
Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 60 – 5852 – Poz. 856 

 

856 
85 6 

UCHWAŁA NR IV/10/10 
 RADY GMINY OLEŚNICA 

 z dnia 30 grudnia 2010 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
dla terenu położonego w obrębie wsi Spalice 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23,  
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80,  
poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102,  
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, 
z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, 
z 2006 r. Nr 17, poz. 128), art. 20 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, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, 
poz. 319) oraz na podstawie uchwały Rady Gminy 
w Oleśnicy nr XXXV/161/09 z 28 kwietnia 2009 
roku Rady Gminy w Oleśnicy po stwierdzeniu 
zgodności planu z ustaleniami studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego gminy zatwierdzonego uchwałą nr XLVII/ 
/221/10 z dnia 30.03.2010 r. uchwala, co następuje:  

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego dla terenu połoşonego 
w obrębie wsi Spalice. 

2. Integralna częścią ustaleń planu stanowią-
cych treśń niniejszej uchwały są następujące za-
łączniki: 
1) Rysunek planu w skali 1:2000, będący załączni-

kiem nr 1 do uchwały Rady Gminy w Oleśnicy, 
2) Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych 

w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej naleşących do zadań własnych 
gminy, stanowiące załącznik nr 2 do uchwały, 

3) Rozstrzygnięcie Rady Gminy dotyczące sposo-
bu rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu 
planu w czasie wyłoşenia do publicznego wglą-
du, stanowiące załącznik nr 3 do uchwały. 

§ 2. 1. Ilekroń w dalszych przepisach niniejszej 
uchwały jest mowa o: 

1) planie – naleşy przez to rozumień miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego, 
o którym mowa § 1, niniejszej uchwały, 

2) rysunku planu – naleşy przez to rozumień gra-
ficzne zapisy planu, przedstawione na mapie 
sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:2000, bę-
dący załącznikiem graficznym nr 1 do uchwały 
Rady Gminy w Oleśnicy, 

3) przepisach odrębnych – naleşy przez to rozu-
mień aktualne w momencie realizacji niniej-
szej uchwały przepisy prawne wraz z aktami 
wykonawczymi, normy branşowe oraz ograni-
czenia w dysponowaniu terenem wynikające 
z prawomocnych decyzji administracyjnych, 

4) terenie – naleşy przez to rozumień obszar wy-
znaczony na rysunkach planu liniami rozgra-
niczającymi, w którego kaşdym punkcie obo-
wiązują te same ustalenia, 

5) przeznaczeniu podstawowym terenu – naleşy 
przez to rozumień działalnośń wyznaczoną do 
lokalizacji w danym terenie, które w ramach 
realizacji planu winno stań się dominującą 
formą wykorzystania terenu; wprowadzenie 
innych niş podstawowa funkcji jest dopusz-
czalne wyłącznie pod warunkiem spełnienia 
ustaleń szczegółowych niniejszej uchwały, 

6) przeznaczeniu uzupełniającym terenu – naleşy 
przez to rozumień działalnośń inną niş pod-
stawowa, dopuszczoną do lokalizacji na da-
nym terenie przy spełnieniu dodatkowych wa-
runków, oraz wcześniejszej lub równoczesnej 
realizacji przeznaczenia podstawowego, 

7) przeznaczeniu tymczasowym – naleşy przez to 
rozumień sposoby zagospodarowania tere-
nów i obiektów, do czasu realizacji podsta-
wowej lub dopuszczalnej funkcji określonej 
w planie, 

8) nieprzekraczalnych liniach zabudowy – naleşy 
przez to rozumień linię wyznaczoną na rysun-
kach planu, która nie moşe byń przekroczona 
przez frontową ścianę budynku. Linię tą prze-
kroczyń mogą jedynie wysunięte zadaszenia, 
schody, ganki, balkony, wykusze i wiaty. Dla 
terenów, dla których nie została ona określo-
na, stosowań naleşy ogólne zasady lokalizacji 
budynków określone w przepisach odrębnych, 

9) obowiązujących liniach zabudowy – naleşy 
przez to rozumień linię wyznaczoną na rysun-
ku planu, określającą usytuowanie podsta-
wowej bryły budynku; linię tą przekroczyń 
mogą wysunięte zadaszenia, przedsionki wej-
ściowe, balkony i wykusze. Dla terenów, dla 
których nie została ona określona, stosowań 
naleşy ogólne zasady lokalizacji budynków 
określone w przepisach odrębnych, 

10) nieuciąşliwych usługach lokalnych − naleşy 
przez to rozumień funkcje usług komercyjnych 
lub publicznych związanych z obsługą zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej, niezali-
czanych do przedsięwzięń mogących znacząco 
oddziaływań na środowisko, których uciąşli-
wośń mierzona zgodnie z odrębnymi przepi-
sami nie przekracza swym zasięgiem granic 
własnego terenu, 

11) usługach komercyjnych − naleşy przez to ro-
zumień funkcje terenów i obiektów realizowa-
ne całkowicie lub z przewagą funduszy niepu-
blicznych we wszelkich dziedzinach działalno-
ści gospodarczej pod warunkiem niepowodo-
wania negatywnego oddziaływania − zakłóceń 
środowiska oraz konfliktów sąsiedzkich, 
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12) usługach publicznych − naleşy przez to rozu-
mień funkcje terenów i obiektów realizowane 
z udziałem jakichkolwiek funduszy publicz-
nych we wszelkich dziedzinach o charakterze 
ogólnospołecznym. 
2. Pojęcia pozostałe niezdefiniowane naleşy 

rozumień zgodnie z obowiązującymi przepisami 
odrębnymi i szczególnymi. 

§ 3. 1. Obowiązującymi ustaleniami planu są 
następujące oznaczenia graficzne rysunku planu: 

1) linie rozgraniczające tereny o róşnym przezna-
czeniu lub róşnych zasadach zagospodarowa-
nia, 

2) symbole określające funkcje terenów, 
3) obowiązujące linie zabudowy, 
4) nieprzekraczalne linie zabudowy, 
5) granice terenów zamkniętych, 
6) granica strefy „K” ochrony zabytków krajo-

brazu, 
7) granica strefy „OW” ochrony zabytków ar-

cheologicznych, 
8) granica proponowanego Specjalnego Obszaru 

Ochrony Siedlisk Natura 2000 PLH 020091 
„Dolina Oleśnicy i Potoku Boguszyckiego”, 

9) granice uşytków ekologicznych, 
10) granice strefy ochrony sanitarnej cmentarza, 
11) obiekty wpisane do rejestru i do ewidencji 

zabytków oraz inne obiekty i obszary objęte 
ochroną konserwatorską, 

12) istniejące napowietrzne linie energetyczne 
wysokiego napięcia 110kV wraz z granicami 
terenów, w obrębie których obowiązują ogra-
niczenia w ich uşytkowaniu. 
2. Ustaleniami planu są równieş oznaczenia 

układu komunikacyjnego dróg i ulic oraz inne ele-
menty rysunku planu, słuşące realizacji ustaleń 
niniejszej uchwały. 

3. Następujące oznaczenia graficzne posiadają 
znaczenie informacyjne, sugerujące określone 
rozwiązania przestrzenne i regulacyjne. 
1) proponowane podziały na działki budowlane. 

Rozdział 2 

Przepisy szczegółowe dla obszaru objętego 
planem 

§ 4. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego. 

1. Na obszarze objętym ustaleniami planu 
obowiązują następujące wymogi ochrony ładu 
przestrzennego i zasady jego kształtowania: 
1) Ochrona ładu przestrzennego dotyczy i powin-

na byń realizowana przez: 
a) zachowanie określonego w planie przezna-

czenia terenów, 
b) przestrzeganie określonych planem funkcji 

i standardów przestrzennych, określonej ska-
li i formy zabudowy oraz wskaŝników wyko-
rzystania i zagospodarowania terenów w ob-
rębie obszarów wyznaczonych liniami roz-
graniczającymi, 

c) zachowanie wolnego od zabudowy obszaru 
terenów rolnych i zieleni, 

d) respektowanie ustalonych planem zasad za-
gospodarowania i uşytkowania terenów za-

budowy, warunków ochrony środowiska, 
ochrony i korzystania z walorów krajobrazo-
wych środowiska na terenach objętych pla-
nem. 

2) Dopuszcza się na terenach przeznaczenia pod-
stawowego, z wyjątkiem terenów komunikacji, 
jako stałe lub tymczasowe sposoby uşytkowa-
nia, formy zagospodarowania terenu i obiektów 
lokalizowanych zgodnie z przepisami odrębny-
mi, obejmujące: 
a) zieleń o funkcjach ochronnych i rekreacyj-

nych, 
b) sieci infrastruktury technicznej, 
c) znaki reklamowe i informacyjne, 
d) obiekty małej architektury, 
e) ogrodzenia. 

3) Zakazuje się w obszarze objętym ustaleniami 
planu: 
a) grodzenia nieruchomości przylegających do 

cieków i rowów oznaczonych symbolem WS, 
w odległości mniejszej niş 3,0 m od linii 
brzegu, 

b) wznoszenia ogrodzeń frontowych od strony 
ulic publicznych jako pełnych oraz o wyso-
kości większej niş 180 cm; nie ogranicza się 
wysokości i formy ogrodzeń bocznych po-
między terenami; zaleca się stosowanie 
ogrodzeń aşurowych z materiałów trwałych; 
nie dopuszcza się stosowania ogrodzeń pre-
fabrykatów şelbetowych, istniejące winny 
byń sukcesywnie wymieniane. 

4) Dopuszcza się scalanie i wtórne podziały działek 
przy zachowaniu minimalnych powierzchni 
działek określonych w par.13 oraz przy załoşe-
niu, şe minimalna powierzchnia działek po po-
dziale nie moşe byń mniejsza niş 800 m2, 

5) Dopuszcza się zmniejszenie powierzchni mini-
malnej działek maksymalnie o 10%, 

6) Obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, 
w tym ekrany, pylony, znaki i symbole rekla-
mowe, dopuszczone ustaleniami planu do loka-
lizacji na terenach przeznaczenia podstawowe-
go lub lokalizowane poza terenami zabudowa-
nymi w oparciu o przepisy odrębne, powinny 
byń sytuowane w ustalonych planem liniach 
zabudowy lub w odległościach od dróg pu-
blicznych określonych w przepisach prawa dro-
gowego. 

§ 5. Zasady ochrony środowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego. 

1. W zakresie ochrony środowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego określa się następujące 
ustalenia: 
1) Na terenach zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej, oznaczonej na rysunku planu symbo-
lami MN, zabudowy mieszkaniowej z dopusz-
czeniem usług, oznaczonej na rysunku planu 
symbolami MNU, wprowadza się zakaz lokali-
zowania przedsięwzięń mogących znacząco od-
działywań na środowisko, za wyjątkiem przed-
sięwzięń dotyczących sieci i urządzeń infrastruk-
tury technicznej oraz dróg. 

2) Uciąşliwośń prowadzonej działalności gospo-
darczej w zakresie emisji wibracji, hałasu, za-
nieczyszczenia powietrza, substancji zapacho-
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wych, niejonizującego promieniowania elek-
tromagnetycznego oraz zanieczyszczenia gruntu 
i wód, nie moşe powodowań przekroczeń obo-
wiązujących standardów środowiskowych okre-
ślonych w przepisach odrębnych oraz wywoły-
wań koniecznośń ustanowienia obszaru ograni-
czonego uşytkowania. 

3) Uciąşliwośń prowadzonej działalności gospo-
darczej nie moşe przekroczyń wartości dopusz-
czalnych na granicy terenu, do którego inwestor 
posiada tytuł prawny. 

4) Na całym obszarze opracowania planu obowią-
zuje zakaz odprowadzania nieoczyszczonych 
ścieków do wód: powierzchniowych, podziem-
nych i do gruntu. 

5) Wprowadza się wymóg utrzymania poziomu 
hałasu w granicach dopuszczalnych norm okre-
ślonych przepisami odrębnymi na terenach za-
budowy mieszkaniowej jednorodzinnej okre-
ślonych na rysunku planu symbolami MN, za-
budowy mieszkaniowej z dopuszczeniem usług, 
oznaczonej na rysunku planu symbolami MNU. 

2. Ponadto na terenie opracowania planu 
obowiązują następujące ustalenia: 
1) Całośń obszaru opracowania planu połoşona 

jest w granicach Głównego Zbiornika Wód Pod-
ziemnych GZWP nr 322 „Zbiornik Oleśnica”, 

2) Częśń obszaru opracowania połoşona jest na 
terenie następujących uşytków ekologicznych 
oznaczonych na rysunku planu: 

 

Nazwa 
Rok  

utworzenia 
Pow. 
[ha] 

Opis formy ochrony  
przyrody 

Akt utworzenia 

Ols 
Spalicki 

2005 4,94 ochrona cennych przy-
rodniczo gatunków flory 
i fauny 

uchwała nr XXIII/160/05 Rady Gminy Oleśnica z dn. 
24 marca 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Dol. Nr 67, 
poz.1440 z dn.13.04.2005 r.) 

dla których obowiązują następujące ustalenia: 
a) Wszelkie przedsięwzięcia na tych terenach po-

winny spełniań wymagania przepisów odręb-
nych z zakresu ochrony środowiska. Na ww. 
obszarze wprowadza się zakaz lokalizacji przed-
sięwzięń mogących znacząco oddziaływań na 
środowisko. 

b) Częśń obszaru opracowania planu znajduje się 
w granicach proponowanego Specjalnego Ob-
szaru Ochrony Siedlisk Natura 2000 PLH 020091 
„Dolina Oleśnicy i Potoku Boguszyckiego”. 
Wszelkie przedsięwzięcia na tym terenie po-
winny spełniań wymagania przepisów odręb-
nych z zakresu ochrony środowiska. Na obsza-
rze objętym planem wprowadza się zakaz loka-
lizacji przedsięwzięń mogących znacząco od-
działywań na środowisko. Kaşde działanie po-
dejmowane lub planowane na obszarze Natura 
2000 i w jego najblişszej otulinie bezwzględnie 
podlegań winno procedurze OOŚ, z obligatoryj-
nych uwzględnieniem warunków ochrony sie-
dliska oraz towarzyszącej mu flory i fauny. 

§ 6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

1. Określa się strefę ochrony konserwatorskiej 
„K”, ustanowioną dla terenu historycznej części 
wsi, dla której obowiązują następujące ustalenia: 
1) Naleşy zachowań i wyeksponowań elementy 

historycznego układu przestrzennego i kompo-
zycję zieleni, 

2) Nowa zabudowa winna byń zharmonizowana 
z historyczną kompozycją przestrzenno- 
-urbanistyczną w zakresie lokalizacji, skali, bryły 
i formy architektonicznej oraz nawiązywań do 
lokalnej tradycji architektonicznej, 

3) Wyklucza się moşliwośń prowadzenia nowych 
napowietrznych linii teletechnicznych i energe-
tycznych, 

4) Wyklucza się moşliwośń stosowania ogrodzeń 
betonowych i prefabrykowanych, 

5) Wszelkie zamierzenia inwestycyjne, polegające 
na wznoszeniu nowych obiektów kubaturowych 

oraz przebudowie i zmianie wyglądu istnieją-
cych obiektów naleşy uzgadniań z Dolnośląskim 
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 

(Skarga Wojewody Dolnośląskiego NK-N.4131.50. 
.2011.MG z dnia 14 marca 2011 r. do WSA we 
Wrocławiu na § 6 ust. 1 pkt 5) 

2. Określa się strefę ochrony konserwatorskiej 
„OW”, ustanowioną wokół obszarów istniejącego 
i planowanego zainwestowania, dla której obowią-
zują następujące ustalenia: 
(Skarga Wojewody Dolnośląskiego NK-N.4131.50. 
.2011.MG z dnia 14 marca 2011 r. do WSA we 
Wrocławiu na § 6 ust. 2) 
1) Wszelkie zamierzenia inwestycyjne na tym ob-

szarze związane z pracami ziemnymi naleşy 
uzgodniń z Dolnośląskim Wojewódzkim Kon-
serwatorem Zabytków, co do konieczności ich 
prowadzenia pod nadzorem archeologicznym 
i za pozwoleniem wojewódzkiego konserwatora 
zabytków. 

2) W razie konieczności ustala się wymóg prze-
prowadzenia wyprzedzających badań archeolo-
gicznych. 

3) Nadzór archeologiczny i ratownicze badania 
archeologiczne prowadzone są przez uprawnio-
nego archeologa. Powyşsze pozwolenie kon-
serwatorskie naleşy uzyskań przed wydaniem 
pozwolenia na budowę i dla robót niewymaga-
jących pozwolenia na budowę − przed realizacją 
inwestycji, tj. przed uzyskaniem zaświadczenia 
potwierdzającego akceptację przyjęcia zgłosze-
nia wykonywania robót budowlanych. 

3. Określa się dla obszaru objętego planem 
obiekty o wartościach zabytkowych ujęte w woje-
wódzkiej i gminnej ewidencji zabytków, oznaczone 
na rysunku planu. Zasób wojewódzkiej i gminnej 
ewidencji zabytków podlega sukcesywnemu roz-
poznaniu i moşe byń aktualizowany. Spis tworzą 
następujące obiekty i obowiązują dla nich następu-
jące wymogi konserwatorskie: 
1) Obiekty wpisane do gminnej ewidencji zabyt-

ków:
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Lp. Obiekt Adres Wiek Rejestr Zabytków 
1. Zespół mieszk. -gosp.: Nr 2   

Dom mieszk. Nr 2 ok. 1910  
Stajnia Nr 2 ok. 1910 
Obora Nr 2 ok. 1910  
Stodoła Nr 2 ok. 1910  

2. Dom mieszk. Nr 33 ok. 1915  
Stajnia Nr 33 ok. 1890  
Obora Nr 33 ok. 1890  

3. Dom mieszk. -gosp. Nr 38 1882  
4. Transformator obok nr 42 ok. 1920  
5. Willa, ob. szkoła Nr 49 ok. 1920  
6. Młyn wodny  XIX \ XX  

2) Gminną ewidencją zabytków w zakresie ochro-
ny konserwatorskiej objęte zostają zespoły 
i obiekty o istotnych lokalnych walorach histo-
rycznych, kulturowych i krajobrazowych, ujęte 
w wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków 
podlega sukcesywnemu rozpoznaniu i moşe 
byń aktualizowany, zmiany te nie powodują 
zmian ustaleń planu. Dla obiektów wymienio-
nych w ewidencji zabytków, znajdujących się 
w strefie ochrony konserwatorskiej oraz poza 
strefą, obowiązują następujące wymogi: 
a) zachowań ich bryłę, kształt i geometrię da-

chu oraz zastosowane tradycyjne materiały 
budowlane, 

b) utrzymań, a w przypadku zniszczenia odtwo-
rzyń historyczny detal architektoniczny, 

c) zachowań kształt, rozmiary i rozmieszczenie 
otworów zgodne z historycznym wizerun-
kiem budynku, naleşy utrzymań lub odtwo-
rzyń oryginalną stolarkę okien i drzwi, 

d) w przypadku konieczności przebicia nowych 
otworów, naleşy je zharmonizowań z zabyt-
kową elewację budynku, 

e) stosowań kolorystykę i materiały nawiązują-
ce do tradycyjnych lokalnych rozwiązań, 
w tym ceramiczne lub tynkowe pokrycie 
ścian zewnętrznych, zakazuje się stosowania 
okładzin ściennych typu „siding”, 

f) naleşy stosowań historyczny rodzaj pokrycia 
dachowego – dachówka ceramiczna w kolo-
rze ceglastym, 

g) elementy elewacyjne instalacji technicznych 
naleşy montowań z uwzględnieniem warto-
ści zabytkowych obiektów, 

h) prowadzenie wszelkich prac budowlanych 
przy obiektach zabytkowych naleşy poprze-
dziń uzyskaniem wytycznych konserwator-
skich, 

i) wszelkie prace budowlane, a takşe zmiany 
funkcji obiektów i obszarów objętych ewi-
dencją zabytków naleşy uzgadniań z właści-
wym wojewódzkim konserwatorem zabyt-
ków, 

(Skarga Wojewody Dolnośląskiego NK-N.4131.50. 
.2011.MG z dnia 14 marca 2011 r. do WSA we 
Wrocławiu na § 6 ust. 3 pkt 2 lit. h i i) 

j) dla obiektów ujętych w ewidencji zabytków 
a znajdujących się w strefach ochrony kon-
serwatorskiej dodatkowo obowiązują ustale-
nia sformułowane dla poszczególnych stref. 

4. Określa się stanowiska archeologiczne, dla 
których obowiązują następujące wymogi konser-
watorskie: 
1) w obrębie znajdujących się na terenie objętym 

opracowaniem planu chronionych stanowisk 
archeologicznych oraz w ich bezpośrednim są-
siedztwie wszelkie zamierzenia inwestycyjne 
wymagają przeprowadzenia wyprzedzających 
inwestycję ratowniczych badań archeologicz-
nych, 

2) przed uzyskaniem pozwolenia na budowę (a dla 
robót nie wymagających pozwolenia na budo-
wę – przed realizacją inwestycji, tj. przed uzy-
skaniem zaświadczenia potwierdzającego ak-
ceptację przyjęcia zgłoszenia wykonywania ro-
bót budowlanych) naleşy uzyskań pozwolenie 
Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków na przeprowadzenie ziemnych robót 
budowlanych na terenie zabytkowym w trybie 
prac konserwatorskich, które polegają na prze-
prowadzeniu wyprzedzających ratowniczych 
badań archeologicznych metodą wykopalisko-
wą, przez uprawnionego archeologa, 

3) zakazuje się zalesiania obszarów stanowisk 
archeologicznych, 

4) istnieje moşliwośń odkrycia nowych stanowisk 
archeologicznych- zasób ich ewidencji i rejestru 
podlega sukcesywnej weryfikacji i uzupełnie-
niom. Dla nowo odkrywanych stanowisk obo-
wiązują ustalenia jak dla rozpoznanych tj. ko-
niecznośń przeprowadzenia ratowniczych badań 
archeologicznych przez uprawnionego arche-
ologa, za pozwoleniem konserwatorskim. 

(Skarga Wojewody Dolnośląskiego NK-N.4131.50. 
.2011.MG z dnia 14 marca 2011 r. do WSA we 
Wrocławiu na § 6 ust. 4 pkt 1, 2 i 4 zdanie drugie) 
5) wykaz stanowisk archeologicznych: 
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Lp. 
Numer 
obszaru 

Numer stanowiska 
na obszarze 

Numer stanowiska 
w miejscowości 

Funkcja  
obiektu 

Kultura Chronologia 

1. 78-32 36 8 Nieokreślona  Neolit 
2. 78-32 37 9 Znalezisko 

luŝne 
 Neolit 

3. 78-32 38 10 Znalezisko 
luŝne 

 Neolit 

4. 78-32 39 13 Nieokreślona  II okres epoki 
brązu 

5. 78-32 42 14 Nieokreślona Łuşycka Epoka brązu 
6. 78-32 40 15 Nieokreślona Łuşycka Epoka brązu 
7. 78-32 41 16 Nieokreślona Łuşycka Epoka brązu 
8. 78-32 43 17 Nieokreślona  IV w. p.n.e. 
9. 78-32  18 Osada  Póŝne  

średniowiecze 
10. 78-32 44 19 Osada  Wczesne śre-

dniowiecze 
11. 78-32 45 20 Skarb  XII w. 
12. 78-32 46 21 Nieokreślona  Średniowiecze 
13. 78-32 47 22 Nieokreślona  Średniowiecze 
14. 78-32 48 23 Nieokreślona  Średniowiecze 
15. 78-32 49 24 Nieokreślona  Średniowiecze 
16. 78-32 50 25 Nieokreślona  Średniowiecze 
17. 78-32 51 29 Nieokreślona  Póŝne  

średniowiecze 
18. 78-32 52 31 Nieokreślona  XIV w. 

5. Dla pozostałych terenów połoşonych 
w obszarze opracowania miejscowego planu, ze 
względu na zapewnienie właściwej ochrony kon-
serwatorskiej krajobrazu kulturowego, naleşy 
uwzględniń następujące uwarunkowania: 
1) wobec terenów połoşonych w sąsiedztwie stref 

ochrony konserwatorskiej oraz obiektów obję-
tych wojewódzką ewidencją zabytków naleşy 
przewidzień funkcje oraz parametry i wskaŝniki 
kształtowania zabudowy uwzględniające warto-
ści zabytkowe otoczenia. 

2) nowa zabudowa, przebudowa istniejących bu-
dynków powinna zostań starannie wpisana 
w krajobraz kulturowy wsi oraz byń realizowana 
w nawiązaniu do zasad ukształtowania obiek-
tów o tradycyjnych, lokalnych formach, 

3) naleşy stosowań zabudowę niewysoką (jedno-, 
dwukondygnacyjną) ze stromymi dachami, kry-
tymi dachówką w kolorze ceglastym lub mate-
riałem dachówkopodobnym w kolorze czerwo-
nym matowym, 

§ 7. Wymagania wynikające z potrzeb kształ-
towania przestrzeni publicznych 

1. Na obszarze opracowania planu ustala się 
następujące obszary przestrzeni publicznych: 
1) tereny dróg klasy ekspresowej, oznaczonych na 

rysunku planu symbolem KDS, 
2) głównych przyśpieszonych, oznaczonych na 

rysunku planu symbolem: KDGP, 
3) teren dróg klasy zbiorczej, oznaczonych na ry-

sunku planu symbolem KDZ, 
4) tereny dróg klasy lokalnej, oznaczonych na ry-

sunku planu symbolem KDL, 
5) tereny dróg klasy dojazdowej, oznaczonych na 

rysunku planu symbolem KDD, 
2. Ustala się następujące zasady kształtowania 

przestrzeni publicznych, o których mowa w ust. 1: 

1) w pasie dróg, o których mowa w ust. 1 określa 
się, za zgodą zarządcy drogi, moşliwośń lokali-
zacji obiektów niebędących technicznymi ele-
mentami wyposaşenia pasa drogowego, w 
szczególności nowych nasadzeń szpalerów 
drzew, pasów zieleni izolacyjnej, obiektów ma-
lej architektury, elementów reklamowych (z wy-
łączeniem drogi oznaczonej symbolem KDS 
i międzynarodowej S8) i informacyjnych. 

§ 8. Granice i sposoby zagospodarowania te-
renów lub obiektów podlegających ochronie usta-
lonych na podstawie przepisów odrębnych. 

1. Na obszarze objętym planem występują te-
reny zamknięte, których granice określono na ry-
sunku planu. 

2. Na obszarze objętym planem nie występują 
tereny zagroşone osuwaniem się mas ziemnych. 

§ 9. Szczególne warunki zagospodarowania 
terenów oraz ograniczenia w ich uşytkowaniu. 

1. Na obszarze objętym planem nie określa się 
granic terenów rozmieszczenia inwestycji celu 
publicznego o znaczeniu lokalnym. 

2. Na obszarze objętym planem nie określa się 
granic terenów rozmieszczenia inwestycji celu 
publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, umiesz-
czonych w planie zagospodarowania przestrzen-
nego województwa. 

3. Na obszarze objętym planem ustala się: 
1) minimalną strefę ochrony sanitarnej od granicy 

cmentarza w odległości 50 m liczonej od grani-
cy działki, określonej na rysunku planu, dla któ-
rej obowiązują następujące wymogi: 
a) zakaz lokalizacji nowych budynków miesz-

kalnych i obiektów gastronomicznych oraz 
zakładów produkujących lub przechowują-
cych artykuły şywnościowe, 
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b) zakaz lokalizacji studni słuşących zaopatrze-
niu w wody do picia i dla potrzeb gospodar-
czych. 

§ 10. Zasady modernizacji, rozbudowy 
i budowy systemów infrastruktury komunikacyj-
nej: 

1. Dla obsługi komunikacyjnej obszaru objęte-
go planem wyznacza się przebieg dróg klas: 
1) ekspresowych, oznaczonych na rysunku planu 

symbolem: KDS, 
2) głównych przyśpieszonych, oznaczonych na 

rysunku planu symbolem: KDGP, 
3) głównych, oznaczonych na rysunku planu sym-

bolem: KDG, 
4) zbiorczych, oznaczonych na rysunku planu 

symbolem: KDZ, 
5) lokalnych, oznaczonych na rysunku planu sym-

bolem: KDL, 
6) dojazdowych, oznaczonych na rysunku planu 

symbolem: KDD, 
2. Dla dróg krajowych określa się obsługę po-

przez istniejące skrzyşowania z innymi drogami 
publicznymi z jednoczesnym wyeliminowaniem 
moşliwości dodatkowych zjazdów bezpośrednich, 

3. Ustala się obowiązek zapewnienia poszcze-
gólnym terenom właściwej ilości stanowisk posto-
jowych, w tym parkingów i garaşy, w ilości nie 
mniejszej niş: 
1) 1 miejsce na mieszkanie 
2) 1 miejsce postojowe na kaşde rozpoczęte 25 m2 

powierzchni uşytkowej funkcji usługowej zloka-
lizowanej na terenie zabudowy mieszkaniowej 
i zabudowy mieszkaniowej z usługami, lecz nie 
mniej niş 2 miejsca postojowe, 

3) 1 miejsce postojowe na kaşde rozpoczęte 25 m2 
powierzchni uşytkowej funkcji przemysłowej, 
lecz nie mniej niş 2 miejsca postojowe, 

4) 2 miejsca postojowe na kaşde rozpoczęte 25 m2 
powierzchni uşytkowej funkcji usług sportu, 
zdrowia lecz nie mniej niş 2 miejsca postojowe. 

§ 11. Zasady modernizacji, rozbudowy i bu-
dowy systemów infrastruktury technicznej: 

1. Docelowo przyjmuje się zasadę, iş wszystkie 
liniowe elementy infrastruktury technicznej wraz 
z towarzyszącymi urządzeniami, do poszczegól-
nych obiektów, powinny byń usytuowane pod lub 
nad ziemią (linie elektroenergetyczne niskiego 
i średniego napięcia napowietrzne lub kablowe 
oraz telefoniczne wyłącznie kablowe) z wyłącze-
niem trafostacji oraz znajdowań się w liniach roz-
graniczających dróg i ulic lub innych przestrzeni 
publicznych za zgodą zarządcy drogi. W sytuacjach 
szczególnie uzasadnionych względami technicz-
nymi bądŝ bezpieczeństwa dopuszcza się przepro-
wadzenie sieci poza układem ulic. 

2. Obsługę obszaru objętego planem w zakre-
sie infrastruktury technicznej określa się następu-
jąco: 
1) w zakresie zaopatrzenia w wodę dla celów by-

towych, usługowo-produkcyjnych oraz ochrony 
przeciwpoşarowej – rozdzielczą sień wodocią-
gową naleşy prowadziń w terenie zabudowa-
nym lub przewidzianym do zabudowy w liniach 
rozgraniczających dróg za zgodą zarządcy drogi 
oraz na terenach nie przewidzianych pod zabu-

dowę, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
szczególnymi, ze szczególnym uwzględnieniem 
warunków dostępności do wody dla celów 
przeciwpoşarowych, 

2) w zakresie kanalizacji sanitarnej: 
a) realizacja systemem grawitacyjno-tłocznym 

(przewody prowadzone w liniach rozgrani-
czających ulic za zgodą zarządcy drogi), 

b) dopuszcza się prowadzenie krótkich odcin-
ków kanalizacji sanitarnej poza liniami roz-
graniczającymi ulic w uzgodnieniu z właści-
cielami nieruchomości, wymagane jest for-
malne ustalenie zasad dostępności sieci 
w sytuacjach awaryjnych lub w celu jej mo-
dernizacji, 

c) określa się zakaz lokalizacji bezodpływowych 
zbiorników na nieczystości płynne (szamb) 
w zabudowie mieszkalnej, produkcyjnej 
i usługowej dla terenów przewidzianych do 
skanalizowania, 

3) w zakresie kanalizacji deszczowej- sieci prowa-
dzone w liniach rozgraniczających ulic za zgodą 
zarządcy dróg, odprowadzenie wód opadowych 
za pomocą istniejących lub projektowanych ko-
lektorów, do istniejących rowów (za zgodą ich 
zarządcy), 
a) dopuszcza się powierzchniowe odprowadze-

nie wód opadowych zgodnie z wymogami 
przepisów szczególnych, 

b) bezwzględnie zabrania się wprowadzania nie 
oczyszczonych ścieków do wód powierzch-
niowych, podziemnych oraz gruntów, 

4) w zakresie zaopatrzenia w gaz – docelowo sie-
cią rozdzielczą, prowadzoną w liniach rozgrani-
czających ulic za zgodą zarządcy dróg, na tere-
nach przeznaczonych pod zabudowę i uşytko-
wanych rolniczo: 
a) dopuszcza się prowadzenie krótkich odcin-

ków sieci gazowej poza liniami rozgranicza-
jącymi ulic, w uzgodnieniu z właścicielami 
nieruchomości, wymagane jest formalne 
ustalenie zasad dostępności w sytuacjach 
awaryjnych lub w celu modernizacji sieci, 

b) ewentualna budowa dystrybucyjnej sieci ga-
zowej następowań będzie w oparciu o obo-
wiązujące branşowe przepisy szczególne, je-
şeli zaistnieją techniczne i ekonomiczne wa-
runki dostarczania paliwa gazowego, 

c) do czasu realizacji sieci rozdzielczej dopusz-
cza się zaopatrzenie ze zbiorników na gaz 
płynny. 

5) w zakresie zaopatrzenia w energię – zasilanie 
istniejącą siecią napowietrzną niskiego napię-
cia: 
a) projektowane oraz modernizowane sieci 

elektroenergetyczne prowadziń naleşy 
wzdłuş układów komunikacyjnych, tj. tere-
nów ogólnie dostępnych, dla prowadzenia 
sieci infrastruktury technicznej. Dopuszcza 
się odstępstwo od ww. zasady w uzgodnie-
niu z właścicielem terenu i zarządcą sieci. 

b) dopuszcza się rozbudowę sieci elektroener-
getycznej w formie linii napowietrznych, ka-
blowych lub napowietrzno- kablowych, 

c) zasilanie projektowanego zainwestowania 
w energie elektryczną z istniejących sieci 
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elektroenergetycznych, projektowanych sta-
cji transformatorowych określonych na ry-
sunku planu symbolem E lub z projektowa-
nych sieci odbywań się będzie na warunkach 
określonych przez właściciela sieci, 

d) dopuszcza się kablowanie istniejących od-
cinków sieci napowietrznych w przypadku 
kolizji z projektowaną zabudową oraz 
w rejonach intensywnej istniejącej i projek-
towanej zabudowy, po uzgodnieniu z za-
rządcą sieci, 

e) ustala się przebiegi lokalnych linii elektro-
energetycznych na terenach przewidzianych 
pod rozwój zabudowy – w liniach rozgrani-
czających dróg i ulic za zgodą zarządcy drogi 
oraz poza pasem drogowym, 

f) określa się przebieg trasy linii elektroenerge-
tycznych średniego napięcia wraz ze strefą, 
w obrębie której obowiązują ograniczenia 
w uşytkowaniu terenów określone w przepi-
sach odrębnych, zgodnie z oznaczeniem na 
rysunku planu, 

g) sieci średniego napięcia w strefach zabudo-
wy mieszkaniowej postuluje się realizowań 
jako skablowane, 

h) ustala się obowiązek zachowania norma-
tywnych odległości zabudowy od istnieją-
cych i projektowanych linii elektroenerge-
tycznych, 

6) w zakresie gospodarki odpadami– stałe odpady 
bytowo-gospodarcze gromadzone w szczelnych 
pojemnikach i kontenerach zlokalizowanych 
przy posesjach, przy zapewnieniu ich systema-
tycznego wywozu na zorganizowane składowi-
sko odpadów. 
a) Wprowadza się obowiązek usuwania odpa-

dów: 
− komunalnych w ramach gminnego sys-

temu gromadzenia i usuwania nieczysto-
ści, 

− innych zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami odrębnymi w tym zakresie. 

7) w zakresie telekomunikacji − obsługa poprzez 
istniejące sieci telekomunikacyjne na warun-
kach określonych przez właściciela sieci, 
w liniach rozgraniczających drogi. 

§ 12. Sposoby i terminy tymczasowego urzą-
dzenia i uşytkowania terenów: 

Do czasu realizacji ustaleń planu pozostawia 
się dotychczasowe uşytkowanie terenów. 

§ 13. Szczegółowe zasady i warunki scalania 
nieruchomości i podziału nieruchomości objętych 
planem miejscowym: 

1. Granice nowych podziałów geodezyjnych 
ustala się z zastrzeşeniem zachowania minimalnej 
szerokości frontu działki budowlanej (mierzonej 
w linii zabudowy): 
1) w zabudowie oznaczonej symbolem MN, = 20 m, 
2) w zabudowie oznaczonej symbolem MNU, =  

22 m. 
2. Ustala się minimalne powierzchnie nowo 

wydzielanych działek budowlanych: 
1) w zabudowie oznaczonej symbolem MN =  

800 m2, 
2) w zabudowie oznaczonej symbolem MNU = 

1000 m2. 

3. Dopuszcza się w uzasadnionych przypad-
kach zmniejszenie powierzchni minimalnej działek 
maksymalnie do 10%. 

Rozdział 3 

Przepisy szczegółowe dla wyznaczonych terenów 

§ 14. MN/1–MN/51– przeznaczenie podstawo-
we – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wol-
no stojąca, szeregowa lub bliŝniacza, 

1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala 
się: 
1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowi 

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno 
stojąca, szeregowa i bliŝniacza, 

2) dopuszcza się lokalizację: 
a) nieuciąşliwych usług lokalnych (komercyjne 

lub publiczne) o nieprzekraczającej 30% po-
wierzchni całkowitej budynku mieszkalnego, 
usługi mogą byń lokalizowane w adaptowa-
nych pomieszczeniach budynku mieszkalne-
go, w pomieszczeniach dobudowanych do 
budynku lub w obiektach wolno stojących, 

b) istniejącej zabudowy zagrodowej z dopusz-
czeniem prowadzenia nieuciąşliwej działal-
ności gospodarczej, 

c) zieleni urządzonej, w tym zadrzewień i za-
krzewień, 

d) urządzeń infrastruktury technicznej, miejsc 
parkingowych i garaşy wolno stojących, 

e) dróg wewnętrznych stanowiących uzupeł-
nienie układu komunikacyjnego. 

2. W zakresie parametrów i wskaŝników kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
ustala się: 

1) wysokośń zabudowy nie moşe przekroczyń 
2 kondygnacji nadziemnych, tj. parter i pod-
dasze uşytkowe, 

2) wysokośń budynku mieszkalnego liczona od 
poziomu terenu do górnej krawędzi kalenicy 
dachu nie moşe przekroczyń 9 m, 

3) maksymalna wysokośń budynków gospodar-
czych i garaşy liczona od poziomu terenu, przy 
głównym wejściu do górnej krawędzi kalenicy 
dachu nie moşe przekroczyń 7 m, 

4) dachy budynków mieszkalnych i usługowych 
dwuspadowe lub wielospadowe (w strefie „K” 
dwuspadowe), o symetrycznie nachylonych 
połaciach, kąt nachylenia połaci dachowych 
określa się od 35−45 stopni, pokryte dachów-
ką ceramiczną lub materiałami dachówko-
podobnymi, przy czym dopuszcza się zasto-
sowanie lukarn i innych elementów wzboga-
cających formę dachu, 

5) dachy budynków gospodarczych określa się 
jako dwuspadowe lub wielospadowe o syme-
trycznie nachylonych połaciach, pokryte da-
chówką ceramiczną lub materiałami dachów-
kopodobnymi, dopuszczalne takşe jednospa-
dowe, 

6) dopuszcza się sytuowanie ściany budynku go-
spodarczego i garaşu w odległości 1,5 m od 
granicy z sąsiednią działką budowlaną lub 
bezpośrednio przy granicy w przypadku lokali-
zowania zabudowy na obu sąsiadujących ze 
sobą działkach, 
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7) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie 
z oznaczeniami na rysunku planu, w następu-
jących odległościach: 
a) 20 m od linii rozgraniczających drogi klasy 

GP, 
b) 8 m od linii rozgraniczających drogi klasy L, 
c) 6m od linii rozgraniczających drogi klasy D, 
d) 6 m od linii rozgraniczających drogi klasy 

KDPJ, 
e) 3 m od granicy cieków wodnych, 

8) maksymalna powierzchnia zabudowy nie po-
winna przekroczyń 50% powierzchni działki, 

9) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 
nie powinna byń mniejsza niş 50% powierzch-
ni działki, 

10) wprowadza się obowiązek wyznaczenia 
w obrębie własności, w ramach przeznaczenia 
podstawowego, miejsc postojowych dla sa-
mochodów uşytkowników stałych i przebywa-
jących okresowo w ilości określonej w § 10 
ust. 2, 

11) przy realizacji nowych ogrodzeń od frontu 
działki wprowadza się następujące zasady: 
a) zakaz stosowania betonowych prefabryka-

tów ogrodzeniowych. 
3. W zakresie szczegółowych zasad i warun-

ków scalania i podziału nieruchomości ustala się: 
1) Podział terenu na projektowane działki budow-

lane: 
a) minimalna szerokośń frontu działki powinna 

wynosiń: 20 m dla zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej wolno stojącej, 

b) minimalna powierzchnia działki dla zabudo-
wy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno sto-
jącej nie moşe byń mniejsza niş 800 m2, 

2) Minimalne wielkości działek oraz szerokości 
frontu działek, określone w ust. 3 pkt 1, nie mają 
zastosowania w odniesieniu do terenów, które 
w chwili wejścia w şycie niniejszej uchwały po-
siadają podziały geodezyjne lub inne podziały 
wynikające z aktów notarialnych. 

§ 15. MNU/1–MNU/11 – przeznaczenie pod-
stawowe – tereny zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej z dopuszczeniem usług: 

1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala 
się: 
1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowi 

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, szere-
gowa i bliŝniacza, z nieuciąşliwymi usługami lo-
kalnymi, usługi mogą byń lokalizowane w adap-
towanych pomieszczeniach budynku mieszkal-
nego lub gospodarczego, w pomieszczeniach 
dobudowanych do budynków lub w obiektach 
wolno stojących, funkcje mogą byń realizowane 
jako tylko mieszkaniowe lub tylko usługowe, 

2) dopuszcza się lokalizację: 
a) zieleni urządzonej, w tym zadrzewień i za-

krzewień, 
b) urządzeń infrastruktury technicznej, miejsc 

parkingowych i garaşy wolno stojących, 
c) dróg wewnętrznych stanowiących uzupeł-

nienie układu komunikacyjnego, 
2. W zakresie parametrów i wskaŝników kształ-

towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
ustala się: 

1) wysokośń zabudowy nie moşe przekroczyń 
2 kondygnacji nadziemnych, tj. parter i pod-
dasze uşytkowe, 

2) wysokośń budynku mieszkalnego liczona od 
poziomu terenu przy głównym wejściu do 
górnej krawędzi kalenicy dachu nie moşe 
przekroczyń 9 m, 

3) maksymalna wysokośń budynków gospodar-
czych i garaşy liczona od poziomu terenu przy 
głównym wejściu do górnej krawędzi kalenicy 
dachu nie moşe przekroczyń 7 m, 

4) dachy budynków mieszkalnych i usługowych 
dwuspadowe lub wielospadowe (w strefie „K” 
dwuspadowe), o symetrycznie nachylonych 
połaciach, kąt nachylenia połaci dachowych 
określa się od 35−45 stopni, pokryte dachów-
ką ceramiczną lub materiałami dachówko-
podobnymi, przy czym dopuszcza się zasto-
sowanie lukarn i innych elementów wzboga-
cających formę dachu, 

5) dachy budynków gospodarczych określa się 
jako dwuspadowe lub wielospadowe o syme-
trycznie nachylonych połaciach, pokryte da-
chówką ceramiczną lub materiałami dachów-
kopodobnymi, dopuszczalne takşe jednospa-
dowe, 

6) dopuszcza się sytuowanie ściany budynku go-
spodarczego i garaşu w odległości 1,5 m od 
granicy z sąsiednią działką budowlaną lub 
bezpośrednio przy granicy w przypadku lokali-
zowania zabudowy na obu sąsiadujących ze 
sobą działkach, 

7) nieprzekraczalne lub obowiązujące linie zabu-
dowy, zgodnie z oznaczeniami na rysunku 
planu, w następujących odległościach: 
a) 20 m od linii rozgraniczających drogi klasy 

GP, 
b) 8 m od linii rozgraniczających drogi klasy L, 
c) 6m od linii rozgraniczających drogi klasy D, 
d) 6 m od linii rozgraniczających drogi klasy 

KDPJ, 
e) 3 m od granicy cieków wodnych, 

8) maksymalna powierzchnia zabudowy nie po-
winna przekroczyń 50% powierzchni działki, 

9) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 
nie powinna byń mniejsza niş 50% powierzch-
ni działki, 

10) wprowadza się obowiązek wyznaczenia 
w obrębie własności, w ramach przeznaczenia 
podstawowego, miejsc postojowych dla sa-
mochodów uşytkowników stałych i przebywa-
jących okresowo w ilości określonej w § 10 
ust. 2, 

11) przy realizacji nowych ogrodzeń od frontu 
działki wprowadza się następujące zasady: 
a) zakaz stosowania betonowych prefabryka-

tów ogrodzeniowych. 
3. W zakresie szczegółowych zasad i warun-

ków scalania i podziału nieruchomości ustala się: 
1) Podział terenu na projektowane działki budow-

lane: 
a) minimalna szerokośń frontu działki powinna 

wynosiń: 22 m, 
b) minimalna powierzchnia działki nie moşe 

byń mniejsza niş 1000 m2, przy czym wyzna-



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 60 – 5860 – Poz. 856 

 

czona częśń usługowa nie moşe byń mniej-
sza niş 200 m2. 

2) Minimalne wielkości działek oraz szerokości 
frontu działek, określone w ust. 3 pkt 1, nie mają 
zastosowania w odniesieniu do terenów, które 
w chwili wejścia w şycie niniejszej uchwały po-
siadają podziały geodezyjne lub inne podziały 
wynikające z aktów notarialnych. 

§ 16. U/1–U/9 − przeznaczenie podstawowe – 
tereny zabudowy usługowej. 

1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala 
się: 
1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowią 

usługi komercyjne, 
2) dopuszcza się lokalizację: 

a) zieleni urządzonej, w tym zadrzewień i za-
krzewień, 

b) urządzeń komunikacji i infrastruktury tech-
nicznej, miejsc parkingowych, 

c) mieszkań towarzyszących stanowiących nie 
więcej niş 30% powierzchni uşytkowej obiek-
tu usługowego, 

d) na terenie U/5 dopuszcza się lokalizację 
usług takşe w formie stacji paliw oraz obiek-
tów i urządzeń technicznych wymienionych 
w par. 4, pkt 6 o wysokości nieprzekraczają-
cej 25 m, zgodnie z wymogami określonymi 
w przepisach szczególnych. 

2. W zakresie parametrów i wskaŝników kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
ustala się: 

1) dopuszcza się realizację obiektów handlowych 
o powierzchni sprzedaşy przekraczającej  
2000 m2, o ile parametry działki, na której będą 
lokalizowane, na to pozwolą, 

2) dopuszcza się adaptację, przebudowę istnieją-
cych obiektów i budynków na cele usługowe 
zgodnie z przepisami odrębnymi, 

3) wysokośń nowej zabudowy nie moşe przekro-
czyń 4 kondygnacji nadziemnych, 

4) wysokośń nowej zabudowy liczona od pozio-
mu terenu przy głównym wejściu do górnej 
krawędzi kalenicy dachu nie moşe przekroczyń 
10 m, 

5) dopuszcza się instalowanie ekranów, znaków 
i symboli reklamowych na dachu obiektów do 
wysokości 17 m od poziomu terenu przy 
głównym wejściu, 

6) dachy budynków usługowych dwuspadowe, 
o symetrycznie nachylonych połaciach, kąt 
nachylenia połaci określa się od 35−50 stopni, 
pokryte dachówką ceramiczną lub materiałami 
dachówkopodobnymi, przy czym dopuszcza 
się zastosowanie dachów dostosowanych do 
względów technicznych i technologicznych, 

7) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie 
z oznaczeniami na rysunku planu, w następu-
jących odległościach: 
a) 10 m od linii rozgraniczających drogi klasy 

GP, 
b) 10 m od linii rozgraniczających drogi klasy 

Z, 
c) 8 m od linii rozgraniczających drogi klasy L, 

8) maksymalna powierzchnia zabudowy nie po-
winna przekroczyń 60% powierzchni działki, 
dla terenu U/5 dopuszcza się 80%, 

9) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 
nie powinna byń mniejsza niş 40% powierzch-
ni działki, dla terenu U/5 dopuszcza się 20%, 

10) wprowadza się obowiązek wyznaczenia 
w obrębie własności, w ramach przeznaczenia 
podstawowego, miejsc postojowych dla sa-
mochodów uşytkowników stałych i przebywa-
jących okresowo w ilości określonej w § 10 
ust. 2, 

11) przy realizacji nowych ogrodzeń od frontu 
działki wprowadza się następujące zasady: 
a) zakaz stosowania betonowych prefabryka-

tów ogrodzeniowych. 
3. W zakresie szczegółowych zasad i warun-

ków scalania i podziału nieruchomości ustala się: 
1) Podział terenu na projektowane działki: 

a) minimalna szerokośń frontu działki powinna 
wynosiń: 20 m, 

b) minimalna powierzchnia działki nie moşe 
byń mniejsza niş 2000 m2. 

§ 17. AG/1–AG/10 – przeznaczenie podstawo-
we – tereny aktywizacji gospodarczej − przemysł, 
bazy, składy. 

1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala 
się: 
1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowią 

tereny aktywizacji gospodarczej, w tym tereny 
działalności produkcyjnej, baz, składów, maga-
zyny oraz usługi, 

2) dopuszcza się lokalizację: 
a) zieleni urządzonej, w tym zadrzewień 

i zakrzewień, 
b) urządzeń komunikacji i infrastruktury tech-

nicznej, miejsc parkingowych i garaşy wolno 
stojących, 

c) mieszkań towarzyszących stanowiących nie 
więcej niş 30% powierzchni uşytkowej obiek-
tu usługowego, 

d) elementów reklamowych i informacyjnych, 
e) usług komercyjnych, 
f) stacji paliw zlokalizowanej na działce nr 

243/9. 
2. W zakresie parametrów i wskaŝników kształ-

towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
ustala się: 

1) wymóg kształtowania zabudowy w sposób 
sharmonizowany z lokalnym krajobrazem, 

2) dopuszcza się adaptację, przebudowę istnieją-
cych obiektów i budynków na cele produkcyj-
ne i usługowe zgodnie z przepisami odrębny-
mi, 

3) wysokośń przebudowywanych i nowych 
obiektów produkcyjnych, produkcyjno- 
-usługowych i magazynowych powinna byń 
dostosowana do wymogów techniczno-
technologicznych, lecz nie moşe byń wyşsza 
niş 15 m licząc od poziomu terenu do najwyş-
szego elementu dachu, 

4) maksymalna wysokośń budynku usługowego 
(w przypadku realizacji jako oddzielnego bu-
dynku) nie moşe byń wyşsza niş 15 m licząc od 
poziomu terenu do kalenicy dachu, 

5) dachy obiektów produkcyjnych, produkcyjno- 
usługowych i magazynowych winny byń do-
stosowane do wymogów technicznych i tech-
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nologicznych, dopuszcza się zastosowanie da-
chów jednospadowych, 

6) dachy budynku usługowego (w przypadku re-
alizacji jako oddzielnego budynku) dwuspa-
dowe lub wielospadowe, pokryte dachówką 
ceramiczną lub materiałami dachówkopodob-
nymi, 

7) nieprzekraczalne lub obowiązujące linie zabu-
dowy, zgodnie z oznaczeniami na rysunku 
planu, w następujących odległościach: 
a) 10 m od linii rozgraniczających drogę klasy 

GP, 
b) 8m od linii rozgraniczających drogę klasy L, 
c) 6 m od linii rozgraniczających drogę klasy 

D, 
8) maksymalna powierzchnia zabudowy i po-

wierzchni utwardzonych nie powinna przekro-
czyń 70% powierzchni działki, dla terenów juş 
zainwestowanych dopuszcza się zachowanie 
istniejącego zagospodarowania, 

9) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 
nie powinna byń mniejsza niş 30% powierzch-
ni działki, dla terenów juş zainwestowanych 
dopuszcza się zachowanie istniejącego zago-
spodarowania, 

10) wprowadza się obowiązek wyznaczenia 
w obrębie własności, w ramach przeznaczenia 
podstawowego, miejsc postojowych dla sa-
mochodów uşytkowników stałych i przebywa-
jących okresowo w ilości określonej w § 10 
ust. 2, 

11) przy realizacji nowych ogrodzeń od frontu 
działki wprowadza się następujące zasady: 
a) ogrodzenie aşurowe o maksymalnej wyso-

kości do 1,6 m, 
b) zakaz stosowania betonowych prefabryka-

tów ogrodzeniowych. 
3. W zakresie szczegółowych zasad i warun-

ków scalania i podziału nieruchomości ustala się: 
1) Podział terenu na projektowane działki budow-

lane: 
a) minimalna szerokośń frontu działki powinna 

wynosiń: 25 m, 
b) minimalna powierzchnia działki nie moşe 

byń mniejsza niş 2000 m2. 

§ 18. ZR/1–ZR/31 − przeznaczenie podstawowe 
– tereny zieleni rolniczo-rekreacyjnej. 

1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala 
się: 
1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowi 

zieleń rolniczo-rekreacyjna, 
2) dopuszcza się lokalizację: 

a) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 
b) ciągów pieszych i rowerowych, 
c) zabudowy gospodarczej i mieszkalno- 

-gospodarczej związanej z prowadzeniem 
gospodarstwa rolnego jedynie pod warun-
kiem niepowodowania ingerencji w istnieją-
ce warunki fizjograficzne wykazane na pod-
stawie wykonanych ekspertyz, 

d) stawów hodowlanych i małej retencji, 
e) dla obszarów o wysokim stanie wód grun-

towych i przez które przebiegają cieki wodne 
naleşy opracowań ekspertyzę ekologiczną 
dotyczącą ewentualnych skutków i warun-

ków przekształcenia powierzchni ziemi sto-
sownie do przepisów szczególnych; w przy-
padku juş istniejących obszarów łąk- zacho-
wań ekstensywne uşytkowanie. 

2. Nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie 
z oznaczeniami na rysunku planu, w następujących 
odległościach: 
a) 40 m od linii rozgraniczających drogę klasy S. 

3. W zakresie zasad zagospodarowania terenu 
ustala się: 
1) obowiązek utrzymania i konserwowania istnie-

jącej zieleni, a powstałe ubytki oraz nowe nasa-
dzenia zieleni naleşy dokonywań zgodnie z ist-
niejącymi uwarunkowaniami przyrodniczymi. 

§ 19. ZL/1–ZL/11 – przeznaczenie podstawowe 
– tereny lasów 

1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala 
się: 
1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowią 

lasy, 
2) dopuszcza się lokalizację: 

a) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 
b) ciągów pieszych i ścieşek rowerowych. 

2. W zakresie zasad zagospodarowania terenu 
ustala się: 
1) ustala się zakaz lokalizacji wszelkich obiektów 

kubaturowych, z wyłączeniem obiektów zwią-
zanych z prowadzoną gospodarką leśną oraz 
obiektów słuşących obsłudze turystyki, 

2) ustala się obowiązek utrzymania istniejących 
lasów, zgodnie z planem urządzania lasu. 

§ 20. ZL/US/1 − przeznaczenie podstawowe – 
tereny lasów i zadrzewień z dopuszczeniem funkcji 
sportowo-rekreacyjnej 

1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala 
się: 
1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowią 

lasy i zadrzewienia z dopuszczeniem funkcji 
sportowo-rekreacyjnej , 

2) dopuszcza się lokalizację: 
a) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 
b) ciągów pieszych i ścieşek rowerowych. 

2. W zakresie zasad zagospodarowania terenu 
ustala się: 
1) ustala się zakaz lokalizacji wszelkich obiektów 

kubaturowych, z wyłączeniem obiektów zwią-
zanych z prowadzoną gospodarką leśną oraz 
obiektów słuşących obsłudze turystyki, 

2) ustala się obowiązek utrzymania istniejących 
lasów, zgodnie z planem urządzania lasu. 

§ 21. ZC/1 − przeznaczenie podstawowe – te-
reny cmentarzy 

1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala 
się: 
1) przeznaczenie podstawowe stanowią tereny 

cmentarzy, 
2) dopuszcza się lokalizację: 

a) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 
b) ciągów pieszych, 
c) zieleni urządzonej, 
d) organizowanie miejsc postojowych i parkin-

gów. 
2. W zakresie zasad zagospodarowania terenu 

ustala się: 
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1) ogrodzenie terenu cmentarza ogrodzeniem 
o wysokości nie przekraczającej 2,0 m. 

§ 22. ZD/1 – przeznaczenie podstawowe– tere-
ny ogródków działkowych. 

1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala 
się: 
1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowi 

zieleń działkowa w formie ogródków działko-
wych. 

2. W zakresie zagospodarowania terenu ustala 
się: 
1) zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych, 
2) dopuszcza się prowadzenie sieci napowietrznej 

i podziemnej infrastruktury technicznej, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami odrębnymi. 

3) Dopuszcza się wyznaczenie w obrębie własno-
ści, miejsc postojowych dla samochodów uşyt-
kowników stałych i przebywających okresowo. 

§ 23. R/1–R/2 – przeznaczenie podstawowe – 
tereny rolnicze – uprawy polowe. 

1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala 
się: 
1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowią 

tereny rolnicze, 
2) dopuszcza się lokalizację: 

a) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej 
(napowietrzne i podziemne), 

b) ciągów pieszych i rowerowych, 
c) dróg transportu rolnego, 
d) urządzeń wodnych i melioracyjnych słuşą-

cych kształtujących i regulujących stosunki 
wodne. 

2. W zakresie zasad oraz zagospodarowania 
terenu ustala się: 
a) ustala się zakaz lokalizacji wszelkich obiektów 

kubaturowych z wyłączeniem ust. 3 i 4. 
3. Na terenie R/1 dla działki nr 271/1 dopuszcza 

się realizację infrastruktury technicznej w formie 
instalacji pozyskujących energię ze ŝródeł odna-
wialnych pod warunkiem zgodności ich lokalizacji 
z przepisami szczególnymi. 

4. Na terenie R/2 dla działki nr 309 dopuszcza 
się realizację funkcji usługowej słuşącej obsłudze 
rolnictwa pod warunkiem zgodności ich lokalizacji 
z przepisami szczególnymi. 

§ 24. WS/1–WS/20 – przeznaczenie podsta-
wowe − tereny wód otwartych, płynących i cieków 
wodnych. 

1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala 
się: 
1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowią 

śródlądowe wody płynące i cieki. 
2. W zakresie zasad zagospodarowania terenu 

ustala się: 
1) nakazuje się ochronę wód powierzchniowych 

wraz z szatą roślinną w ich najblişszym sąsiedz-
twie oraz wód podziemnych, 

2) dopuszcza się przykrycie rowów melioracyjnych 
pod warunkiem niezaburzania ich prawidłowe-
go funkcjonowania, 

3) wprowadza się zakaz grodzenia i obowiązek 
pozostawienia wolnego 3 m pasa terenu przy 
ciekach wodnych celem zapewnienia dostępu 

do rowów i cieków wodnych oraz umoşliwienia 
ich konserwacji, 

4) nakazuje się wprowadzenie obudowy biolo-
gicznej cieków chroniących je przed zanieczysz-
czeniem. 

§ 25. E/1 – przeznaczenie podstawowe – tere-
ny urządzeń elektroenergetycznych – stacje trans-
formatorowe na wydzielonych działkach. 

1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala 
się: 
1) przeznaczenie podstawowe stanowią urządze-

nia elektroenergetyczne, 
2) dopuszcza się lokalizację zieleni niskiej. 

2. W zakresie zasad zagospodarowania terenu 
ustala się: 
1) dla nowych stacji transformatorowych określa 

się ich maksymalna wysokośń do 9 m, licząc od 
poziomu terenu do najwyşszego punku stacji, 

2) docelowa wielkośń działek będzie określona na 
etapie projektowym 

3) dopuszcza się lokalizację stacji w odległości do 
1,5 m od granic działki pod warunkiem, şe sta-
cja posiada ściany oddzielenia ppoş. 

4) dla ogrodzenia stacji transformatorowych 
wprowadza się następujące zasady: 
a) ogrodzenie aşurowe o maksymalnej wyso-

kości 1,5 m, 
b) zakaz stosowania betonowych prefabryka-

tów ogrodzeniowych. 

§ 26. KK/1–KK/2 – przeznaczenie podstawowe 
– tereny komunikacji kolejowej oraz obiektów in-
frastruktury kolejowej jej towarzyszącej. 

1. W zakresie przeznaczenia terenu ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe stanowią tereny 

komunikacji kolejowej − linia jednotorowa  
nr 188, 

2) dopuszcza się lokalizację obiektów infrastruktu-
ry kolejowej. 

2. Dla ww. linii kolejowej obowiązują następu-
jące wytyczne: 
1) lokalizacja budynków i budowli (w tym infra-

struktury podziemnej, naziemnej i nadziemnej) 
w sąsiedztwie linii kolejowej zgodnie z przepi-
sami szczególnymi, 

2) zakazuje się wykorzystania rowów odwadniają-
cych tereny kolejowe dla uşytkowników spoza 
PKP, 

3) lokalizacja przyszłych inwestycji musi zapewniń 
sprawny i bezpieczny ruch pociągów na linii 
oraz w momencie ich modernizacji, 

4) nakazuje się pozostawienie pasa o szerokości 
3,0 m dla potrzeb kolejowej drogi technicznej, 
zgodnie z przepisami szczególnymi, 

5) wszystkie skrzyşowania dróg z linią kolejową 
w jednymi poziomie wymagają zachowania pa-
rametrów trójkąta widoczności, zgodnie z prze-
pisami szczególnymi, 

6) w przypadku uzupełnienia drzewostanu w po-
blişu terenów kolejowych, naleşy tak zadrzewiań 
tereny, aby ich usytuowanie nie zagraşało bez-
pieczeństwu ruchu na linii kolejowej, oraz 
w odległości nie mniejszej niş 15 m od osi 
skrajnego toru kolejowego, z wyłączeniem ga-
tunków drzew, których wysokośń moşe przekro-
czyń 10 m, 
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7) zakazuje się przechodzenia gazociągów wyso-
kiego ciśnienia pod torami kolejowymi bez 
uprzedniego. 

(Skarga Wojewody Dolnośląskiego NK-N.4131.50. 
.2011.MG z dnia 14 marca 2011 r. do WSA we 
Wrocławiu na § 26) 

§ 27. Teren drogi ekspresowej, oznaczonej na 
rysunku planu symbolem KDS/1. 

1. W zakresie przeznaczenia terenu ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe terenu stanowi 

droga krajowa nr 8 klasy S, 
2) dopuszcza się lokalizację: 

a) zieleni towarzyszącej, chodników i ścieşek 
pieszych i rowerowych, 

b) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej. 
2. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy 

i budowy systemów komunikacji ustala się: 
1) minimalna szerokośń drogi w liniach rozgrani-

czających − 100 m w przekroju drogowym, 
2) krzyşowania z sieciami infrastruktury technicz-

nej na warunkach określonych przez zarządców 
sieci. 

§ 28. Teren drogi głównej przyspieszonej, 
oznaczonej na rysunku planu symbolem KDGP/1. 

1. W zakresie przeznaczenia terenu ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe terenu stanowi 

droga krajowa nr 8 klasy GP 
2) dopuszcza się lokalizację: 

a) zieleni towarzyszącej, chodników i ścieşek 
rowerowych, 

b) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej. 
2. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy 

i budowy systemów komunikacji ustala się: 
1) minimalna szerokośń drogi w liniach rozgrani-

czających – 25 m w przekroju drogowym, 30 m 
w przekroju ulicznym, zgodnie z warunkami 
technicznymi, (w obszarze historycznie ukształ-
towanej zabudowy dopuszcza się pozostawie-
nie jej przebiegu w istniejących liniach rozgra-
niczających), 

2) skrzyşowania drogi lokalnej z drogami dojaz-
dowymi na warunkach określonych przez za-
rządcę drogi, 

3) krzyşowania z sieciami infrastruktury technicz-
nej na warunkach określonych przez zarządców 
sieci. 

3. Nowe włączenia do drogi za zgodą i na wa-
runkach zarządcy drogi. 

§ 29. Teren dróg klasy zbiorczej, oznaczonych 
na rysunku planu symbolem KDZ/1. 

1. W zakresie przeznaczenia terenu ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe terenu stanowią 

drogi klasy zbiorczej KDZ, 
2) dopuszcza się lokalizację: 

a) zieleni towarzyszącej, chodników i ścieşek 
rowerowych, 

b) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej. 
2. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy 

i budowy systemów komunikacji ustala się: 
1) minimalna szerokośń drogi w liniach rozgrani-

czających − 20 m w przekroju drogowym, 15 m 
w przekroju ulicznym (w obszarze historycznie 
ukształtowanej zabudowy dopuszcza się pozo-
stawienie jej przebiegu w istniejących liniach 
rozgraniczających), 

2) skrzyşowania drogi lokalnej z drogami dojaz-
dowymi na warunkach określonych przez za-
rządcę drogi, 

3) krzyşowania z sieciami infrastruktury technicz-
nej na warunkach określonych przez zarządców 
sieci. 

3. Nowe włączenia do drogi za zgodą i na wa-
runkach zarządcy drogi. 

§ 30. Teren drogi lokalnej, oznaczonej na ry-
sunku planu symbolem KDL/1–KDL/3. 

1. W zakresie przeznaczenia terenu ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe terenu stanowi 

droga lokalna klasy L, 
2) dopuszcza się lokalizację: 

a) zieleni towarzyszącej, chodników i ścieşek 
rowerowych, 

b) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 
3) określa się odtworzenie i uzupełnienie poprzez 

dodatkowe nasadzenia istniejących szpalerów 
drzew. 

2. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy 
i budowy systemów komunikacji ustala się: 
1) minimalna szerokośń drogi w liniach rozgrani-

czających – 15 m w przekroju drogowym, 12 m 
w przekroju ulicznym (w obszarze historycznie 
ukształtowanej zabudowy dopuszcza się pozo-
stawienie jej przebiegu w istniejących liniach 
rozgraniczających), 

2) skrzyşowania drogi lokalnej z drogami dojaz-
dowymi na warunkach określonych przez za-
rządcę drogi, 

3) krzyşowania z sieciami infrastruktury technicz-
nej na warunkach określonych przez zarządców 
sieci. 

3. Nowe włączenia do dróg za zgodą i na wa-
runkach jej zarządcy. 

§ 31. Teren dróg dojazdowych, oznaczonych 
na rysunku planu symbolem KDD/1–KDD/11. 

1. W zakresie przeznaczenia terenu ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe terenu stanowią 

drogi dojazdowe klasy D 
2) dopuszcza się lokalizację: 

a) zieleni towarzyszącej, chodników i ścieşek 
rowerowych, 

b) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej. 
2. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy 

i budowy systemów komunikacji ustala się: 
1) minimalna szerokośń drogi w liniach rozgrani-

czających − 10 m (dopuszczalne miejscowe 
zmniejszenia linii rozgraniczających jedynie na 
obszarach historycznie ukształtowanej zabudo-
wy), 

2) skrzyşowania dróg dojazdowych z innymi dro-
gami na warunkach określonych przez zarządcę 
drogi, 

3) krzyşowania z sieciami infrastruktury technicz-
nej na warunkach określonych przez zarządców 
sieci. 

§ 32. Teren dróg wewnętrznych, oznaczonych 
na rysunku planu symbolem KDW/1–KDW/12. 

1. W zakresie przeznaczenia terenu ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe terenu stanowią 

drogi wewnętrzne, 
2) dopuszcza się lokalizację: 
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a) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej. 
2. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy 

i budowy systemów komunikacji ustala się: 
1) minimalna szerokośń drogi w liniach rozgrani-

czających- 6 m, 
2) skrzyşowania ciągów pieszo-jezdnych z pozo-

stałymi drogami na warunkach określonych 
przez zarządcę drogi. 

§ 33. Stawki procentowe, na podstawie któ-
rych ustala się opłatę, o której mowa w art. 36,  
ust. 4. 
Ustala się następujące stawki procentowe 
w stosunku do wzrostu wartości nieruchomości 
objętych niniejszym planem, słuşące naliczeniu 
jednorazowej opłaty uiszczanej przez właścicieli 
nieruchomości, w przypadku ich zbycia w ciągu 
5 lat od dnia, w którym ustalenia niniejszego planu 
stały się obowiązujące. 

1. MN, MNU, 20% 
2. U, AG 20% 
3. KDS, KDGP, KDZ, KDL, KDD, KDW, KK 10% 
4. pozostałe tereny 2% 

Rozdział 4 

Przepisy końcowe 

§ 34. Wykonanie niniejszej uchwały powierza 
się Wójtowi Gminy Oleśnica. 

§ 35. Niniejsza uchwała wchodzi w şycie po 
upływie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 
 
 

Wiceprzewodniczący Rady:  
Aleksandra Sieruga 
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Załącznik nr 1 do uchwały nr IV/ 
/10/10 Rady Gminy Oleśnica  
z dnia 30 grudnia 2010 r. 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr IV/ 
/10/10 Rady Gminy Oleśnica z dnia 
30 grudnia 2010 r. 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W PLANIE DLA TERENU POŁOŻONEGO  
W OBRĘBIE WSI SPALICE, INWESTYCJI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NALEŻĄCEJ 

DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA 
 
Rozstrzygnięcia dokonano na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 80, poz. 717 ze zm.) 
 
Na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wykonano Prognozę skutków finan-
sowych uchwalenia zmiany planu zawierającą: 
 
• Analizę i charakterystykę ustaleń projektu planu 
• Analizę lokalnego rynku nieruchomości 
• Analizę dochodów gminy wynikających z: 

– Opłat planistycznych od wzrostu wartości nieruchomości 
– Opłat adiacenckich 
– Wzrostu podatku od nieruchomości 
– Sprzedaşy gruntów gminnych 
– Opłat od czynności cywilnoprawnych 

• Analizę kosztów gminy wynikających z: 
– Wykupu nieruchomości na cele publiczne 
– Kosztów infrastruktury technicznej 
– Odszkodowania za spadek wartości nieruchomości 
– Spadek podatku od nieruchomości. 

 
Z ww. prognozy wynika synteza wydatków i wpływów bezpośrednio związana z realizacją zmiany funkcji 
terenu, której celem jest efektywniejsze zagospodarowanie przestrzeni oraz osiągnięcie wymiernych 
korzyści ekonomicznych. 
 
Zestawienie prognozowanych wydatków i wpływów związanych bezpośrednio z infrastrukturą tech-
niczną: 
 

Prognozowane skutku finansowe 

Szacunkowe 
dochody 

Opłata planistyczna  1 308 053 
Wzrost opłaty od czynności cywilnoprawnych 237 632 
Opłata adiacencka 342 880 
Wzrost podatku od nieruchomości - gruntowych 99 576 
Wzrost podatku od nieruchomości - budynki 39 8303 
Sprzedaş gruntów gminnych 0 
Suma dochodów 2 386 444 

Szacunkowe 
koszty  

Odszkodowania za spadek wartości nieruchomo-
ści 0 
Wykup gruntów na cele publiczne 3 379 
Spadek podatku od nieruchomości 5 
Koszty infrastruktury drogowej i technicznej 1 041 923 
Suma kosztów 1 045 306 

Suma kosztów i dochodów 1 341 138 

 
 

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu połoşonego w obrębie 
wsi Spalice, zgodnie z załoşeniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenne-
go, przewiduje rozwój nowych terenów mieszkaniowych, usługowych i działalności gospodarczej. 

Prognozowane dochody gminy z uchwalenia planu w okresie 10 lat wynoszą 2 386 444,48 zł  
i w pełni pokrywają koszty w wysokości – 1 045 306,48 zł. Większośń dochodów wynika ze skutków po-
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średnich planu – czyli zrealizowania konkretnych inwestycji – a nie z tylko ze zmiany ustaleń w planie. 
Aby umoşliwiń więc uzyskanie faktycznych dochodów z niniejszego planu, naleşy prowadziń intensywne 
działania marketingowe obszarów inwestycyjnych ustalonych w planie.  

Stwierdzone koszty wynikają natomiast głównie z nakładów poniesionych na realizację zaprojek-
towanego układu komunikacyjnego wraz z rozbudową układu infrastruktury technicznej. Koszty te jed-
nak nie przewyşszają prognozowanych dochodów. Dodatkowo gmina moşe starań się o środki ze-
wnętrzne na realizację zaprojektowanej infrastruktury, gdyş prognozowane dochody umoşliwią wkład 
własny, niezbędny do starania się o środki pomocowe. 

Bardzo duşe efekty finansowe skutków uchwalenia planu przynosi wzrost podatku od nierucho-
mości oraz opłata planistyczna. Moşliwośń uzyskania tych dochodów zaleşna jest jednak od realizacji 
inwestycji. 

Z kaşdym rokiem prognozy dochody wynikające ze skutków finansowych rosną. Wzrost docho-
dów wynika głównie ze wzrostu podatku od nieruchomości. Realizacja infrastruktury na terenie, powo-
duje zwiększenie atrakcyjności nieruchomości. Aby móc uzyskań prognozowany wzrost podatków  
od nieruchomości niezbędna jest inwestycja w infrastrukturę techniczną – moşe to spowodowań w dłuş-
szym okresie pozyskanie środków nie tylko równowaşących koszty, ale równieş przynoszących realne 
dochody, umoşliwiające dalszy rozwój terenu. 
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Załącznik nr 3 do uchwały nr IV/ 
/10/10 Rady Gminy Oleśnica z dnia 
30 grudnia 2010 r. 
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