznie
na realizacjň programu kwotň 218 tys. zł (100 tys. zł pozyskano z dotacji Ministerstwa Spraw Wewnňtrznych i Administracji, 118 tys. pochodziło z budŐetów własnych realizatorów programu, w tym
95% tej sumy stanowił wkład niefinansowy). W ramach projektu w roku 2010 zrealizowano m.in.:
− wyposaŐono placówki oŌwiatowe (szkoły ponadgimnazjalne) w specjalistyczny sprzňt ratownictwa
medycznego;
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− przeszkolono młodzieŐ szkół ponadgimnazjalnych w zakresie udzielania pomocy przedmedycznej
(wydano 350 certyfikatów);
− zorganizowano turniej powiatowy oraz olimpiadň wojewódzkņ wŌród szkół ponadgimnazjalnych
w zakresie promowania ratownictwa medycznego;
− przekazano pierwszoklasistom szkół podstawowych powiatu dzierŐoniowskiego odblaski na plecaki (4 tys. szt.);
− przeprowadzono prelekcje, pogadanki dotyczņce szeroko rozumianego bezpieczeŊstwa we
wszystkich placówkach oŌwiatowych (przedszkola, szkoły) w powiecie dzierŐoniowskim;
− zorganizowano „DzieŊ BezpieczeŊstwa” majņcy na celu propagowanie bezpiecznych form spňdzania wolnego czasu (uczestnictwo: szkoły podstawowe, przedszkola powiatu
− organizator Komenda Powiatowa Policji w DzierŐoniowie);
− zorganizowano 3 konkursy na poziomie powiatowym promujņce wiedzň na temat działalnoŌci
słuŐb oraz popularyzacjň zasad bezpiecznego zachowania i właŌciwego postňpowania w przypadku wystňpowania róŐnego rodzaju zagroŐeŊ;
− zrealizowano film edukacyjny w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeŊstwa, składajņcy siň
z 6 scenek sytuacyjnych dopasowanych do wszystkich grup wiekowych w odniesieniu do edukacji
od przedszkolaka poprzez szkołň podstawowņ, gimnazjalnņ i ponadgimnazjalnņ. Film zawiera treŌci dydaktyczne jak postňpowań w sytuacjach zagraŐajņcych bezpieczeŊstwu i zdrowiu młodych
ludzi (500 szt. filmu przekazano do szkół);.
− zorganizowano Wojewódzkņ Konferencjň „Razem Bezpieczniej dla Dolnego ŋlņska” podsumowujņcņ przedsiňwziňcia majņce na celu poprawň bezpieczeŊstwa w gminach i powiatach województwa dolnoŌlņskiego. Komisja odbyła trzy posiedzenia.
− Podstawowym tematem kwietniowego posiedzenia Powiatowej Komisji BezpieczeŊstwa
i Porzņdku było omówienie działaŊ podejmowanych na rzecz poprawy bezpieczeŊstwa w powiecie
dzierŐoniowskim, które ukierunkowane sņ głównie na prewencjň, profilaktykň oraz edukacjň dzieci
i młodzieŐy. Pozytywnņ opiniň wyraŐono na temat stale rozwijajņcego siň systemu monitoringu
wizyjnego oraz zwiňkszonej liczby patroli funkcjonariuszy policji i straŐy miejskich w miejscach
uwaŐanych za szczególnie niebezpieczne. Przedstawiono równieŐ priorytetowe działania planowane do realizacji w ramach powiatowego Programu zapobiegania przestňpczoŌci oraz ochrony bezpieczeŊstwa obywateli i porzņdku publicznego „Bezpieczna Gmina – Bezpieczny Powiat”. Tematem koŊczņcym spotkanie było złoŐenie sprawozdaŊ przedstawicieli powiatowych słuŐb w zakresie
stanu porzņdku publicznego i bezpieczeŊstwa obywateli w pierwszym kwartale 2010 roku,
z których wynikało, iŐ poziom bezpieczeŊstwa w powiecie kształtuje siň na stałym wysokim poziomie.
− Drugie posiedzenie Powiatowej Komisji BezpieczeŊstwa i Porzņdku dotyczyło miňdzy innymi moŐliwoŌci powstania oŌrodka resocjalizacyjnego dla osób nieletnich w powiecie. Temat ten przedstawiła
i szczegółowo omówiła Prezes Sņdu Rejonowego w DzierŐoniowie. W zwiņzku ze skomplikowanņ
i niejasnņ regulacjņ prawnņ w tym zakresie oraz złoŐonoŌciņ kompetencyjno-finansowņ, obecny na
posiedzeniu Komisji przedstawiciel parlamentu – poseł na sejm RP zobowiņzał siň do merytorycznej
pomocy w przedmiotowej sprawie. Drugi temat dotyczył podsumowania działaŊ letnich prowadzonych w sezonie wakacyjnym w ramach akcji „Bezpieczne Wakacje 2010”. Przedstawiciele powiatowych słuŐb, inspekcji i straŐy w swoich wystņpieniach podkreŌlali, Őe głównie podejmowane przedsiňwziňcia ukierunkowane były na działania profilaktyczno-prewencyjne zmierzajņce do zapewnienia
bezpieczeŊstwa w okresie wakacyjnym szczególnie dla dzieci i młodzieŐy w miejscu zamieszkania
i zorganizowanego wypoczynku oraz bezpieczeŊstwa w ruchu drogowym. Przedstawiono równieŐ informacjň dotyczņcņ trzech przypadków utoniňcia, które miały miejsce na niestrzeŐonym zbiorniku
wodnym „Sudety” w Bielawie. Trzeci temat dotyczył podejmowanych działaŊ zmierzajņcych do objňcia szczególnņ opiekņ osób bezdomnych, najuboŐszych i najbardziej potrzebujņcych w okresie zimowym. Przedstawiciele słuŐb odpowiedzialni za bezpieczeŊstwo w tym zakresie zapewnili, iŐ w tym
czasie bňdņ prowadzone wzmoŐone działania prewencyjne ze szczególnym uwzglňdnieniem monitoringu miejsc, gdzie potencjalnie bňdņ przebywały osoby bezdomne tj: altanki działkowe, dworce, kanały ciepłownicze. Ponadto OŌrodki Pomocy Społecznej podejmņ szeroki wachlarz działaŊ zapewniajņcych odpowiednie warunki bytowe i socjalne najuboŐszym i najbardziej potrzebujņcym m.in. poprzez wydawanie ciepłych posiłków oraz wydawanie paczek ŐywnoŌciowych. Na koniec posiedzenia
przekazana została informacja przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o droŐnoŌci
przewodów wentylacyjnych w budynkach (tzw. wieŐowcach) zlokalizowanych na dzierŐoniowskich
osiedlach. W 12 budynkach wykryto wadň technologicznņ dotyczņcņ wentylacji nawiewnej
i wywiewnej. W dwóch przypadkach stwierdzono, iŐ ww. wada ma bezpoŌredni wpływ na bezpieczeŊstwo mieszkaŊców, w zwiņzku z powyŐszym wydano decyzjň o zakazie uŐywania wentylacji.
W wyniku podjňtych działaŊ przez zarzņdcň budynków, tj. Spółdzielniň Mieszkaniowņ
w DzierŐoniowie, sņ prowadzone prace w celu wyeliminowania zagroŐenia.

Dziennik Urzňdowy
Województwa DolnoŌlņskiego Nr 55

– 5375 –

Poz. 736,737

− Grudniowe posiedzenie Powiatowej Komisji BezpieczeŊstwa i Porzņdku dotyczyło m.in. przedstawienia załoŐeŊ do budŐetu na rok 2011 na realizacjň zadaŊ Starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi słuŐbami, inspekcjami i straŐami. Skarbnik Powiatu DzierŐoniowskiego w swoim wystņpieniu przedstawiła informacjň, iŐ Ōrodki finansowe przewidziane dla poszczególnych słuŐb bňdņ porównywalne jak w roku ubiegłym. Bňdņ czynione starania, aby przekazań dodatkowe Ōrodki finansowe dla powiatowych słuŐb, inspekcji i straŐy w celu poprawy bezpieczeŊstwa i porzņdku publicznego
na terenie powiatu dzierŐoniowskiego. W drugiej czňŌci spotkania została omówiona sprawa przygotowania słuŐb powiatowych do zbliŐajņcego siň okresu Ōwiņtecznego. W tym szczególnym okresie
StraŐ PoŐarna, Policja i StraŐ Miejska prowadziła wzmoŐone działania szczególnie ukierunkowane na
kontrole punktów sprzedaŐy Ōrodków pirotechnicznych, a takŐe miejsc, gdzie moŐe dochodziń do nielegalnej sprzedaŐy tego rodzaju asortymentu. Działania Komisji BezpieczeŊstwa i Porzņdku Powiatu
DzierŐoniowskiego dajņ podstawň do dalszego, szerszego rozeznania zagroŐeŊ, aktywizacji słuŐb
i inspekcji, jak równieŐ zwiňkszenia zarówno udziału, jak i kontroli społecznej w skomplikowanym
i trudnym działaniu na rzecz poprawy bezpieczeŊstwa publicznego w naszym powiecie. Na podstawie
informacji oraz stosownych analiz przekazywanych na komisjach przez powiatowe słuŐby, inspekcje
i straŐe, stan porzņdku publicznego i bezpieczeŊstwa obywateli na terenie powiatu dzierŐoniowskiego
naleŐy oceniń, jako dobry . W 2010 roku na terenie powiatu nie odnotowano odbiegajņcych od norm
zdarzeŊ majņcych charakter losowy lub zamierzony, które w znacznym stopniu naruszałyby bezpieczeŊstwo publiczne. Pozwala to na pozytywnņ ocenň prac słuŐb, inspekcji i straŐy, które w naleŐyty
sposób wywiņzujņ siň z powierzonych im obowiņzków i zadaŊ.

Starosta DzierŐoniowski:
Janusz Guzdek
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SPRAWOZDANIE NR 1
STAROSTY WOŁOWSKIEGO
z dnia 26 stycznia 2011 r.
Sprawozdanie z działalności komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Wołowie za rok 2010
Zgodnie z art. 38b pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorzņdzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001
roku Nr 142, poz. 1592, z póŎn. zm.) składam Radzie Powiatu w Wołowie sprawozdanie z działalnoŌci
Komisji BezpieczeŊstwa i Porzņdku w Wołowie za rok 2010.
Komisja BezpieczeŊstwa i Porzņdku w Wołowie w roku 2010 funkcjonowała w nastňpujņcym składzie:
− Maciej Nejman − Starosta Wołowski (Przewodniczņcy Komisji)
− Zbigniew Skorupa − radny delegowany przez Radň Powiatu
− Wacław Kwiek − radny delegowany przez Radň Powiatu
− Krzysztof Olejarnik − delegowany przez Komendanta Powiatowego Policji w Wołowie
− Wojciech Graczyk − delegowany przez Komendanta Powiatowego Policji w Wołowie
− Tadeusz Potoka − wskazany przez Prokuratora Okrňgowego we Wrocławiu
Osoby powołane przez Starostň Wołowskiego:
− Henryka PaŊków − PaŊstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wołowie
− Wojciech Maciejewski − Komendant Powiatowy PaŊstwowej StraŐy PoŐarnej w Wołowie
− Ryszard Topolski − Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Wołowie
− Krzysztof Bulzacki − Powiatowy Lekarz Weterynarii w Wołowie
− Stanisława Borodacz − Dyrektor Zespołu Szkół im. T. KoŌciuszki w Wołowie
− Władysław Boczar − Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
w Wołowie
− Ryszard Mirytiuk − Dyrektor Szkoły Podstawowej w WiŊsku
W pracach Komisji uczestniczył Komendant Powiatowy Policji w Wołowie. Ponadto członkowie Komicji
uczestniczyli w posiedzeniach Powiatowego Zespołu Zarzņdzania Kryzysowego na przełomie maja
i czerwca 2010 r. w czasie alarmu i pogotowia przeciwpowodziowego. W roku 2010 Komisja odbyła
2 posiedzenia. Na pierwszym posiedzeniu Komisja omówiła i przyjňła sprawozdanie Starosty
z działalnoŌci Komisji za rok 2009 oraz przyjňła do realizacji plan pracy Komisji na rok 2010, oraz zaopiniowała budŐet powiatu w czňŌci dotyczņcej bezpieczeŊstwa i porzņdku publicznego. Na drugim posiedzeniu omówiono kierunki działania słuŐb, inspekcji i straŐy w kontekŌcie programu „Zapobiegania
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PrzestňpczoŌci oraz Ochrony Porzņdku Publicznego i BezpieczeŊstwa Obywateli na lata 2007 – 2012 r.”
Członkowie Komisji BezpieczeŊstwa na jednym z posiedzeŊ Powiatowego Zespołu Zarzņdzania Kryzysowego omawiali współdziałanie słuŐb, inspekcji i straŐy w sytuacjach kryzysowych na terenie powiatu
wołowskiego.
Ponadto aktualizowany był na bieŐņco Powiatowy Program Zapobiegania PrzestňpczoŌci oraz Ochrony
Porzņdku Publicznego i BezpieczeŊstwa Obywateli na lata 2007–2012. W roku 2010 członkowie Komisji
aktywnie włņczali siň do działaŊ zmierzajņcych do poprawy bezpieczeŊstwa na terenie powiatu wołowskiego. Działania te przejawiały siň poprzez:
W Komendzie Powiatowej Policji w Wołowie:
− Zwiňkszanie wykrywalnoŌci zdarzeŊ ogółem, w tym wysoka wykrywalnoŌń zdarzeŊ kryminalnych
− Zwiňkszanie ujawniania w znacznym stopniu przestňpstw okreŌlonych w art. 178 § 1 i §2 KK tj. prowadzenie pojazdów mechanicznych i innych (rowery, zaprzňgi konne) w stanie wskazujņcym na spoŐycie alkoholu
− Wprowadzenie słuŐby w granicach powiatu co przyczyniło siň do zmniejszenia przestňpstw
w zakresie kradzieŐy samochodów oraz spadku iloŌci zdarzeŊ drogowych, których przyczynņ jest
nadmierna prňdkoŌń
− Wprowadzenie działaŊ kaskadowych na drodze krajowej celem eliminacji i zdyscyplinowania kierowców nadmiernie przekraczajņcych prňdkoŌń
− Prowadzenie wzmoŐonych kontroli uczestników ruchu drogowego i eliminowanie z niego pojazdów
o złym stanie technicznym
− Uruchomienie mechanizmów przeciwdziałania przemocy w rodzinie
− Uruchomienie mechanizmów oddziaływania na osoby nie wywiņzujņce siň z obowiņzku łoŐenia
na utrzymanie rodziny
− Prowadzono na szerokņ skalň działania zwiņzane z przemocņ w rodzinie w ramach programu „Niebieska Karta”, „Kocham, nie bijň”.
W ramach akcji powodziowej funkcjonariusze policji wielokrotnie uczestniczyli w zabezpieczaniu mienia
ewakuowanych mieszkaŊców.
Ponadto prowadzone były działania stałe takie jak:
− Prewencja ale inaczej
− Bezpieczne ferie
− Stop wagarom, wybieram szkołň
− Pilnuj drinka
− Stop 24
− Bezpieczne wakacje
− Dyskoteka TAK narkotykom NIE
− ŋwiňta 2010
− Stop 18
− Bezpieczna droga do szkoły
− Alkohol, nieletnim dostňp wzbroniony
Realizowano działania prewencyjne z młodzieŐņ ze Ōrodowiskowego Hufca Pracy.
Komenda Powiatowa Policji w Wołowie na bieŐņco współpracuje z Wydziałem Rodzinnym i Nieletnich
Sņdu Rejonowego w Wołowie. Prowadzone sņ wspólne działania ze słuŐbņ Ochrony Kolei w celu wyeliminowania kradzieŐy na terenie PKP, oraz współpraca z NadleŌnictwem Wołów gdzie realizowane
sņ wspólne patrole terenów leŌnych.
W działaniach Komendy Powiatowej PaŊstwowej StraŐy PoŐarnej moŐna wyróŐniń
− Upowszechnianie i propagowanie ochrony przeciwpoŐarowej
− Spotkania i pogadanki w szkołach, porady w zakresie zapobiegania przeciwpoŐarowego obiektów
− Szkolenia straŐaków i ratowników OSP z zakresu działaŊ przeciwpoŐarowych oraz ratownictwa
na wodach
− Wspólne ńwiczenia ratownicze ze słuŐbami ratowniczymi zakładów chemicznych, zastňpami Jednostki Ratownictwa GaŌniczego PSP w Wołowie, jednostkami OSP oraz Policji
− DziałalnoŌń kontrolna obiektów w zakresie przestrzegania przepisów przeciw poŐarowych
W działaniach Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego naleŐy podkreŌliń
− Kontrolň usuwania Ōniegu, nawisów i sopli z dachów
− Kontrolň obiektów podtopionych podczas powodzi
− Kontrolň Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
− Kontrolň obiektów w których nastņpiło zapalenie sadzy w kominach po interwencji straŐy poŐarnej
− Kontrola obiektów zabytkowych we współpracy z konserwatorem zabytków w ramach Komisji „Dóbr
Kultury
W działaniach Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w Wołowie naleŐy podkreŌliń
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− Przedsiňwziňcia zmierzajņce do popularyzowania zasad higieny, aktywnoŌci fizycznej, racjonalnego
Őywienia poprzez realizacjň programów edukacyjnych
− Zapobieganie zakaŐeniu HIV i zachorowaniom na AIDS – „Wybierz ŏycie”
− Popularyzacja ograniczenia zdrowotnych nastňpstw palenia tytoniu
− Akcja zapobiegania grypie
− Przeprowadzono akcjň informowania mieszkaŊców powiatu o zagroŐeniach zdrowotnych spowodowanych niewłaŌciwņ jakoŌciņ wody przeznaczonej do spoŐycia
− Kontrole sanitarne kņpielisk i basenów
− Kontrole punktów gastronomicznych na imprezach masowych „Slot Art. Festiwal”, „Tunnel Electrocity”
− W okresie zagroŐenia powodziņ podejmowano działania z przedsiňbiorstwami wodociņgowymi majņce na celu zapewnienie alternatywnego Ŏródła zaopatrzenia ludnoŌci w wodň.
W działaniach Powiatowego Inspektoratu Weterynarii naleŐy podkreŌliń:
− Monitorowanie pasz i materiałów paszowych u hodowców zwierzņt oraz w punktach obrotu paszami
− Kontrole gospodarstw pod wzglňdem jakoŌci stosowanych pasz
− Kontrole gospodarstw utrzymujņcych zwierzňta pod wzglňdem dobrostanu zwierzņt
− Kontrole gospodarstw rolnych pod wzglňdem identyfikacji i rejestracji zwierzņt
− Badania zwierzņt rzeŎnych i miňsa przeznaczonego do spoŐycia
− Nadzór nad zakładami zajmujņcymi siň produkcjņ ŐywnoŌci pochodzenia zwierzňcego
− Stały monitoring chorób zakaŎnych zwierzņt
− pryszczycy
− choroby pňcherzykowatej ŌwiŊ
− wŌcieklizny lisów
− Badania w celu zwalczania chorób zakaŎnych zwierzņt
− gruŎlicy
− brucelozy
− enzootycznej białaczki bydła
− salmonellozy
− BSE
− trzňsawki owiec
− choroby niebieskiego jňzyka
Biorņc pod uwagň powyŐsze, naleŐy stwierdziń, Őe w roku 2010 Komisja wywiņzała siň naleŐycie
z nałoŐonych zadaŊ nakreŌlonych długofalowym programem.
BezpieczeŊstwo funkcjonowania paŊstwa a tym samym i powiatu, bezpieczny byt kaŐdej rodziny, kaŐdego obywatela naszej społecznoŌci jest najwyŐszņ wartoŌciņ, Podchodzņc w sposób kompleksowy
do zagadnieŊ zwiņzanych z bezpieczeŊstwem publicznym nakreŌlonym długofalowym „programem”,
nasiliły siň działania o bezpieczeŊstwo obywateli naszego powiatu przy włņczeniu do tych działaŊ całej
społecznoŌci lokalnej, łņcznie z samorzņdami powiatowym i gminnym. A zatem przestňpczoŌń i kaŐdy
inny problem społeczny nie majņcy Ŏródeł leŐņcych poza zakresem ludzkiej odpowiedzialnoŌci jest skutecznie eliminowany poprzez oddziaływane na to Ōrodowisko. Biorņc pod uwagň powyŐsze naleŐy realizowań i w miarň potrzeb aktualizowań Powiatowy Program Zapobiegania PrzestňpczoŌci oraz Ochrony
Porzņdku Publicznego i BezpieczeŊstwa Obywateli.

Starosta:
Marek Gajos
73 7

Dziennik Urzňdowy
Województwa DolnoŌlņskiego Nr 55

– 5378 –

Poz. 737

•

Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzňdowego Województwa DolnoŌlņskiego:
1) egzemplarze bieŐņce i z lat ubiegłych, w miarň posiadanych rezerw moŐna nabywań w Redakcji Dziennika Urzňdowego Województwa
DolnoŌlņskiego, pl. PowstaŊców 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 Urzňdowego Województwa DolnoŌlņskiego,
pl. PowstaŊców 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 wyłoŐone sņ do powszechnego wglņdu zbiory Dziennika Urzňdowego wraz ze skorowidzami:
1) Biblioteka Urzňdowa DolnoŌlņskiego Urzňdu Wojewódzkiego we Wrocławiu, pl. PowstaŊców 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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