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Załącznik nr 3 do uchwały nr XLII/ 
/220/09 Rady Miejskiej w Sycowie  
z dnia 29 października 2009 r. 

 
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia wniesionych uwag do projektu miejscowego planu  

zagospodarowania przestrzennego 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717 z póŝn. zmianami) Rada Miejska w Sycowie rozstrzyga, co 
następuje: 
 
W związku z brakiem zgłoszonych uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego, wyłożonego do publicznego wglądu wraz z prognozą skutków ustaleń planu na środowisko, nie 
rozstrzyga o sposobie ich rozpatrzenia. 
 
 

Załącznik nr 4 do uchwały nr XLII/ 
/220/09 Rady Miejskiej w Sycowie  
z dnia 29 października 2009 r. 

 
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicz-

nej, które należą do zadań własnych gminy oraz o 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 z 2003 r., poz. 717 z póŝ. zmianami) Rada Miejska w Sycowie rozstrzyga co na-
stępuje: 
 
uchwalenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działek nr: 441/10, 
441/11, 441/5 i 45, obręb Drołtowice nie obciąża budżetu gminy w zakresie zadań związanych z realizacją 
infrastruktury technicznej oraz ich finansowania. 
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UCHWAŁA NR XL/233/2009 
RADY GMINY WALIM 

z dnia 26 paŝdziernika 2009 roku 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ulicy  
Długiej w Walimiu 

 
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 póŝn. zm.), art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z póŝn. zm.) oraz w 
związku z uchwałą nr XXXIII/194/09 Rady Gminy 
Walim z dnia 27 kwietnia 2009 roku w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego oraz po stwier-
dzeniu zgodności ustaleń miejscowego planu ze 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego gminy, Rada Gminy uchwa-
la, co następuje: 

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego obszaru położonego 
przy ulicy Długiej w Walimiu. 

2. Ustalenia planu zawarte są w tekście 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. Rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia 
uwag do projektu planu oraz sposobie realizacji, 
zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej, które należą do zadań wła-
snych gminy, oraz zasadach ich finansowania, 
zawarte są w załączniku nr 2 do uchwały. Roz-
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strzygnięcia zawarte w załączniku nr 2 nie są usta-
leniami planu. 

§ 2. 1.W obszarze objętym planem obowiązują 
ustalenia dotyczące przeznaczenia i zagospodaro-
wania terenu wydzielonego liniami rozgraniczają-
cymi i oznaczonego na rysunku planu symbolem: 
M/U – teren zabudowy mieszkaniowej i usługowej. 

2. Ustalenia w zakresie ochrony i kształtowa-
nia ładu przestrzennego:   
1) ustala się adaptację części budynku mieszkal-

nego na cele usługowe. Usługi powinny być lo-
kalizowane w części parterowej budynku z od-
dzielnym wejściem. Możliwa jest modernizacja 
budynku w całości lub w części, a także jego 
przebudowa pod warunkiem zachowania obec-
nej formy budynku, a w szczególności jego wy-
sokości, elewacji frontowej, rodzaju dachu oraz 
istniejącej linii zabudowy, 

2) zakazuje się stosowania jako materiałów wy-
kończeniowych plastikowych listew elewacyj-
nych typu „siding”, blachy falistej i trapezowej 
oraz ogrodzeń z prefabrykowanych elementów 
betonowych, 

3) zakazuje się realizacji obiektów i urządzeń, które 
nie są związane lub kolidują z przeznaczeniem 
terenu. 

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego: 
1) dla terenu zabudowy mieszkaniowej i usługo-

wej, oznaczonego symbolem M/U, obowiązuje 
ograniczenie poziomu hałasu ustalonego  
w przepisach szczególnych dla tego rodzaju te-
renu, 

2) obowiązuje stosowanie dla celów grzewczych 
urządzeń przyjaznych dla środowiska o niskiej 
emisji zanieczyszczeń, 

3) usuwanie odpadów komunalnych odbywać się 
będzie w systemie gospodarki komunalnej, 

4) uciążliwości wynikające z prowadzonej działal-
ności usługowej nie mogą wykraczać poza gra-
nice terenu, do którego inwestor posiada tytuł 
prawny, 

5) gospodarkę odpadami wytworzonymi w wyniku 
prowadzenia działalności usługowej należy 
rozwiązać zgodnie z obowiązującymi w tym za-
kresie przepisami szczególnymi, 

6) nawierzchnie dojazdów i miejsc parkingowych 
należy zabezpieczyć przed przenikaniem do 
gruntu i wód powierzchniowych zanieczyszczeń 
ropopochodnych i innych substancji chemicz-
nych. 

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:  
1) w granicach określonych na rysunku planu 

obowiązują ustalenia dla strefy „A” ścisłej 
ochrony konserwatorskiej, projektowane zamie-
rzenia inwestycyjne obejmujące roboty ziemne 
na tym terenie wymagają uzgodnienia z Woje-
wódzkim Konserwatorem Zabytków w celu 
ustalenia warunków konserwatorskich prowa-
dzenia tych robót, 

2) ustala się ochronę obiektu wpisanego do ewi-
dencji zabytków nieruchomych o lokalnych wa-
lorach historycznych, kulturowych i krajobra-
zowych oraz obowiązek utrzymania i odtworze-

nia historycznej formy architektonicznej obiek-
tu, a w szczególności jego gabarytów wysoko-
ściowych, formy dachu i rodzaju pokrycia, 
kompozycji i wystroju elewacji, formy stolarki 
okiennej i drzwiowej, istniejącej linii zabudowy 
oraz utrzymanie walorów zabytkowych przy 
każdej zmianie sposobu zagospodarowania. 
Prace konserwatorskie związane z moderniza-
cją, przebudową lub rozbudową obiektu i zago-
spodarowania jego otoczenia wymagają 
uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem 
Zabytków. 

5. Wymagania wynikające z potrzeb kształto-
wania przestrzeni publicznych: 
1) niedopuszczalne jest sytuowanie w obszarze 

objętym planem takich elementów zagospoda-
rowania, które swą wielkością, formą lub kolo-
rystyką powodują dysonans z otoczeniem, 

2) na obszarze zabudowy usługowej i na terenach 
komunikacji obsługującej zabudowę usługową 
wyklucza się lokalizację urządzeń reklamowych 
wolno stojących niezwiązanych z prowadzoną 
działalnością, zarówno na terenie działki jak  
i w przyległym pasie drogowym. 

6. Parametry i wskaŝniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu − teren za-
budowany – ustala się zachowanie istniejących 
wskaŝników zabudowy i zagospodarowania tere-
nu. 

7. Granice i sposoby zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegających ochronie. 
Obszar objęty planem położony jest: 
1) w strefie ochrony pośredniej ujęcia wody ze 

zbiornika „Lubachów” − obowiązują zakazy, na-
kazy i ograniczenia wynikające z decyzji Urzędu 
Wojewódzkiego w Wałbrzychu nr OŚ.IV-
6210/27/94 z dnia 12 kwietnia 1994 r., 

2) w Obszarze Chronionego Krajobrazu Gór 
Bardzkich i Sowich – obowiązują zakazy i zasa-
dy zagospodarowania zawarte w rozporządze-
niu nr 25 Wojewody Dolnośląskiego z dnia  
28 listopada 2008 r. w sprawie Obszaru Chro-
nionego Krajobrazu Góry Bardzkie i Sowie, 

3) w granicach proponowanego Specjalnego Ob-
szaru Ochrony siedlisk Natura 2000 „Ostoja 
Nietoperzy Gór Sowich”. 

8. Szczegółowe zasady i warunki scalania  
i podziału nieruchomości objętych planem – na 
terenie objętym planem nie ustala się szczegóło-
wych zasad i warunków scalania i podziału nieru-
chomości. 

9. Szczególne warunki zagospodarowania te-
renów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu − nie 
ustala się szczególnych warunków zagospodaro-
wania terenu oraz ograniczeń w ich użytkowaniu. 

10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 
1) obsługę komunikacyjną obszaru ustala się ist-

niejącym wjazdem, 
2) zasady obsługi w zakresie infrastruktury tech-

nicznej: 
a) zaopatrzenie w energię elektryczną, wodę 

oraz gaz − z sieci, 
b) odprowadzanie ścieków bytowych i wód 

opadowych do sieci.  
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§ 3. Do czasu zmiany sposobu zagospodaro-
wania terenu, o którym mowa w § 2, pozostaje on 
w dotychczasowym użytkowaniu. 

§ 4. Ustala się stawkę procentową służącą na-
liczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości 
nieruchomości z tytułu uchwalenia planu, o której 
mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym, w wysokości 10%. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Walim. 

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

Przewodnicząca Rady Gminy:  
Zuzanna Bodurka
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Załącznik nr 1 do uchwały nr XL/ 
/233/2009 Rady Gminy Walim z dnia 
26 października 2009 r. 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr XL/ 
/233/2009 Rady Gminy Walim z dnia 
26 października 2009 r. 

 
 
zawierający informacje o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz o sposobie realizacji, zapi-
sanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy 

oraz zasadach ich finansowania. 

a) Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru położonego przy ulicy Długiej w Walimiu.  

Do projektu planu nie wniesiono uwag w okresie przewidzianym na ich składanie jak również  
w trakcie dyskusji publicznej. 

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

Na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wykonano prognozę skutków finan-
sowych uchwalenia planu miejscowego obszaru położonego przy ulicy Długiej w Walimiu. Wynikiem 
prognozy są ekonomiczne skutki realizacji planu przedstawione w syntezie wydatków i wpływów. Z pro-
gnozy wynika, że gmina nie ponosi skutków finansowych na infrastrukturę techniczną oraz transforma-
cję terenu.  
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UCHWAŁA NR XL/234/2009 
RADY GMINY WALIM 

z dnia 26 paŝdziernika 2009 roku 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej położonego w obrębie wsi Niedźwiedzica, gm. Walim (dz. nr 73) 

 
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 póŝn. zm.), art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z póŝn. zm.) oraz w 
związku z uchwałą nr XXXIII/195/09 Rady Gminy 
Walim z dnia 27 kwietnia 2009 roku w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego oraz po stwier-
dzeniu zgodności ustaleń miejscowego planu ze 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego gminy Rada Gminy uchwa-
la, co następuje: 

§ 1. 1.Uchwala się miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego obszaru zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej położonego w obrębie 
wsi Niedŝwiedzica, gm. Walim.  

2. Ustalenia planu zawarte są w tekście 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. Rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia 
uwag do projektu planu oraz sposobie realizacji, 
zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej, które należą do zadań wła-
snych gminy, oraz zasadach ich finansowania, 
zawarte są w załączniku nr 2 do uchwały. Roz-
strzygnięcia zawarte w załączniku nr 2 nie są usta-
leniami planu. 

§ 2. 1.W obszarze objętym planem obowiązują 
ustalenia dotyczące przeznaczenia i zagospodaro-
wania terenu wydzielonego liniami rozgraniczają-
cymi i oznaczonego na rysunku planu symbolem: 
MN– teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej, 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 
1) na terenie zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej ustala się zachowanie istniejącego bu-
dynku z możliwością jego rozbudowy oraz reali-
zację nowego budynku mieszkalnego na wy-
dzielonej działce. Możliwa jest również lokaliza-
cja obiektów gospodarczych związanych funk-
cjonalnie z podstawowym przeznaczeniem te-
renu (np. garaż) oraz urządzeń towarzyszących: 
dojść, dojazdów, obiektów małej architektury, 
ogrodów przydomowych i ogrodzeń, 

2) projektowana zabudowa winna swoim charak-
terem nawiązywać do uwarunkowań kulturo-
wych regionu, nie może stwarzać dysonansu  
z otoczeniem i winna szanować środowisko na-
turalne, zaleca się stosowanie architektury in-
spirowanej charakterem zabudowy regionalnej 
lub dobrej klasy architektury współczesnej, 

3) zakazuje się realizacji obiektów i urządzeń, które 
nie są związane lub kolidują z przeznaczeniem 
terenu, 

4) zakazuje się stosowania jako materiałów wy-
kończeniowych plastikowych listew elewacyj-
nych typu „siding”, blachy falistej i trapezowej 


