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UCHWAŁA NR 425/10 
 RADY MIASTA ZGORZELEC 

z dnia 21 wrzeċnia 2010 r. 

w sprawie utworzenia obwodów głosowania w szpitalu i zakładzie pomocy społecznej  
dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów,  

sejmików województw oraz burmistrza 

Działając na podstawie art. 30 ust. 1 i 2b usta-
wy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do 
rad gmin, rad powiatów i sejmików województw 
(tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 
z późn. zm.) Rada Miasta Zgorzelec uchwala, co 
nastćpuje: 

§ 1. Dla przeprowadzenia głosowania 
w wyborach do Rady Miasta Zgorzelec, Rady Po-
wiatu Zgorzeleckiego, Sejmiku Województwa Dol-
noċląskiego oraz Burmistrza Miasta Zgorzelec two-
rzy sić 2 odrćbne obwody głosowania. 

§ 2. Numery i granice obwodów głosowania 
ustala sić w sposób nastćpujący: 

 
Nr obwodu  
głosowania 

Granice 
obwodu głosowania 

Siedziba obwodowej komisji wyborczej 

17 Dom Pomocy Społecznej „Jutrzenka” 
w Zgorzelcu 

Dom Pomocy Społecznej „Jutrzenka” 
w Zgorzelcu 
ul. Przechodnia 8 

18 Wielospecjalistyczny Szpital- 
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej 
w Zgorzelcu 
Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II 
w Zgorzelcu 

Wielospecjalistyczny Szpital – 
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej 
w Zgorzelcu 
Szpital Powiatowy im. JanaPawła II 
w Zgorzelcu 
ul. Lubaĉska 11−12 

 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza sić Burmi-

strzowi Miasta Zgorzelec. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjć-
cia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzćdowym 
Województwa Dolnoċląskiego oraz po podaniu do 

publicznej wiadomoċci poprzez wywieszenie na 
tablicach ogłoszeĉ Urzćdu Miasta. 
 
 

Przewodniczący Rady 
Artur Beliński 
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UCHWAŁA NR XLVI/559/10 
 RADY GMINY KOBIERZYCE 

z dnia 29 czerwca 2010 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 
położonego przy ul. Niebieskiej i Atramentowej w północnej części obrębu Bielany Wrocławskie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy 
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), 
art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717 ze zmianami), 
w związku z uchwałą nr XXXV/410/09 Rady Gminy 
Kobierzyce z dnia 26 czerwca 2009r. oraz po 
stwierdzeniu zgodnoċci ze „Zmianą studium uwa-
runkowaĉ i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Kobierzyce” uchwaloną przez 
Radć Gminy Kobierzyce uchwałą nr XXXVI/418/09 
z dnia 28 sierpnia 2009r., Rada Gminy Kobierzyce 
uchwala, co nastćpuje: 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

§ 1. 1.  Uchwala sić miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego obszaru położonego 
przy ul. Niebieskiej i Atramentowej w północnej 
czćċci obrćbu Bielany Wrocławskie, zwaną dalej 
planem, który obejmuje obszar przedstawiony na 
rysunku planu w skali 1 : 1000, stanowiącym za-
łącznik nr 1 do uchwały. 

2.  Ze wzglćdu na brak wystćpowania na ob-
szarze planu problematyki, terenów lub obiektów 
okreċlonych w pkt od 1 do 8, w planie nie okreċla 
sić: 
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1)  granic i sposobów zagospodarowania terenów 
lub obiektów podlegających ochronie, ustalo-
nych na podstawie odrćbnych przepisów, 
w tym terenów górniczych; 

2)  sposobu i terminu tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i użytkowania terenów; 

3)  granic obszarów wymagających przeprowadze-
nia scaleĉ i podziałów nieruchomoċci; 

4)  granic obszarów rehabilitacji istniejącej zabu-
dowy i infrastruktury technicznej; 

5)  granic obszarów wymagających przekształceĉ 
lub rekultywacji; 

6)  granic terenów pod budowć obiektów handlo-
wych, o których mowa w art. 10 ust. 2 pkt 8 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym; 

7)  granic terenów rekreacyjno-wypoczynkowych 
oraz terenów służących organizacji imprez ma-
sowych; 

8)  granic pomników zagłady oraz ich stref ochron-
nych, a także ograniczeĉ dotyczących prowa-
dzenia na ich terenie działalnoċci gospodarczej, 
okreċlonych w ustawie z dnia 7 maja 1999 r. 
o ochronie terenów byłych hitlerowskich obo-
zów zagłady. 

§ 2. Okreċlenia stosowane w uchwale ozna-
czają: 
1)  Infrastruktura techniczna – należy przez to ro-

zumieć: 
a)  sieci elektroenergetyczne niskiego i ċrednie-

go napićcia, stacje transformatorowe słu-
powe lub kontenerowe, urządzenia pomia-
rowe, wraz z niezbćdnymi urządzeniami to-
warzyszącymi, 

b)  sieci kanalizacji sanitarnej, przepompownie 
ċcieków, separatory substancji ropo-
pochodnych i chemicznych, wraz z niezbćd-
nymi urządzeniami towarzyszącymi, 

c)  sieci kanalizacji deszczowej, studnie chłonne, 
zbiorniki z funkcją retencyjną, wraz z nie-
zbćdnymi urządzeniami towarzyszącymi, 

d)  sieci ciepłownicze wraz z niezbćdnymi urzą-
dzeniami towarzyszącymi, 

e)  sieci gazowe niskiego i ċredniego ciċnienia, 
wraz z niezbćdnymi urządzeniami towarzy-
szącymi, 

f)  sieci telekomunikacyjne, rozdzielnie, wraz 
z niezbćdnymi urządzeniami towarzyszący-
mi, z wyłączeniem masztów telefonii komór-
kowej; 

2)  nieprzekraczalna linia zabudowy – linia ograni-
czająca obszar, na którym dopuszcza sić wzno-
szenie budynków oraz okreċlonych w ustale-
niach planu rodzajów budowli nadziemnych, 
nie bćdącymi liniami przesyłowymi, sieciami 
uzbrojenia terenu oraz związanymi z nimi urzą-
dzeniami; nastćpujące czćċci budynków nie 
mogą pomniejszać odległoċci liczonej od linii 
rozgraniczającej do nieprzekraczalnej linii zabu-
dowy: 
a)  schody zewnćtrzne, wejċcia do budynków, 

pochylnie i rampy dla osób niepełno-
sprawnych o wićcej niż 1,30 m, 

b)  balkony, galerie, tarasy i wykusze o wićcej 
niż 1,0 m, 

c)  okapy i gzymsy o wićcej niż 0,8 m, 
d)  łączna powierzchnia wysunićtych wzglćdem 

linii zabudowy tarasów, wykuszy, gzymsów, 
galerii i wejċć do budynków liczona w ich 
widoku od strony linii zabudowy nie może 
przekraczać 40% powierzchni elewacji; nie-
przekraczalna linia zabudowy obowiązuje 
nowe budynki oraz rozbudowy czćċci bu-
dynków istniejących; 

3)  powierzchnia zabudowy – należy przez to ro-
zumieć powierzchnić pod budynkami, po ze-
wnćtrznym ich obrysie; 

4)  przeznaczenie podstawowe terenu – należy 
przez to rozumieć przeznaczenie oraz sposób 
zagospodarowania terenu; 

5)  przeznaczenie uzupełniające terenu – należy 
przez to rozumieć przeznaczenie oraz sposób 
zagospodarowania terenu, mogące być trakto-
wane jako towarzyszące zapisanemu w planie 
przeznaczeniu podstawowemu i nie mogące 
wystćpować jako samodzielna funkcja 
w granicach działki budowlanej, przy czym po-
wierzchnia zabudowy budynków związanych 
z uzupełniającym przeznaczeniem terenu nie 
może przekraczać powierzchni zabudowy bu-
dynków związanych z podstawowym przezna-
czeniem terenu; 

6)  teren – należy przez to rozumieć obszar ograni-
czony na rysunku planu liniami rozgraniczają-
cymi, oznaczony symbolem − zgodnie z ozna-
czeniami graficznymi okreċlonymi w legendzie. 

§ 3. 1.  Integralną czćċcią uchwały jest rysunek 
planu, o którym mowa w § 1 ust. 1. 

2. Nastćpujące oznaczenia graficzne na rysun-
ku planu są obowiązującymi ustaleniami planu: 
1)  granica obszaru objćtego planem; 
2)  linie rozgraniczające tereny o różnym przezna-

czeniu lub różnych zasadach zagospodarowa-
nia; 

3)  nieprzekraczalne linie zabudowy; 
4)  symbole okreċlające przeznaczenie podstawo-

we terenu; 
5)  strefa „OW” obserwacji archeologicznej. 

3.  Nastćpujące oznaczenia graficzne posiada-
ją znaczenie informacyjne, sugerujące okreċlone 
rozwiązania przestrzenne: 
1)  stanowiska archeologiczne; 
2)  przebieg projektowanej magistrali wodociągo-

wej o ċr. 800 mm. 
4. Rozstrzygnićcie o sposobie rozpatrzenia 

uwag wniesionych do projektu planu stanowi za-
łącznik nr 2 do uchwały. 

5. Rozstrzygnićcie o sposobie realizacji, zapi-
sanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktu-
ry technicznej, które należą do zadaĉ własnych 
gminy oraz o zasadach ich finansowania, zgodnie 
z przepisami o finansach publicznych, stanowi 
załącznik nr 3 do uchwały. 

§ 4. Ustala sić nastćpujące kategorie przezna-
czenia terenu: 

1)  budownictwo – należy przez to rozumieć tere-
ny firm i baz budowlanych wraz z towarzyszą-
cymi budynkami gospodarczymi i garażami, 
niezbćdnymi urządzeniami budowlanymi, 
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komunikacją wewnćtrzną oraz obiektami ma-
łej architektury; 

2)  finanse − tereny przeznaczone pod lokalizacjć 
obiektów związanych z poċrednictwem finan-
sowym − działalnoċć banków, domów ma-
klerskich, instytucji zajmujących sić obsługą 
finansową np. w formie leasingu czy obsługi 
sprzedaży ratalnej, a także instytucji związa-
nymi z ubezpieczeniami i funduszami emery-
talno-rentowymi, itp. wraz z towarzyszącymi 
budynkami gospodarczymi i garażami, nie-
zbćdnymi urządzeniami budowlanymi, komu-
nikacją wewnćtrzną oraz obiektami małej ar-
chitektury; 

3)  gastronomia − tereny przeznaczone pod dzia-
łalnoċć restauracji, kawiarni, herbaciarni, pu-
bów, winiarni itp. oraz placówek gastrono-
miczno-rekreacyjnych jak kluby bilardowe, 
krćgielnie itp. wraz z towarzyszącymi budyn-
kami gospodarczymi i garażami, niezbćdnymi 
urządzeniami budowlanymi, komunikacją 
wewnćtrzną oraz obiektami małej architektu-
ry; 

4)  handel detaliczny − tereny przeznaczone pod 
lokalizacjć obiektów związanych ze sprzedażą 
detaliczną towarów z wyłączeniem sprzedaży 
detalicznej paliw do pojazdów mechanicz-
nych, a także naprawą artykułów przeznacze-
nia osobistego i użytku domowego oraz usługi 
drobne np. pojedyncze gabinety lekarskie 
i kosmetyczne, fryzjerstwo, poprawa kondycji 
fizycznej, pralnie, szewc, wypożyczalnie kaset 
video itp. wraz z towarzyszącymi budynkami 
gospodarczymi i garażami, niezbćdnymi urzą-
dzeniami budowlanymi, komunikacją we-
wnćtrzną oraz obiektami małej architektury; 

5)  handel hurtowy – należy przez to rozumieć te-
reny przeznaczone pod lokalizacjć obiektów 
związanych ze sprzedażą hurtową towarów 
wraz z towarzyszącymi budynkami gospodar-
czymi i garażami, niezbćdnymi urządzeniami 
budowlanymi, komunikacją wewnćtrzną oraz 
obiektami małej architektury; 

6)  obsługa firm i klienta − tereny przeznaczone 
do lokalizacji biur: związanych z obsługą nie-
ruchomoċci, wynajćciem specjalistów, bada-
niami; działalnoċcią związaną z prowadzeniem 
interesów: działalnoċcią prawniczą, rachun-
kowoċcią, ksićgowoċcią, doradztwem, bada-
niem rynku i opinii publicznej, poċrednic-
twem, dostarczaniem informacji, sporządza-
niem opracowaĉ, reklamą; działalnoċcią firm 
pocztowych i telekomunikacyjnych; działal-
noċć biur i agencji turystycznych, biur podróży 
a także usługi przewodnickie, informacja tury-
styczna oraz drobne usługi rzeczowe np. foto-
grafowanie, poligrafia, plakatowanie, urzą-
dzanie wystaw, pakowanie itp. wraz z towa-
rzyszącymi budynkami gospodarczymi i gara-
żami, niezbćdnymi urządzeniami budowlany-
mi, komunikacją wewnćtrzną oraz obiektami 
małej architektury; 

7)  produkcja – należy przez to rozumieć tereny 
przedsićbiorstw i zakładów produkcyjnych, 
w tym przetwórstwo rolno-spożywcze, rze-
miosło produkcyjne, drobna wytwórczoċć 

wraz z towarzyszącymi budynkami gospodar-
czymi i garażami, niezbćdnymi urządzeniami 
budowlanymi, komunikacją wewnćtrzną oraz 
obiektami małej architektury; 

8)  transport – należy przez to rozumieć tereny 
przeznaczone pod lokalizacjć obiektów zwią-
zanych z przewozem i magazynowaniem lub 
spedycją, materiałów i produktów, a także 
obiektów obsługi, naprawy i wynajmu pojaz-
dów mechanicznych oraz stacji paliw wraz 
z towarzyszącymi budynkami gospodarczymi 
i garażami, niezbćdnymi urządzeniami budow-
lanymi, komunikacją wewnćtrzną oraz obiek-
tami małej architektury; 

9)  turystyka – należy przez to rozumieć tereny 
przeznaczone pod działalnoċć obiektów i ze-
społów turystycznych, hoteli, moteli, domów 
wycieczkowych wraz z towarzyszącymi bu-
dynkami gospodarczymi i garażami, niezbćd-
nymi urządzeniami budowlanymi, komunika-
cją wewnćtrzną oraz obiektami małej architek-
tury; 

10)  wypoczynek – należy przez to rozumieć tereny 
przeznaczone pod działalnoċć urządzeĉ, obiek-
tów i oċrodków sportowo-rekreacyjnych i roz-
rywkowych, a także tereny sportowe, parki 
rozrywki wraz z towarzyszącymi budynkami 
gospodarczymi i garażami, niezbćdnymi urzą-
dzeniami budowlanymi, komunikacją we-
wnćtrzną oraz obiektami małej architektury; 

11)  sport i rekreacja − tereny przeznaczone pod 
lokalizacjć obiektów służących prowadzeniu 
działalnoċci usługowej z zakresu usług sportu 
i rekreacji, itp. wraz z towarzyszącymi budyn-
kami gospodarczymi i garażami, niezbćdnymi 
urządzeniami budowlanymi, komunikacją we-
wnćtrzną oraz obiektami małej architektury. 

Rozdział 2 

Ustalenia dla całego obszaru objętego planem 

§ 5. W zakresie zasad ochrony ċrodowiska, 
przyrody i krajobrazu kulturowego, ustala sić: 
1)  zakazuje sić realizacji inwestycji oraz prowa-

dzenia działalnoċci, której oddziaływanie może 
przekroczyć granice nieruchomoċci; 

2)  ogrzewanie budynków należy zapewnić w spo-
sób nie powodujący ponadnormatywnej emisji 
gazów lub pyłów do atmosfery; 

3)  zakazuje sić odprowadzania nieoczyszczonych 
ċcieków do gruntu, wód gruntowych oraz po-
wierzchniowych; 

4)  odprowadzenie wód powierzchniowych do ist-
niejących rowów melioracyjnych, należy projek-
tować w sposób wykluczający możliwoċć pod-
topienia lub zalania sąsiednich obszarów le-
ċnych; 

5)  przed podjćciem działalnoċci inwestycyjnej, na 
terenach wyznaczonych w planie, ustala sić 
obowiązek zdjćcia warstwy próchniczej z czćċci 
terenów przeznaczonych pod obiekty budowla-
ne oraz powierzchnie utwardzone, a nastćpnie 
odpowiednie jej zagospodarowanie. 

§ 6. 1.  W zakresie zasad ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współ-
czesnej ustala sić strefć ochrony konserwatorskiej: 
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1)  ustala sić strefć „OW” obserwacji archeolo-
gicznej obejmującej cały obszar objćty planem, 
w której wszelkie zamierzenia inwestycyjne 
związane z pracami ziemnymi należy uzgodnić 
z właċciwym wojewódzkim konserwatorem za-
bytków co do koniecznoċci prowadzenia tych 
prac pod nadzorem archeologicznym i za po-
zwoleniem właċciwego wojewódzkiego kon-
serwatora zabytków; 

2)  na przedmiotowym terenie usytuowane są sta-
nowiska archeologiczne wpisane do rejestru 
zabytków: nr 2/2/81-28 AZP: osada, XIV-XV w i 
nr 23/22/81-28 AZP: ċlad osadnictwa pradziejo-
wego, ċlady osadnictwa wczesne ċredniowie-
cze, osada późne ċredniowiecze, osada kultura 
przeworska, okres wczesnolateĉski, faza D; 
w przypadku budowlanych zamierzeĉ inwesty-
cyjnych na terenie i w sąsiedztwie w/w stano-
wisk archeologicznych obowiązuje wymóg 
przeprowadzenia ratowniczych badaĉ arche-
ologicznych metodą wykopaliskową. Przed uzy-
skaniem pozwolenia na budowć, a dla robót nie 
wymagających pozwolenia na budowć – przed 
realizacja inwestycji, tj. przed uzyskaniem za-
ċwiadczenia potwierdzającego akceptacjć przy-
jćcia zgłoszenia wykonywania robót budowla-
nych, należy uzyskać pozwolenie Dolnoċląskie-
go Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na 
przeprowadzenie ziemnych robót budowlanych 
na terenie zabytkowym w trybie prac konserwa-
torskich, które polegają na przeprowadzeniu ra-
towniczych badaĉ archeologicznych metodą 
wykopaliskową przez uprawnionego archeolo-
ga. 

§ 7. W zakresie wymagaĉ wynikających 
z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych, 
dla terenów komunikacji publicznej, obowiązują 
ustalenia okreċlone w § 8. 

§ 8. W zakresie szczególnych warunków zago-
spodarowania terenów oraz ograniczeĉ w ich 
użytkowaniu, ustala sić: 
1)  przez obszar planu przebiega rzeka Ċlćza ozna-

czona symbolem 1 WS; 
2)  wyznacza sić strefć wolną od zabudowy kuba-

turowej o szerokoċci 4m po lewej stronie rzeki; 
3)  wymaga sić zachowanie i ochronć korytarza 

ekologicznego cieku oraz biologicznego obrzeża 
zbiornika wodnego – poprzez nie wprowadzanie 
nowego zainwestowania w pasie terenu o sze-
rokoċci co najmniej 10 m wzdłuż cieku; 

4)  okreċla sić granicć obszaru zalewu wodami 
powodziowymi Q1%, zgodnie z rysunkiem pla-
nu, gdzie ustala sić: 
a)  zabrania sić wprowadzania nowej zabudo-

wy, rozbudowy i nadbudowy istniejących 
obiektów, lokalizowania placów składowych 
oraz utwardzania nawierzchni terenu, 

b)  zabrania sić lokalizowania inwestycji zalicza-
nych do przedsićwzićć mogących znacząco 
oddziaływać na ċrodowisko, gromadzenia 
ċcieków, odchodów zwierzćcych, ċrodków 
chemicznych, a także innych materiałów, 
które mogą zanieczyċcić wody, prowadzenia 
odzysku, składowania lub unieszkodliwiania 
odpadów, 

c)  zabrania sić wykonywania robót i czynnoċci, 
które mogą utrudnić ochronć przed powo-
dzią, w szczególnoċci: wykonywania urzą-
dzeĉ wodnych oraz wznoszenia innych 
obiektów budowlanych, zmiany ukształto-
wania terenu, składowania materiałów oraz 
wykonywania innych robót o ile nie są one 
związane z regulacją i utrzymaniem wód, 

d)  zabrania sić sadzenia drzew lub krzewów 
o ile nie stanowią one elementów zabudowy 
biologicznej doliny rzeki i nie służą regulacji 
wód lub wzmocnieniu brzegów, 

e)  obowiązuje utrzymanie terenu w formie zie-
leni nieurządzonej, pełniącej funkcjć koryta-
rza ekologicznego i obudowy biologicznej 
(biofiltra fitosanitarnego) rzeki Ċlćzy, 

f)  dopuszcza sić utrzymanie zabudowy istnie-
jącej, jej remonty i modernizacjć, 

g)  dopuszcza sić lokalizacjć wałów, murów lub 
innych urządzeĉ hydrotechnicznych zabez-
pieczających tereny przed zalaniem wodami 
powodziowymi; 

5)  na terenie objćtym miejscowym planem za-
gospodarowania przestrzennego, obowiązują 
nieprzekraczalne ograniczenia wysokoċci za-
budowy, okreċlone w dokumentacji rejestra-
cyjnej lotniska Wrocław – Strachowice; 

6)  obiekty wićksze/równe 100 m nad poziom te-
renu, muszą być zgłoszone Prezesowi Urzćdu 
Lotnictwa Cywilnego oraz oznakowane. 

§ 9. W zakresie zasad modernizacji, rozbudo-
wy i budowy systemów komunikacji, ustala sić: 
1)  w liniach rozgraniczających dróg dopuszcza sić 

lokalizacjć infrastruktury technicznej niezwiąza-
nej z drogą, na warunkach okreċlonych przez 
zarządcć drogi; 

2)  w liniach rozgraniczających dróg dopuszcza sić 
lokalizacjć zieleni oraz noċników reklamowych 
w formie nie kolidującej z przeznaczeniem pod-
stawowym; 

3)  dopuszcza sić obsługć komunikacyjną terenów 
poprzez drogi wewnćtrzne; 

4)  przebieg drogi, o której mowa w pkt 3 należy 
wyznaczyć przed przystąpieniem do realizacji 
zabudowy, w uzgodnieniu z wszystkimi właċci-
cielami terenów, przez które bćdzie przebiegała 
droga; 

5)  obowiązują nastćpujące parametry dróg, 
o których mowa w pkt 3: 
a)  drogi wewnćtrzne, zapewniające obsługć 

komunikacyjną − o szerokoċci w liniach roz-
graniczających min. 10 m, 

b)  obowiązuje zapewnienie wymagaĉ ochrony 
przeciw pożarowej, w tym realizacja placów 
do zawracania; 

6)  inwestor przed rozpoczćciem budowy zobowią-
zany jest do uzgodnienia z zarządcą dróg pu-
blicznych, budowy tymczasowych dróg dojaz-
dowych do placu budowy, zgodnie z przepisami 
szczególnymi. 

§ 10. W zakresie zasad modernizacji, rozbu-
dowy i budowy infrastruktury technicznej, ustala 
sić: 
1)  dopuszcza sić lokalizacjć infrastruktury tech-

nicznej na obszarze objćtym planem; 
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2)  sieć wodociągowa: 
a)  zaopatrzenie terenów z rozdzielczej sieci 

wodociągowej z uwzglćdnieniem warun-
ków dostćpnoċci do wody dla celów prze-
ciwpożarowych, 

b)  przewody sieci wodociągowej należy w 
miarć możliwoċci prowadzić w liniach roz-
graniczających dróg i ulic, 

c)  szczegółowe warunki wykonania przyłączy 
wodociągowych należy uzgadniać z za-
rządcą sieci wodociągowej, 

d)  zakazuje sić budowy własnych ujćć wodo-
ciągowych zlokalizowanych na terenach 
inwestora o głćbokoċci przekraczającej  
30 m i poborze wody w iloċci powyżej  
10 m3/dobć; 

3)  kanalizacja: 
a)  odprowadzenie ċcieków komunalnych do 

komunalnej kanalizacji sanitarnej, na warun-
kach okreċlonych przez właċciciela sieci, 

b)  szczegółowe warunki wykonania przyłączy 
kanalizacyjnych należy uzgadniać z zarządcą 
sieci kanalizacyjnej; 

4)  energia elektryczna − zaopatrzenie w energić 
elektryczną na warunkach okreċlonych przez 
zarządcć sieci; 

5)  wyposażenie w sieć kanalizacji deszczowej 
wszystkich obszarów zainwestowania − na 
warunkach okreċlonych przez zarządcć sieci, 
alternatywnie dopuszcza sić odprowadzenie 
wód opadowych do gruntu lub magazynowa-
nie w zbiornikach na terenie własnym inwe-
stora; 

6)  w zakresie gromadzenia i usuwania odpadów 
obowiązują zasady okreċlone w odrćbnych 
przepisach; dopuszcza sić lokalizowanie po-
jemników do prowadzenia selektywnej zbiórki 
odpadów; 

7)  dopuszcza sić zmianć przebiegu istniejących 
sieci infrastruktury technicznej; 

8)  przed przystąpieniem do prac w obrćbie sieci 
urządzeĉ melioracji szczegółowych, należy 
sporządzić dokumentacjć techniczną, zawiera-
jącą sposób jej odbudowy; 

9)  ustala sić obowiązek uzgodnienia prac kolidu-
jących z urządzeniami melioracyjnymi z ich za-
rządcą; 

10)  ewentualna rozbudowa dystrybucyjnej sieci 
gazowej, przyłączanie obiektów i dostawa ga-
zu na zasadach okreċlonych w Prawie Energe-
tycznym, po spełnieniu warunków technicz-
nych i ekonomicznych przyłączenia; 

11)  dopuszcza sić realizacjć lokalnych źródeł cie-
pła na paliwo gazowe lub płynne oraz wyko-
rzystanie energii elektrycznej do celów grzew-
czych; 

12)  obowiązuje stosowanie urządzeĉ grzewczych 
o wysokiej sprawnoċci i niskim stopniu emisji 
zanieczyszczeĉ; 

13)  inwestor przed rozpoczćciem budowy zobo-
wiązany jest do uzgodnienia z zarządcą dróg 
publicznych, budowy tymczasowych dróg do-
jazdowych do placu budowy; 

14)  dopuszcza sić lokalizacjć masztów radiowych 
oraz telefonii bezprzewodowej. 

§ 11. Okreċla sić wysokoċć stawki procento-
wej, na podstawie której ustala sić opłatć, o której 
mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
dla: 
1)  terenów oznaczonych na rysunku planu symbo-

lami: 1 KDL, 2 KDL, 1 KDW, 2 KDW, 1 WS, 1 RZ 
na 1%; 

2)  pozostałych terenów na 30%. 

§ 12. 1. Dla terenów ograniczonych liniami 
rozgraniczającymi oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 1 P, 2 P, 3 P, 4 P ustala sić: 
1)  przeznaczenie podstawowe: tereny przemysłu: 

produkcja, budownictwo, obsługa firm i klienta, 
finanse, transport, sport i rekreacja, wypoczy-
nek, turystyka, gastronomia, handel hurtowy 
i detaliczny; 

2)  przeznaczenie uzupełniające: 
a)  urządzenia komunikacji − drogi wewnćtrzne, 

miejsca parkingowe, 
b)  sieci infrastruktury technicznej oraz związane 

z nimi urządzenia. 
2.  Na terenie, o którym mowa w ust. 1 obo-

wiązują nastćpujące ustalenia: 
1)  W zakresie parametrów i wskaźników kształto-

wania zabudowy oraz zagospodarowania tere-
nu, w tym linii zabudowy, gabarytów obiektów 
i wskaźników intensywnoċci zabudowy: 
a)  nieprzekraczalne linie zabudowy w odległo-

ċci: 
− 20 m od linii rozgraniczającej z terenem 

1 WS, zgodnie z rys. planu, 
− 6 m od linii rozgraniczającej z terenami 

1 KDL, 2 KDL, 1 KDW, 2 KDW, 
− 6 m od linii rozgraniczającej z terenem ko-

lejowym, 
− 20 m od linii rozgraniczającej z terenem 

komunikacji (planowana droga znajdująca 
sić poza południową granicą planu), 
w uzasadnionym przypadku, za zgodą za-
rządcy drogi, dopuszcza sić 12 m od linii 
rozgraniczającej, 

b)  nieprzekraczalne linie zabudowy obowiązują 
tylko nowe budynki oraz rozbudowy, z wyłą-
czeniem nadbudowy, czćċci budynków ist-
niejących w dniu wejċcia w życie planu, 

c)  nieprzekraczalne linie zabudowy nie dotyczą 
lokalizowanych w granicach terenu obiektów 
dozoru (portierni), urządzeĉ infrastruktury 
technicznej, bram wjazdowych itp., 

d)  ustala sić obowiązek zachowania niezabu-
dowanego pasa o szerokoċci 4 m od granicy 
terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 1 WS, rzeka Ċlćza – pas ten jest nie-
zbćdny dla prowadzenia prac konserwacyj-
nych, 

e)  powierzchnia zabudowy budynków nie może 
przekroczyć 85% powierzchni terenu, 

f)  powierzchnia biologicznie czynna powinna 
zajmować co najmniej 15% powierzchni te-
renu, 

g)  wysokoċć budynków mierzona od najniższe-
go poziomu terenu do najwyższego punktu 
dachu nie może przekraczać 100 m, z za-
strzeżeniem spełnienia warunków okreċlo-
nych w rozdziale 2 § 8 ust. 5 i ust. 6, 
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h)  wysokoċć obiektów inżynierskim (masztów, 
kominów itp.) nie może przekraczać 110 m, 
z zastrzeżeniem spełnienia warunków okre-
ċlonych w rozdziale 2 § 8 ust. 5 i ust. 6, 

i)  nie okreċla sić wymagaĉ w zakresie form 
dachów i pokryć dachowych; 

2)  W zakresie szczegółowych zasad podziału nie-
ruchomoċci: 
a)  dopuszcza sić podział terenu na działki 

w zależnoċci od potrzeb, 
b)  dopuszcza sić wydzielenie dróg wewnćtrz-

nych o szerokoċci co najmniej 10 m. 
i wyposażonych w place do zawracania, 

c)  nie okreċla sić wymagaĉ w zakresie szeroko-
ċci frontów działek, 

d)  nie okreċla sić wymagaĉ w zakresie kąta po-
łożenia granic działek w stosunku do pasów 
dróg przy których są położone; 

3)  W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy 
i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej: 
a)  zaopatrzenie w wodć z wodociągu na wa-

runkach okreċlonych przez administratora 
sieci, 

b)  usuwanie nieczystoċci płynnych do kanaliza-
cji sanitarnej na warunkach okreċlonych 
przez administratora sieci, 

c)  do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej do-
puszcza sić budowć: 
−  szczelnych zbiorników na nieczystoċci 

płynne – obowiązuje systematyczny 
i obowiązkowy wywóz nieczystoċci płyn-
nych do punktu zlewnego na oczyszczalni 
przez zakład bćdący gminną jednostką 
organizacyjną lub przedsićbiorcć posiada-
jącego zezwolenie na prowadzenie dzia-
łalnoċci w zakresie opróżniania zbiorni-
ków bezodpływowych i transportu nie-
czystoċci ciekłych, 

− indywidualnych systemów oczyszczania 
ċcieków sanitarnych pod warunkiem uzy-
skania zgody stosownych organów, 

− biologicznej oczyszczalni ċcieków pod 
warunkiem uzyskania zgody stosownych 
organów; 

d)  dopuszcza sić lokalizacjć szczelnego zbiorni-
ka na nieczystoċci płynne lub indywidualne-
go systemu oczyszczania ċcieków sanitar-
nych, o których mowa w lit. c), na innej nie-
ruchomoċci, o ile inwestor wykaże sić pra-
wem własnoċci do tego terenu, 

e)  w przypadku odprowadzenia ċcieków prze-
kraczających dopuszczalne zawartoċci zanie-
czyszczeĉ do gminnej kanalizacji sanitarnej 
należy je podczyċcić we własnej oczyszczalni 
w stopniu zgodnym z obowiązującymi nor-
mami, 

f)  w zakresie odprowadzenia wód opadowych: 
ustala sić wyposażenie w sieć kanalizacji 
deszczowej wszystkich obszarów zainwe-
stowania na warunkach okreċlonych przez 
zarządcć sieci, alternatywnie dopuszcza sić 
odprowadzenie wód opadowych: do gruntu 
i/lub do cieku wodnego znajdującego sić na 
terenie oznaczonym symbolem 1WS lub 
magazynowanie w zbiornikach; 

g)  obowiązek zneutralizowania substancji ro-
popochodnych lub chemicznych, jeċli takie 
wystąpią, przed ich wprowadzeniem do ka-
nalizacji deszczowej, 

h)  utwardzenie i skanalizowanie terenów, na 
których może dojċć do zanieczyszczenia sub-
stancjami, o których mowa w lit. e), 

i)  zaopatrzenie w energić elektryczną na wa-
runkach okreċlonych przez dysponenta sieci. 

3. Obowiązują nastćpujące ustalenia dotyczą-
ce systemu komunikacyjnego: 
1)  obsługa komunikacyjna terenów: 1 P i 2 P − 

z drogi 2 KDL − na warunkach i za zezwoleniem 
zarządcy drogi oraz z dróg wewnćtrznych, 
w tym oznaczonych symbolami: 1 KDW i 2 
KDW; 

2)  obsługa komunikacyjna terenu: 3 P − z drogi 
2 KDL − na warunkach i za zezwoleniem zarząd-
cy drogi; 

3)  obsługa komunikacyjna terenu: 4 P − z drogi 
1 KDL − na warunkach i za zezwoleniem zarząd-
cy drogi; 

4)  drogi wewnćtrzne o parametrach zgodnych 
z zapisami § 11 ust. 2 pkt. 2). 

4.  Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują nastćpujące ustalenia dotyczące parkowa-
nia pojazdów: zapewnić miejsca postojowe na 
terenie własnym dla wszystkich pojazdów związa-
nych z prowadzeniem działalnoċci w nastćpują-
cych wielkoċciach: 
1)  w przypadku realizacji obiektu o przeznaczeniu 

okreċlonym jako produkcja: 1 miejsce postojo-
we na 0,8 miejsca pracy, 

2)  w przypadku realizacji obiektów usługowo- 
-handlowych o powierzchni sprzedażowej prze-
kraczającej 100 m2, powierzchnia parkingów 
powinna być dwukrotnie wićksza od po-
wierzchni sprzedażowej, 

3)  w przypadku realizacji obiektu o przeznaczeniu 
okreċlonym jako: turystyka, inwestor zobowią-
zany jest na własnym terenie zapewnić nie 
mniej niż 1,2 miejsca postojowego na 1 pokój 
hotelowy (motelowy), 

4)  w przypadku jeċli na działce, poza obiektem 
o przeznaczeniu okreċlonym jako turystyka, zo-
staną zrealizowane inne obiekty o przeznacze-
niu usługowo-handlowym − inwestor zobowią-
zany jest urządzić dodatkowe miejsca postojo-
we, w iloċci okreċlonej jak dla tego przeznacze-
nia, 

5)  w przypadku realizacji obiektu o pozostałych 
przeznaczeniach: 

a)  nie mniej niż 2 miejsca postojowe dla usług 
prowadzonych na powierzchni całkowitej od  
6 m2 do 20 m2, 

b)  nastćpne 3 miejsca postojowe dla usług pro-
wadzonych na powierzchni całkowitej od 21 m2 

do 50 m2, 
c)  każde nastćpne miejsce postojowe na 50 m2 

usług, 
6)  w celu zapewnienia wskaźników, o których 

mowa w ust. 3 lit. a−e dopuszcza sić wliczenie 
miejsc postojowych powstałych na innych tere-
nach, położonych w odległoċci niewićkszej niż 
150 m od granicy terenu inwestycji, o ile inwe-



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Dolnoċląskiego Nr 193 – 19803 – Poz. 2951 

 

stor wykaże sić prawem do dysponowania do 
tych terenów. 

§ 13. 1.  Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami 1 KDL, 2 KDL ustala sić nastćpu-
jące przeznaczenie: 
1)  podstawowe: droga publiczna lokalna, 
2)  uzupełniające: sieci infrastruktury technicznej 

oraz związane z nimi urządzenia. 
2.  Ustala sić szerokoċć dróg w liniach rozgra-

niczających 12m, zgodnie z rysunkiem planu. 

§ 14. 1.  Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami 1 KDW, 2 KDW ustala sić nastć-
pujące przeznaczenie: 
1)  podstawowe: drogi wewnćtrzne, 
2)  uzupełniające: sieci infrastruktury technicznej 

oraz związane z nimi urządzenia. 
2.  Ustala sić szerokoċć dróg w liniach rozgra-

niczających, zgodnie z rysunkiem planu. 
§ 15. Dla terenu oznaczonego na rysunku pla-

nu symbolem 1 WS ustala sić nastćpujące prze-
znaczenie: 

1)  podstawowe: wody ċródlądowe (rzeka Ċlćza), 
2)  uzupełniające: sieci infrastruktury technicznej 

oraz związane z nimi urządzenia. 

§ 16. 1.  Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 1 RZ ustala sić nastćpujące prze-
znaczenie terenu: trwałe użytki zielone. 

2.  Ustala sić zakaz zabudowy obiektami kuba-
turowymi. 

3.  Dopuszcza sić sieci infrastruktury technicz-
nej oraz związane z nimi urządzenia. 

§ 17. Wykonanie niniejszej uchwały powierza 
sić Wójtowi Gminy Kobierzyce. 

§ 18. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 
dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym 
Województwa Dolnoċląskiego. 

 
 
 

Przewodniczący Rady Gminy: 
Czesław Czerwiec 
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Załącznik nr 1 do uchwały nr XLVI/ 
/559/10 Rady Gminy Kobierzyce  
z dnia 29 czerwca 2010 r. 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr XLVI/ 
/559/10 Rady Gminy Kobierzyce  
z dnia 29 czerwca 2010 r. 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE W SPRAWIE UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU 

 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Niebieskiej 

i Atramentowej w północnej części obrębu Bielany Wrocławskie w gminie Kobierzyce 
 

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

Załącznik nr 3 do uchwały nr XLVI/ 
/559/10 Rady Gminy Kobierzyce  
z dnia 29 czerwca 2010 r. 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE W SPRAWIE SPOSOBU REALIZACJI ZAPISANYCH W MIEJSCOWYM PLANIE  
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU POŁOŻONEGO PRZY UL. NIEBIESKIEJ I ATRA-
MENTOWEJ W PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI OBRĘBU BIELANY WROCŁAWSKIE, INWESTYCJI Z ZAKRESU IN-
FRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY, ORAZ ZASAD ICH  
                                                                     FINANSOWANIA 
 

W związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położo-
nego przy ul. Niebieskiej i Atramentowej w północnej czćċci obrćbu Bielany Wrocławskie, inwestycjami 
stanowiącymi zadania własne gminy bćdą ulice dojazdowe (projektowane) o łącznej długoċci ok. 450 m. 

Przewiduje sić, że finansowanie tych zadaĉ odbywać sić bćdzie ze ċrodków Gminy, zgodnie z przy-
jćtym Wieloletnim Planem Inwestycyjnym oraz Planem Rozwoju Lokalnego Gminy. Ponadto w zakresie 
czćċci inwestycji drogowych – na zasadzie art. 16 ustawy o drogach publicznych, który stanowi, że bu-
dowa lub przebudowa dróg publicznych spowodowana inwestycją niedrogową należy do inwestora 
tego przedsićwzićcia, a szczegółowe warunki budowy lub przebudowy dróg okreċla umowa mićdzy za-
rządcą drogi a inwestorem inwestycji niedrogowej. 
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UCHWAŁA NR XXIX/184/2010 
 RADY GMINY KROTOSZYCE 

z dnia 28 wrzeċnia 2010 r. 

w  sprawie  szczegółowego  sposobu  konsultowania z Gminną Radą Działalności Pożytku Publicznego 
lub  organizacjami  pozarządowymi  i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.  3 ustawy o działalności 
pożytku  publicznego  i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego dotyczących działalności 

statutowej tych organizacji 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 5  
ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działal-
noċci pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 
Nr 96, poz.873 z późn. zm.) Rada Gminy Krotoszy-
ce uchwala, co nastćpuje: 

§ 1. Uchwała niniejsza okreċla szczegółowy 
sposób konsultowania: 

1)  projektów prawa miejscowego w dziedzinach 
dotyczących działalnoċci statutowej organizacji 
pozarządowych i podmiotów wymienionych w 
art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalnoċci pożytku publicznego i o wolonta-
riacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 ze zm.), 

2)  rocznego lub wieloletniego programu współ-
pracy Gminy Krotoszyce z organizacjami poza-
rządowymi i innymi organizacjami prowadzą-


