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UCHWAŁA NR LXXIV/351 
 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, ze zm.) w zwiņzku z uchwałņ Rady Miej-
skiej w ŋcinawie nr XXXIX/178/2008 z dnia  
26 wrzeŌnia 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. Rysunki planu w skali 1:1000, bňdņce 
załņcznikami graficznymi nr 1, 2, 3, 4, 5 do uchwały 
Rady Miejskiej w ŋcinawie, rozstrzygniňcie doty-
czņce sposobu rozpatrzenia uwag do projektu pla-
nu – załņcznik nr 6 oraz rozstrzygniňcie o sposobie 
realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej naleŐņcych do zadaŊ 
własnych gminy – załņcznik nr 7 sņ integralnņ czň-
Ōciņ zmiany miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego dla gminy ŋcinawa dla obrň-
bów: Dňbiec – dz. nr 11/1, 11/2, Dņbrowa ŋrodko-
wa dz. nr 129/2, Lasowice dz. nr 264, Dziewin dz. nr 
199 i Dziesław dz. nr 47. 

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

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

czeniu lub róŐnych zasadach zagospodarowa-
nia, 

3) symbole okreŌlaj ņce przeznaczenie terenów: 
MN, MNU, RM, AG, ZL, WS, 

4) nieprzekraczalne linie zabudowy. 
3. Pozostałe oznaczenia graficzne posiadajņ 

znaczenie informacyjne, sugerujņce okreŌlone 
rozwiņzania przestrzenne i regulacyjne. 

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

plan zagospodarowania przestrzennego, o któ-
rym mowa § 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, 

  3) rysunku planu – naleŐy przez to rozumień gra-
ficzny zapis zmiany planu, bňdņcy załņcznika-
mi graficznymi od nr 1 do 5 do uchwały Rady 
Miejskiej w ŋcinawie przedstawionymi na ma-
pie sytuacyjno--wysokoŌciowej w skali 1:1000, 

  4) terenie – naleŐy przez to rozumie ń obszar wy-
znaczony na rysunku planu liniami rozgrani-
czajņcymi, w którego kaŐdym punkcie obowiņ-
zujņ te same ustalenia, 

  5) poziomie terenu – rozumie siň przez to rzňdnņ 
projektowanego lub urzņdzonego terenu przed 
wejŌciem głównym do budynku, bņdŎ jego 
samodzielnej czňŌci (klatki schodowej), niebň-
dņcym wyłņcznie wejŌciem do pomieszczeŊ 
gospodarczych lub technicznych, 

  6) wysokość budynku – rozumie siň przez to wy-
sokoŌń budynku liczonņ od poziomu terenu do 
kalenicy bņdŎ najwyŐszego punktu dachu, 

  7) przeznaczeniu podstawowym terenu – naleŐy 
przez to rozumień działalnoŌń wyznaczonņ do 
lokalizacji w danym terenie, które w ramach 
realizacji planu winno stań siň dominujņcņ 
formņ wykorzystania terenu; wprowadzenie 
innych niŐ podstawowa funkcji jest dopusz-
czalne wyłņcznie pod warunkiem spełnienia 
ustaleŊ szczegółowych niniejszej uchwały, 

  8) przeznaczeniu uzupełniającym terenu – naleŐy 
przez to rozumień działalnoŌń innņ niŐ podsta-
wowa, dopuszczonņ do lokalizacji na danym 
terenie przy spełnieniu dodatkowych warun-
ków, oraz wczeŌniejszej lub równoczesnej re-
alizacji przeznaczenia podstawowego, 

  9) przeznaczeniu tymczasowym – naleŐy przez to 
rozumień sposoby zagospodarowania terenów 
i obiektów do czasu realizacji podstawowej lub 
dopuszczalnej funkcji okreŌlonej w zmianie 
planie, 

10) liniach zabudowy nieprzekraczalnych – naleŐy 
przez to rozumień liniň wyznaczonņ na rysunku 
zmiany planu, której Őaden element zabudowy 
nie moŐe przekroczyń, 

11) usługach – naleŐy przez to rozumień usługi: 
a) handlu detalicznego, 
b) gastronomii, 
c) rzemiosła nieprodukcyjnego zwiņzanego  

z konsumpcjņ indywidualnņ, 
d) obsługi działalnoŌci gospodarczej, 
e) pocztowe i łņcznoŌci, 

12) usługach komunikacyjnych – naleŐy przez to 
rozumień usługi zwiņzane z obsługņ podróŐ-
nych, jak motele, hotele, zabudowa towarzy-
szņca niezbňdna dla obsługi podróŐnych jak 
równieŐ stacje paliw, 

13) urządzeniach infrastruktury technicznej – ro-
zumie siň przez to sieci wodociņgowe, elektro-
energetyczne, gazownicze, ciepłownicze, kana-
lizacyjne, telekomunikacyjne (infrastruktura 
techniczna liniowa) oraz stacje transformato-
rowe, stacje rozdzielcze (infrastruktura tech-
niczna kubaturowa), 
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14) budynku gospodarczym – rozumie siň przez to 
budynek przeznaczony do wykonywania prac 
warsztatowych oraz do przechowywania ma-
teriałów i narzňdzi, 

15) obiekcie małej architektury – rozumie siň 
przez to niewielkie obiekty, a w szczególnoŌci: 
a) posņgi, wodotryski i inne obiekty architek-

tury ogrodowej, 
b) uŐytkowe słuŐņce rekreacji codziennej  

i utrzymaniu porzņdku, jak: ławeczki, Ōmiet-
niki itp., 

16) urządzenia towarzyszące – rozumie siň przez 
to wszelkie urzņdzenia niezbňdne do obsługi 
danego terenu, np. w zakresie infrastruktury 
technicznej. 

§ 3. Ustalenia ogólne 
Na całym obszarze objňtym zmianņ planu obowiņ-
zujņ nastňpujņce zasady zagospodarowania tere-
nów: 

1. Przeznaczenie terenów oraz linie rozgrani-
czajņce tereny o róŐnym przeznaczeniu lub róŐnych 
zasadach zagospodarowania: 
1) obszar objňty planem przeznaczony jest pod: 

a) teren zabudowy mieszkaniowej oznaczony 
na rysunku planu symbolem MN, 

b) teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej 
oznaczonej na rysunku planu symbolem 
MNU, 

c) teren zabudowy zagrodowej oznaczonej na 
rysunku planu symbolem RM, 

d) teren aktywnoŌci gospodarczej oznaczonej 
na rysunku planu symbolem AG, 

e) teren lasów i zadrzewieŊ oznaczony na ry-
sunku planu symbolem ZL, 

f) teren wód otwartych i płynņcych oznaczony 
na rysunku planu symbolem WS, 

2) linie rozgraniczajņce tereny oznaczone symbo-
lami MN, MNU, RM, AG, ZL, WS okreŌlone sņ 
na rysunku planu, 

3) zasady zagospodarowania terenów oznaczo-
nych symbolami MN, MNU, RM, AG, ZL okre-
Ōlone sņ odpowiednio w § 4. 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 
1) ustala siň wymóg kształtowania terenów objň-

tych planem tak by tworzyły harmonijnņ całoŌń 
z sņsiednimi terenami i nie zakłócały swojņ 
formņ wyglņdu terenów sņsiednich, 

2) na terenie objňtym planem nie wystňpujņ tere-
ny wymagajņce rewaloryzacji. 

3. Zasady ochrony Ōrodowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego: 
1) potrzeby ochrony Ōrodowiska okreŌla § 8, 
2) na terenie objňtym planem nie wystňpujņ formy 

ochrony przyrody, o których jest mowa w art. 6 
ust. 1 ustawy z dnia 16.04.2004 r. (Dz. U. Nr 92, 
poz. 880 ze zm.) o ochronie przyrody. 

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 
1) na terenie objňtym planem nie wystňpujņ Őadne 

strefy ochrony konserwatorskiej ani Őadne za-
bytki, o których mowa w przepisach szczegól-
nych, 

2) w trakcie prowadzenia robót budowlanych lub 
ziemnych, kto odkrył przedmiot, co do którego 

istnieje przypuszczenie, iŐ jest on zabytkiem, 
jest obowiņzany: 
a) wstrzymań wszelkie roboty mogņce uszko-

dziń lub zniszczyń odkryty przedmiot, 
b) zabezpieczyń, przy uŐyciu dostňpnych Ōrod-

ków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia, 
c) niezwłocznie zawiadomiń o tym właŌciwego 

wojewódzkiego konserwatora zabytków,  
a jeŌli jest to niemoŐliwe, burmistrza ŋcina-
wy. 

5. Wymagania wynikajņce z potrzeb kształto-
wania przestrzeni publicznych – na terenie objň-
tym planem nie przewiduje siň utworzenia prze-
strzeni publicznych. 

6. Parametry i wskaŎniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 
zabudowy, gabaryty obiektów i wskaŎniki inten-
sywnoŌci zabudowy: 
1) kształtowanie zabudowy winno uwzglňdniań 

istniejņce walory krajobrazowe oraz skalň, for-
mň, detal architektoniczny i materiały charakte-
rystyczne dla regionalnego budownictwa, 

2) szczegółowe parametry i wskaŎniki kształtowa-
nia zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
dla obszaru objňtego planem okreŌla § 4. 

7. Granice i sposoby zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegajņcych ochronie, ustalo-
nych na podstawie odrňbnych przepisów, w tym 
terenów górniczych, a takŐe naraŐonych na nie-
bezpieczeŊstwo powodzi oraz zagroŐonych osu-
waniem siň mas ziemnych: 
1) na terenie objňtym planem nie wystňpujņ tere-

ny górnicze, 
2) na terenie objňtym planem nie wystňpujņ tere-

ny zagroŐone powodziņ, 
3) na terenie objňtym planem nie wystňpujņ strefy 

ochrony sanitarnej cmentarzy, 
4) na terenie objňtym planem nie wystňpujņ strefy 

ochrony ujňń wody, 
5) na terenie objňtym planem nie wystňpuje 

zbiornik wód podziemnych. 
8. Szczególne zasady i warunki scalania i po-

działu nieruchomoŌci objňtych planem miejsco-
wym: 
1) na terenie objňtym planem nie przewiduje siň 

przeprowadzenia procedury scalenia, 
2) dopuszcza siň dokonywania nowych podziałów 

geodezyjnych pod warunkiem zapewnienia do-
stňpu do drogi publicznej dla podzielonych nie-
ruchomoŌci oraz spełnienia warunków, jakim 
powinny odpowiadań budynki i ich usytuowa-
nie, 

3) szczegółowe zasady i warunki podziału terenu 
na działki budowlane okreŌla § 10. 

9. Szczególne warunki zagospodarowania te-
renów oraz ograniczenia w ich uŐytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy okreŌla § 4. 

10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 
1) zasady rozbudowy i budowy systemy komuni-

kacyjnego okreŌla § 5, 
2) zasady rozbudowy i budowy infrastruktury 

technicznej okreŌla § 6. 
11. Sposób i termin tymczasowego zagospo-

darowania, urzņdzenia i uŐytkowania terenów: 
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1) na terenie objňtym planem ustala siň moŐli-
woŌń tymczasowego zagospodarowania i urzņ-
dzenia terenu do momentu podjňcia nowych 
działaŊ inwestycyjnych, 

2) funkcjň istniejņcņ o przeznaczeniu innym niŐ 
ustalone w planie przeznaczenie podstawowe  
i uzupełniajņce, ustala siň jako tymczasowņ. 

12. Stawki procentowe, na podstawie których 
ustała siň opłatň, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym z dn. 27 marca 2003 r., ustala § 11. 

§ 4. Przeznaczenie i zasady zagospodarowa-
nia terenów: 
Na obszarze objňtym zmianņ planu obowiņzujņ 
nastňpujņce zasady zagospodarowania terenów: 
1. Dziesław działka nr 47 – Załņcznik nr 1: 

1. MN/1 – przeznaczenie podstawowe – zabu-
dowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojņca 
lub bliŎniacza, o niskiej intensywnoŌci zabudowy 
(maksymalnie do 2 mieszkaŊ w budynku), 
1) Dopuszczalne funkcje towarzyszņce – usługi 

agroturystyczne (np.: stadnina koni), gastrono-
miczne, hotelarskie wbudowane lub wolno sto-
jņce, urzņdzenia towarzyszņce, zieleŊ urzņdzo-
na, 

2) Dopuszcza siň jako funkcje towarzyszņce: gara-
Őe i budynki gospodarcze wolno stojņce na ty-
łach działki, nieprzekraczajņcych 30% po-
wierzchni zabudowy działki, 

3) dostňp do drogi publicznej dla nowo wydzielo-
nych działek budowlanych realizowań przez 
zjazdy na wydzielonņ drogň wewnňtrznņ, 

4) Zabrania siň lokalizowania w granicach działek 
obiektów i urzņdzeŊ usługowych i produkcyj-
nych zaliczonych zgodnie z przepisami szcze-
gólnymi do obiektów mogņcych pogorszyń stan 
Ōrodowiska, stwarzajņcych uciņŐliwoŌci dla 
mieszkaŊców i Ōrodowiska przyrodniczego oraz 
wymagajņcych wielokrotnej (ponad 2 kursy  
w ciņgu doby) obsługi transportowej i ciňŐkiego 
(ponad 3,5 tony) transportu dostawczego, 

5) Lokalne warunki, zasady i standardy kształto-
wania zabudowy i urzņdzania terenu: 
a) wysokoŌń modernizowanej lub nowo reali-

zowanej zabudowy nie moŐe przekroczyń  
2 kondygnacji nadziemnych plus poddasze 
uŐytkowe, lecz nie wiňcej niŐ 10 m liczņc od 
poziomu terenu (najniŐszego) do szczytu ka-
lenicy, dachy o symetrycznym układzie poła-
ci (w tym dopuszczalne wielospadowe)  
o pokryciu dachówkņ ceramicznņ lub innymi 
materiałami o fakturze dachówkopodobnej, 

b) bryłņ budynku naleŐy nawiņzań do istniejņcej 
w sņsiedztwie zabudowy o charakterystycz-
nych cechach regionalnych, 

c) ustala siň jako obowiņzujņce stosowanie  
w modernizowanych i nowo projektowanych 
budynkach mieszkalnych połaci dachowych 
o spadkach 30–45°, w układzie symetrycz-
nym (dopuszcza siň dachy wielospadowe), 

d) dopuszcza siň stosowanie dachów jedno-
spadowych wyłņcznie w budynkach gospo-
darczych lub towarzyszņcych, 

e) dopuszcza siň przeznaczanie pod zabudowň 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojŌcia  

i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
35% powierzchni działek, pozostałņ czňŌń na-
leŐy uŐytkowań jako czynnņ biologicznie 
(trawniki, zieleŊ ozdobna, ogrody itp.), 

f) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszņ-
cych (usług wbudowanych) ustala siň obo-
wiņzek wydzielenia w obrňbie własnoŌci 
miejsc postojowych dla samochodów uŐyt-
kowników stałych i przebywajņcych okreso-
wo. 

2. WS/1 – przeznaczenie podstawowe – tereny 
wód otwartych i płynņcych, 
1) dopuszcza siň przebudowň, modernizacjň i re-

alizacjň nowych urzņdzeŊ wodnych pod warun-
kiem ich zgodnoŌci z obowiņzujņcymi przepi-
sami szczególnymi. 

2. Lasowice działka nr 264 – Załņcznik nr 2: 
3. MN/1 – przeznaczenie podstawowe – zabu-

dowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojņca 
lub bliŎniacza, o niskiej intensywnoŌci zabudowy 
(maksymalnie do 2 mieszkaŊ w budynku), 
1) Dopuszczalne funkcje towarzyszņce – usługi 

wbudowane lub wolno stojņce, urzņdzenia to-
warzyszņce, zieleŊ urzņdzona, 

2) Dopuszcza siň jako funkcje towarzyszņce: gara-
Őe i budynki gospodarcze wolno stojņce na ty-
łach działki, nieprzekraczajņcych 30% po-
wierzchni zabudowy działki, 

3) Zabrania siň lokalizowania w granicach działek 
obiektów i urzņdzeŊ usługowych i produkcyj-
nych zaliczonych zgodnie z przepisami szcze-
gólnymi do obiektów mogņcych pogorszyń stan 
Ōrodowiska, stwarzajņcych uciņŐliwoŌci dla 
mieszkaŊców i Ōrodowiska przyrodniczego oraz 
wymagajņcych wielokrotnej (ponad 2 kursy  
w ciņgu doby) obsługi transportowej i ciňŐkiego 
(ponad 3,5 tony) transportu dostawczego, 

4) Lokalne warunki, zasady i standardy kształto-
wania zabudowy i urzņdzania terenu: 
a) wysokoŌń modernizowanej lub nowo reali-

zowanej zabudowy nie moŐe przekroczyń  
2 kondygnacji nadziemnych plus poddasze 
uŐytkowe, lecz nie wiňcej niŐ 10 m liczņc od 
poziomu terenu (najniŐszego) do szczytu ka-
lenicy, dachy o symetrycznym układzie poła-
ci (w tym dopuszczalne wielospadowe)  
o pokryciu dachówkņ ceramicznņ lub innymi 
materiałami o fakturze dachówkopodobnej, 

b) bryłņ budynku naleŐy nawiņzań do istniejņcej 
w sņsiedztwie zabudowy o charakterystycz-
nych cechach regionalnych, 

c) ustala siň jako obowiņzujņce stosowanie  
w modernizowanych i nowo projektowanych 
budynkach mieszkalnych połaci dachowych 
o spadkach 30–45°, w układzie symetrycz-
nym (dopuszcza siň dachy wielospadowe), 

d) dopuszcza siň stosowanie dachów jedno-
spadowych wyłņcznie w budynkach gospo-
darczych lub towarzyszņcych, 

e) dopuszcza siň przeznaczanie pod zabudowň 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojŌcia  
i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
35% powierzchni działek, pozostałņ czňŌń na-
leŐy uŐytkowań jako czynnņ biologicznie 
(trawniki, zieleŊ ozdobna, ogrody itp.), 
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f) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszņ-
cych (usług wbudowanych) ustala siň obo-
wiņzek wydzielenia w obrňbie własnoŌci 
miejsc postojowych dla samochodów uŐyt-
kowników stałych i przebywajņcych okreso-
wo. 

4. RM/1 – przeznaczenie podstawowe – tereny 
zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rol-
nych, hodowlanych i ogrodniczych. 
1) Dopuszczalne kierunki przekształceŊ: 

a) adaptacje istniejņcych budynków mieszkal-
nych i gospodarczych na cele zabudowy 
mieszkaniowej oraz usług towarzyszņcych, 
zgodnie z obowiņzujņcymi przepisami szcze-
gólnymi, 

2) Przeznaczenie uzupełniajņce: 
a) usługi niewymagajņce wielokrotnego w ciņ-

gu doby (ponad 2 kursy) i uciņŐliwego (po-
nad 3,5 tony) transportu dostawczego, 

b) urzņdzenia towarzyszņce, 
c) zieleŊ urzņdzona. 

3) Zabrania siň lokalizowania w granicach działek 
obiektów i urzņdzeŊ usługowych lub hodowla-
nych, stwarzajņcych zagroŐenie lub uciņŐliwoŌci 
dla mieszkaŊców i Ōrodowiska przyrodniczego, 

4) Ustala siň warunki, zasady i standardy kształto-
wania zabudowy i urzņdzania terenu: 

a) ustala siň maksymalnņ wysokoŌń nowo reali-
zowanych budynków mieszkalnych na trzy kon-
dygnacje naziemne – maksymalna wysokoŌń 
Ōciany liczona od podstawy Ōciany do okapu 
dachu na 8 m, 

b) ustala siň maksymalnņ wysokoŌń nowo reali-
zowanych budynków usługowych na trzy kon-
dygnacje naziemne – maksymalna wysokoŌń 
Ōciany liczona od podstawy Ōciany do okapu 
dachu na 10 m, 

c) obowiņzuje stosowanie w modernizowanych  
i nowo projektowanych budynkach mieszkal-
nych połaci dachowych o spadkach 30–45°. Do-
puszcza siň stosowanie dachów jednospado-
wych wyłņcznie w budynkach usługowych, ga-
raŐowych, gospodarczych lub towarzyszņcych, 

d) ustala siň maksymalny wskaŎnik intensywnoŌci 
zabudowy – 0,75, 

e) ustala siň minimalny udział powierzchni biolo-
gicznie czynnej w zagospodarowaniu działki – 
40%, 

f) obowiņzuje maksymalna wysokoŌń nowo reali-
zowanych ogrodzeŊ od dróg publicznych i tere-
nów publicznych do 1,8 m. Ustala siň maksy-
malny udział ogrodzenia pełnego izolujņcego 
optycznie na 35% powierzchni ogrodzenia, 

g) dla ogrodzeŊ zaleca siň stosowanie materiałów 
naturalnych z przewagņ drewna i kamienia bņdŎ 
Őywopłotów, 

h) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszņcych 
ustala siň obowiņzek wydzielenia w obrňbie 
własnoŌci miejsc postojowych dla samocho-
dów uŐytkowników stałych i przebywajņcych 
okresowo. 

3. Dębiec działka nr 11/1, 11/2 – Załņcznik nr 3: 
5. MNU/1 – przeznaczenie podstawowe – za-

budowa mieszkaniowo-usługowa jednorodzinna 
wolno stojņca lub bliŎniacza, o niskiej intensywno-

Ōci zabudowy (maksymalnie do 2 mieszkaŊ w bu-
dynku), 
1) Dopuszczalne funkcje towarzyszņce – usługi 

gastronomiczne, hotelarskie (dom weselny), 
wbudowane lub wolno stojņce, urzņdzenia to-
warzyszņce, zieleŊ urzņdzona, 

2) Dopuszcza siň jako funkcje towarzyszņce: gara-
Őe i budynki gospodarcze wolno stojņce na ty-
łach działki, nieprzekraczajņcych 30% po-
wierzchni zabudowy działki, 

3) Zabrania siň lokalizowania w granicach działek 
obiektów i urzņdzeŊ usługowych i produkcyj-
nych zaliczonych zgodnie z przepisami szcze-
gólnymi do obiektów mogņcych pogorszyń stan 
Ōrodowiska, stwarzajņcych uciņŐliwoŌci dla 
mieszkaŊców i Ōrodowiska przyrodniczego oraz 
wymagajņcych wielokrotnej (ponad 2 kursy  
w ciņgu doby) obsługi transportowej i ciňŐkiego 
(ponad 3,5 tony) transportu dostawczego, 

4) dostňp do drogi publicznej dla nowo wydzielo-
nych działek budowlanych realizowań przez 
zjazdy na wydzielonņ drogň wewnňtrznņ, 

5) Lokalne warunki, zasady i standardy kształto-
wania zabudowy i urzņdzania terenu: 
a) wysokoŌń modernizowanej lub nowo reali-

zowanej zabudowy nie moŐe przekroczyń  
2 kondygnacji nadziemnych plus poddasze 
uŐytkowe, lecz nie wiňcej niŐ 10 m liczņc od 
poziomu terenu (najniŐszego) do szczytu ka-
lenicy, dachy o symetrycznym układzie poła-
ci (w tym dopuszczalne wielospadowe)  
o pokryciu dachówkņ ceramicznņ lub innymi 
materiałami o fakturze dachówkopodobnej, 

b) bryłņ budynku naleŐy nawiņzań do istniejņcej 
w sņsiedztwie zabudowy o charakterystycz-
nych cechach regionalnych, 

c) ustala siň jako obowiņzujņce stosowanie  
w modernizowanych i nowo projektowanych 
budynkach mieszkalnych połaci dachowych 
o spadkach 30–45°, w układzie symetrycz-
nym (dopuszcza siň dachy wielospadowe), 

d) dopuszcza siň stosowanie dachów jedno-
spadowych wyłņcznie w budynkach gospo-
darczych lub towarzyszņcych, 

e) dopuszcza siň przeznaczanie pod zabudowň 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojŌcia i 
dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
35% powierzchni działek, pozostałņ czňŌń na-
leŐy uŐytkowań jako czynnņ biologicznie 
(trawniki, zieleŊ ozdobna, ogrody itp.), 

f) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszņ-
cych (usług wbudowanych) ustala siň obo-
wiņzek wydzielenia w obrňbie własnoŌci 
miejsc postojowych dla samochodów uŐyt-
kowników stałych i przebywajņcych okreso-
wo. 

6. MN/1 – przeznaczenie podstawowe – zabu-
dowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojņca 
lub bliŎniacza, o niskiej intensywnoŌci zabudowy 
(maksymalnie do 2 mieszkaŊ w budynku), 
1) Dopuszczalne funkcje towarzyszņce – usługi 

wbudowane lub wolno stojņce, urzņdzenia to-
warzyszņce, zieleŊ urzņdzona, 

2) Dopuszcza siň jako funkcje towarzyszņce: gara-
Őe i budynki gospodarcze wolno stojņce na ty-
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łach działki, nieprzekraczajņcych 30% po-
wierzchni zabudowy działki, 

3) Zabrania siň lokalizowania w granicach działek 
obiektów i urzņdzeŊ usługowych i produkcyj-
nych zaliczonych zgodnie z przepisami szcze-
gólnymi do obiektów mogņcych pogorszyń stan 
Ōrodowiska, stwarzajņcych uciņŐliwoŌci dla 
mieszkaŊców i Ōrodowiska przyrodniczego oraz 
wymagajņcych wielokrotnej (ponad 2 kursy  
w ciņgu doby) obsługi transportowej i ciňŐkiego 
(ponad 3,5 tony) transportu dostawczego, 

4) Lokalne warunki, zasady i standardy kształto-
wania zabudowy i urzņdzania terenu: 
a) wysokoŌń modernizowanej lub nowo reali-

zowanej zabudowy nie moŐe przekroczyń  
2 kondygnacji nadziemnych plus poddasze 
uŐytkowe, lecz nie wiňcej niŐ 10 m liczņc od 
poziomu terenu (najniŐszego) do szczytu ka-
lenicy, dachy o symetrycznym układzie poła-
ci (w tym dopuszczalne wielospadowe)  
o pokryciu dachówkņ ceramicznņ lub innymi 
materiałami o fakturze dachówkopodobnej, 

b) bryłņ budynku naleŐy nawiņzań do istniejņcej 
w sņsiedztwie zabudowy o charakterystycz-
nych cechach regionalnych, 

c) ustala siň jako obowiņzujņce stosowanie  
w modernizowanych i nowo projektowanych 
budynkach mieszkalnych połaci dachowych 
o spadkach 30–45°, w układzie symetrycz-
nym (dopuszcza siň dachy wielospadowe), 

d) dopuszcza siň stosowanie dachów jedno-
spadowych wyłņcznie w budynkach gospo-
darczych lub towarzyszņcych, 

e) dopuszcza siň przeznaczanie pod zabudowň 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojŌcia  
i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
35% powierzchni działek, pozostałņ czňŌń na-
leŐy uŐytkowań jako czynnņ biologicznie 
(trawniki, zieleŊ ozdobna, ogrody itp.), 

f) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszņ-
cych (usług wbudowanych) ustala siň obo-
wiņzek wydzielenia w obrňbie własnoŌci 
miejsc postojowych dla samochodów uŐyt-
kowników stałych i przebywajņcych okreso-
wo. 

4. Dziewin działka nr 199 – Załņcznik nr 4: 
7. MN/1 – przeznaczenie podstawowe – zabu-

dowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca 
lub bliŎniacza, o niskiej intensywnoŌci zabudowy 
(maksymalnie do 2 mieszkaŊ w budynku), 
1) Dopuszczalne funkcje towarzyszņce – usługi 

wbudowane lub wolno stojņce, urzņdzenia to-
warzyszņce, zieleŊ urzņdzona, 

2) Dopuszcza siň jako funkcje towarzyszņce: gara-
Őe i budynki gospodarcze wolno stojņce na ty-
łach działki, nie przekraczajņcych 30% po-
wierzchni zabudowy działki, 

3) Zabrania siň lokalizowania w granicach działek 
obiektów i urzņdzeŊ usługowych i produkcyj-
nych zaliczonych zgodnie z przepisami szcze-
gólnymi do obiektów mogņcych pogorszyń stan 
Ōrodowiska, stwarzajņcych uciņŐliwoŌci dla 
mieszkaŊców i Ōrodowiska przyrodniczego oraz 
wymagajņcych wielokrotnej (ponad 2 kursy  
w ciņgu doby) obsługi transportowej i ciňŐkiego 
(ponad 3,5 tony) transportu dostawczego, 

4) Lokalne warunki, zasady i standardy kształto-
wania zabudowy i urzņdzania terenu: 
a) wysokoŌń modernizowanej lub nowo reali-

zowanej zabudowy nie moŐe przekroczyń  
2 kondygnacji nadziemnych plus poddasze 
uŐytkowe, lecz nie wiňcej niŐ 10 m liczņc od 
poziomu terenu (najniŐszego) do szczytu ka-
lenicy, dachy o symetrycznym układzie poła-
ci (w tym dopuszczalne wielospadowe)  
o pokryciu dachówkņ ceramicznņ lub innymi 
materiałami o fakturze dachówkopodobnej, 

b) bryłņ budynku naleŐy nawiņzań do istniejņcej 
w sņsiedztwie zabudowy o charakterystycz-
nych cechach regionalnych, 

c) ustala siň jako obowiņzujņce stosowanie  
w modernizowanych i nowo projektowanych 
budynkach mieszkalnych połaci dachowych 
o spadkach 30–45°, w układzie symetrycz-
nym (dopuszcza siň dachy wielospadowe), 

d) dopuszcza siň stosowanie dachów jedno-
spadowych wyłņcznie w budynkach gospo-
darczych lub towarzyszņcych, 

e) dopuszcza siň przeznaczanie pod zabudowň 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojŌcia  
i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
35% powierzchni działek, pozostałņ czňŌń na-
leŐy uŐytkowań jako czynnņ biologicznie 
(trawniki, zieleŊ ozdobna, ogrody itp.), 

f) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszņ-
cych (usług wbudowanych) ustala siň obo-
wiņzek wydzielenia w obrňbie własnoŌci 
miejsc postojowych dla samochodów uŐyt-
kowników stałych i przebywajņcych okreso-
wo. 

5. Dąbrowa Środkowa działka nr 129/2 – Załņcz-
nik nr 5: 

8. MN/1 – przeznaczenie podstawowe – zabu-
dowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojņca 
lub bliŎniacza, o niskiej intensywnoŌci zabudowy 
(maksymalnie do 2 mieszkaŊ w budynku), 
1) Dopuszczalne funkcje towarzyszņce – usługi 

wbudowane lub wolno stojņce, urzņdzenia to-
warzyszņce, zieleŊ urzņdzona, 

2) Dopuszcza siň jako funkcje towarzyszņce: gara-
Őe i budynki gospodarcze wolno stojņce na ty-
łach działki, nieprzekraczajņcych 30% po-
wierzchni zabudowy działki, 

3) Zabrania siň lokalizowania w granicach działek 
obiektów i urzņdzeŊ usługowych i produkcyj-
nych zaliczonych zgodnie z przepisami szcze-
gólnymi do obiektów mogņcych pogorszyń stan 
Ōrodowiska, stwarzajņcych uciņŐliwoŌci dla 
mieszkaŊców i Ōrodowiska przyrodniczego oraz 
wymagajņcych wielokrotnej (ponad 2 kursy  
w ciņgu doby) obsługi transportowej i ciňŐkiego 
(ponad 3,5 tony) transportu dostawczego, 

4) Dostňp do dróg publicznych dla nowo wydzie-
lonych działek budowlanych realizowań przez 
zjazdy na wydzielonņ drogň wewnňtrznņ, 

5) Zaleca siň wprowadzenie pasów zieleni izola-
cyjnej (szerokoŌci 15–20m) od strony drogi kra-
jowej, 

6) Lokalne warunki, zasady i standardy kształto-
wania zabudowy i urzņdzania terenu: 
a) wysokoŌń modernizowanej lub nowo reali-

zowanej zabudowy nie moŐe przekroczyń  
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2 kondygnacji nadziemnych plus poddasze 
uŐytkowe, lecz nie wiňcej niŐ 10 m liczņc od 
poziomu terenu (najniŐszego) do szczytu ka-
lenicy, dachy o symetrycznym układzie poła-
ci (w tym dopuszczalne wielospadowe)  
o pokryciu dachówkņ ceramicznņ lub innymi 
materiałami o fakturze dachówkopodobnej, 

b) bryłņ budynku naleŐy nawiņzań do istniejņcej 
w sņsiedztwie zabudowy o charakterystycz-
nych cechach regionalnych, 

c) ustala siň jako obowiņzujņce stosowanie  
w modernizowanych i nowo projektowanych 
budynkach mieszkalnych połaci dachowych 
o spadkach 30–45°, w układzie symetrycz-
nym (dopuszcza siň dachy wielospadowe), 

d) dopuszcza siň stosowanie dachów jednospa-
dowych wyłņcznie w budynkach gospodar-
czych lub towarzyszņcych, 

e) dopuszcza siň przeznaczanie pod zabudowň 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojŌcia  
i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
35% powierzchni działek, pozostałņ czňŌń na-
leŐy uŐytkowań jako czynnņ biologicznie 
(trawniki, zieleŊ ozdobna, ogrody itp.), 

f) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszņ-
cych (usług wbudowanych) ustala siň obo-
wiņzek wydzielenia w obrňbie własnoŌci 
miejsc postojowych dla samochodów uŐyt-
kowników stałych i przebywajņcych okreso-
wo. 

9. AG/1 – przeznaczenie podstawowe – tereny 
aktywności gospodarczej (w tym handel hurtowy 
i półhurtowy o powierzchni sprzedaŐowej nieprze-
kraczajņcej 1000 m2), 
1) dopuszczalne funkcje uzupełniajņce: 

a) bazy, składy i magazyny, 
b) obiekty biurowe, 
c) obiekty rzemieŌlnicze, 
d) tereny obsługi komunikacyjnej i transportu, 
e) elementy reklamowe, 
f) zieleŊ urzņdzona, 
g) urzņdzenia towarzyszņce, 

2) dopuszczalne kierunki przekształceŊ zabudowy: 
a) w przypadku podjňcia decyzji o podziale do-

tychczas funkcjonujņcej jednostki gospodar-
czej na róŐne podmioty ustala siň obowiņzek 
uwzglňdnienia w projekcie podziału obsługi 
transportowej i dojazdów do poszczególnych 
jednostek w aspekcie ochrony przeciwpoŐa-
rowej oraz dostňpnoŌci właŌciwych słuŐb do 
obiektów i urzņdzeŊ infrastruktury technicz-
nej obsługujņcej teren, 

3) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowa-
nia zabudowy i urzņdzania terenu: 
a) wysokoŌń zabudowy nie moŐe przekroczyń 

12 m liczņc od poziomu terenu (najniŐszego) 
do najwyŐszego punktu dachu, 

b) dopuszcza siň lokalizacje wielko-
kubaturowych obiektów produkcyjnych  
o nowoczesnej architekturze, z wymogiem 
stworzenia wysokich walorów architekto-
nicznych, 

c) od strony terenów sņsiednich nakazuje siň 
co najmniej 5 m pas nasadzeŊ zieleni wielo-
poziomowej, 

d) ustala siň obowiņzek zagospodarowania te-
renu zieleniņ ozdobnņ i izolacyjnņ, 

e) dopuszcza siň lokalizacjň zwiņzanych trwale  
z terenem obiektów reklamowych. 

10. ZL/1 – przeznaczenie podstawowe – tere-
ny lasów i zadrzewień: 
1) gospodarkň leŌnņ naleŐy prowadziń zgodnie  

z wymogami ochrony Ōrodowiska oraz w opar-
ciu o plany urzņdzania lasów, 

2) dopuszcza siň moŐliwoŌń czňŌciowego przezna-
czenia kompleksów leŌnych na cele rekreacyj-
no- wypoczynkowo-sportowe (ŌcieŐki zdrowia, 
ŌcieŐki dydaktyczne, ŌcieŐki rowerowe) pod wa-
runkiem wczeŌniejszego uzgodnienia z zarzņd-
cņ. 

§ 5. Zasady rozbudowy i budowy systemów 
komunikacyjnych. 

1. Obsługň terenu objňtego planem ustala siň 
z istniejņcych dróg publicznych, zgodnie z przepi-
sami szczególnymi. 
1) Droga wojewódzka nr 111 sklasyfikowana jako 

zbiorcza (Z). 
a) linia zabudowy dla nowych obiektów co naj-

mniej 10 m na terenie zabudowanym i 20 m na 
terenie niezabudowanym od linii rozgraniczajņ-
cej drogi wojewódzkiej, 

b) wyklucza siň bezpoŌrednie wyjazdy z posesji na 
drogň wojewódzka nr 111, 

§ 6. Zasady rozbudowy i budowy infrastruk-
tury technicznej. 

1. Docelowo wszystkie liniowe elementy infra-
struktury technicznej wraz z towarzyszņcymi urzņ-
dzeniami naleŐy sytuowań pod ziemiņ. Lokalizacja 
w liniach rozgraniczajņcych ulic lub innych prze-
strzeniach publicznych wymaga uzgodnienia  
z zarzņdcami terenów. 

2. Nowa sień infrastruktury w terenie zabudo-
wanym prowadziń w odległoŌci nie mniejszej niŐ 
1,5 m od krawňdzi jezdni w poboczach i chodni-
kach. 

3. W sytuacjach szczególnie uzasadnionych 
wzglňdami technicznymi, bņdŎ bezpieczeŊstwa, 
dopuszcza siň prowadzenie sieci na innych tere-
nach niŐ te, o których mowa w ust. 1, pod warun-
kiem zachowania ustaleŊ obowiņzujņcych przepi-
sów szczególnych przy projektowaniu sieci i po 
uzgodnieniu z właŌcicielami terenu. 

4. Obsługň obszaru objňtego zmianņ planu  
w zakresie infrastruktury technicznej okreŌla siň 
nastňpujņco: 
1) zaopatrzenie w wodę dla celów bytowych, 

usługowo-produkcyjnych oraz ochrony prze-
ciwpoŐarowej – rozdzielczņ sień wodociņgowņ 
moŐna prowadziń w terenie przewidzianym do 
zabudowy w liniach rozgraniczajņcych dróg 
oraz na terenach nieprzewidzianych pod zabu-
dowň, zgodnie z obowiņzujņcymi przepisami 
szczególnymi, ze szczególnym uwzglňdnieniem 
warunków dostňpnoŌci do wody dla celów 
przeciwpoŐarowych, 

2) kanalizacja sanitarna: 
a) realizacja systemem grawitacyjno-tłocznym 

do sieci zbiorczej (przewody prowadzone  
w liniach rozgraniczajņcych ulic), 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa DolnoŌlņskiego Nr 29 – 2775 – Poz. 405 

 

b) dopuszcza siň prowadzenie krótkich odcin-
ków kanalizacji sanitarnej poza liniami roz-
graniczajņcymi ulic w uzgodnieniu z właŌci-
cielami nieruchomoŌci, wymagane jest for-
malne ustalenie zasad dostňpnoŌci sieci  
w sytuacjach awaryjnych lub w celu jej mo-
dernizacji, 

c) dopuszcza siň budowň bezodpływowych 
zbiorników na nieczystoŌci płynne (szamb) 
na terenie działek połoŐonych na terenach 
nieskanalizowanych, ale tylko do czasu bu-
dowy sieci kanalizacyjnej, 

d) dopuszcza siň realizacjň indywidualnych ujňń 
wody oraz lokalnych oczyszczalni przydo-
mowych, 

3) kanalizacja deszczowa: 
a) dopuszcza siň prowadzenie w liniach rozgra-

niczajņcych ulic, 
b) odprowadzenie wód opadowych za pomocņ 

istniejņcych lub projektowanych kolektorów 
do istniejņcych rowów (za zgodņ ich zarzņd-
cy), 

c) dopuszcza siň gromadzenie wód opadowych 
na własnym terenie, 

d) bezwzglňdnie zabrania siň wprowadzania 
nieoczyszczonych Ōcieków do wód po-
wierzchniowych, podziemnych oraz grun-
tów, 

4) zaopatrzenie w gaz: 
a) dopuszcza siň z rozdzielczej sieci gazowej,  

w uzgodnieniu z operatorem sieci, przyłņ-
czenie obiektów na zasadach okreŌlonych w 
Prawie energetycznym, po spełnieniu wa-
runków technicznych i ekonomicznych przy-
łņczenia, 

b) rozdzielczņ sień gazowņ naleŐy prowadziń  
w liniach rozgraniczajņcych dróg (w chodni-
kach, poboczach i pasach zieleni), zgodnie  
z przepisami odrňbnym, 

c) dopuszcza siň prowadzenie krótkich odcin-
ków sieci gazowej (maksymalnie Ōredniego 
ciŌnienia) poza liniami rozgraniczajņcymi 
ulic, w uzgodnieniu z właŌcicielami nieru-
chomoŌci, wymagane jest formalne ustale-
nie zasad dostňpnoŌci w sytuacjach awaryj-
nych lub w celu modernizacji sieci, 

d) ustala siň alternatywnie z podziemnych 
zbiorników gazu płynnego zlokalizowanych 
na poszczególnych działkach, 

5) elektroenergetyka – zasilanie istniejņc ņ sieciņ 
napowietrznņ niskiego napiňcia: 
a) adaptuje siň istniejņce stacje transformato-

rowe, z dopuszczeniem moŐliwoŌci ich mo-
dernizacji lub likwidacji, 

b) dopuszcza siň lokalizacjň budynku stacji 
transformatorowej w odległoŌci do 1,5 m od 
granicy działki, 

c) w przypadku kolizji planowanego zagospo-
darowania terenu z istniejņcymi liniami elek-
troenergetycznymi przebudowa wyŐej wy-
mienionych linii elektroenergetycznych bň-
dzie moŐliwa po uzyskaniu z EnergiaPro 
Koncern Energetyczny S.A. w Legnicy wa-
runków na przebudowň tych linii i zawarciu 
stosownej umowy lub porozumienia o prze-
budowň sieci elektroenergetycznej. Koszt 

przebudowy istniejņcych linii bňdzie ponosi-
ła gmina lub właŌciciel terenu, 

d) przez teren objňty planem przebiega linia  
20 kV, 

e) ustala siň podłņczenie do istniejņcej sieci 
elektroenergetycznej o napiňciu 20kV po-
przez istniejņce i nowe stacje transformato-
rowe, 

f) dopuszcza siň rozwój sieci elektroenerge-
tycznej poprzez prowadzanie nowych odcin-
ków linii niskiego napiňcia, w postaci napo-
wietrznej i kablowej, 

g) dopuszcza siň rozbudowň sieci elektroener-
getycznej w formie linii kablowych napo-
wietrznych i kablowo-napowietrznych oraz 
budowň stacji trafo, 

h) projektowane oraz modernizowane sieci 
elektroenergetyczne prowadziń wzdłuŐ ukła-
dów komunikacyjnych, tj. terenów ogólnie 
dostňpnych dla prowadzenia sieci infrastruk-
tury technicznej. Dopuszcza siň odstňpstwo 
od zasady po uzgodnieniu z właŌcicielem te-
renu i zarzņdcņ terenu, 

i) zasilanie projektowanych obiektów w ener-
giň elektrycznņ z istniejņcych sieci elektro-
energetycznych, stacji transformatorowych 
lub z projektowanych sieci i stacji na warun-
kach okreŌlonych przez właŌciciela sieci, 

j) dopuszcza siň zasilanie w energiň elektrycz-
nņ z alternatywnych Ŏródeł energii, takich jak 
np. baterie słoneczne, zgodnie z przepisami 
szczególnymi, 

k) ustala siň obowiņzek zachowania norma-
tywnych odległoŌci zabudowy od istniejņ-
cych o projektowanych sieci elektroenerge-
tycznych, 

l) naleŐy dņŐyń do zachowania istniejņcego za-
gospodarowania terenu w obrňbie istniejņ-
cych sieci elektroenergetycznych, 

7) telekomunikacja: 
a) ustala siň poprzez podziemnņ sień telefo-

nicznņ, według technicznych warunków 
przyłņczenia operatora sieci, zgodnie z prze-
pisami szczególnymi, 

b) dopuszcza siň kanalizacjň kablowņ w liniach 
rozgraniczajņcych dróg za zgodņ zarzņdzajņ-
cego, 

8) gospodarka odpadami: 
a) obowiņzuje gromadzenie stałych odpadów 

bytowo-gospodarczych w szczelnych po-
jemnikach i kontenerach w sposób zapew-
niajņcy ochronň Ōrodowiska, 

b) ustala siň nakaz systematycznego wywozu 
odpadów bytowo-gospodarczych na zorga-
nizowane wysypisko odpadów komunalnych 
i unieszkodliwianie według przyjňtego na te-
renie gminy systemu, zgodnie z przepisami 
szczególnymi, 

c) gospodarka odpadami powinna siň odbywań 
zgodnie z przepisami szczególnymi dotyczņ-
cymi utrzymania czystoŌci i porzņdku  
w gminach, 

9) zaopatrzenie w ciepło: ustala siň ogrzewanie 
gazowe lub inne z ekologicznych Ŏródeł zasila-
nia, zgodnie z przepisami szczególnymi. 
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§ 7. 1. Na terenie objňtym opracowaniem pla-
nu ustala siň obowiņzek zapewnienia funkcjono-
wania istniejņcej sieci drenarskiej. 

2. WzdłuŐ cieków wodnych ustala siň obowiņ-
zek zachowania 3 m strefy wolnej od zainwesto-
wania i zieleni wysokiej w celu zapewnienia moŐ-
liwoŌci zapewnienia prac konserwacyjnych odpo-
wiednim słuŐbom melioracyjnym. 

3. Prowadzenie urzņdzeŊ infrastruktury tech-
nicznej w odległoŌci mniejszej niŐ 3 m od górnej 
krawňdzi skarp cieków wodnych naleŐy uzgadniań 
z zarzņdcņ. 

4. Dopuszcza siň prowadzenie prac zwiņza-
nych z regulacjņ wód (odbudowa, modernizacja)  
i utrzymaniem (eksploatacja, konserwacja, remont) 
cieków oraz obiektów i urzņdzeŊ wodnych, z za-
chowaniem warunków okreŌlonych w przepisach 
szczególnych. 

§ 8. Szczególne zasady zagospodarowania 
wynikające z potrzeby ochrony środowiska przy-
rodniczego. 

1. Wszelka działalnoŌń w obrňbie obszaru ob-
jňtego zmianņ planu winna respektowań obowiņ-
zujņce przepisy szczególne dotyczņce ochrony  
i kształtowania Ōrodowiska. 

2. Bezwzglňdnie zabrania siň wprowadzania 
nieoczyszczonych Ōcieków do wód powierzchnio-
wych, podziemnych oraz gruntów. 

3. UciņŐliwoŌń prowadzonej działalnoŌci w za-
kresie emisji hałasu, wibracji, zanieczyszczeŊ po-
wietrza, substancji złowonnych oraz niejonizujņce-
go promieniowania elektromagnetycznego nie 
moŐe powodowań przekroczenia granic własnoŌci 
terenu na jakim jest lokalizowana. 

4. Zagospodarowanie Ōcieków bytowo-
gospodarczych, technologicznych i deszczowych 
musi gwarantowań ochronň Ōrodowiska, w tym 
wód powierzchniowych przed zanieczyszczeniem. 

5. Ustala siň (z wyłņczeniem urzņdzeŊ komu-
nikacyjnych i infrastruktury technicznej) zakaz loka-
lizacji w obszarze planu przedsiňwziňń szczególnie 
szkodliwych dla Ōrodowiska i zdrowia ludzi,  
a przedsiňwziňcia mogņce pogorszyń stan Ōrodo-
wiska wymagajņ ograniczenia uciņŐliwoŌci do wła-
snej działki i spełnienia warunków ochrony Ōrodo-
wiska wynikajņcych z przepisów odrňbnych. 

6. W celu zminimalizowania zanieczyszczeŊ 
atmosfery naleŐy preferowań rozwiņzania oparte 
o energiň odnawialnņ np.: systemy solarne, pom-
py cieplne, wiatrownie. Nie naleŐy wykluczań Őad-
nego z dostňpnych noŌników energii pod warun-
kiem uzyskania w wyniku procesu energetycznego 
(spalania, utleniania) spalin o niskiej emisji zanie-
czyszczeŊ. 

7. UciņŐliwoŌń akustyczna obiektów usługo-
wych winna siň zamykań w granicach lokalizacji. 

8. Dla przedsiňwziňń mogņcych znaczņco od-
działywań na Ōrodowisko wymagane jest przepro-
wadzenia postňpowania w sprawie oceny oddzia-
ływania na Ōrodowisko. 

9. Powierzchnie terenów komunikacji i parkin-
gów naleŐy wykonań w sposób uniemoŐliwiajņcy 
przenikanie zanieczyszczeŊ ropopochodnych do 
podłoŐa i wód gruntowych. 

10. Zasady utrzymania porzņdku i czystoŌci 
wynikajņ z obowiņzujņcych przepisów na terenie 
gminy. 

11. Zaleca siň rozwój zieleni ogrodowej i przy-
domowej na terenie działek przeznaczonych pod 
zabudowň mieszkaniowņ oraz zachowanie i rozwój 
drzewostanu i roŌlinnoŌci niskiej na terenach usług 
zwiņzanych z rekreacjņ i turystykņ. 

12. Na terenie objňtym zmianņ planu dopusz-
cza siň wszelkie działania na rzecz poprawy stanu 
Ōrodowiska niezaleŐnie od tego czy sņ one bezpo-
Ōrednio zwiņzane z ustalonņ funkcjņ terenu. 

§ 9. Zasady zagospodarowania terenów  
i obiektów podlegających ochronie. Szczegółowe 
zasady ochron konserwatorskiej. 

1. Stanowiska archeologiczne – na obszarze 
stanowisk archeologicznych obowiņzujņ nastňpu-
jņce wymogi konserwatorskie: 
1) dopuszcza siň uprawy rolnicze, ogrodowe itp., 

przy czym naleŐy unikań zbyt głňbokiej orki, 
stanowiņcej zagroŐenie dla znajdujņcych siň  
w ziemi zabytków archeologicznych; 

2) dopuszczalne jest lokalizowanie inwestycji na 
terenie stanowiska archeologicznego pod wa-
runkiem uzgodnienia i uzyskania zezwolenia od 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz 
przeprowadzenia ratowniczych badaŊ arche-
ologicznych metodņ wykopaliskowņ. Badania te 
uwolniņ teren przeznaczony pod inwestycjň od 
archeologicznej substancji zabytkowej i umoŐ-
liwiņ jednoczeŌnie przeprowadzenie tejŐe inwe-
stycji. W takim przypadku badania archeolo-
giczne prowadzone sņ na koszt Inwestora, który 
zobowiņzany jest zleciń ich wykonanie wybranej 
przez siebie instytucji, firmie lub archeologowi 
uprawnionym do ich wykonywania. Wyniki tych 
badaŊ decydujņ o moŐliwoŌci kontynuowania 
prac budowlanych, koniecznoŌci zmiany tech-
nologii lub ewentualnie o ich zaniechaniu  
i zmianie przeznaczenia terenu, 

3) w przypadku odkrycia, podczas robót ziemnych, 
przedmiotu co do którego istnieje przypuszcze-
nie, iŐ jest on zabytkiem, przedmiot ten wraz  
z miejscem znalezienia naleŐy zabezpieczyń  
i oznakowań miejsce jego znalezienia oraz nie-
zwłocznie zawiadomiń Wojewódzkiego Konser-
watora Zabytków, a jeŌli nie jest to moŐliwe – 
burmistrza miasta i gminy, 

4) na wszelkie prace prowadzone w obrňbie sta-
nowisk archeologicznych naleŐy uzyskań zgodň 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Inwe-
stor zobowiņzany jest na swój koszt zapewniń 
nadzór archeologiczny lub, w razie konieczno-
Ōci, przeprowadziń badania archeologiczne. 
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Lasowice obszar 73 – 22 

Lp. Nr stanowiska OkreŌlenie Datowanie Uwagi 

1. 2 Ōlady osadnictwa póŎne Ōredniowiecze XIV–XV w  
 

§ 10. Zasady i warunki podziału terenów na 
działki budowlane: 

1. Granice nowych podziałów geodezyjnych 
dopuszcza siň z zastrzeŐeniem zachowania mini-
malnej szerokoŌci frontu działki budowlanej, o ile 
jest to moŐliwe (mierzonej w linii zabudowy),  
w zabudowie oznaczonej symbolem: 
a) MN – zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

     – 20 m, 
b) MNU – zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-

nej z dopuszczeniem usług  – 22 m, 
c) RM – zabudowa zagrodowa   

     – 25 m, 
d) AG – tereny aktywnoŌci gospodarczej  

     – 25 m. 
2. Ustala siň minimalnņ powierzchnie nowo 

wydzielanych działek budowlanych, o ile jest to 
moŐliwe, w zabudowie oznaczonej symbolem: 
a) MN – zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

     – 1000 m2, 

b) MNU – zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej z dopuszczeniem usług  – 1200 m2, 

c) RM – zabudowy zagrodowej   
     – 1500 m2, 

d) AG – tereny aktywnoŌci gospodarczej  
     – 2000 m2. 

§ 11. Ustala siň stawkň procentowņ słuŐņcņ 
naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36. ust. 4 
ustawy z dnia 23 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 
poz. 717, z póŎniejszymi zmianami) w wysokoŌci 
0%. 

§ 12. Wykonanie niniejszej uchwały powierza 
siň Burmistrzowi ŋcinawy.  

§ 13. Niniejsza uchwała wchodzi w Őycie po 
upływie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku 
Urzňdowym Województwa DolnoŌlņskiego. 
 

Wiceprzewodniczņcy Rady: 
Jerzy Sztaba 
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Załącznik nr 1 do uchwały nr LXXIV/ 
/351/2009 Rady Miejskiej w Ścinawie 
z dnia 26 listopada 2009 r. 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr LXXIV/ 
/351/2009 Rady Miejskiej w Ścinawie 
z dnia 26 listopada 2009 r. 
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Załącznik nr 3 do uchwały nr LXXIV/ 
/351/2009 Rady Miejskiej w Ścinawie 
z dnia 26 listopada 2009 r. 
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Załącznik nr 4 do uchwały nr LXXIV/ 
/351/2009 Rady Miejskiej w Ścinawie 
z dnia 26 listopada 2009 r. 
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Załącznik nr 5 do uchwały nr LXXIV/ 
/351/2009 Rady Miejskiej w Ścinawie 
z dnia 26 listopada 2009 r. 
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Załącznik nr 6 do uchwały nr LXXIV/ 
/351/2009 Rady Miejskiej w Ścinawie 
z dnia 26 listopada 2009 r. 
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Załącznik nr 7 do uchwały nr LXXIV/ 
/351/2009 Rady Miejskiej w Ścinawie 
z dnia 26 listopada 2009 r. 

 
Rozstrzygniňcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji w zakresie infrastruktury 

technicznej naleŐņcej do zadaŊ własnych gminy oraz zasadach ich finansowania 
 

Rozstrzygniňcia dokonano na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze zm.). 

1. Na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wykonano Prognozň skutków 
finansowych uchwalenia planu zawierajņcņ: 
• Analizň i charakterystyka ustaleŊ projektu planu 
• Analizň lokalnego rynku nieruchomoŌci 
• Analizň dochodów gminy wynikajņcych z: 

– Opłat planistycznych od wzrostu wartoŌci nieruchomoŌci 
– Opłat adiacenckich 
– Wzrostu podatku od nieruchomoŌci 
– SprzedaŐy gruntów gminnych 
– Opłat od czynnoŌci cywilnoprawnych 

• Analizň kosztów gminy wynikajņcych z: 
– Wykupu nieruchomoŌci na cele publiczne 
– Kosztów infrastruktury technicznej 
– Odszkodowania za spadek wartoŌci nieruchomoŌci 
– Spadek podatku od nieruchomoŌci 

 
Prognozowane skutki finansowe 

Szacunkowe dochody Opłata planistyczna 0,0 
Opłata adiacencka 35 308,17 
Wzrost podatku od nieruchomoŌci – gruntowych 46 160,64 
Wzrost podatku od nieruchomoŌci – budynki 172 543,6 
SprzedaŐ gruntów gminnych 0,0 
Wzrost opłaty od czynnoŌci cywilnoprawnych 4 189,782 
Suma dochodów 258 148,19 

Szacunkowe koszty Wykup gruntów na cele publiczne 0,0 
Koszty sieci infrastruktury technicznej 0,0 
Koszty drogowej infrastruktury technicznej 0,0 
Odszkodowania za spadek wartoŌci nieruchomoŌci - 17 737,40 
Spadek podatku od nieruchomoŌci 0,0 
Suma kosztów - 17 737,40 

Suma kosztów i dochodów 240 410,79 
 

Z analizy skutków finansowych wynika, Őe rozwój terenów przewidziany w planie zakłada rozwój 
zrównowaŐony. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy ŋcinawa pełni 
przede wszystkim funkcje regulacyjne. Nowe tereny zabudowy mieszkaniowej stanowiņ uzupełnienia 
istniejņcej struktury i sņ bezpoŌrednio powiņzane z istniejņcņ zabudowņ i infrastrukturņ technicznņ. 
Na terenie brak jest ponadto elementów konfliktowych, które wymagałyby radykalnych działaŊ i ograni-
czeŊ planistycznych. 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ogranicza rozwój nowych terenów od zabudowň 
do niezbňdnego minimum, nie ma wiňc moŐliwoŌci ograniczenia kosztów poprzez ograniczenie nowych 
terenów inwestycyjnych. 

Zastanie odszkodowania z tytułu renty planistycznej wynikajņ ze zmiany funkcji terenów, zostały osza-
cowane, ale istnieje jednak duŐe prawdopodobieŊstwo, Őe nie wystņpiņ. 

Prognozowane dochody gminy w okresie 10 lat wynoszņ 240 410,79. Zmiana planu pełni funkcje regula-
cyjne oraz korekty ustaleŊ obowiņzujņcego planu pod zgłoszone potrzeby mieszkaŊców, w zwiņzku 
z tym prawdopodobieŊstwo osiņgniňcia prognozowanych dochodów jest wysokie. 
Aby zapewniń moŐliwoŌń uzyskania faktycznych dobrych efektów finansowych niniejszego planu naleŐy 
umoŐliwiń rozwój terenów nowo planowanych pod zabudowň ustalonych w planie poprzez realizacje 
brakujņcej infrastruktury technicznej. 

Prognozowane dochody umoŐliwiajņ wkład własny, niezbňdny do starania siň o Ōrodki pomocowe. Bar-
dzo duŐe efekty finansowe skutków uchwalenia planu przynosi opłata adiacencka. MoŐliwoŌń uzyskania 
tych dochodów zaleŐna jest jednak od realizacji inwestycji. Dochody z podatków sņ dochodami stałymi 
i nieuzaleŐnionymi od tak duŐej iloŌci czynników, które mogņ zaistnień, ale nie muszņ, w zwiņzku z opła-
tami podatku od nieruchomoŌci i adiacenckimi. 
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