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w kształceniu dorosłych, uchwała nr IV/35/03 Rady 
Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 23 paŎdziernika  
2003 roku w sprawie zmiany uchwały nr II/15/03 
Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 12 sierpnia  
2003 roku w sprawie zasad rozliczania tygodnio-
wego obowiņzkowego wymiaru godzin zajňń na-
uczycieli szkół, dla których ustalony plan zajňń jest 
róŐny w poszczególnych okresach roku szkolnego, 
zasad udzielania i rozmiaru zniŐek tygodniowego 
obowiņzkowego wymiaru godzin zajňń dydaktycz-
nych, wychowawczych i opiekuŊczych nauczycie-
lom zajmujņcym stanowiska kierownicze w szko-
łach i zasad zwalniania ich od obowiņzku realizacji 
tych zajňń oraz tygodniowego obowiņzkowego 
wymiaru godzin zajňń niektórych nauczycieli szkół  
i zasad zaliczania do wymiaru poszczególnych za-
jňń w kształceniu dorosłych oraz uchwała  
nr XXXIX/61/06 Rady Powiatu Wałbrzyskiego  
z dnia 21 sierpnia 2006 roku w sprawie zmiany 
uchwały nr II/15/03 Rady Powiatu Wałbrzyskiego  
z dnia 12 sierpnia 2003 roku w sprawie zasad rozli-
czania tygodniowego obowiņzkowego wymiaru 

godzin zajňń nauczycieli szkół, dla których ustalony 
plan zajňń jest róŐny w poszczególnych okresach 
roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru zniŐek 
tygodniowego obowiņzkowego wymiaru godzin 
zajňń dydaktycznych, wychowawczych i opiekuŊ-
czych nauczycielom zajmujņcym stanowiska kie-
rownicze w szkołach i zasad zwalniania ich od 
obowiņzku realizacji tych zajňń oraz tygodniowego 
obowiņzkowego wymiaru godzin zajňń niektórych 
nauczycieli szkół i zasad zaliczania do wymiaru 
poszczególnych zajňń w kształceniu dorosłych.  

§ 6. Wykonanie uchwały powierza siň Zarzņ-
dowi Powiatu Wałbrzyskiego.  

§ 7. Uchwała wchodzi w Őycie po upływie  
14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym 
Województwa DolnoŌlņskiego.  
 
 

Przewodniczņcy Rady Powiatu: 
Andrzej Lipiński

 
 
40 2 

 

403 
40 3 

UCHWAŁA NR 307/XXXVIII/09 
 RADY MIASTA NOWA RUDA 

 z dnia 25 listopada 2009 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego 
złoża „Słupiec-Dębówka” w granicach miasta Nowa Ruda 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorzņdzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 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 i Nr 116, poz. 1203, 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 Nr 48, poz. 327, 
Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008, Nr 180, 
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Nr 52, poz. 420),  
art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, 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 2007 r. Nr 127,  
poz. 880, z 2008 r. Nr 201, poz. 1237, Nr 199,  
poz. 1227, Nr 220, poz. 1413), oraz art. 53 ustawy 
z dnia 4 lutego 1994 roku Prawo geologiczne i gór-
nicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947, z 2006 r. 
Nr 133, poz. 934, Nr 170, poz. 1217, Nr 190,  
poz. 1399, Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 21,  
poz. 125, Nr 82, poz. 556, z 2008 r. Nr 138, poz. 865, 
Nr 154, poz. 958, Nr 199, poz. 1227, Nr 227,  
poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97), a takŐe  
w zwiņzku z uchwałņ nr 298/XXXVI/05 Rady Miej-
skiej w Nowej Rudzie z dnia 14 wrzeŌnia 2005 r.  
w sprawie przystņpienia do sporzņdzania miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla terenu górniczego złoŐa Słupiec-Dňbówka  
w Nowej Rudzie, po stwierdzeniu zgodnoŌci planu 
z ustaleniami studium uwarunkowaŊ i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Miej-
skiej Nowa Ruda Rada Miejska w Nowej Rudzie 
uchwala, co nastňpuje: 

Rozdział  1 

USTALENIA OGÓLNE 

§ 1. 1. Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego dla terenu górniczego Słupiec-
Dňbówka w granicach miasta Nowa Ruda, zwany 
dalej planem, obejmuje obszar o powierzchni oko-
ło 114 ha, połoŐony przy wschodniej granicy mia-
sta, w jego południowej czňŌci.  

2. Szczegółowy przebieg granic obszaru objň-
tego planem przedstawia rysunek planu w skali 
1:2000, stanowiņcy załņcznik nr 1 do niniejszej 
uchwały i bňdņcy jej integralnņ czňŌciņ.  

3. Załņcznikami niniejszej uchwały sņ:  
1) rysunek planu, o którym mowa w ust. 2 – za-

łņcznik nr 1,  
2) rozstrzygniňcie o sposobie rozpatrzenia uwag 

do projektu planu – załņcznik nr 2,  
3) rozstrzygniňcie o sposobie realizacji, zapisanych 

w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które naleŐņ do zadaŊ własnych 
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gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgod-
nie z przepisami o finansach publicznych – za-
łņcznik nr 3.  

4. Ilekroń w niniejszej uchwale jest mowa o:  
1)  budynkach – termin ten naleŐy rozumień zgod-

nie z definicjami zawartymi w przepisach o sta-
tystyce publicznej, w tym obejmujņcy takŐe wia-
ty;  

2)  drogach – naleŐy przez to rozumień zarówno 
drogi na terenie zabudowy, zdefiniowanym  
w rozporzņdzeniu Ministra Transportu i Gospo-
darki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpo-
wiadań drogi publiczne i ich usytuowanie  
(Dz. U. Nr 43, poz. 430) – czyli ulice, jak i poza 
tym terenem;  

3)  ekranie ziemnym – naleŐy przez to rozumień 
trwałņ i niepylņcņ budowlň ziemnņ, której 
głównym zadaniem jest ograniczenie szkodli-
wego oddziaływania kopalni, w szczególnoŌci  
w zakresie hałasu i emisji pyłów; podstawowym 
budulcem tej budowli jest nadkład pozyskiwany 
z obszarów, w zasiňgu których przeprowadzane 
sņ prace udostňpniajņce złoŐe „Słupiec-
Dňbówka” lub masy ziemne i skalne usuwane  
z ich dotychczasowych miejsc, w zwiņzku z re-
alizacjņ przez jednostki samorzņdu terytorialne-
go inwestycji celu publicznego;  

4)  kategorii terenu – naleŐy przez to rozumień 
przeznaczenie i sposoby zagospodarowania 
oznaczone na rysunku planu okreŌlonym sym-
bolem literowym i zdefiniowane w rozdziale II,  
a w odniesieniu do terenów dróg w rozdziale  
I w § 11;  

5)  nadkładzie – naleŐy przez to rozumień masy 
ziemne lub skalne usuwane albo przemieszcza-
ne w zwiņzku z wydobywaniem kopalin ze złóŐ 
wraz z ich przerabianiem;  

6)  nieuciņŐliwym obiekcie lub nieuciņŐliwej usłu-
dze lub nieuciņŐliwej działalnoŌci – naleŐy ro-
zumień takie, które w miejscu lokalizacji – a nie 
tylko poza granicami nieruchomoŌci – nie spo-
wodujņ naruszenia wymagaŊ, wynikajņcych  
z okreŌlonych w obowiņzujņcych przepisach 
standardów jakoŌci Ōrodowiska dla danych ty-
pów przeznaczenia obszarów i ich zagospoda-
rowania;  

7)  obiektach chronionych – naleŐy przez to rozu-
mień mieszkania oraz inne obiekty, dla których 
w przepisach ochrony Ōrodowiska ustalono 
standardy jakoŌci Ōrodowiska takie jak dla za-
budowy mieszkaniowej lub wyŐsze (np. szpitale, 
domy opieki społecznej, budynki zwiņzane ze 
stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzie-
Őy itp.);  

8)  rekultywacji – naleŐy przez to rozumień rekulty-
wacjň gruntów, zdefiniowanņ w ustawie z dnia 
3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych  
i leŌnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266,  
z póŎn. zm.);  

  9) terenie, zwanym zamiennie jednostkņ tereno-
wņ – naleŐy przez to rozumień obszar wyzna-
czony liniami rozgraniczajņcymi na rysunku 
planu,  
o danej kategorii przeznaczenia i okreŌlonych 
zasadach zagospodarowania, oznaczony od-

powiednim symbolem literowym lub cyfrowo-
literowym, z zastrzeŐeniem, Őe termin „teren” 
został zastosowany takŐe w nieco innym zna-
czeniu:  
a) w wyraŐeniu „teren górniczy” zaczerpniň-

tym z ustawy Prawo geologiczne i górnicze,  
b) w nawiņzaniu do przepisów o ochronie 

Ōrodowiska dotyczņcych dopuszczalnych 
pomiarów hałasu,  

c) w wyraŐeniu „rzeŎba terenu”,  
d) w wyraŐeniach „zagospodarowania tere-

nu”, „uŐytkowania terenu” lub „terenów 
podlegajņcych ochronie”, zaczerpniňtych  
z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym,  

e) w wyraŐeniu „tereny zabudowane”,  
f) w wyraŐeniu „powierzchnia terenu biolo-

gicznie czynna”, który naleŐy rozumień 
zgodnie z definicjņ zawartņ w przepisach 
prawa budowlanego;  

10) wierzchowinie ekranu ziemnego – naleŐy przez 
to rozumień górne wypłaszczenie tej budowli, 
przebiegajņce wzdłuŐ podłuŐnej jej osi;  

11) wysokoŌci – naleŐy przez to rozumień pionowņ 
odległoŌń od poziomu gruntu do najwyŐszego 
punktu obiektu; w przypadku obiektu usytu-
owanego na innym obiekcie jest to pionowa 
odległoŌń pomiňdzy najwyŐszymi punktami 
obu tych obiektów; w przypadku budynków 
wysokoŌń liczona jest zgodnie z przepisami 
prawa budowlanego;  

12) wysokoŌci bezwzglňdnej – naleŐy przez to ro-
zumień wysokoŌń nad poziomem morza;  

13) zabudowie – naleŐy przez to rozumień budy-
nek lub budynki, z zastrzeŐeniem, Őe ten ter-
min, zastosowany w wyraŐeniach frazeolo-
gicznych, które zostały zdefiniowane w usta-
wach lub wydanych na ich podstawie rozpo-
rzņdzeniach, zachowuje znaczenie nadane mu 
przez te definicje;  

14) zieleni ochronnej – naleŐy przez to rozumień 
zadrzewienie gruntu wykonane zgodnie ze 
sztukņ nasadzeŊ, właŌciwņ standardom sto-
sowanym jak przy zalesieniu: na odpowiednio 
przygotowanym gruncie, przy zastosowaniu 
właŌciwych gatunków drzew, gňstoŌci sadzo-
nek oraz etapowaniu nasadzeŊ w celu wyeli-
minowania ewentualnych ubytków.  

§ 2. 1. Na rysunku planu wystňpujņ nastňpujņ-
ce oznaczenia, umoŐliwiajņce lokalizacjň obowiņzu-
jņcych ustaleŊ planu:  
  1) granica obszaru objňtego planem; szczegóło-

wy przebieg tej granicy okreŌla linia rozgrani-
czajņca, o której dalej mowa w pkt 3, przebie-
gajņca wzdłuŐ wewnňtrznej krawňdzi linii, 
oznaczajņcej granicň obszaru planu; granica ta 
wraz z granicņ, o której mowa w pkt 2, okreŌla 
obszar, na którym obowiņzujņ ustalenia niniej-
szej uchwały;  

  2) granica obszaru objňtego planem przebiegajņ-
ca granicņ miasta Nowa Ruda; szczegółowy 
przebieg tej granicy okreŌla towarzyszņca jej 
linia rozgraniczajņca, o której dalej mowa  
w pkt 3; granica ta wraz z granicņ, o której 
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mowa w pkt 1, okreŌla obszar, na którym 
obowiņzujņ ustalenia niniejszej uchwały;  

  3) obowiņzujņca linia rozgraniczajņca tereny  
o róŐnym przeznaczeniu i zasadach zagospo-
darowania;  

  4) granice terenów górniczych: „Słupiec-
Dňbówka I” i „Dňbówka I”;  

  5) granice obszarów górniczych: „Słupiec-
Dňbówka I” i „Dňbówka I”;  

  6) granice złóŐ: „Słupiec-Dňbówka”, udokumen-
towanego w kategorii B+C2 i „Dňbówka”, 
udokumentowanego w kategorii C1+C2;  

  7) granica stref szkodliwego oddziaływania robót 
górniczych zakładu górniczego;  

  8) granica strefy „K” ochrony konserwatorskiej 
krajobrazu kulturowego;  

  9) granica strefy „OW” archeologicznej ochrony 
konserwatorskiej;  

10) nieprzekraczalna linia zabudowy;  
11) odcinki, w obrňbie których majņ znajdowań siň 

graniczne punkty podłuŐnych osi ekranów 
ziemnych;  

12) ciņg rowerowy;  
13) istniejņca linia elektroenergetyczna 110 kV 

wraz ze strefa ochronnņ;  
14) kategorie terenów o tym samym przeznacze-

niu i sposobach zagospodarowania oznaczone 
symbolami literowymi;  

15)  numery terenów, słuŐņce lokalizacji ustaleŊ 
niniejszej uchwały na rysunku planu.  
2. Za szczegółowy przebieg granic i linii ozna-

czonych liniami naleŐy przyjmowań:  
1) granice działek geodezyjnych na odcinkach, na 

których te granice i linie pokrywajņ siň (i sņ 
równoczeŌnie równoległe do linii oznaczonych 
na rysunku planu miejscowego),  

2) osie linii oznaczone na rysunku planu w innych 
przypadkach, niŐ wymienione w pkt 1.  

3. W przypadku granic i linii oznaczonych liniņ 
i dodatkowymi graficznymi oznaczeniami, takimi 
jak koła lub inne znaki i figury geometryczne, prze-
bieg granicy okreŌla wymieniona linia; zasadň 
okreŌlonņ w ust. 2 stosuje siň odpowiednio.  

4. W przypadku, gdy granicy i linii, o których 
mowa w ust. 3, towarzyszņ dwa lub wiňksza liczba 
róŐnych oznaczeŊ graficznych oznacza to, Őe ta 
linia stanowi granice odpowiednio dwóch lub 
wiňkszej liczby wydzieleŊ.  

5. Pozostałe, niewymienione w ust. 1, elemen-
ty rysunku planu miejscowego, majņ charakter 
informacyjny i nie sņ ustaleniami niniejszej uchwały.  

6. Symbole terenów składajņ siň z trzech na-
stňpujņcych członów:  
1) pierwszy człon tworzy litera „M”, wystňpujņca 

w symbolach wszystkich terenów na całym ob-
szarze planu;  

2) drugi człon tworzy liczba, bňdņca kolejnym nu-
merem porzņdkowym symbolu;  

3) trzeci człon tworzņ litery, okreŌlajņce kategorie 
terenów o danym przeznaczeniu i sposobie za-
gospodarowania.  

§ 3. 1. Na obszarze planu obowiņzujņ – w uzu-
pełnieniu innych regulacji niniejszej uchwały – 
ustalenia dotyczņce zasad ochrony i kształtowania 

ładu przestrzennego, wymienione w nastňpnych 
ustňpach.  

2. Lokalizacja i forma reklam nie moŐe wpro-
wadzań dysharmonii wizualnej w krajobrazie.  

3. Zakazuje siň ustawiania wolno stojņcych re-
klam o powierzchni przekraczajņcej 1 m2, a rekla-
my umieszczone na obiektach budowlanych, prze-
kraczajņce tň powierzchniň, mogņ informowań 
wyłņcznie o działalnoŌci prowadzonej na nieru-
chomoŌci, na której znajduje siň dany obiekt bu-
dowlany.  

§ 4. 1. Na obszarze planu obowiņzujņ ustalenia 
dotyczņce zasad ochrony Ōrodowiska i przyrody 
wymienione w nastňpnych ustňpach.  

2. Na obszarach, na których rzeŎba terenu  
i przebieg cieków wodnych wskazujņ na wystňpo-
wanie zagroŐenia lokalnymi wylewami lub podto-
pieniami, zakazuje siň wznoszenia budynków  
i dokonywania zmian zagospodarowania, które 
utrudniałyby spływ okresowych wezbraŊ, a w roz-
wiņzaniach przyjmowanych w innych inwestycjach 
nakazuje siň uwzglňdniań moŐliwoŌń wystņpienia 
takich zagroŐeŊ; dotyczy to w szczególnoŌci obsza-
rów sņsiadujņcych z potokiem Dzik.  

3. NaleŐy zapewniń dostňp do rowów dla słuŐb 
odpowiedzialnych za ich eksploatacjň. Dopuszcza 
siň zmianň przebiegu rowów, a takŐe ich przykrycie 
lub zarurowanie, pod warunkiem, Őe nie spowodu-
je to niepoŐņdanych zmian w stosunkach grunto-
wo-wodnych.  

4. Ewentualne uszkodzenia urzņdzeŊ meliora-
cyjnych dokonane w trakcie prowadzenia robót 
budowlanych lub innych robót ziemnych muszņ 
byń usuniňte przed ich zakoŊczeniem.  

5. Wszelkie powierzchnie niezabudowane  
i nieutwardzone, z wyjņtkiem naturalnych lub 
sztucznych wychodni skalnych, cieków wodnych 
oraz gruntów objňtych pracami górniczymi i bu-
dowlanymi, powinny byń pokryte roŌlinnoŌciņ o 
wysokiej zdolnoŌci ochrony gleb przed erozjņ.  

6. W zagospodarowaniu naleŐy wprowadziń 
niezbňdne zabezpieczenia przed erozjņ gruntu oraz 
przeciwdziałajņce powstawaniu lokalnych osuwisk.  

7. Ze wzglňdu na dopuszczalne poziomy hała-
su, o których mowa w przepisach o ochronie Ōro-
dowiska, do terenów zabudowy zagrodowej zalicza 
siň:  
1) tereny kategorii oznaczonej symbolem „MP”; 
2) zamieszkałe tereny kategorii oznaczonych sym-

bolami „PE(MP)”, „ZI(MP)” i „PI(MP)”.  
8. W zagospodarowaniu i uŐytkowaniu grun-

tów naleŐy stosowań rozwiņzania ograniczajņce 
rozprzestrzenianie siň zanieczyszczeŊ i przenikanie 
ich do Ōrodowiska gruntowo-wodnego i wód, w 
tym w wyniku niewłaŌciwie prowadzonej działal-
noŌci rolniczej oraz w wyniku nadzwyczajnych 
zagroŐeŊ Ōrodowiska, powodowanych w szczegól-
noŌci przez działalnoŌń górniczņ i ruch drogowy.  

9. W zagospodarowaniu naleŐy uwzglňdniń 
nakazy, zakazy i ograniczenia, wynikajņce z poło-
Őenia obszaru planu w strefie ochrony poŌredniej 
ujňń i Ŏródeł wody pitnej dla miasta Wrocławia, 
ustanowionej Decyzjņ Urzňdu Wojewódzkiego we 
Wrocławiu Wydziału Rolnictwa, LeŌnictwa i Skupu 
dla województwa i miasta Wrocławia znak: RLSgwl 
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053/17/74 z dnia 31 marca 1974 r., w tym w szcze-
gólnoŌci:  
1) zakaz lokalizacji nowych zakładów przemysło-

wych o wodochłonnym, bezzwrotnym procesie 
produkcji oraz zakładów przemysłowych wy-
twarzajņcych Ōcieki (szczególnie zakładów che-
micznych);  

2) dopuszcza siň lokalizacjň nowych lub rozbudo-
wň istniejņcych zakładów przemysłowych in-
nych niŐ wymienione w pkt 1, pod warunkiem 
zapewnienia im odpowiednich urzņdzeŊ do 
oczyszczania Ōcieków;  

3) zakaz opylania upraw i drzewostanu – w go-
spodarce rolnej i leŌnej – Ōrodkami chemiczny-
mi ochrony roŌlin przy pomocy samolotów.  

10. UciņŐliwoŌń dla Ōrodowiska istniejņcych  
i planowanych obiektów róŐnych funkcji nie moŐe 
powodowań obniŐenia standardów jakoŌci Ōrodo-
wiska, wymaganych przepisami odrňbnymi dla 
sņsiadujņcych obszarów, w szczególnoŌci miesz-
kaniowych.  

11. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 10, 
nie dotyczy obiektów, dla których – na mocy prze-
pisów o ochronie Ōrodowiska – moŐna wyznaczyń 
„obszary ograniczonego uŐytkowania”.  

12. Budynki z pomieszczeniami przeznaczo-
nymi na pobyt ludzi muszņ byń sytuowane poza 
zasiňgiem uciņŐliwoŌci okreŌlonych w przepisach o 
ochronie Ōrodowiska lub w ich zasiňgu, pod wa-
runkiem zastosowania w nich rozwiņzaŊ odpo-
wiednio ograniczajņcych te uciņŐliwoŌci; dotyczy 
to w szczególnoŌci uciņŐliwoŌci wywoływanych 
ruchem na drogach publicznych oraz wewnňtrz-
nych.  

13. W zagospodarowaniu naleŐy uwzglňdniań 
wymagania wynikajņce z przepisów w sprawie 
ochrony przeciwpoŐarowej, odnoszņce siň m.in. do 
zaopatrzenia w wodň, dróg poŐarowych, ich para-
metrów, iloŌci, rodzaju i sposobu rozmieszczenia 
zewnňtrznych hydrantów przeciwpoŐarowych na 
sieci wodociņgowej.  

14. Dopuszcza siň lokalizacjň nowych nadaw-
czych stacji radiowych i radiotelekomunikacyjnych, 
w tym dla telefonii komórkowej, tylko na terenach 
kategorii oznaczonych symbolami „PK” i „PE”,  
z zastrzeŐeniem, Őe ich szkodliwe oddziaływanie 
nie moŐe siňgań terenów przeznaczonych pod za-
budowň mieszkaniowņ i zagrodowņ.  

15. W odniesieniu do nadkładu, niewywoŐo-
nego poza obszar planu miejscowego, za zgodne z 
jego ustaleniami – w rozumieniu przepisów o od-
padach – uznaje siň uŐycie go w sposób zgodny z 
innymi regulacjami niniejszej uchwały:  
1) do rekultywacji terenów kategorii oznaczonej 

symbolem „PE”, na obszarach które zostanņ 
obsadzone lasem lub przekształcone w zbiornik 
wodny;  

2) do budowy dróg;  
3) do budowy lub wzmacniania wałów oraz skarp 

cieków wodnych i realizacji innych ustaleŊ ni-
niejszej uchwały na terenach innych kategorii 
niŐ oznaczone symbolem „PE”;  

4) do budowy ekranów ziemnych.  

§ 5. 1. Na obszarze planu obowiņzujņ ustalenia 
dotyczņce zasad ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej i krajo-

brazu kulturowego wymienione w nastňpnych 
ustňpach.  

2. W strefie „K” ochrony konserwatorskiej kra-
jobrazu kulturowego naleŐy:  
1) nawiņzywań formņ nowej zabudowy do lokalnej 

tradycji;  
2) pokrywań elewacje nowych budynków materia-

łem naturalnym, tj. materiałem kamiennym, ce-
głņ ceramicznņ, tynkiem lub drewnem, a dachy 
czerwonņ dachówkņ ceramicznņ lub czerwonņ 
dachówkņ cementowņ, a takŐe w tym kolorze 
blachodachówkņ lub papodachówkņ, lub w na-
turalnych kolorach gontem drewnianym lub 
łupkiem naturalnym;  

3) kryń symetrycznymi dachami, o jednakowym – 
w granicach nieruchomoŌci – nachyleniu głów-
nych połaci w przedziale od 40º do 50º. Dopusz-
cza siň pokrycie kaŐdego z budynków w inny 
sposób, maksymalnie do 20% powierzchni jego 
rzutu.  

3. Zakres ochrony w strefie „OW” archeolo-
gicznej ochrony konserwatorskiej obejmuje mogņ-
ce siň znajdowań w niej nieruchome zabytki arche-
ologiczne; prowadzenie ziemnych prac budowla-
nych w przypadku ich odkrycia winno byń poprze-
dzone ratowniczymi badaniami archeologicznymi.  

4. W trakcie prowadzenia prac ziemnych,  
w razie natrafienia na zabytki archeologiczne, nale-
Őy przerwań roboty, obszar zabezpieczyń i nie-
zwłocznie powiadomiń wojewódzkiego konserwa-
tora zabytków.  

5. Na obszarze planu nie zidentyfikowano 
dóbr kultury współczesnej, wymagajņcych objňcia 
ochronņ.  

§ 6. 1. Na obszarze planu obowiņzujņ ustalenia 
dotyczņce wymagaŊ, wynikajņcych z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych, wymienione 
w nastňpnych ustňpach i w innych regulacjach 
niniejszej uchwały, w tym w § 11.  

2. Ogrodzenia wzdłuŐ dróg publicznych naleŐy 
wykonywań wyłņcznie: z kamienia, z nietynkowa-
nej cegły, z pokrytego tynkiem muru, z prňtów lub 
siatek metalowych lub z drewna.  

3. Przekraczajņca 1,3 m wysokoŌci czňŌń ogro-
dzenia wzdłuŐ dróg publicznych musi byń aŐurowa, 
z przeŌwitami zajmujņcymi co najmniej 80% po-
wierzchni, z zastrzeŐeniem, Őe nie dotyczy to sytu-
acji, gdy ogrodzenie to stanowi równoczeŌnie mur 
oporowy podtrzymujņcy skarpň.  

4. Na terenach dróg publicznych dopuszcza 
siň lokalizacjň obiektów małej architektury, noŌni-
ków reklamowych oraz tymczasowych obiektów 
budowlanych dla usług handlu pod warunkiem, Őe 
nie bňdņ kolidowały z funkcjņ komunikacyjnņ  
i sieciami infrastruktury technicznej.  

5. W miarň moŐliwoŌci, w sposób nie kolidu-
jņcy z funkcjņ komunikacyjnņ, w pasach dróg pu-
blicznych naleŐy sadziń i pielňgnowań jedno lub 
dwustronne szpalery drzew.  

§ 7. 1. Na obszarze planu obowiņzujņ ustalenia 
dotyczņce parametrów i wskaŎników kształtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu wymie-
nione w nastňpnych ustňpach.  
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2. Lokalizacja nowych budynków na terenach, 
na których wyznaczono nieprzekraczalnņ liniň za-
budowy nie moŐe przekraczań tej linii.  

3. Maksymalna wysokoŌń nowych budynków:  
1) na terenach kategorii oznaczonych symbolami: 

„PK”, „PKK” i „PE” – nie wiňcej niŐ 15 m i nie 
wiňcej niŐ 5 kondygnacji nadziemnych;  

2) na terenach kategorii oznaczonej symbolem 
„MP” – nie wiňcej niŐ 11 m i nie wiňcej niŐ  
3 kondygnacje nadziemne, z zastrzeŐeniem, Őe 
górna kondygnacja w budynkach wyŐszych niŐ 
parterowe moŐe byń usytuowana wyłņcznie na 
poddaszu;  

3) na nie wymienionych w pkt 1 i 2 terenach, na 
których dopuszczono lokalizacjň budynków – 
nie wiňcej niŐ 7 m.  

4. Maksymalna wysokoŌń nowych budowli nie 
moŐe przekraczań, z zastrzeŐeniem ust. 5 i 6:  
1) na terenach kategorii oznaczonych symbolami: 

„PK”, „PKK”, „PE” i „PZ” – nie wiňcej niŐ 35 m;  
2) na terenach kategorii oznaczonej symbolem 

„MP” – nie wiňcej niŐ 9 m.  
5. Na terenach kategorii oznaczonej na rysun-

ku planu symbolem „PE” wysokoŌń budowli i ma-
szyn bezpoŌrednio zwiņzanych z wydobyciem  
i przeróbkņ kopalin moŐe byń wyŐsza od 35 m pod 
warunkiem, Őe górny punkt tych budowli lub ma-
szyn nie bňdzie przekraczań wiňcej niŐ o 7 m wyso-
koŌci najwyŐszego punktu gruntu naturalnego  
w granicach terenu.  

6. W odniesieniu do sposobu kształtowania  
i wysokoŌci ekranów ziemnych na terenach ozna-
czonych symbolami: „M1PZ”, „M2ZI” i „M3ZI” 
ustala siň:  
1  na terenie oznaczonym symbolem „M1PZ” 

podłuŐna oŌ ekranu ziemnego winna łņczyń dwa 
punkty, z których pierwszy znajduje siň we-
wnņtrz odcinka „a–b”, a drugi odcinka „c–d”;  

2) na terenie oznaczonym symbolem „M2ZI” po-
dłuŐna oŌ ekranu ziemnego winna łņczyń dwa 
punkty, z których pierwszy znajduje siň we-
wnņtrz odcinka „c–d”, a drugi odcinka „e–f”;  

3) na obszarze obejmujņcym tereny oznaczone 
symbolami „M3ZI”, „M1ZI(MP)” i „M2ZI(MP)” 
podłuŐna oŌ ekranu ziemnego winna łņczyń dwa 
punkty, z których pierwszy znajduje siň we-
wnņtrz odcinka „e–f”, a drugi odcinka „g–h”;  

4) wysokoŌń bezwzglňdna wierzchowiny ekranu 
ziemnego na terenie oznaczonym symbolem 
„M1PZ” nie moŐe byń niŐsza od 485 m n.p.m. 
na długoŌci 160 m;  

5) wysokoŌń bezwzglňdna wierzchowiny ekranu 
ziemnego na terenie oznaczonym symbolem 
„M2ZI” nie moŐe byń niŐsza niŐ 490 m n.p.m.;  

6) wysokoŌń bezwzglňdna wierzchowiny ekranu 
ziemnego, na obszarze obejmujņcym tereny 
oznaczone symbolami: „M3ZI”, „M1ZI(MP)”  
i „M2ZI(MP)”, nie moŐe byń niŐsza niŐ 515 m 
n.p.m.; na 80% długoŌci podłuŐnej osi tej bu-
dowli  

7) podłuŐne osie ekranów ziemnych, o których 
mowa w pkt 1–3 i 6, nie muszņ byń odcinkami 
linii prostej.  

7. WysokoŌń masztów, anten i innych urzņ-
dzeŊ ustawianych na budynkach nie moŐe prze-

kraczań 5 m, a masztów stanowiņcych odrňbne 
budowle nie moŐe przekraczań 30 m.  

8. Obiekty budowlane winny mień konstrukcjň 
odpornņ na wstrzņsy sejsmiczne i inne zagroŐenia 
wywołane ruchem zakładu górniczego; sposób 
finansowania tych zabezpieczeŊ zgodnie z przepi-
sami prawa geologicznego i górniczego.  

9. Nowa zabudowa na terenach kategorii 
oznaczonej symbolem „MP” powinna byń kryta 
symetrycznymi dachami, o jednakowym – w gra-
nicach nieruchomoŌci – nachyleniu głównych po-
łaci w przedziale od 40º do 50º; maksymalnie na 
20% powierzchni rzutu budynku dopuszcza siň 
pokrycie górnej powierzchni danego budynku  
w inny sposób.  

10. Ograniczenia, o których mowa w ust. 9, nie 
obowiņzujņ w odniesieniu do:  
1) wolno stojņcych kontenerów z urzņdzeniami 

technicznymi o powierzchni zabudowy nieprze-
kraczajņcej 4 m2 i wysokoŌci nie przekraczajņcej 
2,2 m;  

2) tymczasowych obiektów budowlanych lokali-
zowanych dla obsługi prac budowlanych lub 
dla organizacji imprez masowych.  

11. W przypadku lokalizacji budynków na 
wiňkszych spadkach lub na skarpach obowiņzuje 
stosowanie odpowiednich zabezpieczeŊ, chroniņ-
cych przed wystņpieniem katastrofy budowlanej.  

12. Obowiņzuje zakaz lokalizacji nowych bu-
dynków w odległoŌci mniejszej niŐ 5 m od najbliŐ-
szej zewnňtrznej krawňdzi koryta cieków i zbiorni-
ków powierzchniowych.  

13. Na obszarze planu dopuszcza siň realizacjň 
urzņdzeŊ budowlanych – w rozumieniu definicji 
zawartej w przepisach prawa budowlanego – wła-
Ōciwych dla okreŌlonego rodzaju przeznaczenia, 
zgodnych z regulacjami niniejszej uchwały.  

14. Powierzchnie pokryte nawierzchniami 
utwardzonymi lub zabudowane powinny mień 
sprawnie funkcjonujņce odwodnienie deszczowe.  

15. Odprowadzenie wód opadowych z dachów 
budynków nie powinno byń wyprowadzane bez-
poŌrednio na powierzchniň gruntu niezabezpie-
czonņ nawierzchniņ utwardzonņ.  

§ 8. Na obszarze planu obowiņzujņ regulacje – 
wynikajņce z odrňbnych przepisów – dotyczņce 
sposobów zagospodarowania wymienionych po-
niŐej terenów podlegajņcych ochronie:  
1) złoŐa „Słupiec-Dňbówka”;  
2) złoŐa „Dňbówka”;  
3) obszaru górniczego „Słupiec-Dňbówka I”;  
4) terenu górniczego „Słupiec-Dňbówka I”;  
5) obszaru górniczego „Dňbówka I”;  
6) terenu górniczego „Dňbówka I”.  

§ 9. 1. Na obszarze planu obowiņzujņ ustalenia 
dotyczņce szczegółowych zasad i warunków scala-
nia i podziału nieruchomoŌci wymienione w na-
stňpnych ustňpach.  

2. Obowiņzujņce linie rozgraniczajņce, o któ-
rych mowa w § 2 ust. 1 pkt 3, stanowiņ równocze-
Ōnie granice działek przewidzianych do wydziele-
nia, z zastrzeŐeniem ust. 3 i 4.  

3. Dopuszcza siň wydzielenie nowych granic 
działek:  
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1) dla obiektów komunikacji i infrastruktury tech-
nicznej;  

2) dla powiňkszenia innej działki połoŐonej w ob-
rňbie tej samej jednostki terenowej;  

3) po przeprowadzeniu rekultywacji na terenach 
kategorii oznaczonych symbolem „PE”;  

4) po zakoŊczeniu zwałowania i załoŐeniu zieleni 
ochronnej na terenie oznaczonym symbolem 
„M1ZI”;  

5) po wykonaniu ekranów ziemnych i załoŐeniu na 
nich zieleni ochronnej na terenach oznaczonych 
symbolami: „M1PZ”, „M2ZI” i „M3ZI”  

4. Na obszarze objňtym planem dopuszcza siň 
wydzielanie takŐe innych – niŐ okreŌlone w ust. 2  
i 3 – nowych granic nieruchomoŌci, przy uwzglňd-
nieniu nastňpujņcych zasad:  
1) nowy układ granic umoŐliwi obsługň kaŐdej 

nieruchomoŌci w zakresie infrastruktury tech-
nicznej i dostňpu do drogi publicznej;  

2) dopuszcza siň realizowanie obsługi i dostňpu,  
o których mowa w punkcie 1, poprzez drogi 
wewnňtrzne – w tym niewyznaczone na rysun-
ku planu – stanowiņce współwłasnoŌń wszyst-
kich właŌcicieli nieruchomoŌci, dla których ko-
rzystanie z nich jest konieczne; w przypadku 
dróg obsługujņcych wiňcej niŐ jednņ nierucho-
moŌń na terenach zabudowanych lub przewi-
dzianych w niniejszym planie pod zabudowň, 
szerokoŌń ich pasów drogowych nie powinna 
byń mniejsza niŐ 10 m;  

3) moŐliwe bňdzie zagospodarowanie terenu 
zgodne z innymi ustaleniami niniejszej uchwały;  

4) ustalenia pkt 2, dotyczņce dróg wewnňtrznych, 
odnoszņ siň zarówno do dróg, o których mowa 
w § 11 ust. 3, jak i tych, które nie zostały ozna-
czone na rysunku planu miejscowego;  

5) nie dopuszcza siň wydzielania działek:  
a) na terenach kategorii oznaczonej symbolem 

„MP”, o powierzchni mniejszej od 1500 m2,  
b) na terenach kategorii oznaczonych symbo-

lami: „PE (MP)”, „ZI(MP)” i „PI(MP)”,  
c) na terenach kategorii oznaczonej symbolem 

„PI”, o powierzchni mniejszej od 5000 m2,  
d) na terenach kategorii oznaczonej symbolem 

„PK”, o powierzchni mniejszej od 2000 m2,  
5. Dopuszcza siň dokonywanie scaleŊ grun-

tów.  

§ 10. 1. Na obszarze planu obowiņzujņ ustale-
nia dotyczņce szczególnych warunków zagospoda-
rowania terenów oraz ograniczeŊ w ich uŐytkowa-
niu okreŌlone w nastňpnych ustňpach.  

2. Obowiņzuje zakaz sytuowania nowych bu-
dynków na terenach kategorii oznaczonych sym-
bolami: „WS”, „R” i „ZL”.  

3. Na obszarze planu zakazuje siň w szczegól-
noŌci lokalizacji:  
1) obiektów usług pogrzebowych oraz obiektów 

handlowych o powierzchni sprzedaŐy przekra-
czajņcej 2000 m2;  

2) nowych obiektów produkcji rolnej na innych 
terenach niŐ kategorii oznaczonej symbolem 
„MP”.  

§ 11. 1. Na obszarze planu obowiņzujņ ustale-
nia dotyczņce zasad modernizacji, rozbudowy  

i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej wymienione w nastňpnych ustňpach.  

2. Tereny kategorii oznaczonych na rysunku 
planu symbolami: KDG i KDZ przeznacza siň na 
pasy dróg publicznych (istniejņcych i planowanych 
do modernizacji lub realizacji) – głównych (KDG) 
i zbiorczych (KDZ), dla których okreŌla siň nastňpu-
jņce ustalenia:  
1) ustala siň minimalne szerokoŌci pasów drogo-

wych dróg oznaczonych symbolami:  
a) „M1KDG” – 35 m,  
b) „M1KDZ”, „M2KDZ” i „M3KDZ” – 10 m;  

2) dopuszcza siň lokalizacjň infrastruktury tech-
nicznej w sposób niekolidujņcy z funkcjņ komu-
nikacyjnņ dróg;  

3) jezdnie dróg powinny mień utwardzonņ trwałņ 
nawierzchniň i sprawny system odprowadzania 
wód opadowych i roztopowych;  

4) zjazdy z dróg powinny byń organizowane  
w sposób niekolidujņcy z innymi ustaleniami 
niniejszej uchwały; zakazuje siň obsługi bezpo-
Ōredniej z drogi „M1KDG”;  

5) zjazdy, o których mowa w pkt 4, mogņ byń zor-
ganizowane za zgodņ i na warunkach okreŌlo-
nych przez właŌciwych zarzņdców;  

6) droga oznaczona symbolem „M1KDG” stanowi 
fragment planowanego przebiegu obwodnicy 
relacji: Wałbrzych – Głuszyca – Ludwikowice 
Kłodzkie – Nowa Ruda – Gorzuchów – Kłodzko, 
w ciņgu drogi wojewódzkiej nr 381;  

7) pod drogņ oznaczonņ symbolem „M1KDG” 
naleŐy zapewniń przejazdy istniejņcej linii kole-
jowej i istniejņcej drogi powiatowej nr 3312D 
oraz ŌcieŐek rowerowych, a takŐe przepusty dla 
przejŌń pieszych i cieków wodnych;  

8) drogi oznaczone symbolami: „M1KDZ”, 
„M2KDZ” i „M3KDZ” stanowi fragment drogi 
powiatowej nr 3312D relacji: Wolibórz – Dziko-
wiec – Nowa Ruda (Słupiec).  

3. Tereny kategorii oznaczonych na rysunku 
planu symbolami KDW – na którņ składajņ siň te-
reny oznaczone numerami porzņdkowymi 1−3 − 
przeznacza siň na pasy dróg wewnňtrznych, dla 
których okreŌla siň nastňpujņce ustalenia:  
1) ustala siň minimalnņ szerokoŌń pasów drogo-

wych dróg – 10 m;  
2) dopuszcza siň lokalizacjň infrastruktury tech-

nicznej, w sposób niekolidujņcy z funkcjņ ko-
munikacyjnņ dróg;  

3) jezdnie dróg powinny mień utwardzonņ na-
wierzchniň i sprawny system odprowadzania 
wód opadowych i roztopowych;  

4) zjazdy z dróg mogņ byń zorganizowane za zgo-
dņ i na warunkach okreŌlonych przez właŌci-
wych zarzņdców.  

4. Na terenach kategorii oznaczonej symbo-
lem „MP”, w granicach poszczególnych nieru-
chomoŌci, naleŐy przewidzień lokalizacjň niezbňd-
nej iloŌci miejsc postojowych dla pojazdów samo-
chodowych. Miejsca postojowe mogņ byń realizo-
wane jako terenowe i w obiektach budowlanych. 
Ustala siň, Őe na jedno nowe mieszkanie powinny 
przypadań co najmniej dwa miejsca postojowe.  
W odniesieniu do powierzchni uŐytkowej (w bu-
dynkach) słuŐņcej prowadzeniu działalnoŌci go-
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spodarczej okreŌla siň nastňpujņce minimalne ilo-
Ōci miejsc postojowych:  
1) o powierzchni od 6 m2 do 20 m2 – 1 miejsce 

postojowe;  
2) o powierzchni powyŐej 20 m2, nie wiňcej jednak 

niŐ 50 m2 – 2 miejsca postojowe;  
3) o powierzchni powyŐej 50 m2 – po jednym 

miejscu postojowym za kaŐde rozpoczňte 50 m2 
i dodatkowo dwa miejsca postojowe.  

5. Na terenach kategorii oznaczonych symbo-
lami: „P” i „PK”, w granicach poszczególnych nie-
ruchomoŌci, naleŐy przewidzień lokalizacjň nie-
zbňdnej iloŌci miejsc postojowych dla pojazdów 
samochodowych. Miejsca postojowe mogņ byń 
realizowane jako terenowe i w obiektach budow-
lanych. Ustala siň, Őe na 3 miejsca pracy powinno 
przypadań co najmniej jedno miejsce postojowe.  

6. Lokalizacjň miejsc postojowych, o których 
mowa w ust. 4 i 5, dopuszcza siň na innych nieru-
chomoŌciach na obszarze planu, na których niniej-
szy plan to przewiduje, z wyjņtkiem terenów dróg 
publicznych oznaczonych na rysunku planu – za 
zgodņ ich właŌcicieli i w odległoŌci nie wiňkszej niŐ 
200 m od obiektu, który te miejsca majņ obsługi-
wań.  

7. W granicach linii rozgraniczajņcej drogi 
zbiorczej oznaczonej symbolem „KDZ” dopuszcza 
siň lokalizacjň ŌcieŐki rowerowej po zachodniej 
stronie jezdni.  

8. Tereny kategorii oznaczonej na rysunku 
planu symbolem KK – na którņ składajņ siň tereny 
oznaczone numerami porzņdkowymi 1–2 – prze-
znacza siň dla linii, obiektów i urzņdzeŊ kolejo-
wych.  

9. Na terenach, o których mowa w ust. 8, pod 
warunkiem Őe nie bňdzie to kolidowało z ruchem 
na linii kolejowej, dopuszcza siň:  
1) lokalizowanie funkcji, obiektów i urzņdzeŊ to-

warzyszņcych zagospodarowaniu, o którym 
mowa w ust. 8;  

2) przeprowadzenie sieci infrastruktury technicznej 
oraz lokalizacjň obiektów i urzņdzeŊ towarzy-
szņcych tym sieciom;  

3) lokalizowanie przejŌń lub przepustów pod liniņ 
kolejowņ, a takŐe skrzyŐowaŊ tej linii z drogami 
i ciņgami pieszymi w jednym lub w róŐnych po-
ziomach.  

10. W zakresie lokalizacji sieci, obiektów  
i urzņdzeŊ infrastruktury technicznej obowiņzujņ 
nastňpujņce ustalenia:  
1) nowe liniowe elementy infrastruktury technicz-

nej mogņ byń realizowane w pasach dróg pu-
blicznych, pod warunkiem Őe nie bňdņ kolido-
wały z ich funkcjami komunikacyjnymi; zakazuje 
siň lokalizacji nowych liniowych elementów in-
frastruktury technicznej niezwiņzanych z po-
trzebami zarzņdzania drogami lub potrzebami 
ruchu drogowego w liniach rozgraniczajņcych 
drogi „M1KDG” wzdłuŐ jej przebiegu;  

2) jeŐeli umoŐliwiajņ to warunki, urzņdzenia towa-
rzyszņce sieciom infrastruktury technicznej 
moŐna lokalizowań na terenach wymienionych 
w pkt 1;  

3) dopuszcza siň lokalizowanie nowych sieci  
i urzņdzeŊ infrastruktury technicznej na innych 
niŐ wymienione w pkt. 1 terenach w sposób 

okreŌlony w rozdziale II; nie dotyczy terenów 
kategorii oznaczonej symbolem „ZL”;  

4) nowe liniowe elementy infrastruktury technicz-
nej, na terenach kategorii oznaczonej symbo-
lem „MP”, naleŐy realizowań jako podziemne; 
dopuszcza siň w tym zakresie odstňpstwa dla 
realizacji przyłņczy do budynków od istniejņ-
cych sieci napowietrznych;  

5) urzņdzenia infrastruktury technicznej towarzy-
szņce elementom liniowym mogņ byń lokalizo-
wane zarówno jako podziemne i jako nadziem-
ne, w tym w zaleŐnoŌci od uwarunkowaŊ tech-
nicznych - jako wolnostojņce lub wbudowane  
w inne obiekty;  

6) przy projektowaniu nowych inwestycji naleŐy – 
w miarň moŐliwoŌci – unikań kolizji z istniejņ-
cymi elementami infrastruktury technicznej; w 
przypadku nieuniknionej kolizji projektowanego 
zagospodarowania z tymi elementami naleŐy je 
przenieŌń lub odpowiednio zmodyfikowań, przy 
uwzglňdnieniu wystňpujņcych uwarunkowaŊ;  

7) sposób zagospodarowania terenu powinien 
umoŐliwiń odpowiednim słuŐbom dostňp do 
sieci i urzņdzeŊ infrastruktury technicznej.  

11. W odniesieniu do istniejņcej linii elektro-
energetycznej 110 kV dopuszcza siň:  
1) zmianň przebiegu linii, w wyniku której jej oŌ 

znajdzie siň nie bliŐej niŐ 20 m od linii rozgrani-
czajņcej terenu „M1KDG”;  

2) skablowanie linii na czňŌci lub na całym odcin-
ku przebiegajņcym przez obszar planu.  

12. Zakazuje siň sadzenia drzew i krzewów nad 
urzņdzeniami podziemnymi bez uzgodnienia  
z właŌcicielami tych urzņdzeŊ.  

13. Obsługň obszaru objňtego planem w za-
kresie infrastruktury technicznej okreŌla siň nastň-
pujņco:  
1) zaopatrzenie w wodň terenów kategorii ozna-

czonej symbolem „MP” powinno siň odbywań 
poprzez podłņczenie do komunalnej sieci wo-
dociņgowej;  

2) zaopatrzenie w wodň terenów niewymienio-
nych w pkt 1 moŐe siň odbywań poprzez podłņ-
czenie do komunalnej sieci wodociņgowej lub  
z indywidualnych ujňń wody;  

3) Ōcieki bytowe powinny byń kierowane do ko-
munalnej sieci kanalizacji sanitarnej lub indy-
widualnych bņdŎ grupowych biologicznych 
oczyszczalni Ōcieków; na terenach wyposaŐo-
nych w kanalizacjň sanitarnņ wszystkie obiekty, 
w których mogņ powstawań Ōcieki bytowe, po-
winny byń niezwłocznie podłņczone do tej kana-
lizacji;  

4) jeŐeli na obszarze planu bňdņ wytwarzane Ōcieki 
inne niŐ bytowe, naleŐy je odprowadzań do sie-
ci, o których mowa w pkt 3, po odpowiednim 
oczyszczeniu i na warunkach uzgodnionych  
z właŌcicielami sieci lub poddawań odpowied-
niemu oczyszczeniu; zasady postňpowania ze 
zbieranymi wodami opadowymi i roztopowymi 
niezanieczyszczonymi innymi rodzajami Ōcie-
ków reguluje pkt 6;  

5) wszelkie drogi, place, parkingi, dojazdy  
o utwardzonej nawierzchni winny byń wyposa-
Őone w systemy odprowadzania wód opado-
wych i roztopowych oraz urzņdzenia do separa-
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cji substancji ropopochodnych; dotyczy takŐe 
placów manewrowych i technologicznych na 
obszarach przeznaczonych na cele działalnoŌci 
gospodarczej; w przypadku zastosowania na-
wierzchni czňŌciowo utwardzonych („aŐuro-
wych”) naleŐy odpowiednio zabezpieczyń Ōro-
dowisko gruntowo-wodne przed infiltracjņ za-
nieczyszczeŊ;  

  6) wody opadowe i roztopowe, o których mowa 
w pkt 5, przed zrzutem do cieków powierzch-
niowych i gruntu winny byń w razie potrzeby 
odpowiednio podczyszczane; moŐe to byń re-
alizowane na obszarze planu lub poza jego 
granicami;  

  7) zaopatrzenie w energiň elektrycznņ powinno 
siň odbywań sieciņ Ōredniego lub niskiego na-
piňcia, odpowiednio do potrzeb;  

  8) zaopatrzenie w gaz powinno siň odbywań sie-
ciņ gazociņgów niskiego i Ōredniego ciŌnienia, 
odpowiednio do potrzeb;  

  9) do celów grzewczych nie dopuszcza siň sto-
sowania technologii i paliw powodujņcych du-
Őe zanieczyszczenie atmosfery, w tym nowa 
zabudowa mieszkaniowa i zagrodowa musi 
byń wyposaŐona w ekologiczne Ŏródła energii 
takie jak np. gaz, energia elektryczna, olej opa-
łowy, instalacje solarne lub inne odnawialne 
Ŏródła;  

10) telefonizacja powinna siň odbywań poprzez 
podłņczenie do dostňpnych systemów;  

11) zbieranie odpadów komunalnych powinno siň 
odbywań zgodnie z obowiņzujņcymi regula-
cjami prawnymi – powszechnymi i miejsco-
wymi; w szczególnoŌci wszystkie nieruchomo-
Ōci, na obszarze których mogņ byń wytwarzane 
ww. odpady, winny byń wyposaŐone w urzņ-
dzenia słuŐņce do zbierania odpadów; urzņ-
dzenia te naleŐy utrzymywań w odpowiednim 
stanie sanitarnym i lokalizowań w miejscach 
zabezpieczajņcych przed infiltracjņ odcieków 
do gruntu; naleŐy teŐ zapewniń urzņdzenia 
umoŐliwiajņce zbieranie odpadów w sposób 
selektywny.  

§ 12. 1. Na obszarze planu obowiņzujņ ustale-
nia dotyczņce sposobów i terminów tymczasowe-
go zagospodarowania, urzņdzenia i uŐytkowania 
terenów wymienione w ustňpie 2.  

2. Tymczasowym sposobem zagospodarowa-
nia terenów kategorii oznaczonych symbolem „ZI” 

jest zwałowanie i składowanie nadkładu, w wyniku 
którego naleŐy docelowo utworzyń ekran ziemny.  

§ 13. Na obszarze planu obowiņzuje 30% 
stawka procentowa stanowiņca podstawň do okre-
Ōlania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 usta-
wy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym.  

§ 14. 1. Na obszarze planu miejscowego obo-
wiņzujņ ustalenia dotyczņce rekultywacji, wymie-
nione w nastňpnych ustňpach.  

2. Ustala siň leŌny jak i wodny kierunek rekul-
tywacji terenów oznaczonych symbolami „M1PE” 
i „M2PE”.  

3. Prace rekultywacyjne na terenach, o których 
mowa w ust. 2, powinny byń prowadzone w miarň, 
gdy grunty te stajņ siň zbňdne całkowicie, czňŌcio-
wo lub na okreŌlony czas do prowadzenia działal-
noŌci przemysłowej; winno to byń odpowiednio 
uwzglňdnione w planach ruchu i projekcie zago-
spodarowania złoŐa, o których mowa w przepisach 
prawa geologicznego i górniczego.  

§ 15. 1. Na obszarze planu miejscowego obo-
wiņzujņ ustalenia wymienione w nastňpnych ustň-
pach, które wynikajņ z:  
1) Koncesji nr 21/95 z dnia 21.06.1995 r., odnoszņ-

cej siň do eksploatacji złoŐa „Słupiec-
Dňbówka”;  

2) Koncesji nr 9/94 z dnia 30.08.1994 r., uzupełnio-
nej decyzjņ Wojewody Wałbrzyskiego nr 47/96  
z dnia 13.02.1996, zmienionej decyzjami Mar-
szałka Województwa DolnoŌlņskiego: nr 1/2009 
z dnia 22.01.2009 r. i nr 18/2009 z dnia 
07.04.2009 r., oraz prostujņcym oczywistņ po-
myłkň postanowieniem nr 6/2009 z dnia 
08.06.2009 r., odnoszņcych siň do eksploatacji 
złoŐa „Dňbówka”.  

2. Dla prowadzenia działalnoŌci, polegajņcej 
na wydobywaniu kopalin ze złoŐa gabra „Słupiec-
Dňbówka”, obowiņzujņ okreŌlone na rysunku pla-
nu miejscowego – zgodnie z koncesjņ – granice: 
terenu górniczego i obszaru górniczego, o których 
mowa w ust. 3 i 4 oraz udokumentowanego zasiň-
gu tego złoŐa.  

3. Granice terenu górniczego „Słupiec-
Dňbówka I” wyznaczajņ współrzňdne punktów 
załamania zawarte w Tabeli nr 1: 

 
 
 

Numer punktu  B  L 
 16(poza obszarem planu miejscowego)  50o 33’ 15’’ 654  16o 35’ 07’’ 459 

 17  50o 32’ 49’’ 307  16o 33’ 49’’ 283 
 18  50o 33’ 09’’ 837  16o 33’ 26’’ 781 
 10  50o 33’ 14’’ 482  16o 33’ 11’’ 021 
 11  50o 33’ 33’’ 292  16o 33’ 16’’ 562 

 12(poza obszarem planu miejscowego)  50o 34’ 04’’ 981  16o 33’ 53’’ 376 
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4. Granice obszaru górniczego „Słupiec-Dňbówka I” wyznaczajņ współrzňdne punktów załamania 
zawarte w Tabeli nr 2: 

 
Numer punktu  B  L 

 7 (poza obszarem planu miejscowego)  50o 33’ 17’’ 997  16o 34’ 42’’ 154 
 8  50o 33’ 02’’ 031  16o 33’ 53’’ 673 
 9  50o 33’ 17’’ 551  16o 33’ 37’’ 889 
 1  50o 33’ 19’’ 646  16o 33’ 29’’ 247 
 2  50o 33’ 28’’ 839  16o 33’ 30’’ 444 
 3  50o 33’ 34’’ 376  16o 33’ 32’’ 463 

 4(poza obszarem planu miejscowego)  50o 33’ 55’’ 145  16o 33’ 56’’ 194 
 
5. Dla prowadzenia działalnoŌci, polegajņcej na wydobywaniu kopalin ze złoŐa gabra–diabazu „Dň-

bów-ka”, obowiņzujņ okreŌlone na rysunku planu miejscowego – zgodnie z koncesjņ – granice: terenu 
górniczego i obszaru górniczego, o których mowa w ust. 6 i 7 oraz udokumentowanego zasiňgu tego 
złoŐa.  

6. Granice terenu górniczego „Dňbówka I” wyznaczajņ współrzňdne punktów załamania zawarte 
w Tabeli nr 3: 

 

Numer punktu  X  Y 
 9  5502330  3695748 

 10  5502500  3695712 
 11  5502640  3695704 
 12  5502764  3695690 

7. Granice obszaru górniczego „Dňbówka I” wyznaczajņ współrzňdne punktów załamania zawarte 
w Tabeli nr 4: 

Numer punktu  X  Y 
 12  5502548  3696026 
 13  5502644  3695892 

 
8. Zakazuje siň podejmowania eksploatacji 

kopalin ze złoŐa „Słupiec-Dňbówka” poza grani-
cami terenów kategorii oznaczonej symbolem 
„PE”  

9. Zakazuje siň podejmowania eksploatacji 
kopalin ze złoŐa „Dňbówka”, które w całoŌci –  
w granicach planu – obejmuje siň filarem ochron-
nym.  

10. W celu wyeliminowania przekroczeŊ norm 
dopuszczalnych stňŐeŊ pyłów poza granicami wła-
snoŌci kopalni naleŐy przedsiňwziņń odpowiednie 
Ōrodki techniczne, ograniczajņce emisjň pyłów.  

11. DziałalnoŌń eksploatacyjna nie moŐe po-
wodowań przekroczenia – okreŌlonej na rysunku 
planu – granicy stref szkodliwego oddziaływania 
robót górniczych zakładu górniczego:  
1) powietrznej fali uderzeniowej;  
2) szkodliwych drgaŊ sejsmicznych;  
3) rozrzutu odłamków skalnych.  

12. Na kaŐdym etapie wydobywania kopalin 
naleŐy tak dostosowań technologie prowadzenia 
robót strzałowych, aby zamieszkała zabudowa 
znajdowała siň zawsze poza zasiňgami powietrznej 
fali uderzeniowej, szkodliwych drgaŊ sejsmicznych 
i rozrzutu odłamków skalnych oraz przy uwzglňd-
nieniu ograniczeŊ wynikajņcych z ust. 11.  

13. UciņŐliwoŌci – inne niŐ wymienione  
w ust. 11 – powodowane przez działalnoŌń prowa-
dzonņ na terenach kategorii oznaczonych symbo-
lami „PE”, „PK” i „PZ”, nie mogņ przekraczań 
standardów jakoŌci Ōrodowiska poza obszarem, do 
którego przedsiňbiorca posiada tytuł prawny.  

14. NaleŐy stosowań technologie wydobycia  
i przeróbki surowca skalnego, prowadzņce do 
zmniejszenia zasiňgu szkodliwego oddziaływania 
kopalni i zakładu przeróbczego.  

15. NaleŐy uwzglňdniań wymogi ochrony 
przeciwpoŐarowej, w szczególnoŌci w zakresie 
dojazdów poŐarowych oraz zaopatrzenia w wodň.  

16. Dla ograniczenia szkodliwego oddziaływa-
nia kopalni naleŐy w szczególnoŌci:  
1) zapewniń skuteczny system zbierania wód opa-

dowych i roztopowych z obszarów objňtych 
pracami górniczymi, przerabianiem materiału 
skalnego, zwałowaniem i składowaniem nad-
kładu;  

2) zapewniń odpowiednie podczyszczanie wód 
opadowych i roztopowych zbieranych przez 
system, o którym mowa w pkt 1, o parametrach 
okreŌlonych w pozwoleniu wodnoprawnym;  

3) wprowadzań zieleŊ ochronnņ na ukształtowane 
docelowo powierzchnie zwałowisk i składowisk 
nadkładu oraz ekranów ziemnych.  

17. Ustalenia ust. 10–16 odnoszņ siň odpo-
wiednio do wystňpujņcych na obszarze niniejszego 
planu szkodliwych skutków działalnoŌci górniczej, 
prowadzonej na złoŐu „Dňbówka” poza granicami 
niniejsze-go planu.  

18. Obszary udokumentowanych, a niewyeks-
ploatowanych złóŐ „Słupiec-Dňbówka” oraz „Dň-
bówka”, winny byń chronione poprzez ogranicza-
nie wprowadzania nowego zainwestowania – nie-
słuŐņcego wydobywaniu kopalin z tych złóŐ.  
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Rozdział  2 

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE, W TYM DOTYCZĄCE 
PRZEZNACZENIA TERENÓW INNYCH NIŻ DROGI 

§ 16. 1. Teren oznaczony na rysunku planu 
symbolem M1P – kategorii oznaczonej symbolem 
P – przeznacza siň dla lokalizacji obiektów słuŐņ-
cych prowadzeniu działalnoŌci gospodarczej: usłu-
gowej, usługowo-produkcyjnej, naprawczej, a tak-
Őe magazynowej (w tym hurtownie i składy), wy-
twórczej i przetwórczej (przemysł i rzemiosło pro-
dukcyjne), z zastrzeŐeniem ust. 2.  

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, zakazu-
je siň lokalizacji obiektów chronionych.  

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, z za-
strzeŐeniem ust. 4, dopuszcza siň:  
1) lokalizacjň usług niekomercyjnych;  
2) zieleŊ urzņdzonņ i ochronnņ oraz elementy ma-

łej architektury;  
3) poszerzanie dróg publicznych oraz przeprowa-

dzenie dróg wewnňtrznych, według zasad okre-
Ōlonych w § 9 ust. 4 pkt 2 oraz ciņgów pieszych  
i rowerowych;  

4) budowň garaŐy, przy uwzglňdnieniu ograniczeŊ 
okreŌlonych w ust. 7, oraz lokalizowanie miejsc 
postojowych dla pojazdów samochodowych  
i rowerów;  

5) przeprowadzanie sieci infrastruktury technicznej 
oraz lokalizacjň obiektów i urzņdzeŊ towarzy-
szņcych tym sieciom w sposób okreŌlony  
w § 11.  

4. UŐytkowanie, o którym mowa w ust. 3 pkt 
3–5, nie powinno zajņń łņcznie wiňcej niŐ 50% po-
wierzchni terenu.  

5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, po-
wierzchnia terenu biologicznie czynna na obszarze 
nieruchomoŌci (w granicach jednostki terenowej) 
nie moŐe wynosiń mniej niŐ 15% jej powierzchni.  

6. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, udział 
gruntów zajňtych przez budynki nie moŐe przekro-
czyń 60% powierzchni nieruchomoŌci.  

7. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, zakazu-
je siň realizacji garaŐy w budynkach o powierzchni 
zabudowy nieprzekraczajņcej 80 m2.  

§ 17. 1. Teren oznaczony na rysunku planu 
symbolem M1PK – kategorii oznaczonej symbolem 
PK – przeznacza siň dla lokalizacji obiektów zaple-
cza techniczno-administracyjnego kopalni oraz 
bocznicy kolejowej, oraz dla lokalizacji innych 
obiektów słuŐņcych prowadzeniu działalnoŌci go-
spodarczej: usługowej, usługowo-produkcyjnej, 
naprawczej, a takŐe magazynowej (w tym hurtow-
nie i składy), wytwórczej i przetwórczej (przemysł  
i rzemiosło produkcyjne), z zastrzeŐeniem ust. 2.  

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, zakazu-
je siň lokalizacji obiektów chronionych.  

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, z za-
strzeŐeniem ust. 4, dopuszcza siň:  
1) lokalizacjň usług niekomercyjnych;  
2) zieleŊ urzņdzonņ i ochronnņ oraz elementy ma-

łej architektury;  
3) poszerzanie dróg publicznych oraz przeprowa-

dzenie dróg wewnňtrznych, według zasad okre-
Ōlonych w § 9 ust. 4 pkt 2 oraz ciņgów pieszych  
i rowerowych;  

4) budowň garaŐy, przy uwzglňdnieniu ograniczeŊ 
okreŌlonych w ust. 7, oraz lokalizowanie miejsc 
postojowych dla pojazdów samochodowych  
i rowerów;  

5) przeprowadzanie sieci infrastruktury technicznej 
oraz lokalizacjň obiektów i urzņdzeŊ towarzy-
szņcych tym sieciom, w tym dla systemu zbie-
rania i podczyszczania wód opadowych i rozto-
powych z obszarów objňtych pracami górni-
czymi, w sposób okreŌlony w § 11,  

4. UŐytkowanie, o którym mowa w ust. 3  
pkt 3-5, nie powinno zajņń łņcznie wiňcej niŐ 50% 
powierzchni terenu.  

5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, po-
wierzchnia terenu biologicznie czynna na obszarze 
nieruchomoŌci (w granicach jednostki terenowej) 
nie moŐe wynosiń mniej niŐ 5% jej powierzchni.  

6. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, udział 
gruntów zajňtych przez budynki nie moŐe przekro-
czyń 40% powierzchni nieruchomoŌci.  

7. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, zakazu-
je siň realizacji garaŐy w budynkach o powierzchni 
zabudowy nieprzekraczajņcej 80 m2.  

§ 18. 1. Teren oznaczony na rysunku planu 
symbolem M1PKK – kategorii oznaczonej symbo-
lem PKK – przeznacza siň dla lokalizacji obiektów 
zaplecza techniczno-administracyjnego kopalni 
oraz bocznicy kolejowej, a takŐe dla zieleni 
ochronnej.  

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, z za-
strzeŐeniem ust. 3, dopuszcza siň:  
1) zieleŊ urzņdzonņ oraz elementy małej architek-

tury;  
2) poszerzanie dróg publicznych oraz przeprowa-

dzenie dróg wewnňtrznych, według zasad okre-
Ōlonych w § 9 ust. 4 pkt 2 oraz ciņgów pieszych  
i rowerowych;  

3) budowň garaŐy, przy uwzglňdnieniu ograniczeŊ 
okreŌlonych w ust. 6, oraz lokalizowanie miejsc 
postojowych dla pojazdów samochodowych i 
rowerów;  

4) przeprowadzanie sieci infrastruktury technicznej 
oraz lokalizacjň obiektów i urzņdzeŊ towarzy-
szņcych tym sieciom, w tym dla systemu zbie-
rania i podczyszczania wód opadowych i rozto-
powych z obszarów objňtych pracami górni-
czymi, w sposób okreŌlony w § 11.  

3. UŐytkowanie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 
i 3, nie powinno zajņń łņcznie wiňcej niŐ 50% po-
wierzchni terenu.  

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, po-
wierzchnia terenu biologicznie czynna na obszarze 
nieruchomoŌci (w granicach jednostki terenowej) 
nie moŐe wynosiń mniej niŐ 5% jej powierzchni.  

5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, udział 
gruntów zajňtych przez budynki nie moŐe przekro-
czyń 20% powierzchni nieruchomoŌci.  

6. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, zakazu-
je siň realizacji garaŐy w budynkach o powierzchni 
zabudowy nieprzekraczajņcej 80 m2.  

§ 19. 1. Tereny kategorii oznaczonej na rysun-
ku planu symbolem PE przeznacza siň dla odkryw-
kowej eksploatacji kopalin. Przewiduje siň tu loka-
lizacjň obiektów i urzņdzeŊ zwiņzanych z pracami 
górniczymi oraz rekultywacjņ wyrobisk, a takŐe 
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lokalizacjň obiektów i urzņdzeŊ towarzyszņcych,  
w tym komunikacyjnych i infrastrukturalnych; na 
tň kategoriň składajņ siň tereny oznaczone nume-
rami porzņdkowymi 1 i 2.  

2. Rozpoczňcie eksploatacji na terenach ozna-
czonych na rysunku planu symbolami „M2PE”, 
M1PE(MP) i M2PE(MP) moŐe nastņpiń po ukształ-
towaniu zgodnie z § 7 ust. 6 ekranów ziemnych na 
terenach oznaczonych symbolami „M1PZ”  
i „M2ZI” oraz po załoŐeniu na tych ekranach zieleni 
ochronnej z zastrzeŐeniem, Őe na terenie oznaczo-
nym symbolem „M1PZ” zieleŊ ochronna ma po-
krywań cały jego obszar, z dopuszczeniem – na 
łņcznej powierzchni terenu nieprzekraczajņcej 10% 
– nastňpujņcych elementów:  
1) wymienionych w § 20 ust. 3;  
2) kamiennych lub betonowych skarp.  

3. Poprzez załoŐenie zieleni ochronnej naleŐy 
rozumień uzyskanie efektu zielonych docelowych 
skarp, pokrytych drzewostanem zasadzonym co 
najmniej 5 lat wczeŌniej, a takŐe po spełnieniu wa-
runku, o którym mowa w § 23 ust. 2.  

4. Na terenach, o których mowa w ust. 1, oraz 
przy uwzglňdnieniu ograniczeŊ wynikajņcych  
z podstawowego przeznaczenia terenu, dopuszcza 
siň:  
1) obiekty i urzņdzenia zakładu przerabiajņcego 

materiał skalny wydobywany w kopalni i skła-
dowanie materiału przeznaczonego do sprzeda-
Őy oraz rozbudowň urzņdzeŊ słuŐņcych do ich 
dystrybucji;  

2) inne formy działalnoŌci gospodarczej niekolidu-
jņce z przeznaczeniem okreŌlonym w pkt 1  
i ust. 1;  

3) zwałowanie i składowanie nadkładu;  
4) budowň garaŐy, przy uwzglňdnieniu ograniczeŊ 

okreŌlonych w ust. 6, oraz lokalizowanie miejsc 
postojowych dla pojazdów samochodowych i 
rowerów;  

5) zieleŊ ochronnņ oraz obiekty małej architektury;  
6) przeprowadzenie dróg wewnňtrznych, według 

zasad okreŌlonych w § 9 ust. 4 pkt 2;  
7) przeprowadzanie sieci infrastruktury technicznej 

oraz lokalizacjň obiektów i urzņdzeŊ towarzy-
szņcych tym sieciom, w sposób okreŌlony  
w § 11.  

5. UŐytkowanie, o którym mowa w ust. 4  
pkt: 2, 4 i 7, nie powinno zajņń łņcznie wiňcej niŐ 
30% po-wierzchni terenu.  

6. Na terenach, o których mowa w ust. 1, za-
kazuje siň budowy garaŐy w budynkach o po-
wierzchni zabudowy nieprzekraczajņcej 80 m2.  

7. Na terenach, o których mowa w ust. 1, po-
wierzchnia zabudowana budynkami nie powinna 
przekraczań 10% powierzchni nieruchomoŌci.  

§ 20. 1. Teren oznaczony na rysunku planu 
symbolem M1PZ – kategorii oznaczonej symbolem 
PZ – przeznacza siň na zwałowanie i składowanie 
nadkładu, a takŐe pozyskiwanie znajdujņcych siň tu 
surowców do innych celów; docelowym rodzajem 
przeznaczenia jest ekran ziemny zagospodarowany 
zieleniņ ochronnņ.  

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, zakazu-
je siň przerabiania mas ziemnych lub skalnych.  

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, oraz 
przy uwzglňdnieniu ograniczeŊ wynikajņcych  
z podstawowego przeznaczenia terenu i przed 
przystņpieniem do zagospodarowania zieleniņ 
ochronnņ dopuszcza siň:  
1) przeprowadzenie dróg wewnňtrznych według 

zasad okreŌlonych w § 9 ust. 4 pkt 2;  
2) przeprowadzanie sieci infrastruktury technicznej 

oraz lokalizacjň obiektów i urzņdzeŊ towarzy-
szņcych tym sieciom w sposób okreŌlony  
w § 11.  

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, przy 
zwałowaniu i składowaniu nadkładu naleŐy stoso-
wań siň do nastňpujņcych zasad:  
1) w bryle składowiska naleŐy wytrasowań półki 

umoŐliwiajņce przejazd maszyn i odprowadza-
nie wód powierzchniowych;  

2) naleŐy sukcesywnie obsadzań zieleniņ ochronnņ 
powierzchnie skarp, których formowanie zosta-
ło zakoŊczone;  

3) naleŐy zabezpieczań za pomocņ odpowiednich 
Ōrodków powierzchnie składowiska groŐņce in-
tensywnym pyleniem.  

5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, zakazu-
je siň budowy budynków niebňdņcych tymczaso-
wymi obiektami budowlanymi.  

§ 21. 1. Tereny kategorii oznaczonej na rysun-
ku planu symbolem ZI przeznacza siň dla zagospo-
darowania zieleniņ ochronnņ, poprzedzonego zwa-
łowaniem i składowaniem nadkładu; na tň katego-
riň składajņ siň tereny oznaczone numerami po-
rzņdkowymi 1–3.  

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, za-
kazuje siň przerabiania mas ziemnych lub skal-
nych.  

3. Na terenach oznaczonych symbolami: 
„M2ZI” i „M3ZI” ze zwałowanych mas ziemnych  
i skalnych naleŐy ukształtowań ekrany ziemne, za-
gospodarowane zieleniņ ochronnņ.  

4. Na terenach oznaczonych na rysunku planu 
symbolami: „M1ZI” i „M2ZI” dopuszcza siň zwa-
łowanie i składowanie mas ziemnych lub skalnych 
usuwanych albo przemieszczanych w zwiņzku  
z realizacjņ przez jednostki samorzņdu terytorial-
nego inwestycji celu publicznego.  

5. Na terenach, o których mowa w ust. 1, z za-
strzeŐeniem ust. 6, dopuszcza siň:  
1) poszerzanie dróg publicznych oraz przeprowa-

dzenie dróg wewnňtrznych, według zasad okre-
Ōlonych w § 9 ust. 4 pkt 2;  

2) przeprowadzanie sieci infrastruktury technicznej 
oraz lokalizacjň obiektów i urzņdzeŊ towarzy-
szņcych tym sieciom, w sposób okreŌlony  
w § 11.  

6. UŐytkowanie, o którym mowa w ust. 5 pkt 2, 
nie powinno zajņń łņcznie wiňcej niŐ 10% po-
wierzchni terenu.  

7. Na terenie oznaczonym symbolem „M3ZI” 
zakoŊczenie formowania ekranu ziemnego i zakła-
dania zieleni ochronnej winno nastņpiń w ciņgu  
15 lat od rozpoczňcia na nim zwałowania i składo-
wania nadkładu.  

8. Na terenach, o których mowa w ust. 1, przy 
zwałowaniu i składowaniu mas ziemnych lub skal-
nych naleŐy stosowań siň do nastňpujņcych zasad:  
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1) w bryle składowiska naleŐy wytrasowań półki 
umoŐliwiajņce przejazd maszyn i odprowadza-
nie wód powierzchniowych;  

2) naleŐy sukcesywnie obsadzań zieleniņ ochronnņ 
powierzchnie skarp, których formowanie zosta-
ło zakoŊczone;  

3) naleŐy zabezpieczań za pomocņ odpowiednich 
Ōrodków powierzchnie gruntu groŐņce inten-
sywnym pyleniem.  

9. Na terenach, o których mowa w ust. 1, za-
kazuje siň wznoszenia budynków niebňdņcych 
tymczasowymi obiektami budowlanymi.  

§ 22. 1. Tereny kategorii oznaczonej na rysun-
ku planu symbolem PI przeznacza siň dla strefy 
przemysłowej zabezpieczajņcej funkcjonowanie 
kopalni zapewniajņcej ochronň złoŐa i ograniczanie 
ewentualnego szkodliwego oddziaływania kopalni, 
na sņsiadujņce obszary, w tym poprzez tworzenie 
ekranów ziemnych i z zadrzewieŊ; na tň kategoriň 
składajņ siň tereny oznaczone numerami porzņd-
kowymi 1–5.  

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, z za-
strzeŐeniem ust. 3 oraz przy uwzglňdnieniu ograni-
czeŊ wynikajņcych z podstawowego przeznaczenia 
terenu, dopuszcza siň:  
1) poszerzanie dróg publicznych oraz przeprowa-

dzenie dróg wewnňtrznych według zasad okre-
Ōlonych w § 9 ust. 4 pkt 2;  

2) przeprowadzanie sieci infrastruktury technicznej 
oraz lokalizacjň obiektów i urzņdzeŊ towarzy-
szņcych tym sieciom, w sposób okreŌlony  
w § 11.  

3. UŐytkowanie, o którym mowa w ust. 2, nie 
powinno zajņń łņcznie wiňcej niŐ 10% powierzchni 
terenu.  

4. Na terenach, o których mowa w ust. 1, za-
chowuje siň istniejņce enklawy leŌne.  

5. Na terenach, o których mowa w ust. 1, za-
kazuje siň wznoszenia budynków niebňdņcych 
tymczasowymi obiektami budowlanymi.  

§ 23. 1. Tereny kategorii oznaczonej na rysun-
ku planu symbolem PE(MP) przeznacza siň dla 
odkrywkowej eksploatacji kopalin, po zakoŊczeniu 
dotychczasowego sposobu wykorzystywania tere-
nów; na tň kategoriň składajņ siň tereny oznaczone 
numerami porzņdkowymi 1 i 2.  

2. Dopuszcza siň wprowadzanie nowego prze-
znaczenia, o którym mowa w ust. 1, gdy łņcznie 
bňdņ wystňpowań nastňpujņce stany:  
1) dany teren stanie siň niezamieszkały;  
2) przedsiňbiorca uzyska tytuł prawny do zago-

spodarowania wszystkich nieruchomoŌci  
w granicach danego terenu.  

3. Po wprowadzeniu nowego przeznaczenia na 
terenach, o których mowa w ust. 1, obowiņzujņ 
ustalenia jak dla terenów kategorii „PE”, z zastrze-
Őeniem Őe niezlikwidowane budynki mogņ byń 
wykorzystywane wyłņcznie do obsługi funkcjono-
wania kopalni prowadzņcej działalnoŌń na tere-
nach kategorii oznaczonej symbolem „PE”.  

4. W ramach dotychczasowego wykorzysty-
wania terenów, o których mowa w ust. 1, dopusz-
cza siň:  
1) przebudowy budynków i innych obiektów bu-

dowlanych;  

2) rozbudowy i nadbudowy budynków, w wyniku 
których ich kubatura wzroŌnie o nie wiňcej niŐ 
10 % w stosunku do stanu w dniu wejŌcia w Őy-
cie niniejszego planu, i nie spowoduje to zmia-
ny liczby kondygnacji i nachylenia dachów;  

3) zwiňkszanie powierzchni zabudowy o nie wiňcej 
niŐ o 10 % w stosunku do stanu w dniu wejŌcia 
w Őycie niniejszego planu;  

4) zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnej 
o nie wiňcej niŐ 10 % w stosunku do stanu  
w dniu wejŌcia w Őycie niniejszego planu;  

5) przeprowadzanie dróg wewnňtrznych według 
zasad okreŌlonych w § 9 ust. 4 pkt 2 oraz ciņ-
gów pieszych i rowerowych,  

6) lokalizowanie miejsc postojowych dla pojazdów 
samochodowych, rowerów i maszyn rolniczych,  

7) przeprowadzanie sieci infrastruktury technicznej 
oraz lokalizacjň obiektów i urzņdzeŊ towarzy-
szņcych tym sieciom, w sposób okreŌlony  
w § 11.  

5. W ramach dotychczasowego wykorzysty-
wania terenów, o których mowa w ust. 1, zakazuje 
siň wznoszenia nowych budynków.  

§ 24. 1. Tereny kategorii oznaczonej na rysun-
ku planu symbolem ZI(MP) przeznacza siň dla za-
gospodarowania zieleniņ ochronnņ, poprzedzone-
go zwałowaniem i składowaniem nadkładu, po 
zakoŊczeniu dotychczasowego sposobu wykorzy-
stywania terenów; na tň kategoriň składajņ siň te-
reny oznaczone numerami porzņdkowymi 1 i 2.  

2. Dopuszcza siň wprowadzanie nowego prze-
znaczenia, o którym mowa w ust. 1, gdy łņcznie 
bňdņ wystňpowań nastňpujņce stany:  
1) dany teren stanie siň niezamieszkały;  
2) przedsiňbiorca uzyska tytuł prawny do zago-

spodarowania wszystkich nieruchomoŌci  
w granicach danego terenu.  

3. Po wprowadzeniu nowego przeznaczenia na 
terenach, o których mowa w ust. 1, obowiņzujņ 
ustalenia jak dla terenów kategorii „ZI”, z zastrze-
Őeniem, Őe niezlikwidowane budynki mogņ byń 
wykorzystywane wyłņcznie do obsługi funkcjono-
wania kopalni prowadzņcej działalnoŌń na tere-
nach kategorii oznaczonej symbolem „PE”.  

4. W ramach dotychczasowego wykorzysty-
wania terenów, o których mowa w ust. 1, dopusz-
cza siň:  
1) przebudowy budynków i innych obiektów bu-

dowlanych;  
2) rozbudowy i nadbudowy budynków, w wyniku 

których ich kubatura wzroŌnie o nie wiňcej niŐ 
10% w stosunku do stanu w dniu wejŌcia w Őy-
cie niniejszego planu, i nie spowoduje to zmia-
ny liczby kondygnacji i nachylenia dachów;  

3) zwiňkszanie powierzchni zabudowy o nie wiňcej 
niŐ o 10% w stosunku do stanu w dniu wejŌcia 
w Őycie niniejszego planu;  

4) zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnej 
o nie wiňcej niŐ 10% w stosunku do stanu  
w dniu wejŌcia w Őycie niniejszego planu;  

5) przeprowadzanie dróg wewnňtrznych według 
zasad okreŌlonych w § 9 ust. 4 pkt 2, oraz ciņ-
gów pieszych i rowerowych,  

6) lokalizowanie miejsc postojowych dla pojazdów 
samochodowych, rowerów i maszyn rolniczych,  
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7) przeprowadzanie sieci infrastruktury technicznej 
oraz lokalizacjň obiektów i urzņdzeŊ towarzy-
szņcych tym sieciom, w sposób okreŌlony  
w § 11.  

5. W ramach dotychczasowego wykorzysty-
wania terenów, o których mowa w ust. 1, zakazuje 
siň wznoszenia nowych budynków.  

§ 25. 1. Tereny kategorii oznaczonej na rysun-
ku planu symbolem PI(MP) przeznacza siň dla stre-
fy przemysłowej, zabezpieczajņcej funkcjonowanie 
kopalni zapewniajņcej ochronň złoŐa i ograniczanie 
ewentualnego szkodliwego oddziaływania kopalni 
na sņsiadujņce obszary, w tym poprzez tworzenie 
ekranów ziemnych i z zadrzewieŊ, po zakoŊczeniu 
dotychczasowego sposobu wykorzystywania tere-
nów; na tň kategoriň składajņ siň tereny oznaczone 
numerami porzņdkowymi 1–7.  

2. Dopuszcza siň wprowadzanie nowego prze-
znaczenia, o którym mowa w ust. 1, gdy łņcznie 
bňdņ wystňpowań nastňpujņce stany:  
1) dany teren stanie siň niezamieszkały;  
2) przedsiňbiorca uzyska tytuł prawny do zago-

spodarowania wszystkich nieruchomoŌci  
w granicach danego terenu.  

3. Po wprowadzeniu nowego przeznaczenia na 
terenach, o których mowa w ust. 1, obowiņzujņ 
ustalenia jak dla terenów kategorii „PI”, z zastrze-
Őeniem, Őe niezlikwidowane budynki mogņ byń 
wykorzystywane wyłņcznie do obsługi funkcjono-
wania kopalni prowadzņcej działalnoŌń na tere-
nach kategorii oznaczonej symbolem „PE”.  

4. W ramach dotychczasowego wykorzysty-
wania terenów, o których mowa w ust. 1, dopusz-
cza siň:  
1) przebudowy budynków i innych obiektów bu-

dowlanych;  
2) rozbudowy i nadbudowy budynków, w wyniku 

których ich kubatura wzroŌnie o nie wiňcej niŐ 
10% w stosunku do stanu w dniu wejŌcia w Őy-
cie niniejszego planu, i nie spowoduje to zmia-
ny liczby kondygnacji i nachylenia dachów;  

3) zwiňkszanie powierzchni zabudowy o nie wiňcej 
niŐ o 10% w stosunku do stanu w dniu wejŌcia 
w Őycie niniejszego planu;  

4) zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnej 
o nie wiňcej niŐ 10% w stosunku do stanu  
w dniu wejŌcia w Őycie niniejszego planu;  

5) przeprowadzanie dróg wewnňtrznych według 
zasad okreŌlonych w § 9 ust. 4 pkt 2, oraz ciņ-
gów pieszych i rowerowych,  

6) lokalizowanie miejsc postojowych dla pojazdów 
samochodowych, rowerów i maszyn rolniczych,  

7)  przeprowadzanie sieci infrastruktury technicznej 
oraz lokalizacjň obiektów i urzņdzeŊ towarzy-
szņcych tym sieciom, w sposób okreŌlony  
w § 11.  

5. W ramach dotychczasowego wykorzysty-
wania terenów, o których mowa w ust. 1, zakazuje 
siň wznoszenia nowych budynków.  

§ 26. 1. Tereny kategorii oznaczonej na rysun-
ku planu symbolem MP przeznacza siň dla budyn-
ków mieszkalnych jednorodzinnych i dla zabudo-
wy zagrodowej; na tň kategoriň składajņ siň tereny 
oznaczone numerami porzņdkowymi 1 i 2.  

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, do-
puszcza siň – z zastrzeŐeniem ust. 3:  
1) budynki wielorodzinne z nie wiňcej niŐ 3 miesz-

kaniami – wyłņcznie jako utrzymanie stanu ist-
niejņcego lub rozbudowň istniejņcych budyn-
ków;  

2) usługi nieuciņŐliwe w istniejņcych budynkach;  
3) w nowych budynkach mieszkalnych usługi nie-

uciņŐliwe o powierzchni całkowitej nieprzekra-
czajņcej 30% powierzchni całkowitej budynku;  

4) obiekty dla nieuciņŐliwej i nierolniczej działal-
noŌci wytwórczej o powierzchni uŐytkowej nie-
przekraczajņcej 50 m2 w istniejņcych budyn-
kach;  

5) zieleŊ, w tym w ogródkach przydomowych,  
i obiekty małej architektury;  

6) obiekty i urzņdzenia sportowo-rekreacyjne;  
7) poszerzanie dróg publicznych oraz przeprowa-

dzanie dróg wewnňtrznych według zasad okre-
Ōlonych w § 9 ust. 4 pkt 2, oraz ciņgów pieszych 
i rowerowych;  

8) organizowanie miejsc postojowych dla pojaz-
dów samochodowych, rowerów i maszyn rolni-
czych oraz budowň garaŐy wbudowanych;  

9) przeprowadzanie sieci infrastruktury technicznej 
oraz lokalizacjň obiektów i urzņdzeŊ towarzy-
szņcych tym sieciom, w sposób okreŌlony  
w § 11.  

3. UŐytkowanie, o którym mowa w ust. 2 pkt 
2–4 i 7–9, nie powinno zajņń wiňcej niŐ 50% po-
wierzchni terenu i powierzchni uŐytkowej w zabu-
dowie.  

4. Na terenach, o których mowa w ust. 1, po-
wierzchnia zabudowana budynkami nie powinna 
przekraczań 30% powierzchni nieruchomoŌci,  
w tym nie wiňcej niŐ 400 m2 przez budynki inne niŐ 
wyłņcznie z funkcjņ mieszkalnņ; jeŐeli te parametry 
zostały przekroczone przed wejŌciem w Őycie pla-
nu, dopuszcza siň powiňkszenie ich na danej nie-
ruchomoŌci o nie wiňcej niŐ 10%.  

5. Na terenach, o których mowa w ust. 1, po-
wierzchnia terenu biologicznie czynna nie powinna 
zajmowań mniej niŐ 25% powierzchni nieruchomo-
Ōci; jeŐeli ten parametr został przekroczony przed 
wejŌciem w Őycie planu, dopuszcza siň zmniejsze-
nie powierzchni terenu biologicznie czynnej na 
danej nieruchomoŌci nie wiňcej niŐ o 10%.  

6. Na terenach, o których mowa w ust. 1, za-
kazuje siň przebudowy, rozbudowy i nadbudowy 
istniejņcych budynków przeznaczonych dla ho-
dowli lub chowu zwierzņt, jeŐeli w wyniku tej roz-
budowy i nadbudowy na jednej nieruchomoŌci 
łņczna obsada przekroczy 3 duŐe jednostki przeli-
czeniowe inwentarza (DJP).  

§ 27. 1. Tereny kategorii oznaczonej na rysun-
ku planu symbolem WS przeznacza siň dla potoku 
Dzik oraz dla sņsiadujņcej zieleni nieurzņdzonej,  
z duŐym udziałem drzew i krzewów; na tň katego-
riň składajņ siň tereny oznaczone numerami po-
rzņdkowymi 1–3.  

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, z za-
strzeŐeniem ust. 3, dopuszcza siň ponadto na grun-
tach pochodzenia mineralnego i wyłņczonych  
z uŐytkowania rolnego:  
1) zieleŊ urzņdzonņ i obiekty małej architektury;  
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2) poszerzanie dróg publicznych oraz przeprowa-
dzenie dróg wewnňtrznych według zasad okre-
Ōlonych w § 9 ust. 4 pkt 2 oraz ciņgów pieszych  
i rowerowych;  

3) przeprowadzanie sieci infrastruktury technicznej 
oraz lokalizacjň obiektów i urzņdzeŊ towarzy-
szņcych tym sieciom, w sposób okreŌlony  
w § 11.  

3. UŐytkowanie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 
i 3, nie powinno zajņń łņcznie wiňcej niŐ 25% po-
wierzchni terenu.  

4. Na terenach, o których mowa w ust. 1, po-
wierzchnia terenu biologicznie czynna, w grani-
cach jednostki terenowej, nie moŐe wynosiń mniej 
niŐ 80% jej powierzchni.  

§ 28. 1. Teren oznaczony na rysunku planu 
symbolem M1ZD – kategorii oznaczonej symbo-
lem ZD – przeznacza siň dla ogrodów działkowych.  

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, z za-
strzeŐeniem ust. 3, dopuszcza siň:  
1) uprawy rolne, w tym ogrodnicze oraz łņki i pa-

stwiska;  
2) terenowe obiekty i urzņdzenia sportowe i rekre-

acyjne;  
3) obiekty małej architektury;  
4) zalesienia i zadrzewienia;  
5) poszerzanie dróg publicznych oraz przeprowa-

dzanie dróg wewnňtrznych według zasad okre-
Ōlonych w § 9 ust. 4 pkt 2 oraz ciņgów pieszych i 
rowerowych;  

6) lokalizowanie miejsc postojowych dla pojazdów 
samochodowych i rowerów oraz maszyn rolni-
czych i ogrodniczych;  

7) przeprowadzanie sieci infrastruktury technicznej 
oraz lokalizacjň obiektów i urzņdzeŊ towarzy-
szņcych tym sieciom, w sposób okreŌlony  
w § 11.  

3. UŐytkowanie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, 
3 i 5–7, nie moŐe zajņń łņcznie wiňcej niŐ 10% po-
wierzchni terenu.  

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, po-
wierzchnia terenu biologicznie czynna, w grani-
cach jednostki terenowej, nie moŐe wynosiń mniej 
niŐ 90%.  

§ 29. 1. Tereny kategorii oznaczonej na rysun-
ku planu symbolem R przeznacza siň dla uŐytko-

wania rolniczego; na tň kategoriň składajņ siň tere-
ny oznaczone numerami porzņdkowymi 1–7.  

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, z za-
strzeŐeniem ust. 3, dopuszcza siň:  
1) poszerzanie dróg publicznych oraz przeprowa-

dzanie dróg wewnňtrznych według zasad okre-
Ōlonych w § 9 ust. 4 pkt 2 oraz ciņgów pieszych  
i rowerowych;  

2) lokalizowanie w bezpoŌrednim sņsiedztwie 
dróg miejsc postojowych dla pojazdów samo-
chodowych i rowerów oraz maszyn rolniczych  
i ogrodniczych;  

3) przeprowadzanie sieci infrastruktury technicznej 
oraz lokalizacjň obiektów i urzņdzeŊ towarzy-
szņcych tym sieciom, w sposób okreŌlony  
w § 11.  

3. UŐytkowanie, o którym mowa w ust. 2, nie 
moŐe zajņń łņcznie wiňcej niŐ 10% powierzchni 
terenu.  

4. Na terenach, o których mowa w ust. 1, na-
kazuje siň zachowań istniejņce zadrzewienia oraz 
naskarpowe zakrzewienia.  

5. Na terenach, o których mowa w ust. 1, za-
kazuje siň realizacji budowli rolniczych o wysoko-
Ōci przekraczajņcej 5 m.  

§ 30. 1. Tereny kategorii oznaczonej na rysun-
ku planu symbolem ZL przeznacza siň dla prowa-
dzenia gospodarki leŌnej, w tym pod zalesienie; na 
tň kategoriň składajņ siň tereny oznaczone nume-
rami po-rzņdkowymi 1–11.  

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, do-
puszcza siň zagospodarowanie zwiņzane z gospo-
darkņ leŌnņ okreŌlone w art. 3 pkt 2 ustawy o la-
sach z dnia 28 wrzeŌnia 1991 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 
45, poz. 435, z póŎn. zm.), przy uwzglňdnieniu in-
nych regulacji niniejszej uchwały.  

Rozdział  3 

USTALENIA KOŃCOWE 

§ 31. Wykonanie uchwały powierza siň Burmi-
strzowi Miasta Nowa Ruda.  

§ 32. Uchwała obowiņzuje po upływie 30 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym Wo-
jewództwa DolnoŌlņskiego. 
 

Przewodniczņcy Rady Miejskiej 
Andrzej Behan 
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Załącznik nr 1 do uchwały nr 307/ 
/XXXVIII/09 Rady Miejskiej w Nowej 
Rudzie z dnia 25 listopada 2009 r. 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr 307/ 
/XXXVIII/09 Rady Miejskiej w Nowej 
Rudzie z dnia 25 listopada 2009 r. 

 
 

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO 
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA TERENU GÓRNICZEGO 

ZŁOŻA „SŁUPIEC-DĘBÓWKA” W GRANICACH MIASTA NOWA RUDA 
 
 Zgodnie z wymogiem art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z póŎn. zm.) Rada Miejska w Nowej Rudzie odstňpuje 
od rozstrzygania o sposobie rozpatrzenia uwag, gdyŐ w terminie okreŌlonym na ich składanie nie wpły-
nňła Őadna uwaga. 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 3 do uchwały nr 307/ 
/XXXVIII/09 Rady Miejskiej w Nowej 
Rudzie z dnia 25 listopada 2009 r. 

 
 

Uchwała nr 306/XXXVIII/09 
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie 

z dnia 25 listopada 2009 r. 
 
w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie realizacji, zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego dla terenu górniczego złoża „Słupiec-Dębówka” w granicach miasta Nowa Ruda, inwe-
stycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach 
                           ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorzņdzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 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 i Nr 116, poz. 1203, 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 i Nr 173, poz. 1218,  
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458,  
Nr 52, poz. 420) 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, 
z 2004 r. Nr 6, poz. 41, 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 2007 r. Nr 127, 
poz. 880, z 2008 r. Nr 201, poz. 1237, Nr 199,  
poz. 1227, Nr 220, poz. 1413) i art. 167 ust. 2 pkt 1 
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach pu-
blicznych (Dz. U. z  2005 r. Nr 249, poz. 2104,  
Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, 
poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217, 
1218, Nr 249, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, 
poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19,  
poz. 100, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666, Nr 62, 
poz. 504) Rada Gminy Nowa Ruda rozstrzyga, co 
nastňpuje: 

§ 1. Przedsiňwziňcia i usprawnienia przewi-
dziane w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego dla terenu górniczego Słupiec-
Dňbówka w granicach miasta Nowa Ruda, słuŐņce 
Przedsiňbiorcy majņcemu koncesjň na wydobywa-

nie kopaliny w obszarze górniczym „Słupiec-
Dňbówka”, bňdņ realizowane na jego koszt. 

§ 2. 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury 
technicznej słuŐņce zaspokajaniu zbiorowych po-
trzeb mieszkaŊców stanowiņ zgodnie z art. 7 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzņdzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z póŎn. 
zm.), zadania własne gminy. 

2. Rzeczywisty koszt inwestycji zostanie okre-
Ōlony w wyniku zamówieŊ realizowanych w trybie 
ustawy Prawo o zamówieniach publicznych. 

§ 3. 1. Z uwagi na charakter obszaru objňtego 
planem miejscowym, w tym niewielki udział tere-
nów osadniczych oraz wprowadzone zakazy dla 
nowej zabudowy, nie przewiduje siň duŐego ruchu 
w inwestycjach, o których mowa w § 2. Jednak  
w przypadku podjňcia siň omawianych przedsiň-
wziňń: 
1) realizacja inwestycji bňdzie przebiegań zgodnie 

z obowiņzujņcymi przepisami, w tym m.in.  
z prawem budowlanym, o zamówieniach pu-
blicznych, o samorzņdzie gminnym, gospodarce 
komunalnej i o ochronie Ōrodowiska; 

2) inwestycje w zakresie przesyłania i dystrybucji 
paliw gazowych, energii elektrycznej i ciepła re-
alizowane bňdņ w sposób okreŌlony zgodnie  
z obowiņzujņcymi przepisami; 

3) realizacja i finansowanie inwestycji w zakresie 
infrastruktury technicznej niewyszczególnio-
nych w § 1 bňdzie przedmiotem umowy zainte-
resowanych stron. 

§ 4. Finansowanie inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej, które naleŐņ do zadaŊ wła-
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snych gminy, ujňtych w niniejszym planie podlega 
przepisom ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o fi-
nansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104,  
z póŎn. zm.), przy czym: 
1) wydatki majņtkowe gminy okreŌla uchwała 

Rady Miejskiej; 
2) wydatki inwestycyjne finansowane z budŐetu 

gminy ustala siň w uchwale budŐetowej. 

§ 5. 1. Zadania w zakresie budowy dróg nale-
Őņcych do inwestycji, o których mowa w § 1, finan-
sowane bňdņ przez budŐet gminy lub na podsta-
wie porozumieŊ z innymi podmiotami. 

2. Zadania w zakresie budowy sieci wodociņ-
gowej i kanalizacji naleŐņcych do inwestycji, o któ-
rych mowa w § 1, bňdņ finansowane na podstawie 
art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.  
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodň i zbiorowym 
odprowadzeniu Ōcieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, 
poz. 858, z póŎn. zm.) ze Ōrodków budŐetu gminy 
lub poprzez partnerstwo publiczno – prawne/na 
podstawie porozumieŊ z innymi podmiotami. 

3. Zadania w zakresie budowy sieci energe-
tycznych i gazowych bňdņ finansowane na pod-
stawie art. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. 

Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89,  
poz. 625, z póŎn. zm.). 

§ 6. Prognozowane Ŏródła finansowania przez 
gminň: 
1) dochody własne, 
2) dotacje, 
3) poŐyczki preferencyjne, 
4) fundusze Unii Europejskiej, 
5) udział podmiotów gospodarczych/wpływy od 

innych podmiotów.  

§ 7. Uchwała stanowi załņcznik nr 3 do uchwa-
ły Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 307/XXXVIII/ 
/09 z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego dla terenu górniczego złoŐa 
„Słupiec-Dňbówka” w granicach miasta Nowa 
Ruda. 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza siň Burmi-
strzowi Miasta Nowa Ruda. 

§ 9. Uchwała wchodzi w Őycie z dniem podjň-
cia. 
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UCHWAŁA NR LXXIV/350/2009 
 RADY MIEJSKIEJ W ŚCINAWIE  

 z dnia 26 listopada 2009 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Ścinawa 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 oraz art. 40 
ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorzņdzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.  
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z póŎniejszymi zmia-
nami), art. 20 ust. 1 w zwiņzku z art. 27 ustawy  
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80,  
poz. 717, z póŎn. zm.)) w zwiņzku z uchwałņ Rady 
Miejskiej w ŋcinawie nr XL/185/2008 z dnia 6 paŎ-
dziernika 2008 roku w sprawie przystņpienia do 
opracowania zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego dla gminy ŋcinawa i 
po stwierdzeniu zgodnoŌci planu ze Studium 
uchwala siň, co nastňpuje: 

§ 1. 1. Rysunek planu w skali 1:1000, bňdņcy 
załņcznikiem graficznym nr 1 do uchwały Rady 
Miejskiej w ŋcinawie, rozstrzygniňcie dotyczņce 
sposobu rozpatrzenia uwag do projektu planu – 
załņcznik nr 2 oraz rozstrzygniňcie o sposobie re-
alizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej naleŐņcych do zadaŊ 
własnych gminy – załņcznik nr 3 sņ integralnņ czň-
Ōciņ zmiany miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego dla gminy ŋcinawa dla obrň-
bów: DłuŐyce – dz. nr 304, 157, Dziewin  
dz. nr 366/4. 

2. Obowiņzujņcymi ustaleniami zmiany planu 
sņ nastňpujņce oznaczenia graficzne rysunku pla-
nu: 
1) granice opracowania zmiany w miejscowym 

planie zagospodarowania przestrzennego, 
2) linie rozgraniczajņce tereny o róŐnym przezna-

czeniu lub róŐnych zasadach zagospodarowa-
nia, 

3) symbole okreŌlajņce przeznaczenie terenów: 
PG, BS, ZL, 

4) nieprzekraczalne linie zabudowy, 
5) granice udokumentowanych złóŐ surowców 

mineralnych i terenów górniczych, 
3. Pozostałe oznaczenia graficzne posiadajņ 

znaczenie informacyjne sugerujņce okreŌlone roz-
wiņzania przestrzenne i regulacyjne. 

§ 2. Ilekroń w dalszych przepisach niniejszej 
uchwały jest mowa o: 
  1) planie – naleŐy przez to rozumień miejscowy 

plan zagospodarowania przestrzennego, o któ-
rym mowa w § 1 niniejszej uchwały, 

  2) przepisach szczególnych – naleŐy przez to 
rozumień przepisy ustaw wraz z aktami wyko-
nawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu 
terenem, wynikajņce z prawomocnych decyzji 
administracyjnych, 


