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UCHWAŁA NR IV/41/11 
 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY 

 z dnia 31 stycznia 2011 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania świadczeń z pomocy 
społecznej oraz częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za świadczenia z pomocy społecznej 

i trybu ich pobierania  

Na podstawie art. 43 ust. 10, art. 50 ust. 6,  
art. 96 ust. 4 i art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r.  
Nr 175, poz. 1362, Nr 202, poz. 1551, Nr 219,  
poz. 1706 i Nr 221, poz. 1738 oraz z 2010 r. Nr 28, 
poz.146, Nr 40, poz. 229, Nr 81, poz. 527 i Nr 125, 
poz. 842), uchwala się, co następuje:  

§ 1. W uchwale nr XXXIX/398/05 Rady Miej-
skiej Legnicy z dnia 24 paŝdziernika 2005 r. 
w sprawie szczegółowych warunków przyznawa-
nia świadczeń z pomocy społecznej oraz częścio-
wego lub całkowitego zwolnienia z opłat za świad-
czenia z pomocy społecznej i trybu ich pobierania 
(Dz. Urz. Wojew. Dolnośl. z 2005 r. Nr 234,  

poz. 3639 i z 2007 r. Nr 73, poz. 809) w § 3 wpro-
wadza się następujące zmiany: 
1) w ust. 1 skreśla się wyrazy „z zastosowaniem 

ust. 3”, 
2) ust. 3 − skreśla się. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezy-
dentowi Miasta Legnicy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie  
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego. 
 
 

Wiceprzewodnicząca Rady:  
Grażyna Pichla 
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UCHWAŁA NR IV/14/2011 
 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU 

 z dnia 8 lutego 2011 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Międzylesie, 
terenów mieszkaniowych przy ul. Wojska Polskiego 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity – Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, 
z póŝniejszymi zmianami), art. 20 ustawy z dnia  
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz. U. 80 poz. 717, ze zmiana-
mi) oraz w związku z uchwałą Rady Miejskiej 
w Międzylesiu nr X/62/2007 z dnia 3 lipca 2007 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego Gminy Międzylesie terenów mieszka-
niowych przy ul. Wojska Polskiego, po stwierdze-
niu zgodności ze Studium Uwarunkowań i Kierun-
ków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta 
i Gminy Międzylesie, Rada Miejska w Międzylesiu 
uchwala, co następuje: 

DZIAŁ I 

Ustalenia wstępne 

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego miasta Międzylesie, 
terenów mieszkaniowych przy ul. Wojska Polskie-
go. 

2. Integralną częścią planu jest załącznik gra-
ficzny, stanowiący załącznik nr 1 
oraz załączniki: 
Nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia 
uwag do zmiany planu, 
Nr 3 − rozstrzygniecie o sposobie realizacji inwe-
stycji z zakresu infrastruktury technicznej. 

§ 2. Ilekroń w dalszych przepisach uchwały 
jest mowa o: 
1) planie − naleşy przez to rozumień miejscowy 

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

2) przepisach szczególnych − naleşy przez to ro-
zumień przepisy ustaw wraz z aktami wykonaw-
czymi oraz ograniczenia w dysponowaniu tere-
nem, wynikające z prawomocnych decyzji ad-
ministracyjnych; 

3) rysunku planu − naleşy przez to rozumień gra-
ficzny zapis planu, będący załącznikiem graficz-
nym, o którym mowa w § 1 ust. 2; 

4) terenie − naleşy przez to rozumień obszar ogra-
niczony na rysunku planu liniami rozgraniczają-
cymi, oznaczony symbolem literowym i liczbo-
wym; 
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5) przeznaczeniu podstawowym terenu − naleşy 
przez to rozumień działalnośń wyznaczoną do 
lokalizacji w danym terenie; 

6) przeznaczeniu uzupełniającym terenu − naleşy 
przez to rozumień działalnośń inną niş podsta-
wowa, dopuszczoną do lokalizacji na danym te-
renie, na warunkach określonych w zapisach 
ustaleń szczegółowych; 

7) wskaŝniku intensywności zabudowy – naleşy 
przez to rozumień stosunek sumy powierzchni 
ogólnej zabudowy do powierzchni działki. Przez 
powierzchnie ogólną zabudowy rozumie się 
powierzchnię budynku po obrysie pomnoşoną 
przez liczbę kondygnacji budynku. 

§ 3. 1. Obowiązującymi ustaleniami rysunku 
planu są: 
1) linie rozgraniczające tereny o róşnym przezna-

czeniu lub róşnych zasadach zagospodarowa-
nia; 

2) oznaczenia przeznaczenia terenów; 
3) nieprzekraczalne linie zabudowy. 

2. Na terenie opracowania planu obowiązują 
ustalenia przepisów szczególnych oraz innych 
obowiązujących decyzji, w tym stref ograniczone-
go uşytkowania, ochronnych. 

3. Pozostałe ustalenia rysunku planu niewy-
mienione w ust. 1 są informacyjne i nie stanowią 
obowiązujących ustaleń planu. 

§ 4. W planie nie określa się: 
1) zasad ochrony dóbr kultury współczesnej, ze 

względu na ich brak; 
2) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych ze względu na ich brak; 
3) granic i sposobów zagospodarowania terenów 

górniczych oraz terenów naraşonych na niebez-
pieczeństwo powodzi, a takşe zagroşonych 
osuwaniem się mas ziemnych ze względu na 
brak występowania takich terenów; 

4) sposobów i terminów tymczasowego zagospo-
darowania, urządzenia i uşytkowania terenów, 
ze względu na brak takiej potrzeby. 

DZIAŁ II 

Ustalenia szczegółowe 

§ 5. Przeznaczenie i zasady zagospodarowania 
terenów 

1. Dla terenów oznaczonych symbolami od 
MN1 do MN5 ustala się: 
1) Przeznaczenie podstawowe − zabudowa miesz-

kaniowa jednorodzinna wolno stojąca lub bliŝ-
niacza; 

2) Przeznaczenie uzupełniające: 
a) usługi komercyjne nieuciąşliwe, 
b) usługi turystyki, 
c) urządzenia towarzyszące, w tym: drogi we-

wnętrzne prywatne, miejsca parkingowe, in-
frastruktura techniczna, obiekty gospodarcze 
i garaşowe, 

d) zieleń urządzona, 
e) zabudowa zagrodowa – jako zabudowa ist-

niejąca i rehabilitacja istniejących obiektów 
zagrodowych, 

f) agroturystyka; 

3) Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 
a) ustala się zakaz lokalizowania obiektów zali-

czanych do przedsięwzięń mogących znaczą-
co oddziaływań na środowisko – wymagają-
cych sporządzenia raportu o oddziaływaniu 
przedsięwzięcia na środowisko, 

b) bryłą budynku naleşy nawiązań do istniejącej 
zabudowy regionalnej, 

c) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszących 
(usług) ustala się obowiązek wydzielenia 
w obrębie własności dodatkowych miejsc po-
stojowych dla samochodów uşytkowników 
stałych i przebywających okresowo; 

4) Parametry i wskaŝniki kształtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenu: 
a) wysokośń nowo budowanej zabudowy nie 

moşe przekroczyń 3 kondygnacji nadziem-
nych, w tym poddasze uşytkowe, lecz nie 
więcej niş 8 m licząc od poziomu terenu 
(najnişszego) do okapu dachu, 

b) w modernizowanych lub remontowanych 
budynkach naleşy zachowań istniejącą wy-
sokośń, 

c) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia 
i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
60% powierzchni działek, pozostałą częśń na-
leşy uşytkowań jako czynną biologicznie 
(trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.), 

d) ustala się maksymalny wskaŝnik intensyw-
ności zabudowy – 0,8, 

e) ustala się jako obowiązujące stosowanie 
w modernizowanych i nowo projektowanych 
budynkach mieszkalnych połaci dachowych 
od 30 do 50°, w układzie symetrycznym, do-
puszcza się dachy wielospadowe, w parte-
rowej zabudowie garaşowej gospodarczej 
i usługowej dopuszcza się dachy płaskie 
i jednospadowe; 

5) dojazd do terenów dopuszcza się z ustalonych 
liniami rozgraniczającymi dróg oznaczonych na 
rysunku planu symbolem 1KD(W) i 1KD(L) bę-
dących poza granicami opracowania planu. 

§ 6. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego 

1. Kształtowanie zabudowy winno uwzględ-
niań istniejące walory krajobrazowe oraz skalę, 
formę detal architektoniczny i materiały charakte-
rystyczne dla regionalnego budownictwa. 

2. Ustala się zasadę kontynuowania zwartych 
układów zabudowy obszaru objętego planem, 
zgodnie ze stanem zabudowy na terenach sąsiadu-
jących. 

§ 7. Zasady modernizacji, rozbudowy i budo-
wy systemu układu komunikacyjnego 

1. Obsługa komunikacyjna terenów objętych 
planem odbywa się za pomocą układu komunika-
cyjnego poza jego granicami. 

2. Ustala się następującą minimalną liczbę 
miejsc postojowych dla lokali mieszkalnych – 
1 miejsce postojowe na 1 mieszkanie. 

§ 8. Zasady modernizacji, rozbudowy i budo-
wy systemu infrastruktury technicznej 
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Ustala się następujące zasady obsługi terenów 
objętych planem: 
1) zaopatrzenie w wodę dla celów bytowo-

gospodarczych, przeciwpoşarowych i grzew-
czych dopuszcza się wyłącznie z sieci wodocią-
gowej; 

2) odprowadzenie ścieków wyłącznie do gminnej 
sieci kanalizacyjnej, na warunkach uzgodnio-
nych z zarządcą sieci; 

3) rozbudowę zewnętrznej sieci kanalizacji sani-
tarnej w terenach istniejącej i planowanej zabu-
dowy z zachowaniem normatywnych odległości 
od innych sieci infrastruktury technicznej oraz 
lokalizację zbiorczych kolektorów kanalizacyj-
nych w odległości 5 m od budynku; 

4) adaptuje się istniejące stacje transformatorowe 
i sieci elektroenergetyczne niskiego i średniego 
napięcia z dopuszczeniem moşliwości ich mo-
dernizacji, zmiany przebiegu lub likwidacji; 

5) dopuszcza się wykorzystywanie nieuciąşliwych 
ŝródeł ciepła – energii elektrycznej, gazu, oleju 
opałowego, wysokosprawnych pieców na pali-
wo stałe lub innych niekonwencjonalnych ŝró-
deł energii cieplnej; 

6) dopuszcza się rozbudowę sieci elektrycznej 
wraz z niezbędnymi urządzeniami technicznymi 
dla zasilania terenów nowego zainwestowania 
według technicznych warunków przyłączenia, 
z zachowaniem normatywnych odległości od 
budynków i od innych sieci infrastruktury pod-
ziemnej; 

7) ustala się obowiązek gromadzenia i segregacji 
odpadów stałych do szczelnych pojemników, 
kontenerów zlokalizowanych przy posesjach, 
przy zapewnieniu ich systematycznego wywozu 
na składowisko odpadów na podstawie umów 
cywilno-prawnych zawieranych przez właścicieli 
posesji, zgodnie z zasadami obowiązującymi w 
gminie; 

8) w zakresie telekomunikacji dopuszcza się rozbu-
dowę i budowę infrastruktury i sieci telekomuni-
kacyjnych zgodnie z przepisami odrębnymi. 

§ 9. Zasady ochrony krajobrazu kulturowego, 
dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr kul-
tury współczesnej 

1. Wszelkie odkryte w trakcie prac ziemnych 
przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome 
i nawarstwienia kulturowe podlegają ochronie 
prawnej i wymagają zgłoszenia do właściwego wo-
jewódzkiego konserwatora zabytków lub administra-
cji lokalnej. Ratownicze badania archeologiczne pro-
wadzi się zgodnie z przepisami odrębnymi. 

2. Ustala się strefę „B” częściowej ochrony 
konserwatorskiej, w granicach której obowiązują 
następujące ustalenia: 
1) ustala się zachowanie zasadniczych elementów 

historycznego rozplanowania, w tym przede 
wszystkim układu dróg, sposobu zagospodaro-
wania działek siedliskowych; 

2) ustala się restaurację i modernizację techniczną 
obiektów o wartościach kulturowych z dosto-
sowaniem współczesnej funkcji do wartości 
obiektów; 

3) wszelka działalnośń inwestycyjna powinna byń 
prowadzona z uwzględnieniem istniejących juş 
związków przestrzennych i planistycznych; 

4) nakazuje się dostosowanie nowej zabudowy do 
historycznej kompozycji przestrzennej w zakre-

sie skali i formy bryły zabudowy, przy załoşeniu 
harmonijnego współistnienia elementów kom-
pozycji historycznej i współczesnej; 

5) nakazuje się dostosowanie nowej zabudowy 
w zakresie gabarytów i sposobu kształtowania 
bryły do miejscowej tradycji architektonicznej; 

6) zaleca się przystosowywanie wysokości no-
wych budynków do wysokości budynków są-
siadujących; 

7) ustala się wysokośń zabudowy – najwyşej 
3 kondygnacje w tym poddasze uşytkowe; 

8) ustala się dachy o stromych połaciach, krytych 
dachówką ceramiczną lub innymi materiałami 
naturalnymi stosowanymi w obszarze opraco-
wania planu (z wykluczeniem materiałów da-
chówkopodobnych); 

9) zakazuje się stosowania dachów o mijających 
się połaciach na wysokości kalenicy oraz da-
chów o asymetrycznym nachyleniu połaci. 

§ 10. Zasady ochrony środowiska, przyrody 
oraz sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegających ochronie na podstawie 
odrębnych przepisów 

1. Na terenie objętym opracowaniem planu 
ustala się obowiązek zapewnienia funkcjonowania 
istniejącej sieci drenarskiej. 

2. Teren opracowania znajduje się w strefie 
ochrony pośredniej (teren o mniejszym zakresie 
ograniczeń w korzystaniu z wód i uşytkowaniu 
gruntów) ujęń i ŝródeł wody pitnej dla miasta Wro-
cławia, ustanowionej Decyzją Urzędu Wojewódz-
kiego we Wrocławiu Nr RLSgwl 053/17/74  
z 31 marca 1974 roku, w której obowiązuje  
w szczególności: 
1) zakaz lokalizacji nowych zakładów o wo-

dochłonnym, bezzwrotnym procesie produkcji 
oraz wytwarzających uciąşliwe ścieki; 

2) dopuszczenie rozwoju i budowy innych zakła-
dów niş wymienionych w § 10, ust. 2 pkt 1 pod 
warunkiem wybudowania pełnych urządzeń do 
oczyszczania ścieków; 

3) zakaz samolotowego opylania roślin. 

§ 11. Zasady i warunki podziału terenów na 
działki budowlane 

1. Na terenie dopuszcza się podziały, scalenia 
i podziału wtórne scalenia nieruchomości, zgodnie 
z przepisami szczególnymi. 

2. Ustala się minimalne szerokości frontu 
działki budowlanej (mierzonej w linii zabudowy) 
w zabudowie oznaczonej symbolem MN na 20 m. 

3. Ustala się minimalne powierzchnie nowo 
wydzielanych działek budowlanych w zabudowie 
oznaczonej symbolem MN: 
wolno stojącej = 1000 m2 
bliŝniaczej = 600 m2 

DZIAŁ III 

Ustalenia końcowe 

§ 12. Ustala się stawkę procentową w stosun-
ku do wzrostu wartości nieruchomości objętych 
niniejszym planem, słuşącą naliczeniu jednorazo-
wej opłaty uiszczanej przez właścicieli nierucho-
mości, w przypadku ich zbycia w ciągu 5 lat od 
dnia, w którym ustalenia niniejszego planu stały 
się obowiązujące – w wysokości 10%. 
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§ 13. Wykonanie niniejszej uchwały powierza 
się Burmistrzowi Miasta i Gminy Międzylesie. 

 

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

Przewodniczący Rady Miejskiej:  
Jerzy Marcinek 
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Załącznik nr 1 do uchwały nr IV/ 
/14/2011 Rady Miejskiej w Międzylesiu 
z dnia 8 lutego 2011 r. 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr IV/ 
/14/2011 Rady Miejskiej w Międzylesiu 
z dnia 8 lutego 2011 r. 

 
 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu 

W związku z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz. U. 80 poz. 717 ze zm.), stwierdza się, şe do projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Międzylesie, terenów mieszkaniowych przy ul. Wojska Polskiego nie zostały zło-
şone uwagi. 

Załącznik nr 3 do uchwały nr IV/ 
/14/2011 Rady Miejskiej w Międzylesiu 
z dnia 8 lutego 2011 r. 

 
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, 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.). Realizacja infrastruktury technicznej bę-
dzie odbywań się w oparciu o wszelkie moşliwe ŝródła pozyskania funduszy na ten cel, środków wła-
snych gminy oraz partycypacji inwestorów indywidualnych. 
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UCHWAŁA NR IV/17/2011 
 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU 

 z dnia 8 lutego 2011 r. 

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Międzylesie 

Na podstawie art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) oraz  
art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzyma-
niu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. 
Nr 236, poz. 2008, z póŝń. zm) po zasięgnięciu opi-
nii Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Rada 
Miejska przyjmuje Regulamin utrzymania czystości 
i porządku na terenie gminy Międzylesie. 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

§ 1. 1. Niniejszy regulamin określa szczegóło-
we zasady utrzymania czystości i porządku na te-
renie Gminy Międzylesie. 

§ 2. 1. Regulamin obowiązuje: 
1) właścicieli nieruchomości, 
2) kierowników budów, 
3) jednostki uşytkujące tereny słuşące komunikacji 

publicznej, 
4) wszystkich korzystających z terenów będących 

własnością Gminy, w tym uşytkowników tere-
nów rekreacyjnych. 

2. Gmina Międzylesie tworzy odpowiednie 
warunki do utrzymania czystości i porządku w 
szczególności poprzez: 
1) propagowanie działań wśród mieszkańców 

gminy na rzecz ekologii, 
2) wspieranie, w miarę posiadanych środków, 

inicjatyw mieszkańców zmierzających do 

utrzymania czystości i porządku w miejscu za-
mieszkiwania, 

3) wydawanie podmiotom gospodarczym zezwo-
leń na działalnośń usługową w zakresie utrzy-
mania czystości i porządku, 

4) bieşącą kontrolę realizacji przepisów ustawy 
oraz niniejszego regulaminu, 

5) tworzenie warunków do selektywnej zbiórki, 
segregacji i składowania odpadów przydatnych 
do wykorzystania, 

6) podejmowanie działań w celu likwidacji niele-
galnych wysypisk śmieci i zapobieganie zanie-
czyszczeniu ulic, placów i terenów otwartych, 

7) kierowanie wniosków o ukaranie w stosunku do 
osób winnych zaniedbań lub teş uchylających 
się od obowiązków w zakresie utrzymania po-
rządku i czystości określonych w ustawie 
i niniejszym regulaminie, 

8) zapewnienie zbierania, transportu i unieszko-
dliwiania zwłok padłych bezdomnych zwierząt 
oraz współdziałanie z przedsiębiorstwami zbiór-
ki i utylizacji tych zwierząt. 

Rozdział 2 

Wymagania w zakresie utrzymania porządku 
i czystości na terenie nieruchomości i terenach 

użytku publicznego 

§ 3. 1. Właściciele nieruchomości są zobowią-
zani utrzymywań porządek na terenie nieruchomo-
ści oraz dbań o estetyczny wygląd budynków i ich 


