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Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXVIII/ 
/452/09 Rady Gminy Kobierzyce  
z dnia 22 października 2009 r. 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE W SPRAWIE UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU  
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU POŁOŻONEGO PRZY ULICY TYNIECKIEJ  

W ŚRODKOWEJ CZĘŚCI WSI DOMASŁAW 
 
 
Ze wzglćdu na brak nieuwzglćdnionych uwag wniesionych do projektu planu podczas wyłoďenia  
do publicznego wglądu, Rada Gminy Kobierzyce nie dokonuje rozstrzygnićć wynikających z art. 20 ust. 1 
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., 
poz. 717, z póčniejszymi zmianami). 
 
 
 
 

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXVIII/ 
/452/09 Rady Gminy Kobierzyce  
z dnia 22 października 2009 r. 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE W SPRAWIE SPOSOBU REALIZACJI ZAPISANYCH W MIEJSCOWYM PLANIE  
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU POŁOŻONEGO PRZY ULICY TYNIECKIEJ  

W ŚRODKOWEJ CZĘŚCI WSI DOMASŁAW, INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY  
TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY, ORAZ ZASAD ICH FINANSOWANIA 

 
Zgodnie z ustaleniami planu zawartymi w treċci uchwały nie przewiduje sić finansowania inwestycji  
z zakresu infrastruktury technicznej naleďących do zadaĉ własnych gminy. 
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UCHWAŁA NR XL/237/2009 
 RADY GMINY WALIM 

 z dnia 26 pačdziernika 2009 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zagórze Śląskie, gm. Walim 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591,  
z póčn. zm.), art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 
roku o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717,  
z póčn. zm.) oraz w związku z uchwałą  
nr XXXIII/200/2009 Rady Gminy Walim z dnia  
27 kwietnia 2009 roku w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego oraz po stwierdzeniu zgodnoċci 
ustaleĉ planu miejscowego ze studium uwarun-
kowaĉ i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego gminy, Rada Gminy uchwala, co nastćpuje: 

§ 1. 1. Uchwala sić miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego wsi Zagórze Ċląskie, 
gm. Walim. 

2. Ustalenia planu zawarte są w tekċcie niniej-
szej uchwały oraz na rysunku planu w skali  
1 : 1000 stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały. 

Rysunek planu obowiązuje w zakresie ustalonym 
legendą. 

3. Rozstrzygnićcia o sposobie rozpatrzenia 
uwag do projektu planu oraz sposobie realizacji, 
zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej, które naleďą do zadaĉ wła-
snych gminy, oraz zasadach ich finansowania, 
zawarte są w załączniku nr 2 do uchwały. Roz-
strzygnićcia zawarte w załączniku nr 2 nie są usta-
leniami planu. 

§ 2. 1. W obszarze objćtym planem obowiązu-
ją ustalenia dotyczące projektowanego przezna-
czenia terenu, w przypadku gdy ustalenia planu 
nie wprowadzają zmiany dotyczą równieď istnieją-
cego przeznaczenia. Ustala sić nastćpujące prze-
znaczenie terenu: 

1)  MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej na wydzielonych działkach w formie 
zabudowy wolno stojącej, zabudowy jednoro-
dzinnej bličniaczej oraz zabudowy szeregowej, 
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2) MN/U − tereny zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej i usług nieuciąďliwych, 

3) M/U − tereny zabudowy mieszkaniowej  
i usługowej, 

4) MN/RM − tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej i zagrodowej, 

5) RM/MN/U – tereny zabudowy zagrodowej, 
mieszkaniowej jednorodzinnej i usług nieuciąď-
liwych, 

6) MW/U – tereny zabudowy mieszkaniowej wie-
lorodzinnej i usług nieuciąďliwych, 

7) U – tereny zabudowy usługowej na wydzielo-
nych działkach, istniejąca – adaptowana oraz 
projektowana, w tym o funkcji podstawowej: 
− Uk – kultury, 
− Uz – zdrowia, 
− Us/Ut – sportu i turystyki, 
− Ut – rekreacji i turystyki, 
− Up – o charakterze publicznym, 
− Uw – obiekty wielofunkcyjne, 

8) Usługi handlu i gastronomii mogą być reali-
zowane jako funkcja podstawowa w zabudo-
wie oznaczonej na rysunku planu jako Uw  
(z wyłączeniem terenów oznaczonych symbo-
lami B23.Uw i B38.Uw) lub uzupełniająca w 
zabudowie oznaczonej na rysunku planu jako 
Us, Ut, MN/U, MW/U, 

9) ZN/U – teren zieleni niskiej z moďliwoċcią re-
alizacji zabudowy usługowej − rekreacyjnej, 

10) R – tereny uďytkowane rolniczo (grunty orne, 
trwałe uďytki zielone), których  przeznaczenie 
nie ulega zmianie, 

11) R/Us – tereny uďytkowane rolniczo z moďliwo-
ċcią uprawiania sportów i rekreacji zimowej,  

12) ZP/U – teren zieleni parkowej z usługami, 
13) ZC – tereny cmentarzy, 
14) ZP – tereny zieleni urządzonej, 
15) ZN – tereny zieleni niskiej, 
16) ZL – tereny leċne i zadrzewienia, 
17) WS – tereny wód powierzchniowych, 
18) WS/ZN – tereny wód powierzchnio-

wych i zieleni niskiej, 
19) WS/ZN/U – tereny wód powierzchniowych 

zieleni niskiej z moďliwoċcią realizacji zabu-
dowy  usługowej − rekreacyjnej, 

20) NU – teren obiektów i urządzeĉ oczyszczania 
ċcieków, 

21) KS  – tereny obsługi komunikacyjnej (parkin-
gi), 

22) KP  – przejċcia piesze, 
23) KD  – tereny komunikacji samochodowej: 

− KD-Z – ulice klasy zbiorczej, 
− KD-L – ulice klasy lokalnej, 
− KD-D – ulice klasy dojazdowej, 
− KDW – drogi i ulice wewnćtrzne, 

24) Obszary przestrzeni publicznej obejmują ulice 
i drogi publiczne oznaczone na rysunku planu 
symbolem KD-Z, KD-L, KD-D. 
2. Ustala sić nastćpujące przeznaczenie i za-

gospodarowanie poszczególnych terenów wydzie-
lonych liniami rozgraniczającymi, zlokalizowanych 
w poszczególnych jednostkach urbanistycznych  
i oznaczonych na rysunku planu symbolami: 
1) Jednostka urbanistyczna A 

− A1.MN – Zabudowa mieszkaniowa jednoro-
dzinna. Obowiązują okreċlone na  rysunku 

planu: nieprzekraczalna linia zabudowy oraz 
zasada podziału terenu na działki. Szczegó-
łowe zasady i warunki podziału zawarte są  
w ust. 9. 

− A2.RM/MN/U − Zabudowa zagrodowa, 
mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa. 
Dla  istniejącej zabudowy ustala sić przezna-
czenie terenu bez zmian z moďliwoċcią reali-
zacji zabudowy uzupełniającej. Dla nowej 
zabudowy obowiązuje ustalona na rysunku 
planu nieprzekraczalna linia zabudowy. 

− A3.Ut – Usługi turystyczne. Ustala sić prze-
znaczenie terenu bez zmian  z moďliwoċcią 
realizacji zabudowy uzupełniającej. Dla no-
wej zabudowy obowiązuje ustalona na ry-
sunku planu nieprzekraczalna linia zabudo-
wy. Budynek oznaczony na rysunku planu, 
ujćty w gminnej ewidencji  zabytków, objćty 
jest ochroną wraz z terenem posesji, na której jest 
zlokalizowany. 

− A4.MN/U – Zabudowa mieszkaniowa jedno-
rodzinna i usługowa. Obowiązują  okreċlone 
na rysunku planu: nieprzekraczalna linia za-
budowy oraz zasada podziału terenu na 
działki. Szczegółowe zasady i warunki po-
działu zawarte są w ust. 9. 

− A5.MN/RM – Zabudowa mieszkaniowa jed-
norodzinna i zagrodowa. Dla istniejącej  za-
budowy ustala sić przeznaczenie terenu bez 
zmian z moďliwoċcią  realizacji zabudowy 
uzupełniającej. Dla nowej zabudowy obo-
wiązuje  ustalona na rysunku planu nieprze-
kraczalna linia zabudowy. 

− A6.R/Us – Teren uďytkowany rolniczo  
z moďliwoċcią uprawiania sportów i rekre-
acji zimowej. 

− A7.WS – Teren wód powierzchniowych.  
− A8.R/Us – Teren uďytkowany rolniczo z moď-

liwoċcią uprawiania sportów i rekreacji zi-
mowej. 

− A9.MN/U – Zabudowa mieszkaniowa jedno-
rodzinna i usługowa. Obowiązują  okreċlone 
na rysunku planu: nieprzekraczalna linia za-
budowy oraz zasada podziału terenu na 
działki. Szczegółowe zasady i warunki po-
działu zawarte są w ust. 9. 

− A10.MN/U – Zabudowa mieszkaniowa jed-
norodzinna i usługowa. Obowiązuje ustalona 
na rysunku planu nieprzekraczalna linia za-
budowy. 

2) Jednostka urbanistyczna B 
− B1.WS − Teren wód powierzchniowych.  
− B2.R – Teren uďytkowany rolniczo. Na czćċci 

terenu znajduje sić stanowisko  archeolo-
giczne nr 2/15/87-22. 

− B2.1.R – Teren uďytkowany rolniczo.  
− B3.MN/RM – Zabudowa mieszkaniowa jed-

norodzinna i zagrodowa. Dla istniejącej  za-
budowy ustala sić przeznaczenie terenu bez 
zmian z moďliwoċcią  realizacji zabudowy 
uzupełniającej. Dla nowej zabudowy obo-
wiązuje  ustalona na rysunku planu nieprze-
kraczalna linia zabudowy. 

− B4.MN/RM – Zabudowa mieszkaniowa jed-
norodzinna i zagrodowa. Dla istniejącej  za-
budowy ustala sić przeznaczenie terenu bez 
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zmian z moďliwoċcią  realizacji zabudowy 
uzupełniającej. Dla nowej zabudowy obo-
wiązuje  ustalona na rysunku planu nieprze-
kraczalna linia zabudowy. Na czćċci  terenu 
znajduje sić stanowisko archeologiczne  
nr 2/15/87-22. 

− B5.ZL – Teren leċny i zadrzewieĉ. 
− B6.MN/RM – Zabudowa mieszkaniowa jed-

norodzinna i zagrodowa. 
− B7.ZL – Teren leċny i zadrzewieĉ. 
− B8.WS – Teren wód powierzchniowych.  
− B9.MN/RM – Zabudowa mieszkaniowa jed-

norodzinna i zagrodowa. Dla istniejącej  za-
budowy ustala sić przeznaczenie terenu bez 
zmian z moďliwoċcią  realizacji zabudowy 
uzupełniającej. Dla nowej zabudowy obo-
wiązuje  ustalona na rysunku planu nieprze-
kraczalna linia zabudowy. 

− B10.MN/RM – Zabudowa mieszkaniowa jed-
norodzinna i zagrodowa. Dla istniejącej  za-
budowy ustala sić przeznaczenie terenu bez 
zmian z moďliwoċcią  realizacji zabudowy 
uzupełniającej. Dla nowej zabudowy obo-
wiązują okreċlone na rysunku planu: nie-
przekraczalna linia zabudowy oraz zasada 
podziału terenu na działki. Szczegółowe za-
sady i warunki podziału zawarte są w ust. 9. 
Na terenie znajduje sić stanowisko archeolo-
giczne nr 3/16/87-22. 

− B11.ZL – Teren leċny i zadrzewieĉ. 
− B12.WS – Teren wód powierzchniowych.  
− B13.MN/RM – Zabudowa mieszkaniowa jed-

norodzinna i zagrodowa. Dla istniejącej  za-
budowy ustala sić przeznaczenie terenu bez 
zmian z moďliwoċcią  realizacji zabudowy 
uzupełniającej.  

− B14.MN/RM – Zabudowa mieszkaniowa jed-
norodzinna i zagrodowa. Dla istniejącej  za-
budowy ustala sić przeznaczenie terenu bez 
zmian z moďliwoċcią  realizacji zabudowy 
uzupełniającej. Dla nowej zabudowy obo-
wiązują okreċlone na rysunku planu: nie-
przekraczalna linia zabudowy oraz zasada 
podziału terenu na działki. Szczegółowe za-
sady i warunki podziału zawarte są w ust. 9. 

− B15.ZL – Teren leċny i zadrzewieĉ. 
− B16.ZL – Teren leċny i zadrzewieĉ. 
− B17.ZL – Teren leċny i zadrzewieĉ. 
− B18.MN/RM – Zabudowa mieszkaniowa jed-

norodzinna i zagrodowa. 
− B19.MN/RM – Zabudowa mieszkaniowa jed-

norodzinna i zagrodowa. Szczegółowe  za-
sady i warunki podziału zawarte są w ust. 9. 

− B20.MN/RM – Zabudowa mieszkaniowa jed-
norodzinna i zagrodowa. Dla istniejącej  za-
budowy ustala sić przeznaczenie terenu bez 
zmian z moďliwoċcią  realizacji zabudowy 
uzupełniającej. Dla nowej zabudowy obo-
wiązuje  ustalona na rysunku planu nieprze-
kraczalna linia zabudowy. Budynki oznaczo-
ne na rysunku planu, ujćte w gminnej ewi-
dencji zabytków, objćte są ochroną wraz  
z terenem posesji, na której są zlokalizowa-
ne. 

− B21.RM/MN/U – Zabudowa zagrodowa, 
mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa.  

Obowiązują okreċlone na rysunku planu: 
nieprzekraczalna linia zabudowy oraz zasada 
podziału terenu na działki. Szczegółowe za-
sady i warunki  podziału zawarte są w ust. 9. 

− B22.NU – Rezerwa terenu pod przepom-
pownić ċcieków. Czćċć terenu połoďona jest 
w strefie ochronnej cmentarza; obowiązują 
ograniczenia wynikające  z ustaleĉ ust. 10 
pkt 2. 

− B23.Uw – Zabudowa usługowa nieuciąďliwa 
o charakterze wielofunkcyjnym.  Obowiązuje 
ustalona na rysunku planu nieprzekraczalna 
linia zabudowy. Teren połoďony jest w stre-
fie ochronnej cmentarza; obowiązują  ogra-
niczenia wynikające z ustaleĉ ust. 10 pkt 2. 

− B24.R – Teren uďytkowany rolniczo. Czćċć te-
renu połoďona jest w strefie ochronnej 
cmentarza; obowiązują ograniczenia wynika-
jące z ustaleĉ ust. 10 pkt 2. 

− B25.ZC – Cmentarz parafialny (czynny) wraz  
z niezbćdnymi obiektami i urządzeniami ob-
sługi; ujćty w gminnej ewidencji zabytków, 
objćty jest ochroną wraz  z terenem posesji, 
na której jest zlokalizowany. 

− B26.ZC – Cmentarz (projektowany) wraz z par-
kingiem obsługującym tereny cmentarzy 
(oznaczone na rysunku planu symbolem 
B25.ZC, B26.ZC). 

− B27.RM/MN/U – Zabudowa zagrodowa, 
mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa.  

Obowiązuje ustalona na rysunku planu nieprzekra-
czalna linia zabudowy. Czćċć terenu połoďona jest 
w strefie ochronnej cmentarza; obowiązują ograni-
czenia wynikające z ustaleĉ ust. 10 pkt 2. 

− B28.RM/MN/U – Zabudowa zagro-
dowa, mieszkaniowa jednorodzinna i usłu-
gowa.  

Obowiązują okreċlone na rysunku planu: nieprze-
kraczalna linia zabudowy oraz zasada podziału 
terenu na działki. Szczegółowe zasady i warunki  
podziału zawarte są w ust. 9. 

− B29.ZL – Teren leċny i zadrzewieĉ. 
− B30.MN/RM – Zabudowa mieszkaniowa jed-

norodzinna i zagrodowa. Dla istniejącej  za-
budowy ustala sić przeznaczenie terenu bez 
zmian z moďliwoċcią  realizacji zabudowy 
uzupełniającej. Dla nowej zabudowy obo-
wiązuje  ustalona na rysunku planu nieprze-
kraczalna linia zabudowy. 

− B31.MN – Zabudowa mieszkaniowa jedno-
rodzinna. 

− B32.MN/RM – Zabudowa mieszkaniowa jed-
norodzinna i zagrodowa. Dla istniejącej  za-
budowy ustala sić przeznaczenie terenu bez 
zmian z moďliwoċcią  realizacji zabudowy 
uzupełniającej. Dla nowej zabudowy obo-
wiązuje  ustalona na rysunku planu nieprze-
kraczalna linia zabudowy. 

− B33.R – Teren uďytkowany rolniczo.  
− B34.MN/RM – Zabudowa mieszkaniowa jed-

norodzinna i zagrodowa. Obowiązuje ustalo-
na na rysunku planu nieprzekraczalna linia 
zabudowy. 

− B35.WS – Teren wód powierzchniowych.  
− B36.RM/MN/U – Zabudowa zagrodowa, 

mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa. 
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Dla  istniejącej zabudowy ustala sić przezna-
czenie terenu bez zmian  z moďliwoċcią reali-
zacji zabudowy uzupełniającej. Dla nowej 
zabudowy obowiązują okreċlone na rysunku 
planu: nieprzekraczalna linia zabudowy oraz 
zasada podziału terenu na działki. Szczegó-
łowe zasady i warunki  podziału zawarte są 
w ust. 9. 

− B37.RM/MN/U – Zabudowa zagrodowa, 
mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa. 
Czćċć  terenu połoďona jest w strefie 
ochronnej cmentarza; obowiązują  ograni-
czenia wynikające z ustaleĉ ust. 10 pkt 2. 

− B38.Uw – Zabudowa usługowa nieuciąďliwa 
o charakterze wielofunkcyjnym. Teren  poło-
ďony jest w strefie ochronnej cmentarza; 
obowiązują ograniczenia wynikające z usta-
leĉ ust. 10 pkt 2. 

− B39.MN – Zabudowa mieszkaniowa jedno-
rodzinna. Dla istniejącej zabudowy ustala sić 
przeznaczenie terenu bez zmian z moďliwo-
ċcią realizacji zabudowy uzupełniającej. Dla 
nowej zabudowy obowiązuje ustalona na ry-
sunku  planu nieprzekraczalna linia zabudo-
wy. Ustala sić moďliwoċć przeznaczenia dzia-
łek niezagospodarowanych na powićkszenie 
(poprawć funkcji)  istniejących działek. Czćċć 
terenu połoďona jest w strefie ochronnej  
cmentarza; obowiązują ograniczenia wynika-
jące z ustaleĉ ust. 10 pkt 2. 

− B40.Us/Ut – Urządzenia sportowo-
rekreacyjne (boisko sportowe z zapleczem 
sanitarnym i gospodarczym), dopuszcza sić 
zabudowć usługową o charakterze  tury-
stycznym. 

− B41.WS – Teren wód powierzchniowych.  
− B42.MN – Zabudowa mieszkaniowa jedno-

rodzinna. Dla istniejącej zabudowy ustala sić 
przeznaczenie terenu bez zmian z moďliwo-
ċcią realizacji zabudowy uzupełniającej. Dla 
nowej zabudowy obowiązuje ustalona na ry-
sunku  planu nieprzekraczalna linia zabudo-
wy. 

− B43.ZL – Teren leċny i zadrzewieĉ. Czćċć te-
renu połoďona jest w strefie ochronnej 
cmentarza; obowiązują ograniczenia wynika-
jące z ustaleĉ ust. 10 pkt 2. 

− B43.1.ZP – Zieleĉ parkowa. Teren połoďony 
jest w strefie ochronnej cmentarza;  obowią-
zują ograniczenia wynikające z ustaleĉ ust. 
10 pkt 2. 

− B44.MN – Zabudowa mieszkaniowa jednoro-
dzinna. Obowiązują okreċlone na rysunku 
planu: obowiązująca linia zabudowy oraz za-
sada podziału terenu na działki. Szczegółowe 
zasady i warunki podziału zawarte są  
w ust. 9. 

− B45.MN – Zabudowa mieszkaniowa jednoro-
dzinna. Obowiązują okreċlone na rysunku 
planu: obowiązująca i nieprzekraczalna linia 
zabudowy oraz zasada  podziału terenu na 
działki. Szczegółowe zasady i warunki po-
działu zawarte są w ust. 9. 

− B46.MN – Zabudowa mieszkaniowa jednoro-
dzinna. Obowiązują okreċlone na rysunku 
planu: obowiązująca i nieprzekraczalna linia 

zabudowy oraz zasada podziału terenu na 
działki. Szczegółowe zasady i warunki po-
działu zawarte są  w ust. 9. 

− B47.MN – Zabudowa mieszkaniowa jednoro-
dzinna. Obowiązują okreċlone na rysunku 
planu: obowiązująca linia zabudowy oraz za-
sada podziału terenu na działki. Szczegółowe 
zasady i warunki podziału zawarte są w ust. 
9. 

− B48.MN/U – Zabudowa mieszkaniowa jedno-
rodzinna i usługowa. Obowiązują okreċlone 
na rysunku planu: obowiązująca i nieprze-
kraczalna linia zabudowy oraz zasada po-
działu terenu na działki. Szczegółowe zasady 
i warunki podziału zawarte są w ust. 9. 

− B49.MN/U – Zabudowa mieszkaniowa jed-
norodzinna i usługowa. Dla istniejącej  za-
budowy ustala sić przeznaczenie terenu bez 
zmian z moďliwoċcią  realizacji zabudowy 
uzupełniającej. Dla nowej zabudowy obo-
wiązują okreċlone na rysunku planu: obo-
wiązująca i nieprzekraczalna linia  zabudowy 
oraz zasada podziału terenu na działki. 
Szczegółowe zasady  i warunki podziału za-
warte są w ust. 9. 

− B50.Ut – Zabudowa usługowa o charakterze 
turystycznym. Dla istniejącej zabudowy usta-
la sić przeznaczenie terenu bez zmian z moď-
liwoċcią realizacji  zabudowy uzupełniającej. 
Moďliwa jest równieď rozbudowa i przebu-
dowa istniejących obiektów. Dla nowej za-
budowy obowiązuje okreċlona na  rysunku 
planu nieprzekraczalna linia zabudowy. 

− B51.KS – Teren obsługi komunikacyjnej 
(parking obsługujący teren oznaczony sym-
bolem B50.Ut). 

− B52.Ut – Dworzec kolejowy − wpisany do re-
jestru zabytków dnia 25 marca 1996 r. pod nr 
1486/Wł oraz wieďa ciċnieĉ w zespole dworca 
PKP − ujćta w gminnej ewidencji zabytków, 
objćte są ochroną wraz z terenem posesji, na 
której są zlokalizowane. Ustala sić przezna-
czenie terenu i obiektów pod usługi  o cha-
rakterze turystycznym.  

− B53.WS – Teren wód powierzchniowych.  
− B54.Uk – Koċciół fil. p.w. Podwyďszenia Ċw. 

Krzyďa − wpisany do rejestru zabytków dnia 
30 czerwca 1966 r. pod nr 1757 i cmentarz 
przykoċcielny ujćty  w gminnej ewidencji za-
bytków, objćte są ochroną wraz z terenem 
posesji, na której są zlokalizowane, a takďe 
towarzysząca zabudowa mieszkaniowa jed-
norodzinna. Ustala sić przeznaczenie terenu 
bez zmian. 

− B55.MN/U – Zabudowa mieszkaniowa jedno-
rodzinna i usługowa. Obowiązują okreċlone 
na rysunku planu: obowiązująca linia zabu-
dowy oraz zasada podziału  terenu na działki. 
Szczegółowe zasady i warunki podziału za-
warte są  w ust. 9. 

− B56.Uw – Zabudowa usługowa nieuciąďliwa 
o charakterze wielofunkcyjnym.  Obowiązuje 
ustalona na rysunku planu nieprzekraczalna 
linia zabudowy. 

− B57.MN/U – Zabudowa mieszkaniowa jed-
norodzinna i usługowa. Obowiązuje ustalona 



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Dolnoċląskiego Nr 15 – 1273 – Poz. 234 

 

na rysunku planu nieprzekraczalna linia za-
budowy. 

− B58.MN/U – Zabudowa mieszkaniowa jed-
norodzinna i usługowa. Dla istniejącej  za-
budowy ustala sić przeznaczenie terenu bez 
zmian z moďliwoċcią  realizacji zabudowy 
uzupełniającej. Dla nowej zabudowy obo-
wiązuje  ustalona na rysunku planu nieprze-
kraczalna linia zabudowy. 

− B59.RM/MN/U – Zabudowa zagrodowa, 
mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa. 
Dla  istniejącej zabudowy ustala sić przezna-
czenie terenu bez zmian  z moďliwoċcią reali-
zacji zabudowy uzupełniającej. Dla nowej 
zabudowy obowiązuje ustalona na rysunku 
planu nieprzekraczalna linia zabudowy. 

− B60.MN/U – Zabudowa mieszkaniowa jed-
norodzinna i usługowa. Obowiązuje ustalona 
na rysunku planu nieprzekraczalna linia za-
budowy. 

− B61.RM/MN/U – Zabudowa zagrodowa, 
mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa. 
Dla  istniejącej zabudowy ustala sić przezna-
czenie terenu bez zmian  z moďliwoċcią reali-
zacji zabudowy uzupełniającej. Dla nowej 
zabudowy obowiązuje ustalona na rysunku 
planu nieprzekraczalna linia zabudowy. 

− B62.WS – Teren wód powierzchniowych.  
− B63.WS – Teren wód powierzchniowych.  

3) Jednostka urbanistyczna C 
− C1.Up – Usługi o charterze publicznym 

(straď poďarna). Ustala sić przeznaczenie  
terenu bez zmian z moďliwoċcią realizacji 
zabudowy uzupełniającej. Dla nowej zabu-
dowy obowiązuje ustalona na rysunku pla-
nu nieprzekraczalna linia zabudowy. 

− C2.Uw – Zabudowa usługowa nieuciąďliwa  
o charakterze wielofunkcyjnym.  Obowiązuje 
ustalona na rysunku planu nieprzekraczalna 
linia zabudowy. Przez teren przebiega magi-
stralna sieć kanalizacyjna Ø 600, odległoċć  
zabudowy od sieci naleďy uzgodnić z jej za-
rządcą. 

− C3.MN/U – Zabudowa mieszkaniowa jedno-
rodzinna i usługowa. Obowiązuje ustalona 
na rysunku planu nieprzekraczalna linia za-
budowy. 

− C4.MN/U – Zabudowa mieszkaniowa jedno-
rodzinna i usługowa. Obowiązuje ustalona 
na rysunku planu nieprzekraczalna linia za-
budowy. 

− C5.WS – Teren wód powierzchniowych.  
− C6.ZN – Zieleĉ niska.  
− C7.ZN – Zieleĉ niska. 
− C8.ZN – Zieleĉ niska. 
− C9.WS – Teren wód powierzchniowych.  
− C10.MN/U – Zabudowa mieszkaniowa jed-

norodzinna i usługowa. Dla nowej zabudowy 
obowiązuje ustalona na rysunku planu nie-
przekraczalna linia zabudowy. 

− C11.MN/U – Zabudowa mieszkaniowa jed-
norodzinna i usługowa. Ustala sić  przezna-
czenie terenu bez zmian z moďliwoċcią reali-
zacji zabudowy  uzupełniającej. Dla nowej 
zabudowy obowiązują okreċlone na rysunku 
planu: nieprzekraczalna linia zabudowy oraz 

zasada podziału terenu na działki. Szczegó-
łowe zasady i warunki podziału zawarte są w 
ust. 9. 

− C12.ZN – Zieleĉ niska. 
− C13.Uw – Zabudowa usługowa nieuciąďliwa 

o charakterze wielofunkcyjnym. 
− C14.Uw – Zabudowa usługowa nieuciąďliwa 

o charakterze wielofunkcyjnym. 
− C15.ZL – Teren leċny i zadrzewieĉ. 
− C16.MN – Zabudowa mieszkaniowa jedno-

rodzinna. 
− C17.ZL– Teren leċny i zadrzewieĉ. 
− C18.MN/U – Zabudowa mieszkaniowa jedno-

rodzinna i usługowa. Obowiązują okreċlone 
na rysunku planu: nieprzekraczalna linia za-
budowy oraz zasada podziału terenu na 
działki. Szczegółowe zasady i warunki po-
działu zawarte są  w ust. 9. 

− C19.WS – Teren wód powierzchniowych.  
− C20.MN/U – Zabudowa mieszkaniowa jed-

norodzinna i usługowa. Ustala sić  przezna-
czenie terenu bez zmian z moďliwoċcią reali-
zacji zabudowy  uzupełniającej. Obowiązuje 
okreċlona na rysunku planu zasada podziału 
terenu na działki. Szczegółowe zasady i wa-
runki podziału zawarte są  w ust. 9. 

− C21.ZL – Teren leċny i zadrzewieĉ. 
− C22.WS – Teren wód powierzchniowych.  
− C23.ZL – Teren leċny i zadrzewieĉ. 
− C24.MN/U – Zabudowa mieszkaniowa jed-

norodzinna i usługowa. 
− C25.KS – Teren obsługi komunikacyjnej 

(parking). 
− C26.Ut – Zabudowa usługowa o charakterze 

turystycznym. 
− C27.KS – Teren obsługi komunikacyjnej 

(parking). 
− C28.Us/Ut – Urządzenia sportowo-

rekreacyjne (boisko sportowe z zapleczem 
sanitarnym i gospodarczym) dopuszcza sić 
zabudowć usługową o charakterze  tury-
stycznym. Obowiązuje ustalona na rysunku 
planu nieprzekraczalna  linia zabudowy. 

− C29.ZL – Teren leċny i zadrzewieĉ. 
− C30.Us/Ut – Urządzenia sportowo-

rekreacyjne (boisko sportowe z zapleczem 
sanitarnym i gospodarczym) dopuszcza sić 
zabudowć usługową o charakterze  tury-
stycznym. 

− C31.Ut – Zabudowa usługowa o charakterze 
turystycznym. Ustala sić przeznaczenie tere-
nu bez zmian z moďliwoċcią realizacji zabu-
dowy uzupełniającej. Dla nowej zabudowy 
obowiązuje okreċlona na rysunku planu nie-
przekraczalna linia zabudowy. 

− C32.Ut – Zabudowa usługowa o charakterze 
turystycznym. Ustala sić przeznaczenie tere-
nu bez zmian z moďliwoċcią realizacji zabu-
dowy uzupełniającej. Dla nowej zabudowy 
obowiązuje okreċlona na rysunku planu nie-
przekraczalna linia zabudowy. 

− C33.Ut – Zabudowa usługowa o charakterze 
turystycznym. Ustala sić przeznaczenie tere-
nu bez zmian z moďliwoċcią realizacji zabu-
dowy uzupełniającej. Dla nowej zabudowy 
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obowiązuje okreċlona na rysunku planu nie-
przekraczalna linia zabudowy. 

− C34.ZL – Teren leċny i zadrzewieĉ. 
− C35.Ut – Zabudowa usługowa o charakterze 

turystycznym.  
4) Jednostka urbanistyczna D 

−D1.ZL – Teren leċny i zadrzewieĉ. 
− D2.R – Teren uďytkowany rolniczo. Na czćċci 

terenu zlokalizowany jest gazociąg podwyď-
szonego ċredniego ciċnienia DN300, 
PN1,6MPa wraz ze strefą ochronną. W strefie 
tej obowiązują ustalenia, o których mowa  
w ust. 11 pkt 2 lit. b. 

− D3.ZL – Teren leċny i zadrzewieĉ. Na czćċci 
terenu zlokalizowany jest gazociąg podwyď-
szonego ċredniego ciċnienia DN300, 
PN1,6MPa wraz ze strefą ochronną. W strefie 
tej obowiązują ustalenia, o których mowa  
w ust. 11 pkt 2 lit. b. 

− D4.MN/U – Zabudowa mieszkaniowa jedno-
rodzinna i usługowa. Obowiązują okreċlone 
na rysunku planu: nieprzekraczalna linia za-
budowy oraz zasada podziału terenu na 
działki. Szczegółowe zasady i warunki po-
działu zawarte są  w ust. 9. 

− D5.MN/U – Zabudowa mieszkaniowa jedno-
rodzinna i usługowa. Obowiązują okreċlone 
na rysunku planu: nieprzekraczalna linia za-
budowy oraz zasada podziału terenu na 
działki. Szczegółowe zasady i warunki po-
działu zawarte są  w ust. 9. Czćċć terenu zlo-
kalizowana jest w strefie ochronnej od gazo-
ciągu podwyďszonego ċredniego ciċnienia 
DN300, PN1,6MPa. W strefie tej  obowiązują 
ustalenia, o których mowa w ust. 11 pkt 2  
lit. b. 

− D6.ZN/U – Teren zieleni niskiej z moďliwo-
ċcią realizacji zabudowy usługowej −  rekre-
acyjnej. Na czćċci terenu zlokalizowany jest 
gazociąg podwyďszonego ċredniego ciċnie-
nia DN300, PN1,6MPa wraz ze strefą 
ochronną. W strefie tej obowiązują ustalenia, 
o których mowa w ust. 11 pkt 2 lit. b. 

− D7.WS/ZN/U – Teren wód powierzchnio-
wych zieleni niskiej z moďliwoċcią realizacji  
zabudowy usługowej-rekreacyjnej. 

− D8.WS/ZN – Teren wód powierzchniowych i 
zieleni niskiej. Na terenie zlokalizowany jest 
gazociąg podwyďszonego ċredniego ciċnie-
nia DN300, PN1,6MPa wraz ze strefą 
ochronną. W strefie tej obowiązują ustalenia, 
o których mowa w ust. 11 pkt 2 lit. b. 

− D9.WS/ZN/U – Teren wód powierzchnio-
wych zieleni niskiej z moďliwoċcią realizacji  
zabudowy usługowej-rekreacyjnej. 

− D10.R/Us – Teren uďytkowany rolniczo  
z moďliwoċcią uprawiania sportów i rekreacji 
zimowej. Na czćċci terenu zlokalizowany jest 
gazociąg podwyďszonego ċredniego ciċnie-
nia DN300, PN1,6MPa wraz ze strefą 
ochronną. W strefie tej obowiązują ustalenia, 
o których mowa w ust. 11 pkt 2 lit. b. 

− D11.MN/U – Zabudowa mieszkaniowa jed-
norodzinna i usługowa. Obowiązuje ustalona 
na rysunku planu nieprzekraczalna linia za-
budowy. 

− D12.MN/U – Zabudowa mieszkaniowa jedno-
rodzinna i usługowa. Obowiązują okreċlone 
na rysunku planu: nieprzekraczalna linia za-
budowy oraz zasada podziału terenu na 
działki. Szczegółowe zasady i warunki po-
działu zawarte są  w ust. 9. 

− D13.MN/U – Zabudowa mieszkaniowa jed-
norodzinna i usługowa. Obowiązuje ustalona 

 na rysunku planu nieprzekraczalna linia zabu-
dowy. 

− D14.MN/U – Zabudowa mieszkaniowa jedno-
rodzinna i usługowa. Obowiązują okreċlone 
na rysunku planu: nieprzekraczalna linia za-
budowy oraz zasada podziału terenu na 
działki. Szczegółowe zasady i warunki po-
działu zawarte są  w ust. 9. 

− D15.MN/U – Zabudowa mieszkaniowa jedno-
rodzinna i usługowa. Obowiązują okreċlone 
na rysunku planu: nieprzekraczalna linia za-
budowy oraz zasada podziału terenu na 
działki. Szczegółowe zasady i warunki po-
działu zawarte są  w ust. 9. Czćċć terenu zlo-
kalizowana jest w strefie ochronnej od gazo-
ciągu podwyďszonego ċredniego ciċnienia 
DN300, PN1,6MPa. W strefie tej obowiązują 
ustalenia, o których mowa w ust. 11 pkt 2  
lit. b. 

− D16.MN/U – Zabudowa mieszkaniowa jedno-
rodzinna i usługowa. Obowiązują okreċlone 
na rysunku planu: nieprzekraczalna linia za-
budowy oraz zasada podziału terenu na 
działki. Szczegółowe zasady i warunki po-
działu zawarte są  w ust. 9. Na czćċci terenu 
zlokalizowany jest gazociąg podwyďszonego 
ċredniego ciċnienia DN300, PN1,6MPa wraz 
ze strefą ochronną. W strefie tej obowiązują 
ustalenia, o których mowa w ust. 11 pkt 2  
lit. b. 

− D16.1.MN – Zabudowa mieszkaniowa jedno-
rodzinna. Obowiązuje ustalona na rysunku 
planu nieprzekraczalna linia zabudowy. 

− D17.R/Us – Teren uďytkowany rolniczo  
z moďliwoċcią uprawiania sportów i rekreacji 
zimowej. Na czćċci terenu zlokalizowany jest 
gazociąg podwyďszonego ċredniego ciċnie-
nia DN300, PN1,6MPa wraz ze strefą 
ochronną. W strefie tej obowiązują ustalenia, 
o których mowa w ust. 11 pkt 2 lit. b. 

− D18.MW/U – Zabudowa mieszkaniowa wie-
lorodzinna i usługowa. Dla istniejącej  zabu-
dowy ustala sić przeznaczenie terenu bez 
zmian z moďliwoċcią  realizacji zabudowy 
uzupełniającej.  

− D19.Uw – Zabudowa usługowa nieuciąďliwa 
o charakterze wielofunkcyjnym z  moďliwo-
ċcią zachowania istniejącej zabudowy 
mieszkaniowej. Dla  istniejącej zabudowy 
ustala sić przeznaczenie terenu bez zmian  
z moďliwoċcią realizacji zabudowy uzupełnia-
jącej.  

− D20.MW/U – Zabudowa mieszkaniowa wie-
lorodzinna i usługowa. Dla istniejącej  zabu-
dowy ustala sić przeznaczenie terenu bez 
zmian z moďliwoċcią  realizacji zabudowy 
uzupełniającej.  
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− D21.MN/U – Zabudowa mieszkaniowa jed-
norodzinna i usługowa. Dla istniejącej  za-
budowy ustala sić przeznaczenie terenu bez 
zmian z moďliwoċcią  realizacji zabudowy 
uzupełniającej. Dla nowej zabudowy obo-
wiązuje  ustalona na rysunku planu nieprze-
kraczalna linia zabudowy. 

− D22.Ut – Zabudowa usługowa o charakterze 
turystycznym. Dla istniejącej zabudowy ustala 
sić przeznaczenie terenu bez zmian z moďliwo-
ċcią realizacji zabudowy uzupełniającej. Dla 
nowej zabudowy obowiązuje ustalona na ry-
sunku planu nieprzekraczalna linia zabudo-
wy. Budynek oznaczony na rysunku planu, 
ujćty w gminnej ewidencji zabytków, objćty 
jest ochroną wraz z terenem posesji, na któ-
rej jest zlokalizowany. 

− D23.MW/U – Zabudowa mieszkaniowa wie-
lorodzinna i usługowa. Budynek oznaczony 
na rysunku planu, ujćty w gminnej ewidencji 
zabytków, objćty jest ochroną wraz z terenem 
posesji, na której jest zlokalizowany. 

− D24.ZL – Teren leċny i zadrzewieĉ. 
− D25.MN/U – Zabudowa mieszkaniowa jed-

norodzinna i usługowa. Ustala sić  przezna-
czenie terenu bez zmian z moďliwoċcią reali-
zacji zabudowy  uzupełniającej. Dla nowej 
zabudowy obowiązują okreċlone na rysunku 
planu: nieprzekraczalna linia zabudowy oraz 
zasada podziału terenu na działki. Szczegó-
łowe zasady i warunki podziału zawarte są w 
ust. 9. 

− D26.MN/U – Zabudowa mieszkaniowa jed-
norodzinna i usługowa. 

− D27.MN/U – Zabudowa mieszkaniowa jed-
norodzinna i usługowa. Ustala sić  przezna-
czenie terenu bez zmian z moďliwoċcią reali-
zacji zabudowy  uzupełniającej. Budynek 
oznaczony na rysunku planu, ujćty w gmin-
nej ewidencji zabytków, objćty jest ochroną 
wraz z terenem posesji, na której jest zlokali-
zowany. 

− D28.WS – Teren wód powierzchniowych.  
− D29.ZL – Teren leċny i zadrzewieĉ. 
− D30.ZL – Teren leċny i zadrzewieĉ. 
− D31.ZN – Teren zieleni niskiej, połoďony w stre-

fie bezpoċredniego zagroďenia powodzią. 
− D32.WS – Teren wód powierzchniowych.  
− D33.ZN – Teren zieleni niskiej, połoďony w stre-

fie bezpoċredniego zagroďenia powodzią. 
− D34.MN – Zabudowa mieszkaniowa jedno-

rodzinna. Ustala sić przeznaczenie terenu 
bez zmian z moďliwoċcią realizacji zabudowy 
uzupełniającej. Dla nowej 

 zabudowy obowiązuje okreċlona na rysunku 
planu nieprzekraczalna linia zabudowy. Te-
ren znajduje sić na obszarze bezpoċredniego 
zagroďenia powodzią, realizacjć nowej zabu-
dowy naleďy uzgodnić z Regionalnym  Dy-
rektorem Gospodarki Wodnej. Budynki 
oznaczone na rysunku planu, ujćte w gmin-
nej ewidencji zabytków, objćte są ochroną 
wraz z terenem posesji, na której są zlokali-
zowane. 

5) Jednostka urbanistyczna E 

− E1.MN/U – Zabudowa mieszkaniowa jedno-
rodzinna i usługowa. 

− E1.1.M/U – Zabudowa mieszkaniowa i usłu-
gowa (leċniczówka). Budynek oznaczony na 
rysunku planu, ujćty w gminnej ewidencji za-
bytków, objćty jest ochroną wraz z terenem 
posesji, na której jest zlokalizowany. 

− E2.KS – Teren obsługi komunikacyjnej (par-
king). 

− E3.MW/U – Zabudowa mieszkaniowa wielo-
rodzinna i usługowa. Dla istniejącej  zabu-
dowy ustala sić przeznaczenie terenu bez 
zmian z moďliwoċcią  realizacji zabudowy 
uzupełniającej. Dla nowej zabudowy obo-
wiązuje  ustalona na rysunku planu nieprze-
kraczalna linia zabudowy. Budynek oznaczo-
ny na rysunku planu, ujćty w gminnej ewi-
dencji zabytków, objćty jest ochroną wraz  
z terenem posesji, na której jest zlokalizowa-
ny. 

− E4.KS – Teren obsługi komunikacyjnej (par-
king). 

− E5.MW/U – Zabudowa mieszkaniowa wielo-
rodzinna i usługowa. Dla istniejącej  zabu-
dowy ustala sić przeznaczenie terenu bez 
zmian z moďliwoċcią  realizacji zabudowy 
uzupełniającej. Budynki oznaczone na rysun-
ku planu, ujćte w gminnej ewidencji zabyt-
ków, objćte są ochroną wraz z terenem po-
sesji, na której są zlokalizowane. 

− E6.ZP – Zieleĉ urządzona. 
− E7.Uw – Zabudowa usługowa nieuciąďliwa  

o charakterze wielofunkcyjnym. 
− E8.ZP/U – Zespół zieleni parkowej wraz  

z usługami w tym usługi hotelowe  gastro-
nomiczne, rekreacyjne, rozrywki oraz inne. Ob-
jćty jest strefą ochrony konserwatorskiej. 
Wszelkie działania inwestycyjne wymagają 
konsultowania  i uzgadniania z Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków.  
W skład zespołu wchodzą obiekty wpisane 
do rejestru zabytków: 
• d. Dwór, ob. sanatorium „Poranek”,  

ul. Główna 13 − wpisany dnia 25 maja 
1990 r. pod nr 1309/Wł, 

• budynek gospodarczy sanatorium „Pora-
nek”, ul. Główna 13 − wpisany dnia  
30 grudnia 1982 r. pod nr 906/Wł, 

• park przy sanatorium „Poranek” − wpisa-
ny dnia 20 marca 1991 r. pod nr 1328/Wł. 

Rozwiązanie gospodarki wodno-ċciekowej 
dla tego terenu ustala sić poprzez lokalizacjć 
lokalnej oczyszczalni ċcieków, do której usta-
la sić podłączenie zespołu zamku „Grodno”, 
zlokalizowanego na terenie oznaczonym 
symbolem E16.Ut. Sieć kanalizacyjną łączącą 
zamek z oczyszczalnią naleďy poprowadzić  
w ciągu pieszym (KP) oraz drodze we-
wnćtrznej (KDW). 

− E9.KS – Teren obsługi komunikacyjnej (par-
king). 

− E10.WS – Teren wód powierzchniowych.  
− E11.MN/U – Zabudowa mieszkaniowa jed-

norodzinna i usługowa. Dla istniejącej  za-
budowy ustala sić przeznaczenie terenu bez 
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zmian z moďliwoċcią  realizacji zabudowy 
uzupełniającej.  

− E12.MN/U – Zabudowa mieszkaniowa jed-
norodzinna i usługowa. Dla istniejącej  za-
budowy ustala sić przeznaczenie terenu bez 
zmian z moďliwoċcią  realizacji zabudowy 
uzupełniającej.  

− E13.ZL – Teren leċny i zadrzewieĉ. 
− E14.ZL – Teren leċny i zadrzewieĉ. Czeċć tere-

nu połoďona jest w rezerwacie przyrody „Góra 
Choina”. Na terenie znajduje sić historyczny 
wodowskaz umieszczony na skale. 

− E15.ZP – Zabudowa usługowa nieuciąďliwa  
o charakterze wielofunkcyjnym. 

− E16.Ut – Zespół zamkowy o funkcji tury-
stycznej. Objćty jest strefą ochrony  konser-
watorskiej. Wszelkie działania inwestycyjne 
wymagają konsultowania  i uzgadniania  
z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.  
W skład, którego wchodzą:  
• Zamek Grodno − wpisany do rejestru za-

bytków dnia 4 grudnia 1949 r. pod nr 100, 
• Budynki i obiekty ujćte w gminnej ewi-

dencji zabytków objćte są ochroną wraz  
z terenem posesji, na której są zlokalizo-
wane. 

Teren zamku (stanowisko archeologiczne nr 
1/4/87-22) wyłączony jest z rezerwatu przy-
rody „Góra Choina”, a granicć stanowi ze-
wnćtrzna powierzchnia murów obronnych. 

− E17.ZL – Teren leċny i zadrzewieĉ. Teren po-
łoďony jest w rezerwacie przyrody  „Góra 
Choina”. 

− E18.Ut – Zabudowa usługowa o charakterze 
turystycznym. Ustala sić przeznaczenie tere-
nu bez zmian z moďliwoċcią realizacji zabu-
dowy uzupełniającej. Dla nowej zabudowy 
obowiązuje okreċlona na rysunku planu nie-
przekraczalna linia zabudowy. 

− E19.WS – Teren wód powierzchniowych.  
− E20.ZL – Teren leċny i zadrzewieĉ. 
− E21.MN – Zabudowa mieszkaniowa jedno-

rodzinna. Obowiązuje ustalona na rysunku 
planu nieprzekraczalna linia zabudowy. 

− E22.Uk/Uz – Teren usług wielofunkcyjnych  
z wiodącą funkcją kultury i zdrowia. Budynek 
oznaczony na rysunku planu, ujćty w gmin-
nej ewidencji zabytków, objćty jest ochroną 
wraz z terenem posesji, na której jest zlokali-
zowany. 

− E23.MN – Zabudowa mieszkaniowa jednoro-
dzinna. Obowiązują okreċlone na rysunku pla-
nu: nieprzekraczalna linia zabudowy oraz za-
sada podziału terenu na działki. Szczegółowe 
zasady i warunki podziału zawarte są  
w ust. 9. 

6) KD – Tereny komunikacji samochodowej. Usta-
lenia dotyczące tych terenów zawarte są  
w ust. 11 pkt 1. 

7) KK – Tereny kolejowe (wyłączone z opracowa-
nia planu). 

3. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego. 
1) Ustalenia z zakresu ochrony i kształtowania 

ładu przestrzennego formułowane są w odnie-
sieniu do nastćpujących terenów: 

a) historycznie ukształtowanej zabudowy usłu-
gowej, mieszkaniowej i zagrodowej, 

b) projektowanej zabudowy usługowej, miesz-
kaniowej i zagrodowej, 

c) komunikacji, 
d) terenów zielonych.  

2) Dla terenów obejmujących historycznie ukształ-
towaną zabudowć usługową, mieszkaniową  
i zagrodową ustala sić rehabilitacjć zabudowy. 
Moďliwa jest realizacja zabudowy uzupełniającej 
na tych terenach. Przy realizacji nowej zabudo-
wy obowiązuje nawiązanie do istniejącej linii 
zabudowy, wysokoċci zabudowy sąsiedniej, ro-
dzaju i nachylenia połaci dachowych oraz ich 
pokrycia, a takďe urządzenia działek sąsiednich, 
faktury i kolorystyki elewacji oraz ogrodzenia 
frontów działek. Ustala sić zakaz budowy ogro-
dzeĉ z prefabrykowanych elementów betono-
wych. W trakcie prac modernizacyjnych moďli-
wa jest zmiana formy dachów z zachowaniem 
wymogów okreċlonych w ust. 7 pkt 1 lit. e. 
Usługi mogą być realizowane jako wbudowane, 
a takďe na wydzielonych działkach z zachowa-
niem warunków wynikających z rysunku planu. 
Zakazuje sić stosowania jako materiałów wy-
koĉczeniowych plastikowych listew elewacyj-
nych typu „siding”, blachy falistej i trapezowej. 

3) Na terenach istniejącej zabudowy usługowej, 
mieszkaniowej i zagrodowej moďliwa jest reali-
zacja zabudowy uzupełniającej, a takďe rozbu-
dowa i przebudowa istniejących obiektów. Do-
puszcza sić równieď lokalizacjć nowych obiek-
tów przy granicy działki za zgodą sąsiada. 

4) Dla projektowanej zabudowy usługowej, miesz-
kaniowej i zagrodowej ustala sić nastćpujące 
warunki: 
a) projekty zagospodarowania działek muszą 

uwzglćdniać relacje z zabudową i urządze-
niem działek sąsiednich, a w szczególnoċci: 
charakterem zabudowy i kolorystyką elewa-
cji, a takďe ogrodzeniem frontu działek. Usta-
la sić zakaz budowy ogrodzeĉ z prefabryko-
wanych elementów betonowych, 

b) dopuszcza sić stosowanie architektury inspi-
rowanej charakterem zabudowy regionalnej 
lub dobrej klasy architektury współczesnej,  

c) usługi mogą być realizowane jako wbudo-
wane, a takďe na wydzielonych działkach  
z zachowaniem warunków wynikających  
z rysunku planu, 

d) zakazuje sić stosowania jako materiałów wy-
koĉczeniowych plastikowych listew elewa-
cyjnych typu „siding”, blachy falistej i trape-
zowej. 

5) Ustala sić zachowanie istniejącego układu prze-
strzennego dróg i ulic oraz placów ze wzglćdu 
na jego historyczny charakter.  

6) Ustala sić zachowanie drzewostanu towarzy-
szącego zabudowie, a takďe zwartych zadrze-
wieĉ. Wprowadza sić obowiązek zagospodaro-
wania zielenią wysoką terenów nienadających 
sić pod zabudowć, jako zielni spełniającej funk-
cjć ochrony akustycznej, optycznej oraz chro-
niącej przed negatywnym wpływem projekto-
wanego zainwestowania na tereny sąsiednie. 
Zaleca sić stosowanie gatunków rodzimych, 



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Dolnoċląskiego Nr 15 – 1277 – Poz. 234 

 

dostosowanych do warunków klimatyczno-
glebowych tego obszaru. 

4. Zasady ochrony ċrodowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego. 
1) Ochronie podlegają:  

a) zasoby ċrodowiska takie jak: powietrze at-
mosferyczne, wody powierzchniowe i pod-
ziemne, powierzchnia ziemi,  klimat aku-
styczny, 

b) zasoby przyrody oďywionej w szczególnoċci 
istniejący drzewostan, w tym równieď wzdłuď 
ciągów komunikacyjnych, z wyjątkiem 
miejsc związanych z modernizacją i rozbu-
dową układu komunikacyjnego, ewentualną 
likwidacjć naleďy ograniczyć do minimum; 
szczególnej ochronie podlegają drzewa po-
mnikowe, 

c) wody powierzchniowe, w tym cieki wodne 
wraz z towarzyszącym im zadrzewieniem.  
W granicach poszczególnych terenów naleďy 
zachować, wzdłuď cieków, pas wolny od za-
budowy minimum 10,0 m. pozostawiając 
istniejący drzewostan. 

2) dla terenów oznaczonych symbolami: MN, 
MN/U, M/U, MN/RM, RM/MN/U, MW/U obowią-
zuje ograniczenie poziomu hałasu ustalonego w 
przepisach szczególnych dla poszczególnych 
rodzajów terenów, 

3) Obowiązuje stosowanie dla celów grzewczych  
i technologicznych urządzeĉ przyjaznych dla 
ċrodowiska o niskiej emisji zanieczyszczeĉ. 

4) Uciąďliwoċci wynikające z prowadzonej działal-
noċci gospodarczej nie mogą wykraczać poza 
granice terenu, do którego inwestor posiada ty-
tuł prawny. 

5) Usuwanie odpadów komunalnych odbywać sić 
bćdzie w systemie gospodarki komunalnej. 

6) Gospodarkć odpadami wytworzonymi w wyni-
ku prowadzenia działalnoċci gospodarczej nale-
ďy rozwiązać zgodnie z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami szczególnymi. 

7) Nawierzchnie dojazdów i miejsc parkingowych 
naleďy zabezpieczyć przed przenikaniem do 
gruntu i wód powierzchniowych zanieczyszczeĉ 
ropopochodnych i innych substancji chemicz-
nych.  

5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.  
1) Celem ochrony dziedzictwa kulturowego ustala 

sić: 
a) strefy ochrony konserwatorskiej zespołu 

zamkowego (E16.Ut) oraz zespołu zieleni 
parkowej wraz z usługami (E8.ZP/U), które 
oznaczono na rysunku planu i o których 
mowa w § 2 ust. 2 pkt 5. W granicach stref 
obowiązuje zachowanie i rewaloryzacja hi-
storycznego układu przestrzennego z do-
puszczeniem lokalizacji nowej zabudowy, 
przy zachowaniu zasady nawiązania do linii 
zabudowy, gabarytów i bryły obiektów hi-
storycznych, 

b) dla wsi strefć „OW” obserwacji archeolo-
gicznej, zgodnie z granicami oznaczonymi na 
rysunku planu. W strefie tej obowiązują na-
stćpujące zasady zagospodarowania: 

− projektowane zamierzenia inwestycyjne 
na obszarze strefy wymagają zgody Wo-
jewódzkiego Konserwatora Zabytków, 

− prowadzenie prac ziemnych wymaga po-
zwolenia Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków oraz nadzoru archeologiczno-
konserwatorskiego, nie dotyczy to pro-
wadzenia prac porządkowych oraz rolni-
czych, nieingerujących w głąb gruntu, 

c) ochronć zewidencjonowanych stanowisk ar-
cheologicznych zgodnie z granicami ozna-
czonymi na rysunku planu. W granicach tych 
obowiązują nastćpujące zasady zagospoda-
rowania: 
− projektowane zamierzenia inwestycyjne 

na tym terenie wymagają zgody Woje-
wódzkiego Konserwatora Zabytków, 

− prowadzenie prac ziemnych wymaga po-
zwolenia Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków oraz nadzoru archeologiczno-
konserwatorskiego, nie dotyczy to pro-
wadzenia prac porządkowych oraz rolni-
czych, nieingerujących w głąb gruntu, 

− obszar stanowisk archeologicznych wyłą-
cza sić spod zalesienia. 

2) Ochronie podlegają nastćpujące obiekty wpisa-
ne do rejestru zabytków: 
a) koċciół fil. P.w. Podwyďszenia Ċw. Krzyďa − 

wpisany dnia 30 czerwca 1966 r. pod  
nr 1757, 

b) zamek Grodno − wpisany dnia 4 grudnia 
1949 r. pod nr 100, 

c) d. Dwór, ob. sanatorium „Poranek”,  
ul. Główna 13 − wpisany dnia 25 maja  
1990 r. pod nr 1309/Wł, 

d) budynek gospodarczy sanatorium „Pora-
nek”, ul. Główna 13 − wpisany dnia 30 grud-
nia 1982 r. pod nr 906/Wł, 

e) park przy sanatorium „Poranek” − wpisany 
dnia 20 marca 1991 r. pod nr 1328/Wł, 

f) dworzec kolejowy − wpisany dnia 25 marca 
1996 r. pod nr 1486/Wł. 

3) Ustala sić ochronć nastćpujących obiektów 
figurujących w gminnej ewidencji zabytków; 
a) obiektami wpisanymi do gminnej ewidencji 

zabytków są: 
− kaplica zamku „Grodno”, 
− pawilon I z basztą zamku „Grodno”, 
− pawilon II zamku „Grodno”, 
− obwód murów z bastejami zamku „Grod-

no”, 
− budynek bramy dolnej w zespole zamku, 
− mur ogrodzenia d. parku, 
− pensjonat „Fregata”, 
− dom mieszkalno-gospodarczy, ul. Drzy-

mały 17, 
− stodoła w zespole, ul. Drzymały 17, 
− dom mieszkalny, ul. Drzymały 41, 
− lamus w zespole podworskim, ul. Główna 

14a, 
− stodoła w zespole podworskim, ul. Głów-

na 14, 
− stajnia w zespole podworskim, ul. Głów-

na 14, 
− dwór, ul. Główna 16, 
− willa, ul. Główna 18, 
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− dom mieszkalny, ul. Główna 19, 
− willa, ul. Główna 26, 
− dom mieszkalny, ul. Główna 27, 
− dom mieszkalny, ul. Główna 36, 
− willa, ul. Główna 40 
− dom mieszkalny, ul. Główna 42 
− stajnia w zespole, ul. Główna 42 
− wieďa ciċnieĉ w zespole dworca PKP, 
− most drogowy z ok. 1830, 

b) dla budynków figurujących w gminnej ewi-
dencji zabytków ustala sić: 
− nakaz zachowania budynku w zakresie 

bryły, formy i pierwotnego rodzaju pokry-
cia dachu, układu i wystroju elewacji, 
pierwotnej formy stolarki okiennej  
i drzwiowej, 

− zakaz zmiany wyglądu w sposób nie-
zgodny ze stylem obiektu w zakresie sto-
sowanych materiałów zewnćtrznych i ko-
lorystyki, 

− przy remoncie elewacji nakaz odtworze-
niem historycznych podziałów, detalu  
i kolorów, zgodnie z ich pierwowzorem, 

− przy wymianie stolarki okiennej i drzwio-
wej zewnćtrznej – nakaz dostosowania do 
pierwotnej historycznej formy oraz po-
działów, 

− przy wymianie pokrycia dachu – nakaz 
zachowania lub przywrócenia pierwotne-
go rodzaju pokrycia w zakresie formy  
i materiału, 

− przy wymianie zabudowy ze wzglćdu na 
jej zły stan techniczny – obowiązek na-
wiązania nową zabudową do usytuowa-
nia zabudowy wymienianej, do ogólnych 
gabarytów i kształtu bryły wymienianej 
na nową, z zaleceniem zachowania cha-
rakteru pokrycia dachu. 

4) Dla cmentarzy: przykoċcielnego i parafialnego 
(ul. Drzymały), figurujących w gminnej ewiden-
cji zabytków, ustala sić zachowanie pierwotnej 
funkcji terenu w formie zieleni urządzonej z za-
chowaniem wartoċci historycznych. Wszelkie 
działania związane z rewaloryzacją terenu wy-
magają konsultowania z Wojewódzkim Kon-
serwatorem Zabytków. 

6. Wymagania wynikające z potrzeb kształto-
wania przestrzeni publicznych.  
1) W obszarze objćtym planem terenami przezna-

czonymi do realizacji celów publicznych są: te-
reny dróg publicznych wraz z urządzeniami 
pomocniczymi, takimi jak: elementy i urządze-
nia komunikacji zbiorowej, chodniki, pasy ziele-
ni rozdzielającej, itp., tereny ogólnodostćpnej 
zieleni urządzonej słuďące powszechnemu wy-
poczynkowi i rekreacji, obiekty i miejsca zwią-
zane z prowadzeniem działalnoċci usługowej. 

2) Przestrzeĉ publiczną związaną z komunikacją 
naleďy wyposaďyć w obiekty i urządzenia zwią-
zane z obsługą komunikacji zbiorowej oraz zie-
leĉ towarzyszącą; tereny ogólnodostćpnej zie-
leni urządzonej w obiekty małej architektury, 
urządzenia słuďące rekreacji i wypoczynkowi. 
Niedopuszczalne jest sytuowanie w przestrzeni 
publicznej ulic i terenów zielonych takich ele-
mentów zagospodarowania, które swą wielko-

ċcią, formą lub kolorystyką powodują dysonans 
z otoczeniem. 

3) Lokalizacja obiektów na obszarach przestrzeni 
publicznej, jaką tworzą skrzyďowania ulic po-
winna być poprzedzona szczegółowym opra-
cowaniem gwarantującym spójnoċć prze-
strzenno-wizualną tego układu oraz bezpieczeĉ-
stwo ruchu. 

4) Na obszarze zabudowy mieszkaniowej i na te-
renach komunikacji obsługującej zabudowć 
mieszkaniową wyklucza sić lokalizacjć urządzeĉ 
reklamowych wolno stojących, zarówno na te-
renie działek jak i w przyległym pasie drogo-
wym. 

5) Wprowadzanie elementów reklamowych na 
obiektach budowlanych i ogrodzeniach związa-
nych z terenami zabudowy usługowej moďliwe 
jest pod warunkiem utrzymania ich w harmonii 
z otoczeniem, niekolizyjnoċci z układem komu-
nikacyjnym oraz dostosowania ich powierzchni 
i kolorystyki do miejsca usytuowania. 

7. Parametry i wskačniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu. 
1) Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 

symbolami MN, MN/U, M/U, MN/RM, MW/U, 
RM/MN/U ustala sić: 
a) oznaczone na rysunku planu linie zabudowy, 

w przypadku braku ich oznaczenia na rysun-
ku planu obowiązują odległoċci okreċlone w 
przepisach szczególnych. Oznaczona na ry-
sunku planu obowiązująca linia zabudowy 
dotyczy budynków mieszkalnych, dla obiek-
tów gospodarczych (w tym garaďy) stanowi 
ona nieprzekraczalną linić zabudowy, 

b) powierzchnić zabudowy na nowo udostćp-
nionych terenach nieprzekraczającą 40% 
powierzchni działki budowlanej, na terenach 
istniejącej zabudowy nieprzekraczającą 80%, 

c) wysokoċć projektowanej zabudowy: miesz-
kaniowej jednorodzinnej do dwóch kondy-
gnacji naziemnych łącznie z poddaszem 
uďytkowym (w tym mieszkalnym), mieszka-
niowej wielorodzinnej do trzech kondygnacji 
naziemnych łącznie z poddaszem uďytko-
wym. Moďliwe jest czćċciowe lub całkowite 
podpiwniczenie budynków, 

d) poziom posadowienia parteru nowych bu-
dynków mieszkalnych ustala sić na ok. 0,5 m 
ponad poziom terenu mierzony przy głów-
nym wejċciu do budynku (z wyłączeniem te-
renu, oznaczonego symbolem D34.MN, 
znajdującego sić na obszarze bezpoċrednie-
go zagroďenia powodzią), 

e) dachy symetryczne, dwuspadowe z moďli-
woċcią wykonania okien dachowych i lukarn. 
Wielkoċć, forma oraz układ lukarn powinny 
być harmonijnie wpasowane w połać da-
chową. Nachylenie połaci dachowej w grani-
cach od 40° do 45°. Obowiązuje pokrycie da-
chu ceramiczne − matowe, koloru czerwone-
go lub brązowego.  

f) w zagospodarowaniu działek przeznaczo-
nych pod projektowaną zabudowć minimum 
30% ich powierzchni naleďy przeznaczyć pod 
zagospodarowanie biologicznie czynne (zie-
leĉ przydomowa, zadrzewienia, uprawy 



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Dolnoċląskiego Nr 15 – 1279 – Poz. 234 

 

ogrodnicze) natomiast w zabudowie istnieją-
cej minimum 10%, 

g) w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej 
na jednej działce moďliwa jest lokalizacja 
jednego budynku mieszkalnego, w którym 
dopuszcza sić wydzielenie nie wićcej niď 
dwóch lokali mieszkalnych; na terenie działki 
przeznaczonej pod zabudowć mieszkaniową 
jednorodzinną moďliwa jest lokalizacja obiek-
tów gospodarczych związanych funkcjonal-
nie z przeznaczeniem terenu (np. garaď),  
a takďe obiektów małej architektury, 

h) na terenie zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej istniejącej i projektowanej naleďy 
przewidzieć min. 2 miejsca postojowe stałe 
wliczając w to miejsca garaďowe, 

i) na działkach usługowych naleďy zapewnić 
odpowiednią liczbć miejsc parkingowych dla 
samochodów uďytkowników stałych i prze-
bywających czasowo, w tym równieď miej-
sca postojowe dla samochodów, z których 
korzystają osoby niepełnosprawne, stosow-
nie do potrzeb wynikających z przeznaczenia 
terenu. Czćċć miejsc postojowych naleďy 
wykonać jako ogólnodostćpne. 

2) Dla zabudowy usługowej uciąďliwoċć związana 
z prowadzoną działalnoċcią nie moďe przekra-
czać granicy trenu, dla którego uďytkownik po-
siada tytuł prawny, a w przypadku usług wbu-
dowanych nie moďe wykraczać poza granice lo-
kalu usługowego. 

8. Granice i sposoby zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegających ochronie.  
1) Czćċć obszaru objćtego planem połoďona jest: 

a) w strefie ochrony poċredniej ujćcia wody ze 
zbiornika „Lubachów” − obowiązują zakazy, 
nakazy i ograniczenia, wynikające z decyzji 
Urzćdu Wojewódzkiego w Wałbrzychu  
nr OĊ.IV-6210/27/94 z dnia 12 kwietnia 1994 r., 

b) w Obszarze Chronionego Krajobrazu Gór 
Bardzkich i Sowich – obowiązują zakazy i za-
sady zagospodarowania zawarte w rozpo-
rządzeniu nr 25 Wojewody Dolnoċląskiego  
z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie Obsza-
ru Chronionego Krajobrazu Góry Bardzkie  
i Sowie, 

c) w rezerwacie przyrody „Góra Choina”, usta-
nowionym zarządzeniem MLiPD z dnia 27 li-
stopada 1957 r. 

d) w granicach proponowanego Specjalnego 
Obszaru Ochrony siedlisk Natura 2000 
„Ostoja Nietoperzy Gór Sowich”, 

2) Ochronie przed zainwestowaniem podlegają 
tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej i tere-
ny leċne (oznaczone na rysunku planu symbo-
lami R i ZL) oraz strefy ochronne linii elektro-
energetycznej ċredniego napićcia i gazociągu 
podwyďszonego ċredniego ciċnienia DN300, 
PN1,6MPa. 

9. Szczegółowe  zasady i warunki scalania  
i podziału nieruchomoċci objćtych planem.  
1) Na terenach istniejącej zabudowy moďliwy jest 

wtórny podział terenu na działki budowlane.  
W planie nie okreċla sić wielkoċci działek w wy-
niku wtórnego podziału, wynikać on winien  

z warunków okreċlonych w przepisach szcze-
gólnych. 

2) Na terenach projektowanej zabudowy plan 
ustala przedstawioną na rysunku planu zasadć 
podziału terenu na działki budowlane. Zasada 
podziału ma charakter orientacyjny, dopuszcza 
sić jej korekty przy zachowaniu nastćpujących 
kryteriów: 
a) zapewniony zostanie bezpoċredni dostćp do 

drogi, 
b) minimalna powierzchnia działki budowlanej 

powstałej w wyniku wtórnego podziału nie-
ruchomoċci nie moďe być mniejsza niď  
1.000 m2, 

c) szerokoċć frontu działki przylegającej do 
drogi publicznej nie moďe być mniejsza niď 
24,0 m, 

d) moďliwe jest łączenie dwóch sąsiednich dzia-
łek. 

3) Dla zabudowy usługowej wielkoċć i forma 
działki winny wynikać z potrzeb inwestora.  

10. Szczególne warunki zagospodarowania te-
renów oraz ograniczenia w ich uďytkowaniu.  
1) Na obszarze objćtym planem obowiązują ogra-

niczenia w zagospodarowaniu i uďytkowaniu te-
renu wynikające z wymogów konserwatorskich 
ustalonych dla strefy „OW” obserwacji arche-
ologicznej. 

2) Ustala sić strefć ochronną cmentarzy (oznaczo-
nych na rysunku planu symbolami B.25ZC  
i B.26ZC) o szerokoċci 50 m zgodnie z oznacze-
niem przedstawionym na rysunku planu. W 
strefie tej ustala sić zakaz lokalizacji zabudowaĉ 
mieszkalnych, zakładów produkujących artykuły 
ďywnoċci, zakładów ďywienia zbiorowego,  
a takďe zakładów przechowujących artykuły 
ďywnoċci oraz studzien, čródeł i strumieni słu-
ďących do czerpania wody do picia i potrzeb 
gospodarczych Dla terenów objćtych strefą do-
puszcza sić odstćpstwa od ww. ustaleĉ pod wa-
runkiem uzgodnienia z właċciwym inspektorem 
sanitarnym. Powyďsze ustalenia nie dotyczą ist-
niejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej. 

3) Dla obszarów bezpoċredniego zagroďenia po-
wodzią uwzglćdnić wymagania wynikające  
z art. 40 oraz art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 
2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U.  
z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z póčn. zm.), zakazu-
jące mićdzy innymi: lokalizowania na obszarach 
bezpoċredniego zagroďenia powodzią inwesty-
cji zaliczanych do przedsićwzićć mogących zna-
cząco oddziaływać na ċrodowisko (rozporzą-
dzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada  
2004 r.), gromadzenia ċcieków, odchodów zwie-
rzćcych, ċrodków chemicznych, a takďe innych 
materiałów, które mogą zanieczyċcić wody, 
prowadzenia odzysku lub unieszkodliwiania 
odpadów, w tym w szczególnoċci ich składo-
wania, wykonywania urządzeĉ wodnych oraz 
wznoszenia innych obiektów budowlanych, sa-
dzenia drzew lub krzewów, zmiany ukształto-
wania terenu, składowania materiałów oraz wy-
konywania innych robót i czynnoċci, które mo-
głyby utrudnić ochronć przed powodzią oraz 
wpłynąć na pogorszenie jakoċci wód.  
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4) Na obszarze objćtym planem wystćpują urzą-
dzenia melioracyjne. Ewentualne kolizje naleďy 
uzgodnić z Dolnoċląskim Zarządem Melioracji  
i Urządzeĉ Wodnych. 

11. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.  
1) Obsługć komunikacyjną obszaru ustala sić: 

a) ulicami klasy zbiorczej KD-Z 1/2 (droga po-
wiatowa nr 2876 D), o szerokoċci w liniach 
rozgraniczających od 20,0 m do 24,0 m, 

b) ulicami klasy lokalnej KD-L 1/2 (drogi powia-
towe nr: 3358 D, 3368 D, 3371 D) o szeroko-
ċciach w liniach rozgraniczających od 12,0 m 
do 24,0 m, 

c) ulicami klasy dojazdowej KD-D o szerokoċci 
w liniach rozgraniczających  od 8,0 m do 
20,0 m. 

d) drogami wewnćtrznymi (KDW), szerokoċć  
w liniach rozgraniczających od 5,0 m do  
12,0 m zgodnie z rysunkiem planu, 

e) w liniach rozgraniczających drogi publicznej 
klasy zbiorczej (KD-Z) oraz klasy lokalnej 
(KD-L) dopuszcza sić realizacjć elementów i 
urządzeĉ związanych z obsługą komunikacji 
zbiorowej, 

f) w liniach rozgraniczających ulic zbiorczych 
(KD-Z) oraz klasy lokalnej (KD-L) ustala sić 
przebieg ċcieďek rowerowych. Szczegółowy 
przebieg winien być ustalany dla kaďdej tra-
sy indywidualnie uwzglćdniając warunki lo-
kalne. 

2) Ustalenia dotyczące infrastruktury technicznej: 
a) ustala sić modernizacjć i rozbudowć infra-

struktury technicznej w zakresie: 
− budowy systemu kanalizacji sanitarnej 

zakoĉczonej oczyszczalnią ċcieków, 
− modernizacji i rozbudowy systemu wo-

dociągowego, 
− modernizacji i rozbudowy urządzeĉ elek-

troenergetycznych, 
− modernizacji istniejącego systemu komu-

nikacyjnego, rozbudowy systemu komu-
nikacji związanej z obsługą projektowanej 
zabudowy, 

b) ustala sić zachowanie przebiegu istniejącej 
sieci gazowej podwyďszonego ċredniego ci-
ċnienia DN300, PN1,6MPa  wraz ze strefą 
ochrony od gazociągu o szerokoċci 40,0 m. 
(po 20,0 m z obu stron). W strefie tej obo-
wiązują nastćpujące zasady zagospodaro-
wania: zakaz lokalizacji zabudowy; obowią-
zek zapewnienia swobodnego dojazdu do 
sieci infrastruktury technicznej oraz swo-
bodnego przemieszczania sić wzdłuď gazo-
ciągu; dopuszcza sić lokalizacjć sieci pod-
ziemnego uzbrojenia technicznego po 
uzgodnieniu i na warunkach okreċlonych 

przez operatora gazociągu; zakaz sadzenia 
drzew i krzewów w pasie 4 m (po 2 m od osi 
gazociągu) – zagospodarowanie terenu zie-
lenią niską; zakaz prowadzenia działalnoċci 
mogącej zagrozić trwałoċci gazociągu pod-
czas eksploatacji, 

c) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej 
winny być lokalizowane w liniach rozgrani-
czających dróg na warunkach okreċlonych  
w przepisach szczególnych i w porozumieniu 
z zarządcą dróg. W przypadku braku moďli-
woċci dopuszcza sić lokalizacjć sieci poza li-
niami rozgraniczającymi drogi na warunkach 
okreċlonych przez właċcicieli lub zarządców 
terenu, 

d) zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej: 
− zaopatrzenie w wodć z sieci wodociągo-

wej na warunkach okreċlonych przez za-
rządcć sieci. Przy rozbudowie sieci naleďy 
uwzglćdnić wymagania przeciwpoďaro-
we. W okresie przejċciowym moďliwe są 
rozwiązania lokalne (np. studnie), 

− odprowadzanie ċcieków bytowych i ko-
munalnych do systemu projektowanej 
kanalizacji zakoĉczonej oczyszczalnią 
ċcieków. W okresie przejċciowym moďli-
we są rozwiązania lokalne (np. zbiornik 
bezodpływowy lub oczyszczalnia przy-
domowa), 

− odprowadzanie wód opadowych do ist-
niejących cieków na warunkach okreċlo-
nych przez ich zarządcć lub do gruntu na 
terenie działki, 

− zaopatrzenie w energić elektryczną z sieci 
elektroenergetycznej na warunkach okre-
ċlonych przez jej zarządcć. 

§ 3. Do czasu zmiany sposobu zagospodaro-
wania terenów, o których mowa w § 2, pozostają 
one w dotychczasowym uďytkowaniu. 

§ 4. Ustala sić stawkć procentową słuďącą na-
liczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartoċci 
nieruchomoċci z tytułu uchwalenia planu, o której 
mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym, w wysokoċci: 30%. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza sić Wójtowi 
Gminy Walim. 

§ 6. Uchwała wchodzi w ďycie po upływie  
30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzćdo-
wym Województwa Dolnoċląskiego. 
 
 

Przewodnicząca Rady Gminy: 
Zuzanna Bodurka 
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Załącznik nr 1 do uchwały nr XL/237/ 
/2009 Rady Gminy Walim z dnia  
26 października 2009 r. 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr XL/237/ 
/2009 Rady Gminy Walim z dnia  
26 października 2009 r. 

 
 
zawierający informacje o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz o sposobie realizacji, zap i-
sanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej naleďących do zadaĉ własnych gminy 
oraz zasadach ich finansowania. 

4) Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wsi Zagórze Śląskie 

Wójt Gminy Walim ogłosił za pomocą obwieszczenia zamieszczonego w gazecie Tygodnik Wałbrzy-
ski z dnia 7 wrzeċnia 2009 r. oraz na tablicy ogłoszeĉ Urzćdu Gminy w Walimiu o wyłoďeniu do publicz-
nego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zagórze Ċląskie. 

Wyłoďenie projektu planu ustalono na okres od 16 wrzeċnia 2009 r. do 7 pačdziernika 2009 r. w sie-
dzibie Urzćdu Gminy w Walimiu, ul. Boczna 9.  

Dyskusja publiczna odbyła sić 2 pačdziernika 2009 r. Natomiast uwagi na piċmie do projektu planu 
do Wójta Gminy Walim moďna było składać do 21 pačdziernika 2009 r. 

Do Wójta Gminy na piċmie zostały zgłoszone do projektu planu uwagi przez: 
6) Przedstawicieli Ludowego Zespołu Sportowego Grodno − Pana Aleksandra Kuberć i Pana Krzysztofa 

Ryla − dotyczącą powićkszenia terenu boiska sportowego, połoďonego obecnie na działce 348, ewen-
tualnie moďliwoċć zmiany jego lokalizacji na działkach nr 383 i 384/6. 

7) Paĉstwa Krystynć i Bronisława Zalewskich − dotyczącą zmniejszenia obszaru lasu, zlokalizowanego 
na działce nr 354, i przeznaczenie go pod zabudowć. 

Rozstrzygając o sposobie rozpatrzenia uwag Rada Gminy Walim, w oparciu o wyniki analizy zgło-
szonych uwag do projektu planu, przeprowadzonej przez Wójta Gminy, postanowiła nie uwzglćdniać.  

5) Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania. 

Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które naleďą do zadaĉ własnych gminy, bćdą finan-
sowane z budďetu gminy, a takďe ze ċrodków zewnćtrznych. 
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ZARZĄDZENIE NR 2/2010 
 STAROSTY OŁAWSKIEGO 

 z dnia 7 stycznia 2010 r. 

w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy 
społecznej na terenie powiatu oławskiego w 2010 r. 

Na podstawie art. 60 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 
12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. 
z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z póčn. zm.). 

§ 1. Ustalam w 2010 roku ċredni miesićczny 
koszt utrzymania mieszkaĉca w Domu Pomocy 
Społecznej w Oławie przy ul. Lwowskiej 6, w wy-
sokoċci 2 336,64 zł (słownie: dwa tysiące trzysta 
trzydzieċci szeċć złotych szeċćdziesiąt cztery gro-
sze).  

§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzien-
niku Urzćdowym Województwa Dolnoċląskiego.  

§ 3. Zarządzenie wchodzi w ďycie od nastćp-
nego miesiąca przypadającego po miesiącu,  
w którym zostało opublikowane w Dzienniku Urzć-
dowym Województwa Dolnoċląskiego.  
 

Starosta Oławski: 
Marek Szponar 
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