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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 miej-
scowego 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 zagospoda-
rowania przestrzennego dla północno-wschodniej 
czňŌci miasta ŏmigród, zwany dalej planem, obej-
mujņcy obszar w granicach przedstawionych na 
rysunku planu stanowiņcym załņcznik nr 1 do ni-
niejszej uchwały. 

§ 2. 1. OkreŌlenia stosowane w uchwale ozna-
czajņ: 

1) plan – naleŐy przez to rozumień miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego,  
o którym mowa w § 1, niniejszej uchwały,  

2) linia rozgraniczająca − linia oddzielajņca po-
szczególne tereny o róŐnym przeznaczeniu lub 
róŐnych zasadach zagospodarowania,  

3) obowiązująca linia zabudowy – linia wyzna-
czona na rysunku planu i okreŌlona w niniej-
szej 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 bu-

dynku na trwale zwiņzane z konstrukcjņ 
i funkcjņ budynku niezwiņzane z gruntem 
powyŐej pierwszej kondygnacji,  

c) przekroczenie przez elementy takie jak: ta-
rasy, schody i pochylnie,  

4) nieprzekraczalna linia zabudowy – linia wy-
znaczona na rysunku planu i okreŌlona 
w niniejszej uchwale dla danego terenu, której 
nie moŐe przekroczyń Őaden element budynku,  

5) szerokość elewacji – całkowita szerokoŌń bry-
ły budynku od strony frontu działki,  

6) wysokość budynku – wysokoŌń mierzona od 
poziomu terenu przy najniŐej połoŐonym wej-
Ōciu do budynku lub jego czňŌci pierwszej 
kondygnacji nadziemnej budynku jeŐeli wej-
Ōcie do budynku, jest połoŐone powyŐej po-
ziomu pierwszej kondygnacji nadziemnej, do 
najwyŐej połoŐonej górnej powierzchni dachu,  

7) przeznaczenie terenu – kategorie form zago-
spodarowania 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 okre-
Ōlony w ustaleniach planu,  

9) przeznaczenie uzupełniające terenu – jest to 
czňŌń przeznaczenia terenu lub obiektu, która 
uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie pod-
stawowe w sposób okreŌlony w ustaleniach 
planu,  

10) zabudowa mieszkaniowa mieszana – przezna-
czenie terenu, w ramach którego moŐliwe jest 
wznoszenie budynków mieszkalnych jednoro-
dzinnych lub małych domów mieszkalnych,  

11) małe domy mieszkalne – budynki mieszkalne 
w formie zabudowy mieszkaniowej wieloro-
dzinnej do 6 lokali mieszkalnych, o gabarytach 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,  

12) opłata planistyczna – procent wzrostu warto-
Ōci 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 za-

łņcznik nr 1 do niniejszej uchwały,  
2) rozstrzygniňcie o sposobie rozpatrzenia uwag 

wniesionych do projektu planu stanowi załņcz-
nik 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, zgod-
nie z przepisami o finansach publicznych sta-
nowi załņcznik nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 4. 1. Nastňpujņce oznaczenia graficzne na 
rysunku planu sņ obowiņzujņcymi ustaleniami 
planu: 
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1) granica obszaru objňtego planem,  
2) linie rozgraniczajņce tereny,  
3) symbole terenów,  
4) obowiņzujņce linie zabudowy,  
5) nieprzekraczalne linie zabudowy, 
6) strefa „A” Ōcisłej ochrony konserwatorskiej,  
7) strefa „K” ochrony krajobrazu kulturowego,  
8) obiekty wpisane do gminnej ewidencji zabytków,  
9) stanowiska archeologiczne znajdujņce siň 

w ewidencji zabytków,  
10) przeznaczenia terenów. 

2. Nastňpujņce oznaczenia graficzne na rysun-
ku planu sņ oznaczeniami wynikajņcymi z przepi-
sów 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 Bary-
czņ”,  

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 jednorodzin-

nej – 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 pro-

dukcyjnych, 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 przezna-
czeŊ 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 urzņ-
dzeniami 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 wy-

magaŊ okreŌlonych w niniejszym planie,  
3) rozbudowň budynków niespełniajņcych wyma-

gaŊ 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 obowiņzujņ-
ca linia zabudowy stanowi nieprzekraczalnņ liniň 
zabudowy dla budynków gospodarczych lub gara-
Őowych. 

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 odpa-

dów komunalnych powstałych jedynie na terenie,  
2) gromadzenie i usuwanie odpadów komunal-

nych na zasadach okreŌlonych w przepisach 
szczególnych oraz gminnych przepisach po-
rzņdkowych,  

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 jednoro-
dzinnej,  

2) teren usług z dopuszczeniem zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej, jako teren mieszka-
niowo-usługowy,  

3) teren usług z dopuszczeniem zabudowy miesz-
kaniowej mieszanej, jako teren mieszkaniowo-
usługowy,  

4) teren usług sportu i rekreacji, jako teren rekre-
acyjno-wypoczynkowy. 

§ 11. W granicach parku krajobrazowego Dolina 
Baryczy wskazanych na rysunku planu obowiņzujņ 
ograniczenia wynikajņce z przepisów odrňbnych. 

§ 12. W granicach obszaru Natura 2000 wska-
zanych 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 konser-
watorskiej, oznaczonņ jak na rysunku planu. 
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2. W strefie, o której jest mowa w ust. 1, w za-
kresie wymogów konserwatorskich: 

1) obowiņzuje prymat zachowania wartoŌci za-
bytkowych nad wszelkņ działalnoŌciņ inwesty-
cyjnņ;  

2) obowiņzuje zachowanie i wyeksponowanie 
historycznego układu przestrzennego (tj. roz-
planowanie dróg, ulic, placów, przebieg linii 
zabudowy, kompozycjň wnňtrz urbanistycz-
nych, 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 przy-
rodniczych elementów krajobrazu, jak i w sto-
sunku do historycznej struktury technicznej, in-
stalacji 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 histo-
rycznych o podobnych funkcjach znajdujņcych 
siň w pobliŐu;  

5) obowiņzuje historyczny rodzaj pokrycia dacho-
wego (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 uwzglňdnia-
jņca walory estetyczne otoczenia, jak i rozwiņ-
zania kolorystyczne wystňpujņce w zabudowie 
historycznej;  

7) zakaz budowy nowej zabudowy, obiekty dys-
harmonizujņce naleŐy poddań przebudowie 
lub pozostawiń do Ōmierci technicznej;  

8) zakaz stosowania tworzyw sztucznych typu si-
ding jako materiały okładzinowe;  

9) ogrodzenia posesji naleŐy realizowań w na-
wiņzaniu 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 ob-
szarze element obcy;  

11) dopuszcza siň umiejscawianie tablic informa-
cyjnych instytucji lub szyldów sklepów 
i zakładów w miejscach na to wyznaczonych, 
we właŌciwej, nieagresywnej formie;  

12) obowiņzuje zharmonizowanie nowej zabudowy 
z historycznņ kompozycjņ przestrzenno-
architektonicznņ w zakresie lokalizacji, rozpla-
nowania, skali, ukształtowania bryły, w tym 
kształtu i wysokoŌci dachu, poziomu posado-
wienia 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;  

14) obowiņzuje w pierwszej kolejnoŌci podjňcie 
działaŊ rewaloryzacyjnych i odtworzeniowych;  

15) obowiņzuje zachowanie historycznych na-
wierzchni;  

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 sto-
sownego pozwolenia konserwatorskiego, 
przed uzyskaniem pozwolenia na budowň lub 
zgłoszeniem robót budowlanych; 
3. W strefie, o której jest mowa w ust. 1, w za-

kresie ochrony zabytków archeologicznych: 
1) dla wszelkich zamierzeŊ inwestycyjnych zwiņ-

zanych z pracami ziemnymi, obowiņzuje prze-
prowadzenie ratowniczych badaŊ archeologicz-
nych i wykopaliskowych (w uzasadnionych 
przypadkach wyprzedzajņcych), przez upraw-
nionego archeologa, historyka architektury 
i odpowiednie zespoły badawcze na koszt Inwe-
stora, za pozwoleniem konserwatorskim na 
prace archeologiczne i wykopaliskowe;  

2) pozwolenie, o którym mowa w pkt 1, naleŐy 
uzyskań przed uzyskaniem pozwolenia na bu-
dowň, a dla robót niewymagajņcych pozwole-
nia na budowň − przed realizacjņ inwestycji, tj. 
przed uzyskaniem zaŌwiadczenia potwierdzajņ-
cego akceptacjň przyjňcia zgłoszenia wykony-
wania robót budowlanych; 

3) dla planowanej zabudowy uzupełniajņcej obo-
wiņzuje wymóg przeprowadzenia wyprzedzajņ-
cych badaŊ archeologiczno-architektonicznych;  

4) ratownicze badania archeologiczne, o których 
mowa w pkt 3, okreŌlņ pierwotne linie zabudo-
wy, historyczne podziały działek, szerokoŌń za-
budowy historycznej, która winna znaleŎń od-
zwierciedlenie w projektowanych elewacjach 
budynków; 

5) obowiņzuje zachowanie w nowej zabudowie czy 
zagospodarowaniu terenu wartoŌciowych relik-
tów historycznej zabudowy (piwnic, murów) 
i ekspozycji w nawierzchni zarysów dawnej za-
budowy, wjazdów, bram itp.;  

6) obowiņzuje odtworzenie historycznej zabudowy 
uzupełniajņcej zgodnie z przekazami ikonogra-
ficznymi oraz wynikami badaŊ archeologiczno- 
architektonicznych. 

§ 14. 1. Ustala siň strefň „B” ochrony konser-
watorskiej, oznaczonņ jak na rysunku planu. 

2. W strefie, o której jest mowa w ust. 1, w za-
kresie wymogów konserwatorskich: 

1) obowiņzuje zachowanie i wyeksponowanie 
historycznego układu przestrzennego (tj. roz-
planowanie dróg, ulic, placów, przebieg linii 
zabudowy, kompozycjň wnňtrz urbanistycz-
nych, 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 rewalo-
ryzacyjne, zarówno w przypadku przyrodni-
czych elementów krajobrazu, jak i w stosunku 
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do historycznej struktury technicznej, instalacji 
wodnych, sieci komunikacyjnych oraz obiek-
tów zabytkowych znajdujņcych siň w woje-
wódzkiej i gminnej ewidencji zabytków;  

3) obowiņzuje zharmonizowanie nowej zabudo-
wy z historycznņ kompozycjņ przestrzenno-
architektonicznņ w zakresie lokalizacji, rozpla-
nowania, skali, ukształtowania bryły, w tym 
kształtu i wysokoŌci dachu, poziomu posado-
wienia parteru, uŐytych form architektonicz-
nych, podziałów otworów okiennych i drzwio-
wych, materiału oraz przy nawiņzaniu do hi-
storycznej zabudowy danej miejscowoŌci;  

4) obowiņzuje historyczny rodzaj pokrycia dacho-
wego (dachówka ceramiczna lub cementowa 
w kolorze ceglastym, matowym); w obiektach 
historycznych, które posiadały inne pokrycie niŐ 
ceramiczne, obowiņzuje pokrycie historyczne 
właŌciwe dla danego obiektu;  

5) obowiņzuje kolorystyka obiektów uwzglňdnia-
jņca walory estetyczne otoczenia, jak i rozwiņ-
zania kolorystyczne wystňpujņce w zabudowie 
historycznej;  

6) zakaz stosowania tworzyw sztucznych typu si-
ding jako materiały okładzinowe;  

7) zakazuje siň umieszczania reklam innych tablic 
niezwiņzanych bezpoŌrednio z danym obiek-
tem i stanowiņcych na obiekcie lub obszarze 
element obcy;  

8) obowiņzuje nawiņzanie nowņ zabudowņ 
w zakresie skali, bryły, gabarytów, uŐytych 
materiałów budowlanych, dyspozycji elewacji, 
otworów okiennych i drzwiowych, stolarki 
oraz kolorystyki obiektów do budynków histo-
rycznych o podobnych funkcjach;  

9) obowiņzuje w pierwszej kolejnoŌci podjňcie 
działaŊ rewaloryzacyjnych i odtworzeniowych;  

10) obowiņzuje zachowanie historycznych na-
wierzchni;  

11) 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 za-
kresie 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 nie-
wysoka ze stromymi dachami, krytymi dachów-
kņ 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, kompozy-
cjň wnňtrz urbanistycznych, kompozycjň histo-
rycznej zieleni) oraz poszczególnych elementów 
tego układu (tj. historyczne nawierzchnie ulic, 
placów i chodników, historyczne obiekty tech-
niczne, zabudowň, małņ architekturň i zieleŊ);  

3) podjňcie działaŊ odtworzeniowych i rewalory-
zacyjnych, zarówno w przypadku przyrodni-
czych 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, przed uzyskaniem pozwolenia na bu-
dowň 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 wszyst-
kim 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 wy-
nikajņcymi 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 uzy-
skań wytyczne konserwatorskie odnoŌnie pla-
nowanych prac; 

3. Ustalenia o których jest mowa w ust. 2, obo-
wiņzujņ niezaleŐnie od połoŐenia budowli, czy innego 
obiektu wpisanego do rejestru zabytków, w poszcze-
gólnych 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 Produk-

cji Pomocniczej i MontaŐ. Budownictwa Rolni-
czego – 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 histo-

rycznej bryły, kształtu i geometrii dachu oraz 
zastosowanie tradycyjnych materiałów budow-
lanych, w tym rodzaj, typ i kolor pokrycia da-
chowego;  

2) dopuszcza siň rozbudowň obiektu pod warun-
kiem, 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 nawiņ-
zujņcej 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 stoso-
wanej w przeszłoŌci;  

8) obowiņzuje uzgodnienie remontów, przebu-
dów, rozbudów, nadbudów i rozbiórek z Woje-
wódzkim Konserwatorem Zabytków. 

§ 18. 1. Ustala siň ochronň konserwatorskņ 
stanowisk archeologicznych wpisanych do gmin-
nej 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 sņsiedz-
twie obowiņzuje: 
1) dla wszelkich zamierzeŊ inwestycyjnych zwiņ-

zanych z pracami ziemnymi, przeprowadzenie 
ratowniczych badaŊ archeologicznych i wyko-
paliskowych (w uzasadnionych przypadkach 
wyprzedzajņcych), przez uprawnionego arche-
ologa, historyka architektury i odpowiednie ze-
społy badawcze na koszt Inwestora, za pozwo-
leniem konserwatorskim na prace archeolo-
giczne i wykopaliskowe;  

2) pozwolenie, o którym mowa w pkt 1, naleŐy 
uzyskań przed uzyskaniem pozwolenia na bu-
dowň, a dla robót niewymagajņcych pozwole-
nia na budowň − przed realizacjņ inwestycji, tj. 
przed uzyskaniem zaŌwiadczenia potwierdzajņ-
cego akceptacjň przyjňcia zgłoszenia wykony-
wania robót budowlanych. 

Rozdział 5 

Zasady obsługi w zakresie komunikacji 
i infrastruktury technicznej 

§ 19. 1. Na obszarze objňtym planem, o ile prze-
pisy 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 ka-

nalizacji lub retencjonowanie,  
4) zaopatrzenie w energiň elektrycznņ z sieci elek-

troenergetycznych,  
5) skablowanie w ziemi napowietrznych linii ener-

getycznych,  
6) dostawa gazu z rozdzielczej sieci gazowej,  
7) rozbudowa sieci rozdzielczej na tereny przezna-

czone pod zabudowň wyznaczone planem,  
8) lokalizacja nowych inwestycji, w zakresie realizacji 

sieci infrastruktury technicznej, w liniach rozgra-
niczajņcych 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) lokalizacjň stacji transformatorowych na tere-
nach własnych inwestorów. 

3. Na obszarze objňtym planem, w zakresie 
rozbudowy i budowy systemu komunikacji obo-
wiņzuje: 
1) lokalizacja garaŐy i miejsc postojowych na 

działkach budowlanych, na których lokalizowa-
na 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 prze-
znaczonych 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 maga-
zynów oraz powierzchni przeznaczonych pod 
produkcjň, składy i magazyny, urzņdzenie nie 
mniej niŐ 5 miejsc postojowych na 1000 m² po-
wierzchni uŐytkowej budynku, nie mniej niŐ 
2 miejsca postojowe. 

Rozdział 6 

Zasady dotyczące łączenia i podziału 
nieruchomości 

§ 20. 1. Na obszarze objňtym planem, dopusz-
cza siň: 
1) podziały w celu regulacji granic działek,  
2) podziały w celu poszerzenia nieruchomoŌci,  
3) wydzielenie działek pod infrastrukturň tech-

nicznņ, 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 miesz-

kaniowa jednorodzinna,  
2) przeznaczenie uzupełniajņce: usługi podstawo-

we, 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. 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa DolnoŌlņskiego Nr 55 – 5349 – Poz. 721 

 

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 zabu-
dowy 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 kształtowa-
nia 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 za-

kresie obsługi komunikacyjnej: 
1) obowiņzuje: obsługa komunikacyjna od strony 

przyległych ulic publicznych lub ulic wewnňtrz-
nych,  

2) dopuszcza siň wydzielenie dróg wewnňtrznych 
o szerokoŌci od 6 m do 9 m, dla których obo-
wiņzuje nieprzekraczalna linia zabudowy w od-
ległoŌci 6 m od granicy wydzielonej drogi we-
wnňtrznej. 

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, obo-
wiņzuje 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 miesz-

kaniowa jednorodzinna powyŐej pierwszej kon-
dygnacji budynku usługowego lub zajmujņca 
do 50% powierzchni zabudowy w przypadku lo-
kalizacji 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: 

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-
budowy 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 kształtowa-
nia 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, obo-
wiņzuje 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% po-
wierzchni uŐytkowej budynku usługowego lub do 
45% powierzchni zabudowy w przypadku lokaliza-
cji w odrňbnym budynku mieszkalnym. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w za-
kresie 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 kształtowa-
nia 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, obo-
wiņzuje 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 dachówko-

podobnym 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 okre-
Ōlony w ust. 2 pkt 3.  

4. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 
w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowa-
nia 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 ra-
portu o oddziaływaniu na Ōrodowisko.  

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% po-
wierzchni 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 dachówko-

podobnym 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 okre-
Ōlony w ust. 2 pkt 3.  

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, 
w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowa-
nia 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 za-
kresie zasad i warunków łņczenia i podziałów nie-
ruchomoŌci 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, obo-
wiņzuje 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 przezna-
czenie teren rolniczy. 
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2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w za-
kresie 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, obo-
wiņzuje 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 przeznacze-
nie: trwałe uŐytki zielone. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 
w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowa-
nia ładu przestrzennego:  
1) obowiņzuje zagospodarowanie zespołami ziele-

ni 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 przezna-
czenie: zieleŊ, 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 
w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowa-
nia ładu przestrzennego:  
1) obowiņzuje zagospodarowanie zespołami ziele-

ni 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 przeznacze-
nie: ogrody działkowe. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 
w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowa-
nia ładu przestrzennego: dopuszcza siň obiekty 
małej architektury.  

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 
obowiņzuje zakaz wznoszenia obiektów budowla-
nych w odległoŌci mniejszej niŐ 20 m od linii roz-
graniczajņcej 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 

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 usłu-
gowej w obiektach wpisanych do rejestru zabyt-
ków i do ewidencji zabytków. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, 
w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowa-
nia ładu przestrzennego:  
1) obowiņzuje zagospodarowanie zespołami ziele-

ni 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 za-

bytkowy zespół parkowy wpisany do rejestru za-
bytków, 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, obo-
wiņzuje 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 kształtowa-
nia ładu przestrzennego:  
1) obowiņzuje zagospodarowanie zespołami ziele-

ni 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 prze-
znaczenie: 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. 
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2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 
w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowa-
nia 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 kształtowa-
nia 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, obo-
wiņzuje wysokoŌń renty planistycznej 1%. 

§ 35. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem: 1KD-GP ustala siň przeznaczenie 
droga publiczna klasy głównej ruchu przyŌpieszo-
nego. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w za-
kresie 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 lokal-

nych uwarunkowaŊ.  
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w za-

kresie zagospodarowania terenu i kształtowania 
ładu przestrzennego dopuszcza siň:  
1) ŌcieŐka rowerowa,  
2) elementy wyposaŐenia ulicy,  
3) lokalizowanie sieci kanalizacyjnej w pasie jezd-

nym.  
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, obo-
wiņzuje 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 za-
kresie 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 lokal-

nych uwarunkowaŊ.  
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w za-

kresie zagospodarowania terenu i kształtowania 
ładu przestrzennego dopuszcza siň:  
1) ŌcieŐka rowerowa,  
2) elementy wyposaŐenia ulicy,  
3) lokalizowanie sieci kanalizacyjnej w pasie jezd-

nym.  
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, obo-
wiņzuje 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 za-
kresie 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 lokal-

nych uwarunkowaŊ.  
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w za-

kresie zagospodarowania terenu i kształtowania 
ładu przestrzennego dopuszcza siň:  
1) ŌcieŐka rowerowa,  
2) elementy wyposaŐenia ulicy,  
3) lokalizowanie sieci kanalizacyjnej w pasie jezd-

nym.  
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, obo-
wiņzuje 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 za-
kresie 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 lokal-

nych uwarunkowaŊ.  
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w za-

kresie zagospodarowania terenu i kształtowania 
ładu przestrzennego dopuszcza siň:  
1) ŌcieŐka rowerowa,  
2) elementy wyposaŐenia ulicy,  
3) lokalizowanie sieci kanalizacyjnej w pasie jezd-

nym.  
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, obo-
wiņzuje wysokoŌń opłaty planistycznej 1%. 

§ 39. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami: 1KD-D, 2KD-D ustala siň prze-
znaczenie ulica dojazdowa. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 
w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowa-
nia ładu przestrzennego obowiņzuje:  

1) szerokoŌń w liniach rozgraniczajņcych: jak na 
rysunku planu,  

2) elementy wyposaŐenia ulicy,  
3) pasy zieleni przyulicznej w zaleŐnoŌci od lokal-

nych 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 Burmi-
strzowi 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 prze-
strzennym (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.  

 

  



Dziennik Urzňdowy 
Województwa DolnoŌlņskiego Nr 55 – 5355 – Poz. 721,722 

 

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 prze-

strzennym (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 tech-
nicznej, 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. 
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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 lokal-
nych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96,  
poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475) za-
rzņdza siň, co nastňpuje:  

§ 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 dzia-
łalnoŌci gospodarczej w zakresie udzielania Ōwiad-
czeŊ zdrowotnych, zajňtych przez podmioty udzie-
lajace tych ŌwiadczeŊ − 4,27 zł od 1 m² powierzch-
ni uŐytkowej”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza siň Wójtowi 
Gminy Chojnów. 

§ 3. Uchwała wchodzi w Őycie po upływie  
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzňdo-
wym Województwa DolnoŌlņskiego. 
 

Przewodniczņcy:  
Andrzej Pyrz 
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