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2004 roku, uchwałņ nr XXIX/230/2004 z dnia  
30 listopada 2004 roku, uchwałņ nr XLII/315/2006 
z dnia 31 stycznia 2006 roku, uchwałņ nr XVII/ 
/92/2008 z dnia 29 stycznia 2008 roku, dokonuje siň 
nastňpujņcej zmiany:  
− w § 6 ust. 2 pkt 1 liczbň 95% zastňpuje siň liczbņ 

99%”.  
§ 2. Określone w § 1 zmiany majņ zastosowa-

nie do wniosków, które zostanņ złożone do dnia  
31 grudnia 2011 roku oraz do wniosków złożonych 
przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, 
a ostatecznie nie załatwionych.  

§ 3. 1. Z dniem 1 stycznia 2012 roku traci moc 
§ 6 ust. 2 uchwały nr VI/84/2003 Rady Miasta Lu-
bań z dnia 25 lutego 2003 roku w sprawie zasad 

gospodarowania nieruchomościami stanowiņcymi 
własnośń Gminy Miejskiej Lubań.  

2.  Sprawy wszczňte i nie zakończone przed 
dniem 1 stycznia 2012 roku bňdņ rozpatrywane aż 
do ich zakończenia, według przepisów obowiņzu-
jņcych do dnia 31 grudnia 2011 roku.  

§ 4. Wykonanie uchwały powierza siň Burmi-
strzowi Miasta Lubań  

§ 5. Niniejsza uchwała wchodzi w życie  
po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku 
Urzňdowym Województwa Dolnoślņskiego.  
 
 

Przewodniczņca Rady: 
Małgorzata Grzesiak 
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UCHWAŁA NR LIV/450/10 
 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH 

 z dnia 25 marca 2010 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie  
dla terenu położonego w granicach obrębu Wilczyn 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorzņdzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), 
art. 20 ust. 1 w zwiņzku z art. 27 ustawy z dnia  
27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze 
zmianami) oraz w zwiņzku z uchwałņ nr 0150/ 
/XXXI/197/08 Rady Miejskiej w Obornikach Ślņ-
skich z dnia 25.09.2008 r. po stwierdzeniu zgodno-
ści ze „studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego gminy Oborniki 
Ślņskie”, zmienionym przez Radň Miejskņ w Obor-
nikach Ślņskich uchwałņ nr 0150/XVIII/84/07 z dnia 
4 grudnia 2007r. Rada Miejska w Obornikach Ślņ-
skich uchwala, co nastňpuje: 

§ 1. Miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego, zwany dalej planem, obejmuje obszar 
zawarty w granicach określonych na rysunku pla-
nu stanowiņcy załņcznik graficzny do niniejszej 
uchwały.  

§ 2. Integralnņ czňściņ uchwały jest rysunek 
planu sporzņdzony na mapie w skali 1 : 2000 sta-
nowiņcy załņcznik nr 1.  

§ 3. 1.  Nastňpujņce określenia stosowane  
w uchwale oznaczajņ:  
1)  plan – ustalenia zawarte w niniejszej uchwale 

wraz z załņcznikiem;  
2)  przepisy szczególne – aktualne w momencie 

wykonywania niniejszej uchwały przepisy 
prawne;  

3)  przeznaczenie podstawowe terenu – jest to 
czňśń przeznaczenia, która dominuje na danym 
terenie w sposób określony ustaleniami planu;  

4)  przeznaczenie uzupełniajņce terenu – rodzaj 
przeznaczenia terenu inny niż podstawowy, któ-
ry uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie pod-
stawowe w sposób określony w ustaleniach 
planu i którego powierzchnia użytkowa, zabu-
dowy lub czňści terenu zajmuje w granicach te-
renu lub poszczególnych nieruchomości mniej 
niż odpowiednia powierzchnia zajmowana 
przez przeznaczenie podstawowe  

5)  powierzchnia zabudowy – powierzchnia kondy-
gnacji parterowej budynku lub suma po-
wierzchni kondygnacji parterowych budynków 
znajdujņcych siň na danym terenie, liczona 
w zewnňtrznym obrysie murów wraz z prześwi-
tami i podcieniami;  

6)  teren – obszar wyznaczony na rysunku planu 
liniami rozgraniczajņcymi, oznaczony symbo-
lami przeznaczenia podstawowego;  

7)  uciņżliwośń – zjawiska lub stany utrudniajņce 
życie albo dokuczliwe dla otaczajņcego środo-
wiska takie jak: hałas, wibracje, zanieczyszcze-
nia powietrza i zanieczyszczenia gruntu i wód;  

2.  Pojňcia niezdefiniowane należy rozumień 
zgodnie z przepisami szczególnymi.  

§ 4. Nastňpujņce oznaczenia graficzne przed-
stawione na rysunkach planu sņ obowiņzujņcymi 
ustaleniami planu: 1.  granice opracowania;  

2.  linie rozgraniczajņce tereny o różnym prze-
znaczeniu lub rożnych zasadach zagospodarowa-
nia;  

3.  symbole określajņce podstawowe przezna-
czenie terenów;  

4.  granice stref ochrony konserwatorskiej:  
1)  „W” ścisłej ochrony archeologicznej;  
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5.  stanowisko archeologiczne.  

§ 5. 1.  W zakresie ogólnych zasad ochrony 
i kształtowania ładu przestrzennego ustala siň:  
1)  ukształtowania wymagajņ ciņgi zabudowy loka-

lizowane wzdłuż dróg publicznych;  
2)  ochrony wymagajņ obiekty ujňte w wojewódz-

kiej i gminnej ewidencji zabytków;  
3)  na terenach objňtych strefami ochrony konser-

watorskiej zakaz wprowadzania elementów za-
gospodarowania terenu agresywnych lub ob-
cych krajobrazowo;  

2.  W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kul-
turowego i zabytków oraz dóbr kultury współcze-
snej ustala siň strefy ochrony konserwatorskiej 
oznaczone na rysunku planu oraz przepisy wymie-
nione w ust. 3, 4.  

3.  W granicach poszczególnych stref obowiņ-
zujņ nastňpujņce wymogi konserwatorskie:  
1)  W strefie „W” ochrony archeologicznej:  

a)  zakazana jest wszelka działalnośń budowlana 
oraz inwestycyjna nie zwiņzana bezpośred-
nio z konserwacjņ lub rewaloryzacjņ tego te-
renu,  

b)  dopuszcza siň jedynie prowadzenie prac: po-
rzņdkowych, konserwacji zachowanych 
fragmentów zabytkowych celem ich ekspo-
zycji w terenie lub zabezpieczenia przed 
zniszczeniem, przystosowanie terenu do 
pełnienia funkcji muzealnych, rekreacyjnych, 
kultowych lub innych, zaaprobowanych 
uprzednio przez Wojewódzkiego Konserwa-
tora Zabytków.  

4.  Na obszarze stanowisk archeologicznych 
obowiņzujņ nastňpujņce wymogi konserwatorskie:  
1)  dopuszcza siň uprawy rolnicze, ogrodowe itp., 

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

2)  dopuszczalne jest lokalizowanie inwestycji na 
terenie stanowiska archeologicznego, pod wa-
runkiem uzgodnienia i uzyskania zezwolenia od 
Inspekcji Zabytków Archeologicznych właści-
wego oddziału Służby Ochrony Zabytków oraz 
przeprowadzenia ratowniczych badań arche-
ologicznych metodņ wykopaliskowņ. Badania te 
uwolniņ teren przeznaczony pod inwestycjň od 
archeologicznej substancji zabytkowej i umoż-
liwiņ jednocześnie przeprowadzenie tejże 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 
badań decydujņ o możliwości kontynuowania 
prac budowlanych, konieczności zmiany tech-
nologii lub ewentualnie o ich zaniechaniu 
i zmianie przeznaczenia terenu.  

§ 6. Na terenach objňtych planem inwestor 
zobowiņzany jest do pisemnego powiadomienia 
właściwego wojewódzkiego konserwatora zabyt-
ków o terminie rozpoczňcia i zakończenia prac 
ziemnych z co najmniej 7-dniowym wyprzedze-
niem. W przypadku wystņpienia zabytków i obiek-
tów archeologicznych wymagane jest podjňcie 
ratowniczych badań wykopaliskowych na koszt 

inwestora, za zezwoleniem właściwego wojewódz-
kiego konserwatora zabytków.  

§ 7. 1.  Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem UT ustala siň przeznaczenie:  
1)  podstawowe: usługi rekreacji i turystyki;  
2)  uzupełniajņce:  

a)  usługi:  
− turystyki,  
− gastronomii,  
− zdrowia,  
− handel detaliczny,  
− obsługa ludności lub przedsiňbiorstw,  

b)  zieleń urzņdzona i izolacyjna.  
2.  Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-

wiņzujņ nastňpujņce ustalenia:  
1)  dopuszczalne kierunki przekształceń: moderni-

zacje, adaptacje i przebudowy istniejņcych bu-
dynków, zgodnie z obowiņzujņcymi przepisami 
szczególnymi;  

2)  dopuszcza siň wydzielanie dróg wewnňtrznych 
o szerokości w liniach rozgraniczajņcych 8m;  

3)  dopuszcza siň lokalizacjň sieci i urzņdzeń infra-
struktury technicznej;  

4)  zabrania siň lokalizowania w granicach działek 
obiektów i urzņdzeń usługowych i produkcyj-
nych zaliczonych zgodnie z przepisami szcze-
gólnymi do obiektów mogņcych pogorszyń stan 
środowiska, stwarzajņcych uciņżliwości dla 
mieszkańców i środowiska przyrodniczego oraz 
wymagajņcych obsługi transportowej ponad 
2 kursy w ciņgu doby i ponad 3,5 tony transpor-
tu dostawczego;  

5)  zabrania siň lokalizowania zakładów produkcyj-
nych, magazynowych oraz trwałego składowa-
nia surowców i materiałów masowych;  

6)  lokalne warunki, zasady i standardy kształtowa-
nia zabudowy i urzņdzania terenu:  
a)  łņczna powierzchnia w granicach terenu, za-

jňta przez budynki w stanie wykończonym, 
wyznaczona przez rzut poziomy krawňdzi 
budynku na powierzchniň terenu, nie wlicza-
jņc powierzchni obiektów budowlanych lub 
ich czňści nie wystajņcych ponad powierzch-
niň terenu oraz powierzchni schodów ze-
wnňtrznych, daszków markiz, wystňpów da-
chowych nie może przekroczyń 20% po-
wierzchni terenu,  

b)  powierzchnia biologicznie czynna powinna 
zajmowań co najmniej 60% powierzchni te-
renu,  

c)  ustala siň ograniczenie wysokości nowo re-
alizowanej zabudowy do 2 kondygnacji plus 
poddasze użytkowe, lecz nie wiňcej niż 9 m 
od poziomu terenu do szczytu kalenicy,  

d)  należy zapewniń stanowiska postojowe 
zgodnie ze wskaźnikami: 1 stanowisko na 40 
m2 p.u. usług netto oraz 1 stanowisko na 
dwa miejsca noclegowe w przypadku takich,  

e)  dachy symetryczne, dwuspadowe lub wielo-
spadowe o nachyleniu połaci 30°−45°, kryte 
dachówkņ ceramicznņ lub materiałem da-
chówkopodobnym w kolorze ceglastym ma-
towym,  
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f)  dopuszcza siň budowň obiektów dla potrzeb 
rekreacji wraz z urzņdzeniami zwiņzanymi 
z ich obsługa oraz zieleniņ;  

7)  w zakresie budowy, przebudowy lub rozbudo-
wy sieci uzbrojenia ustala siň:  
a)  zaopatrzenie w wodň z gminnej sieci wodo-

ciņgowej, dopuszcza siň dodatkowo zaopa-
trzenie z własnych ujňń, o ile przepisy szcze-
gólne nie bňdņ tego wykluczań;  

8)  na terenach nie wyposażonych w sień kanali-
zacji sanitarnej dopuszcza siň tymczasowo 
budowň zbiorników bezodpływowych lub za-
stosowanie innych systemów odprowadzania 
ścieków zgodnych z obowiņzujņcymi przepi-
sami i normami oraz warunkami lokalnymi;  

9)  po zrealizowaniu komunalnej sieci kanaliza-
cyjnej, obowiņzuje niezwłoczne włņczenie 
wewnňtrznej instalacji kanalizacyjnej budynku 
do sieci kanalizacyjnej;  

10)  sieci w strefach zabudowy należy prowadziń 
jako skablowane;  

11)  w budynkach usług z zakresu turystyki lub 
gastronomii dopuszcza siň kominki jako 
ogrzewanie dodatkowe;  

12)  gospodarkň odpadami należy prowadziń 
zgodnie z przepisami szczególnymi;  

13)  nie określa siň sposobu i terminu tymczaso-
wego zagospodarowania, urzņdzania i użyt-
kowania terenu.  

14)  teren leży w strefie „W” ochrony archeolo-
gicznej, dla której obowiņzujņ ustalenia zawar-
te w § 5 ust. 3;  

15)  na terenie znajduje siň stanowisko archeolo-
giczne, dla którego obowiņzujņ ustalenia za-
warte § 5 ust. 4.  
3.  Nie określa siň sposobu i terminu tymcza-

sowego zagospodarowania, urzņdzania i użytko-
wania terenu.  

§ 8. Ustala siň stawkň procentowņ, o której 
mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 
roku o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym w wysokości 30% dla terenów oznaczo-
nych na rysunku planu symbolem UT.  

§ 9. Wykonanie uchwały powierza siň Burmi-
strzowi Obornik Ślņskich.  

§ 10. Niniejsza uchwała wchodzi w życie po 
upływie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku 
Urzňdowym Województwa Dolnoślņskiego. 
 
 
 
 
 
 

Przewodniczņcy Rady Miejskiej: 
Szczepan Antoszczyszyn  
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Załącznik nr 1 do uchwały nr LIV/ 
/450/10 Rady Miejskiej w Obornikach 
Śląskich z dnia 25 marca 2010 r. 
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