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Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miej-
skiej w Świebodzicach nr LI/283/09 
z dnia 29 września 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 naleşących do zadań własnych gminy 
i zasadach ich finansowania 
 
1. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu zagospodarowania przestrzennego 

obszaru położonego przy ul. Ofiar Oświęcimskich 34–36 w Świebodzicach. 
 
 Do projektu planu miejscowego nie wniesiono uwag. 
 
2. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury tech-

nicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania. 
 

 Na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wykonano prognozć 
skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego obszaru połoşonego przy ul. Ofiar Oświćcim-
skich 34–36 w Świebodzicach. 
 Wynikiem prognozy są ekonomiczne skutki realizacji planu przedstawione w syntezie wydatków 
i wpływów. 
 Z prognozy wynika, şe gmina nie ponosi skutków finansowych na infrastrukturć techniczną oraz 
transformacjć terenu. 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH 
NR LI/286/09 

z dnia 29 września 2009 r. 

w sprawie  miejscowego  planu  zagospodarowania przestrzennego dla 
terenów położonych przy ul. Złotej w Świebodzicach, obręb Pełcznica 2 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 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.) w związku 
z uchwałą nr XXXIII/184/08 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 
27 sierpnia 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego oraz po stwierdzeniu zgod-
ności ustaleń planu miejscowego ze studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Świebodzice uchwala sić, 
co nastćpuje: 

 
 

§ 1 

1. Uchwala sić miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów połoşonych przy  
ul. Złotej w Świebodzicach, obrćb Pełcznica 2.  

2. Ustalenia planu zawarte są w tekście niniejszej 
uchwały oraz na rysunku planu w skali 1 : 1000 
stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały. Rysu-
nek planu obowiązuje w zakresie ustalonym le-
gendą.  

3. Rozstrzygnićcia o sposobie rozpatrzenia uwag 
do projektu planu oraz sposobie realizacji, zapi-
sanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej, które naleşą do zadań wła-
snych gminy, oraz zasadach ich finansowania, 
zawarte są w załączniku nr 2 do uchwały. Roz-

strzygnićcia zawarte w załączniku nr 2 nie są 
ustaleniami planu.  

§ 2 

1. W obszarze objćtym planem obowiązują usta-
lenia dotyczące przeznaczenia i zagospodaro-
wania terenów wydzielonych liniami rozgrani-
czającymi i oznaczonych na rysunku planu 
symbolami:  
1) 1W – teren urządzeń infrastruktury technicz-

nej (przepompownia) oraz urządzeń ochrony 
przeciwpowodziowej,  

2) 2 MN – teren zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej,  

3) 3 ZP/US – teren zieleni publicznej oraz spor-
tu i rekreacji,  
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4) 4 ZP – teren zieleni urządzonej.  
2. Ustalenia w zakresie ochrony i kształtowania 

ładu przestrzennego.  
1) Na terenach projektowanej zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej (oznaczonych 
na rysunku planu symbolem MN) ustala sić:  
a) realizacjć budynków mieszkalnych jedno-

rodzinnych w formie budynków wolno 
stojących, moşliwa jest równieş lokaliza-
cja obiektów gospodarczych związanych 
funkcjonalnie z podstawowym przezna-
czeniem terenu (np. garaş) oraz urządzeń 
towarzyszących: dojść, dojazdów, obiek-
tów małej architektury, ogrodów przydo-
mowych i ogrodzeń,  

b) projekt zagospodarowania działki musi 
uwzglćdniać relacje z zabudową i urzą-
dzeniem działek sąsiednich a w szczegól-
ności: charakterem zabudowy i kolorysty-
ką elewacji, a takşe ogrodzeniem frontu 
działek,  

c) projektowana zabudowa musi swoim 
charakterem nawiązywać do uwarunko-
wań kulturowych regionu, nie moşe stwa-
rzać dysonansu z otoczeniem i winna 
szanować środowisko naturalne, zaleca 
sić stosowanie architektury inspirowanej 
charakterem zabudowy regionalnej lub 
dobrej klasy architektury współczesnej,  

d) zakazuje sić stosowania jako materiałów 
wykończeniowych plastikowych listew 
elewacyjnych typu „siding”, blachy fali-
stej i trapezowej oraz ogrodzeń z prefa-
brykowanych elementów betonowych,  

e) zakazuje sić realizacji obiektów i urzą-
dzeń, które nie są związane lub kolidują  
z przeznaczeniem terenu.  

2) Na terenie oznaczonym symbolem W ustala 
sić lokalizacjć przepompowni wody oraz 
urządzeń ochrony przeciwpowodziowej, np. 
zbiornik retencyjny.  

3) Na terenie oznaczonym symbolem ZP/US 
ustala sić zachowanie istniejącego boiska 
oraz realizacjć urządzeń sportowo-
rekreacyjnych (plac zabaw).  

4) Na terenie oznaczonym symbolem ZP ustala 
sić ustala sić realizacjć zieleni urządzonej 
stanowiącej strefć ochronną od projektowa-
nej drogi GP.  

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego.  
1) Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jedno-

rodzinnej, oznaczonego symbolem MN, 
obowiązuje ograniczenie poziomu hałasu 
ustalonego w przepisach szczególnych dla 
tego rodzaju terenu.  

2) Obowiązuje stosowanie dla celów grzew-
czych urządzeń przyjaznych dla środowiska 
o niskiej emisji zanieczyszczeń.  

3) Usuwanie odpadów komunalnych odbywać 
sić bćdzie w systemie gospodarki komu-
nalnej.  

4) Nawierzchnie dojazdów i miejsc parkingo-
wych naleşy zabezpieczyć przed przenika-
niem do gruntu i wód powierzchniowych 

zanieczyszczeń ropopochodnych i innych 
substancji chemicznych.  

  4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.  
W przypadku odkrycia przedmiotu, w trakcie 
prac ziemnych, co do którego istnieje przy-
puszczenie, iş jest on zabytkiem, naleşy 
wstrzymać roboty mogące uszkodzić lub znisz-
czyć zabytek, zabezpieczyć przy uşyciu do-
stćpnych środków przedmiot i miejsce odkry-
cia zabytku oraz niezwłocznie zawiadomić  
o tym właściwego Wojewódzkiego Konserwa-
tora Zabytków, a jeśli jest to niemoşliwe Bur-
mistrza Miasta Świebodzice (art. 32 ust. 1 
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie za-
bytków i opiece nad zabytkami).  

  5. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowa-
nia przestrzeni publicznych.  
1) Niedopuszczalne jest sytuowanie w obsza-

rze objćtym planem takich elementów za-
gospodarowania, które swą wielkością, 
formą lub kolorystyką powodują dysonans 
z otoczeniem.  

2) Na obszarze zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej i na terenach komunikacji ob-
sługującej zabudowć wyklucza sić lokaliza-
cjć urządzeń reklamowych wolno stojących, 
zarówno na terenie działki, jak i w przyle-
głym pasie drogowym.  

  6. Parametry i wskaŝniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu. 
Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej, oznaczonych na rysunku planu 
symbolem MN ustala sić:  
1) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone 

na rysunku planu,  
2) powierzchnić zabudowy nieprzekraczającą 

50% powierzchni działki budowlanej,  
3) lokalizacjć budynków mieszkalnych na 

działce w zakresie: usytuowania elewacji 
frontowej oraz kalenicy dachu, zgodnie  
z zasadą przedstawioną na rysunku planu,  

4) wysokość projektowanej zabudowy na 
dwie kondygnacje łącznie z poddaszem 
uşytkowym. Moşliwe jest podpiwniczenie 
całkowite lub czćściowe budynków,  

5) poziom posadowienia parteru budynków 
ustala sić na 0,4 m z tolerancją 10%, ponad 
poziom terenu mierzony przy wejściu do 
budynku,  

6) realizacjć budynków o dachach nawiązują-
cych do zabudowy sąsiedniej. Dachy syme-
tryczne, dwuspadowe o nachyleniu połaci 
dachowych od 40o do 50o,  

7) w zagospodarowaniu działki przeznaczonej 
pod projektowaną zabudowć minimum 
20% jej powierzchni naleşy przeznaczyć pod 
zagospodarowanie biologicznie czynne (zie-
leń przydomowa, zadrzewienia, uprawy 
ogrodnicze),  

8) w zagospodarowaniu działki naleşy zapew-
nić min. 2 miejsca postojowe dla uşytkow-
ników stałych i przebywających czasowo, 
wliczając w to garaş.  

  7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów 
lub obiektów podlegających ochronie. 
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Tereny objćte planem miejscowym połoşone 
są w otulinie Ksiąşańskiego Parku Krajobra-
zowego, naleşy przestrzegać zasad zagospo-
darowania i ochrony walorów przyrodniczo-
krajobrazowych określonych w rozporządzeniu 
nr 5 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 27 lute-
go 2008 r. w sprawie Ksiąşańskiego Parku Kra-
jobrazowego (Dziennik Urzćdowy Wojewódz-
twa Dolnośląskiego z 2008 r. Nr 63, poz. 808).  

  8. Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości objćtych planem. 
Dla terenów projektowanej zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej plan ustala przed-
stawioną na rysunku planu zasadć podziału te-
renu na działki budowlane. Podział ma charak-
ter orientacyjny, dopuszcza sić jego korektć  
z zachowaniem nastćpujących kryteriów:  
1) zapewniony zostanie bezpośredni dostćp 

do drogi,  
2) minimalna powierzchnia działki budowlanej 

nie moşe być mniejsza niş 600 m2,  
3) szerokość frontu działki przylegającej do 

drogi nie moşe być mniejsza niş 18,0 m,  
4) moşliwe jest łączenie dwóch sąsiednich 

działek.  
  9. Szczególne warunki zagospodarowania tere-

nów oraz ograniczenia w ich uşytkowaniu.  
1) W obszarze objćtym planem nie dopuszcza 

sić realizacji inwestycji, które zgodnie  
z przepisami o ochronie środowiska zali-
czane są do przedsićwzićć mogących zna-
cząco oddziaływać na środowisko, a takşe 
instalacji powodujących znaczne zanie-
czyszczenia poszczególnych elementów 
przyrodniczych albo środowiska jako cało-
ści (nie dotyczy urządzeń infrastruktury 
technicznej).  

2) Na terenie projektowanej zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej, na jednej działce 
budowlanej moşliwe jest usytuowanie jed-
nego budynku mieszkalnego.  

10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury tech-
nicznej.  
1) Obsługć komunikacyjną terenów ustala sić 

istniejącymi ulicami.  
2) Zaopatrzenie w energić elektryczną, wodć 

oraz gaz – z sieci miejskich.  
3) Odprowadzanie ścieków bytowych i wód 

opadowych do sieci miejskich.  
4) Na terenie objćtym planem wystćpuje 

urządzenie melioracyjne. Ewentualne koli-
zje z rowem melioracyjnym naleşy uzgod-
nić z Dolnośląskim Zarządem Melioracji  
i Urządzeń Wodnych.  

§ 3 

Do czasu zmiany sposobu zagospodarowania te-
renów, o których mowa w § 2, pozostają one w 
dotychczasowym uşytkowaniu.  

§ 4 

Ustala sić stawkć procentową słuşącą naliczeniu 
jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieru-
chomości z tytułu uchwalenia planu, o której mo-
wa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym, w wysokości 30%.  

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza sić Burmistrzowi 
Miasta Świebodzice.  

§ 6 

Uchwała wchodzi w şycie po upływie 30 dni od 
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Wo-
jewództwa Dolnośląskiego 
 

 
PRZEWODNICZĄCA RADY 

 
ELŻBIETA HORODECKA 
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Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miej-
skiej w Świebodzicach nr LI/286/09 
z dnia 29 września 2009 r. 
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Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miej-
skiej w Świebodzicach nr LI/286/09 
z dnia 29 września 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 naleşących do zadań własnych gminy 
i zasadach ich finansowania 
 
1. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu zagospodarowania przestrzennego 

obszaru położonego przy ul. Złotej w Świebodzicach. 
 

Do projektu planu miejscowego nie wniesiono uwag. 
 
2. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury tech-

nicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania. 
 

 Na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wykonano prognozć skut-
ków finansowych uchwalenia planu miejscowego dla terenów połoşonych przy ul. Złotej w Świebo-
dzicach. 
 Wynikiem prognozy są ekonomiczne skutki realizacji planu przedstawione w syntezie wydatków 
i wpływów. 
 Z prognozy wynika, şe gmina nie ponosi skutków finansowych na infrastrukturć techniczną oraz 
transformacjć terenu. 
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UCHWAŁA RADY GMINY CIEPŁOWODY 
NR 181/XXXIV/09 

z dnia 15 paŝdziernika 2009 r. 

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków  
 transportowych i zwolnień w tym podatku 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z póŝn. zm.) 
oraz art. 10 ust. 1 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, 
z póŝn. zm.) Rada Gminy Ciepłowody uchwala, co nastćpuje: 

 
 

§ 1 

Określa sić wysokość stawek podatku od środków transportowych: 

1) od samochodów cićşarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu: 
a) powyşej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie  –    644,– zł 
b) powyşej 5,5 ton do 9 ton włącznie  – 1.153,– zł 
c) powyşej 9 ton, a ponişej 12 ton   – 1.394,– zł 

 
2) od samochodów cićşarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za rów-

nowaşne o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyşszej niş 12 ton 
 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita 
(w tonach) 

Stawka ustalona 

nie mniej niş mniej niş 
zawieszenie pneumatyczne 

lub zawieszenie uznane 
za równowaşne 

inny system 
zawieszenia 

Dwie osie 
12 15 2.018,– 2.510,– 
15  2.018,– 2.510,– 

Trzy osie 
12 19 2.143,– 2.573,– 


