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UCHWAŁA NR XLVI/423/10 
 RADY MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE 

 z dnia 13 lipca 2010 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
wsi Wszemiłowice, gmina Kąty Wrocławskie, dla terenów w zachodniej części obrębu  

Wszemiłowice-Jurczyce 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia  
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80,  
poz. 717, zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41  
i Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954  
i Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319  
i Nr 225, poz. 1635; z 2008 r., Nr 123, poz. 803,  
Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220,  
poz. 1413; z 2010 Nr 24, poz. 124 i Nr 75, poz. 474) 
oraz na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmia-
ny: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, 
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214,  
poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,  
poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,  
poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172,  
poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17,  
poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48,  
poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; 
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; 
z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 
Nr 28, poz. 142 i 146), w związku z uchwałą Rady 
Miejskiej w Kątach Wrocławskich nr VII/74/07 
z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia zmiany miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego wsi Wszemiłowice, 
gmina Kąty Wrocławskie dla terenów w zachodniej 
czćċci obrćbu Wszemiłowice-Jurczyce, po stwier-
dzeniu jego zgodnoċci z ustaleniami Studium uwa-
runkowaĉ i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Kąty Wrocławskie (uchwała  
nr LVI/403/06 Rady Miejskiej w Kątach Wrocław-
skich z dnia 12 października 2006 r.), Rada Miejska 
w Kątach Wrocławskich uchwala, co nastćpuje: 

Rozdział 1 

Ustalenia ogólne 

§ 1. Plan obejmuje obszar położony w za-
chodniej czćċci obrćbu Wszemiłowice-Jurczyce 
w gminie Kąty Wrocławskie. 

§ 2. Załącznikami do niniejszej uchwały są: 
1)  rysunek planu w skali 1 : 1000 bćdący integral-

ną czćċcią uchwały, stanowi załącznik nr 1; 
2)  rozstrzygnićcie w sprawie sposobu realizacji 

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które należą do zadaĉ własnych gminy oraz za-
sadach ich finansowania, stanowi załącznik  
nr 2. 

3)  rozstrzygnićcie o sposobie rozparzenia uwag, 
stanowi załącznik nr 3 
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§ 3. 1. Nastćpujące oznaczenia graficzne 
przedstawione na rysunku planu są obowiązują-
cymi ustaleniami planu: 
1)  granica opracowania; 
2)  linie rozgraniczające tereny o różnym przezna-

czeniu lub zasadach zagospodarowania; 
3)  symbol okreċlający przeznaczenie terenów; 
4)  obowiązujące linie zabudowy; 
5)  nieprzekraczalne linie zabudowy; 
6)  granica strefy ochrony zabytków archeologicz-

nych. 
2. Nastćpujące oznaczenia graficzne przed-

stawione na rysunku planu nie są obowiązującymi 
ustaleniami planu i mają charakter informacyjny: 
1)  orientacyjna linia podziału wewnćtrznego; 
2)  linie elektroenergetyczne wysokiego napićcia 

(110 kV); 
3)  linie elektroenergetyczne ċredniego napićcia; 
4)  granica strefy technicznej od linii elektroenerge-

tycznych wysokiego napićcia (110 kV). 

§ 4. 1. Nastćpujące okreċlenia stosowane  
w uchwale oznaczają: 
1)  linia zabudowy – linia wyznaczająca granicć 

dopuszczalnego wznoszenia budynków oraz 
okreċlonych w ustaleniach planu rodzajów bu-
dowli naziemnych nie bćdących liniami przesy-
łowymi i sieciami uzbrojenia terenu; 

2)  przeznaczenie podstawowe – jest to czćċć prze-
znaczenia terenu, która dominuje w danym te-
renie lub obszarze w sposób okreċlony ustale-
niami planu; 

3)  przeznaczenie dopuszczalne – rodzaj przezna-
czenia terenu inny niż podstawowy, który uzu-
pełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawo-
we w sposób okreċlony w ustaleniach planu 
i którego powierzchnia użytkowa, zabudowy lub 
czćċci terenu zajmuje w granicach terenu 
i poszczególnych nieruchomoċci mniej niż od-
powiednia powierzchnia zajmowana przez prze-
znaczenie podstawowe; 

4)  teren – obszar wyznaczony w rysunku planu 
liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbo-
lem lub symbolem i numerem; 

5)  nieuciążliwa usługa lub nieuciążliwa działalnoċć 
– taka, które w miejscu lokalizacji − a nie tylko 
poza granicami nieruchomoċci - nie spowoduje 
naruszenia wymagaĉ, wynikających z okreċlo-
nych w obowiązujących przepisach standardów 
jakoċci ċrodowiska, okreċlonych dla danych ty-
pów przeznaczenia obszarów i ich zagospoda-
rowania. 

2. Pojćcia niezdefiniowane należy rozumieć 
zgodnie z obowiązującymi przepisami odrćbnymi. 

Rozdział 2 

Ustalenia dla całego obszaru 

§ 5. W zakresie zasad ochrony ċrodowiska, 
przyrody i krajobrazu kulturowego ustala sić: 
1)  dla terenów oznaczonych na rysunku planu 

symbolem „R” obowiązek zachowania istnieją-
cego drzewostanu jako zadrzewieĉ ċródpo-
lnych; 

2)  zakaz lokalizacji przedsićwzićć mogących zna-
cząco oddziaływać na ċrodowisko, dla których 
raport oceny oddziaływania przedsićwzićcia na 

ċrodowisko sporządzany jest obowiązkowo, 
zgodnie z przepisami szczególnymi; 

3)  wobec położenia całego obszaru planu w zasićgu 
strefy zasilania Głównego Zbiornika Wód Pod-
ziemnych GZWP nr 319 Prochowice − Ċroda Ċlą-
ska wystćpuje koniecznoċć zabezpieczenia ċro-
dowiska gruntowo-wodnego przed zanieczysz-
czeniami, zgodnie z przepisami odrćbnymi; 

4)  uciążliwoċć dla ċrodowiska istniejących i plano-
wanych obiektów różnych funkcji nie może po-
wodować obniżenia standardów, wymaganych 
przepisami odrćbnymi, dla sąsiadujących tere-
nów, w szczególnoċci mieszkaniowych; 

5)  budynki z pomieszczeniami przeznaczonymi na 
pobyt ludzi powinny być sytuowane poza za-
sićgiem uciążliwoċci okreċlonymi w przepisach 
o ochronie ċrodowiska lub w ich zasićgu, pod 
warunkiem zastosowania w nich rozwiązaĉ od-
powiednio ograniczających te uciążliwoċci; do-
tyczy to w szczególnoċci uciążliwoċci wywoły-
wanych ruchem kolejowym oraz na drogach 
publicznych i wewnćtrznych. 

§ 6. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kul-
turowego i zabytków oraz dóbr kultury współcze-
snej ustala sić: 
1)  strefć ochrony zabytków archeologicznych 

zgodnie z rysunkiem planu; 
2)  wszelkie zamierzenia inwestycyjne związane 

z pracami ziemnymi należy uzgodnić z Dolno-
ċląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabyt-
ków co do koniecznoċci prowadzenia tych prac 
pod nadzorem archeologicznym i za pozwole-
niem Dolnoċląskiego Wojewódzkiego Konser-
watora Zabytków. 

§ 7. W zakresie kształtowania przestrzeni pu-
blicznych ustala sić: 
1)  ogrodzenia wzdłuż dróg publicznych wykony-

wać wyłącznie z: kamienia naturalnego, nietyn-
kowanej cegły, pokrytego tynkiem muru, prć-
tów lub drewna; 

2)  na terenach dróg publicznych dopuszcza sić 
lokalizacjć obiektów małej architektury, noċni-
ków reklamowych, pod warunkiem, że nie bćdą 
kolidowały z funkcją komunikacyjną i sieciami 
infrastruktury technicznej za zgodą i na warun-
kach okreċlonych przez zarządcć drogi. 

§ 8. W zakresie szczególnych warunków zago-
spodarowania terenów oraz ograniczeĉ w ich 
użytkowaniu ustala sić: 
1)  wyznacza sić strefy technicznymi dla istnieją-

cych na obszarze objćtym planem napowietrz-
nych linii elektroenergetycznych 110 kV, w od-
ległoċci 14 m od osi skrajnego przewodu, 
w obrćbie których obowiązują: 
a)  zakaz lokalizacji obiektów przeznaczonych na 

stały pobyt ludzi, 
b)  przy zbliżeniach innych obiektów niezwiąza-

nych ze stałym pobytem ludzi do linii, należy 
zachować warunki okreċlone w przepisach 
odrćbnych; 

2)  na terenach położonych w zasićgu uciążliwoċci 
linii kolejowej dopuszcza sić lokalizacjć ekra-
nów akustycznych lub innych zabezpieczeĉ 
przeciwhałasowych dla obiektów związanych ze 
stałym pobytem ludzi; 
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3)  w przypadku zalesiania, uzupełniania drzewo-
stanu, tworzenia obszarów sadowniczych oraz 
pasów zieleni izolacyjnej na terenach położo-
nych w sąsiedztwie linii kolejowej, należy tak 
planować zadrzewienia aby nasadzenie nie za-
grażały bezpieczeĉstwu ruchu na linii kolejowej; 

4)  należy pozostawić pas terenu o szerokoċci mi-
nimum 4 m wolny od zabudowy, wzdłuż gór-
nych krawćdzi rowów melioracyjnych, umożli-
wiającego prowadzenie prac konserwacyjnych; 

5)  dopuszcza sić zmianć przebiegu rowów melio-
racyjnych, a także ich przykrycie lub zarurowie-
nie za zgodą zarządcy; 

6)  tereny oznaczone symbolem od 1-MN do 7-MN, 
1-U, 1-KDD do 3-KDD, 1-KDW do 7-KDW pod-
nieċć do rzćdnej terenu 136,00 n.p.m., 

7)  do czasu wykonania podniesienia terenu okre-
ċlonego w § 8 pkt 6) zakazuje sić podziału tere-
nu na działki budowlane, 

8)  na obszarze planu zakazuje sić lokalizacji: 
a)  stacji paliw płynnych i gazowych, 
b)  stacji bazowych telefonii komórkowej. 

Rozdział 3 

Infrastruktura techniczna 

§ 9. 1. Ustala sić nastćpujące ogólne zasady 
uzbrojenia terenów w infrastrukturć techniczną: 
1)  sieci uzbrojenia technicznego terenu należy 

prowadzić w obrćbie linii rozgraniczających 
dróg; 

2)  projektowany układ poszczególnych sieci uzbro-
jenia technicznego należy sytuować równolegle 
w stosunku do istniejących i planowanych linii 
rozgraniczających dróg; 

3)  odstćpstwa od zasady, o której mowa w pkt 1 
i 2 dopuszcza sić wyłącznie wtedy, gdy nie ma 
technicznej możliwoċci realizacji tych ustaleĉ; 

4)  dopuszcza sić realizacjć urządzeĉ technicznych 
uzbrojenia jako towarzyszących inwestycjom na 
terenach własnych inwestorów, pod warunkiem 
nienaruszenia warunków zabudowy, o których 
mowa w rozdziałach 2 i 4; 

5)  realizacja układu komunikacyjnego powinna 
obejmować kompleksową realizacjć uzbrojenia 
technicznego; 

6)  demontaż wszystkich istniejących nieczynnych 
sieci uzbrojenia terenu w przypadkach remon-
tów, budowy i przebudowy układu komunika-
cyjnego; 

7)  przebudowć istniejących i likwidacja nieczyn-
nych sieci, kolidujących z planowanym zainwe-
stowaniem; 

8)  w granicach terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami „MN” i „U” dopuszcza sić re-
alizacje urządzeĉ technicznych uzbrojenia zwią-
zanych z obsługą tych obszarów; 

9)  dla realizacji urządzeĉ, o których mowa  
w ust. 1, pkt 8, które służą wićcej niż jednemu 
odbiorcy dopuszcza sić wydzielenia niezbćd-
nych działek, w takim przypadku należy zapew-
nić dojazd do działek z dróg publicznych 
w formie drogi wewnćtrznej lub organizacji za-
budowy umożliwiającej ċwiadczenie służebno-
ċci dojazdu. 

2. W zakresie zaopatrzenia w wodć ustala sić: 

1)  zaopatrzenie w wodć z sieci wodociągowej; 
2)  budowć rozdzielczej sieci wodociągowej  

w układach pierċcieniowych, zapewniającej cią-
głoċć dostawy wody do odbiorców oraz zabez-
pieczenie przeciwpożarowe; 

3)  wymianć sieci wodociągowej, która ze wzglćdu 
na zbyt małe przekroje lub zły stan techniczny 
nie pozwala na dostawć wody w odpowiedniej 
iloċci i o odpowiednim ciċnieniu. 

3. W zakresie odprowadzania ċcieków komu-
nalnych ustala sić: 
1)  odprowadzenie ċcieków komunalnych syste-

mem grawitacyjno-tłocznym do oczyszczalni 
w Jurczycach lub innej oczyszczalni; 

2)  wyposażenie w sieć kanalizacji sanitarnej 
wszystkich obszarów zainwestowania; 

3)  do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej 
dopuszcza sić odprowadzenie ċcieków do 
zbiorników bezodpływowych lub zastosowanie 
innych systemów odprowadzenia ċcieków, 
zgodnych z obowiązującymi przepisami i nor-
mami oraz warunkami lokalnymi. 

4. W zakresie odprowadzania wód opadowych 
ustala sić: 
1)  dopuszcza sić rozwiązania techniczne służące 

zatrzymaniu wód opadowych na terenie działki; 
2)  dopuszcza sić objćcie systemami kanalizacji 

deszczowej odprowadzającymi wody opadowe 
z terenów zabudowanych i utwardzonych; 

3)  usunićcie z wód deszczowych substancji ropo-
pochodnych, przed ich wprowadzeniem do ka-
nalizacji deszczowej lub do odbiornika, za po-
mocą urządzeĉ do podczyszczania wód desz-
czowych, zlokalizowanych na terenie własnym 
inwestora; 

4)  utwardzenie i skanalizowanie terenów, na któ-
rych może dojċć do zanieczyszczenia substan-
cjami ropopochodnymi. 

5. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala sić: 
1)  dostawć gazu z sieci gazowej ċredniego ciċnienia; 
2)  budowć rozdzielczej sieci gazowej na tereny 

wyznaczone w planie pod zabudowć; 
3)  dopuszcza sić budowć stacji redukcyjno- 

-pomiarowych II°, zlokalizowanych na terenie 
własnym inwestora. 

6. W zakresie zaopatrzenia w energić elek-
tryczną ustala sić: 
1)  dostawć energii elektrycznej z istniejącej i pla-

nowanej sieci elektroenergetycznej ċredniego 
i niskiego napićcia; 

2)  rozbudowć i budowć nowych linii energetycz-
nych wysokiego, ċredniego i niskiego napićcia 
wraz z budową stacji transformatorowych, wy-
konanych w zależnoċci od sposobu zagospoda-
rowania terenów jako obiekty wolno stojące, 
wbudowane lub dobudowane; 

3)  budowć stacji transformatorowych wolnostoją-
cych na wydzielonych działkach z zapewnie-
niem dogodnego do nich dojazdu; 

4)  zakaz budowy elektroenergetycznych linii na-
powietrznych ċredniego i niskiego napićcia oraz 
lokalizacji trafostacji słupowy. 

7. W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala sić: 
1)  realizacjć lokalnych źródeł ciepła na paliwo 

gazowe, płynne oraz wykorzystanie energii 
elektrycznej i odnawialnych źródeł energii; 
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2)  stosowanie urządzeĉ grzewczych o wysokiej 
sprawnoċci i niskim stopniu emisji zanieczysz-
czeĉ; 

3)  likwidacjć bądź modernizacjć lokalnych kotłow-
ni, o wysokim stopniu emisji zanieczyszczeĉ, 
poprzez zmianć czynnika grzewczego. 

8. W zakresie telekomunikacji ustala sić: 
1)  budowć sieci telekomunikacyjnej kablowej 

w liniach rozgraniczających dróg; 
2)  lokalizowanie obiektów telekomunikacyjnych 

takich jak urządzenia telekomunikacyjne, z za-
strzeżeniem § 5 pkt 2. 

9. W zakresie gospodarki odpadami ustala sić 
działania zgodne z Gminnym Programem Gospo-
darki Odpadami. 

Rozdział 4 

Ustalenia szczegółowe dla terenów w liniach 
rozgraniczających 

§ 10. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami od „1-MN” do „7-MN” ustala sić 
przeznaczenie: 
1)  podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jedno-

rodzinna wolno stojąca; 
2)  uzupełniające: 

a)  dojazdy, ciągi komunikacji pieszej i rowero-
wej, parkingi, 

b)  usługi nieuciążliwe z zakresu handlu, obsługi 
ludnoċci i przedsićbiorstw, usług turystycz-
nych, gastronomii oraz opieki zdrowotnej 
z wyjątkiem szpitali. 

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)  obowiązujące linie zabudowy okreċla sić 

w odległoċci 15 m od drogi oznaczonej sym-
bolem „1-KDL”, 

b)  nieprzekraczalne linie zabudowy okreċla sić 
w odległoċci: 
− min. 6 m od linii rozgraniczającej drogi 

oznaczone symbolami „1-KDD”, od  
„3-KDW” do „7-KDW” oraz „2-KDWp”, 

− od „1-KDW” i „2-KDW” oraz od  
„1-KDWg” zgodnie z rysunkiem planu, 

c)  wysokoċć zabudowy maksymalnie dwie 
kondygnacje, w tym poddasze, 

d)  wysokoċć budynków mierzona od natural-
nego poziomu terenu do najwyższego punk-
tu dachu nie może przekraczać 9 m, 

e)  pokrycie dachówką ceramiczną lub betono-
wą w kolorach czerwieni, 

f)  ustala sić dopuszczalne formy dachów: 
dwuspadowe, symetryczne o nachyleniu po-
łaci od 35°do 45°, 

g)  poziom zerowy budynków ustala sić na po-
ziomie 136,5 m n.p.m., 

h)  zakazuje sić podpiwniczania budynków, 
i)  budynki gospodarcze lub garaże wolno sto-

jące mogą być wyłącznie parterowe i winny 
mieć formć dachu odpowiadającą formie 
budynków mieszkalnych, 

j)  wielkoċć powierzchni zabudowy w stosunku 
do powierzchni terenu nie może przekraczać 
0,40, 

k)  udział powierzchni biologicznie czynnej 
w stosunku do powierzchni terenu nie może 
być mniejszy niż 0,50, 

l)  w przypadku wprowadzania usług jako uzu-
pełniającego przeznaczenia terenu zabudo-
wy mieszkaniowej, powierzchnia użytkowa 
tych usług nie może przekraczać 30% po-
wierzchni użytkowej budynków; 

2)  w zakresie szczegółowych zasad i warunków 
scalania i podziału nieruchomoċci: 
a)  okreċla sić minimalną powierzchnić nowo 

wydzielanych działek przeznaczonych na za-
budowć mieszkaniowa na 1000 m2, dopusz-
cza sić zmniejszenie min. powierzchni o nie 
wićcej niż 10%, 

b)  szerokoċci frontów działek nie mogą być 
mniejsze niż 20 m, 

c)  ustala sić minimalną szerokoċć wydziela-
nych w ramach terenów oznaczonych sym-
bolami „MN” dróg wewnćtrznych nie poka-
zanych na rysunku planu na 10 m, w przy-
padku gdy drogi te są ċlepe należy je zakoĉ-
czyć placami manewrowymi o wymiarach 
12,5 m x 12,5 m, 

d)  dla działek położonych przy drogach ozna-
czonych symbolami „KDD” i „KDL” oraz wy-
znaczanych dróg wewnćtrznych kąt położe-
nia granic działek w stosunku do pasa drogi 
ustala sić na 60°−90°, 

e)  dopuszcza sić scalanie nieruchomoċci. 
3)  w zakresie zasad modernizacji, rozbudowy 

i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej: 
a)  dopuszcza sić realizacjć sieci komunikacji we-

wnćtrznej na terenach własnych inwestora, 
b)  należy zapewnić odpowiednie zaplecze par-

kingowe na terenie własnym dla każdej nie-
ruchomoċci (minimalny wskaźnik – 2 miej-
sce parkingowe na jedno mieszkanie, w tym 
jedno może być w garażu), 

c)  w przypadku lokalizacji usług należy zapew-
nić odpowiednie zaplecze parkingowe na te-
renie własnym (minimalny wskaźnik –  
1 miejsce parkingowe na 25 m2 powierzchni 
użytkowej usług); 

§ 11. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem „1-U” ustala sić przeznaczenie: 
1)  podstawowe – usługi nieuciążliwe, 
2)  uzupełniające: 

a)  zieleĉ, obiekty małej architektury, terenowe 
usługi sportu i rekreacji, 

b)  dojazdy, ciągi komunikacji pieszej i rowero-
wej, parkingi, 

c)  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)  obowiązujące linie zabudowy okreċla sić 

w odległoċci 15 m od drogi oznaczonej sym-
bolem „1-KDL”, 

b)  nieprzekraczalne linie zabudowy okreċla sić 
w odległoċci: 
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− 4 m od dróg wewnćtrznych, jeċli zostaną 
wydzielone, 

− -min. 6 m od linii rozgraniczającej drogi 
oznaczonej symbolem „1-KDD”, zgodnie 
z rysunkiem planu, 

c)  wysokoċć zabudowy maksymalnie dwie 
kondygnacje, w tym poddasze, 

d)  wysokoċć budynków mierzona od poziomu 
terenu do najwyższego punktu dachu nie 
może przekraczać 9 m, 

e)  ustala sić dopuszczalne formy dachów dwu-
spadowe, symetryczne o nachyleniu połaci 
od 25° do 45°, 

f)  wielkoċć powierzchni zabudowy w stosunku 
do powierzchni terenu nie może przekraczać 
0,60, 

g)  udział powierzchni biologicznie czynnej  
w stosunku do powierzchni terenu nie może 
być mniejszy niż 0,30; 

2)  w zakresie szczegółowych zasad i warunków 
scalania i podziału nieruchomoċci: 
a)  okreċla sić minimalną powierzchnić nowo 

wydzielanych działek przeznaczonych pod 
zabudowć, na 2000 m2, 

b)  szerokoċci frontów działek nie mogą być 
mniejsze niż 25 m, 

c)  ustala sić minimalną szerokoċć wydziela-
nych w ramach terenów oznaczonych sym-
bolami „U” dróg wewnćtrznych nie pokaza-
nych na rysunku planu na 10 m, 

d)  dla działek położonych przy drogach ozna-
czonych symbolami „KDD” i „KDL” oraz wy-
znaczanych dróg wewnćtrznych kąt położe-
nia granic działek w stosunku do pasa drogi 
ustala sić na 60°−90°, 

3)  w zakresie zasad modernizacji, rozbudowy  
i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej: 
a)  dopuszcza sić realizacjć sieci komunikacji we-

wnćtrznej na terenach własnych inwestora, 
b)  należy zapewnić odpowiednie zaplecze par-

kingowe na terenie własnym dla każdej nie-
ruchomoċci (minimalny wskaźnik – 1 miej-
sce parkingowe na 25 m2 powierzchni użyt-
kowej usług); 

§ 12. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami „1-R”, „2-R” i „3-R” ustala sić 
przeznaczenie rolnicze. 
1)  Dla terenów obowiązuje zakaz zabudowy tere-

nu, w tym zabudową zagrodową; 
2)  dopuszcza sić na terenie realizacjć sieci infra-

struktury technicznej. 

§ 13. Dla terenu oznaczonego na rysunku pla-
nu symbolem „1-RZ” ustala sić przeznaczenie na 
łąki i pastwiska. 
1)  Dla terenu obowiązuje zakaz zabudowy terenu, 

w tym zabudową zagrodową; 
2)  dopuszcza sić na terenie realizacjć sieci i urzą-

dzeĉ infrastruktury technicznej. 

§ 14. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem „1-ZP,US” ustala sić przeznacze-
nie na zieleĉ parkową oraz terenowe usługi sportu 
i rekreacji. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują nastćpujące ustalenia: 
1)  zakaz zabudowy kubaturowej; 

2)  dopuszcza sić: 
a)  ciągi spacerowe, obiekty małej architektury, 

ċcieżki rowerowe, 
b)  lokalizacjć sieci i urządzeĉ infrastruktury 

technicznej. 

§ 15. Dla terenu oznaczonego na rysunku pla-
nu symbolem „1-W” ustala sić przeznaczenie na 
zbiornik retencyjny wód opadowych. 

§ 16. Dla terenu oznaczonego na rysunku pla-
nu symbolem „1-WS” ustala sić przeznaczenie 
wody otwarte − rowy melioracyjne. 

§ 17. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami „1-IT” do „3-IT” ustala sić prze-
znaczenie na urządzenia i obiekty infrastruktury 
technicznej takie, jak: stacje transformatorowe, 
przepompownie ċcieków, separatory wód desz-
czowych, tereny selektywnej zbiórki odpadów itp. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują nastćpujące ustalenia: 
1)  dopuszcza sić zieleĉ urządzoną oraz obiekty 

małej architektury; 
2)  maksymalna wysokoċć nowych budynków nie 

może przekroczyć 7 m; 
3)  udział powierzchni biologicznie czynnej w sto-

sunku do powierzchni terenu nie może być 
mniejszy niż 0,1. 

§ 18. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem „1-KDL”, ustala sić przeznaczenie 
– teren drogi/ulicy lokalnej. 

2. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy 
i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej ustala sić: 
1)  szerokoċć w liniach rozgraniczających zgodnie 

z granicami władania; 
2)  w liniach rozgraniczających drogi należy w mia-

rć możliwoċci prowadzić wszelkie sieci infra-
struktury technicznej. 

§ 19. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami „1-KDD”, „2-KDD” i „3-KDD” usta-
la sić przeznaczenie – teren drogi/ulicy dojazdowej. 

2. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy 
i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej ustala sić: 
1)  szerokoċć drogi 1-KDD i 2-KDD w liniach roz-

graniczających min. 12 m; 
2)  w liniach rozgraniczających drogi należy w mia-

rć możliwoċci prowadzić wszelkie sieci infra-
struktury technicznej. 

§ 20. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami od „1-KDW” do „7-KDW”, ustala 
sić przeznaczenie – teren drogi wewnćtrznej. 

2. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy 
i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej ustala sić: 
1)  szerokoċć w liniach rozgraniczających min 10 m 

dla wydzielonych na rysunku planu dróg we-
wnćtrznych „1-KDW” do „7-KDW” i zakoĉczone 
placami manewrowymi; 

2)  w liniach rozgraniczających drogi należy 
w miarć możliwoċci prowadzić wszelkie sieci in-
frastruktury technicznej. 

§ 21. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami „1-KDWp” i „2-KDWp” ustala sić 
przeznaczenie – teren ciągu pieszo-jezdnego. 
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2. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy 
i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej ustala sić: 
1)  szerokoċć w liniach rozgraniczających min 4,5 m; 
2)  w liniach rozgraniczających drogi należy w mia-

rć możliwoċci prowadzić wszelkie sieci infra-
struktury technicznej. 

§ 22. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami „1-KDWg”, ustala sić przezna-
czenie – teren drogi transportu rolnego: szerokoċć 
zgodnie z granicami władania. 

§ 23. Teren oznaczony na rysunku planu sym-
bolem „1-IS” jest terenem zamknićtym. 

Rozdział 5 

Przepisy końcowe 

§ 24. Ustala sić stawkć procentową, o której 
mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca  

2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym: 
1)  dla terenów oznaczonych na rysunku planu 

symbolami „MN”, „U” w wysokoċci 10%; 
2)  dla pozostałych terenów w wysokoċci 1%. 

§ 25. Wykonanie uchwały powierza sić Burmi-
strzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie. 

§ 26. Uchwała wchodzi w życie po upływie  
30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzćdo-
wym Województwa Dolnoċląskiego. 
 
 

 
 
 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej: 
Adam Klimczak 
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Załącznik nr 1 do uchwały nr XLVI/423/10 
Rady Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie  
z dnia 13 lipca 2010 r. 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr XLVI/423/10 
Rady Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie  
z dnia 13 lipca 2010 r. 

 
ROZSTRZYGNIĆCIE W SPRAWIE SPOSOBU REALIZACJI ZAPISANYCH W ZMIANIE MIEJSCOWEGO 
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI WSZEMIŁOWCE, GMINA KĄTY WROCŁAW-
SKIE DLA TERENÓW W ZACHODNIEJ CZĆĊCI OBRĆBU WSZEMIŁOWICE-JURCZYCE, INWESTYCJI  
Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAĈ WŁASNYCH GMINY,  
                                              ORAZ ZASAD ICH FINANSOWANIA 

 
w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wszemiłowce, 

gmina Kąty Wrocławskie dla terenów w zachodniej czćċci obrćbu Wszemiłowice-Jurczyce, inwestycjami 
stanowiącymi zadania własne gminy bćdą: 
 drogi dojazdowe (projektowane) o łącznej długoċci ok. 1670 m, 
 sieć wodociągowa o łącznej długoċci ok. 1450 m, 
 sieć kanalizacyjna o łącznej długoċci ok. 1450 m.  

Przewiduje sić, że finansowanie tych zadaĉ odbywać sić bćdzie ze ċrodków Gminy, zgodnie z przyjćtym 
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 budowa lub 
przebudowa dróg publicznych spowodowana inwestycją niedrogową należy do inwestora tego przed-
sićwzićcia, a szczegółowe warunki budowy lub przebudowy dróg okreċla umowa mićdzy zarządcą drogi 
a inwestorem inwestycji niedrogowej. 
 
 
 
 

Załącznik nr 3 do uchwały nr XLVI/423/10 
Rady Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie  
z dnia 13 lipca 2010 r. 

 
ROZSTRZYGNIĆCIE W SPRAWIE UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wszemiłowce,  
gmina Kąty Wrocławskie, dla terenów w zachodniej czćċci obrćbu Wszemiłowice-Jurczyce 

Ze wzglćdu na brak nieuwzglćdnionych uwag wniesionych do projektu planu podczas wyłożenia  
do publicznego wglądu Rada Miejska w Katach Wrocławskich 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). 
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