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Załącznik nr 2 do uchwały nr LIV/ 
/452/10 Rady Miejskiej w Obornikach 
Śląskich z dnia 25 marca 2010 r. 

 
 

ROZSTRZYGNIŇCIE 
w sprawie uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

gminy Oborniki Ślņskie dla terenu położonego w granicach obrňbów Morzňcin Wielki i Siemianice 
 
Nie uwzglňdnia siň uwagi do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Oborniki Ślņskie dla terenu położonego w granicach obrňbów Morzňcin Wielki i Siemianice 

wniesionej przez 
Agnieszkň Dobosz w czňści 2, dotyczņcej zmiany stawki procentowej, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, określonej w § 8 
uchwały. 
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UCHWAŁA NR LIV/453/10 
 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH 

 z dnia 25 marca 2010 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Oborniki Śląskie 

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/198/08 Rady Miejskiej w Obornikach Ślņ-
skich z dnia 25 września 2008 r. po stwierdzeniu 
zgodności ze „studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki 
Ślņskie”, zmienionym przez Radň Miejskņ w Obor-
nikach Ślņskich uchwałņ nr 0150/XVIII/84/07 z dnia 
4 grudnia 2007 r. 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. 1.  Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem UT ustala siň przeznaczenia:  
1)  podstawowe: usługi rekreacji i turystyki;  
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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 i przebu-

dowy istniejņcych budynków, zgodnie z obo-
wiņzujņcymi przepisami szczególnymi;  

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

3)  dopuszcza siň lokalizacjň sieci i urzņdzeń in-
frastruktury 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 
transportu dostawczego;  

5)  zabrania siň lokalizowania zakładów produk-
cyjnych, magazynowych oraz trwałego skła-
dowania surowców i materiałów masowych;  

6)  lokalne warunki, zasady i standardy kształto-
wania zabudowy i urzņdzania terenu:  
a)  łņczna powierzchnia w granicach terenu, 

zajňta przez budynki w stanie wykończo-
nym, wyznaczona przez rzut poziomy kra-
wňdzi budynku na powierzchniň terenu, nie 
wliczajņc powierzchni obiektów budowla-
nych lub ich czňści nie wystajņcych ponad 
powierzchniň terenu oraz powierzchni 
schodów zewnňtrznych, ramp zewnňtrz-
nych, daszków, markiz, wystňpów dacho-
wych 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 
realizowanej zabudowy do 2 kondygnacji 
plus poddasze, lecz nie wiňcej niż 9 m od 
poziomu terenu do szczytu kalenicy,  

d)  należy zapewniń stanowiska postojowe na 
każdej działce, zgodnie ze wskaźnikiem 
1 stanowisko na 50 m2 p.u. usług,  

e)  dachy symetryczne, dwuspadowe lub wie-
lospadowe o nachyleniu połaci 30o−45o, 

kryte dachówkņ ceramicznņ lub materiałem 
dachówkopodobnym w kolorze ceglastym 
matowym,  

f)  dopuszcza siň budowň obiektów dla po-
trzeb rekreacji wraz z urzņdzeniami zwiņza-
nymi z ich obsługņ oraz zieleniņ;  

7)  w zakresie budowy, przebudowy lub rozbu-
dowy sieci uzbrojenia ustala siň:  
a)  zaopatrzenie w wodň z gminnej sieci wo-

dociņgowej, dopuszcza siň dodatkowo za-
opatrzenie z własnych ujňń, o ile przepisy 
szczególne 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)  ustala siň obowiņzek zachowania normatyw-
nych odległości zabudowy od istniejņcych 
i projektowanych linii elektroenergetycznych  

11)  sieci w strefach zabudowy należy prowadziń 
jako skablowane;  

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

13)  gospodarkň odpadami należy prowadziń 
zgodnie z przepisami szczególnymi;  

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

§ 5. 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.  

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

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

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

 
Przewodniczņcy Rady Miejskiej: 

Szczepan Antoszczyszyn 
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Załącznik nr 1 do uchwały nr LIV/ 
/453/10 Rady Miejskiej w Obornikach 
Śląskich z dnia 25 marca 2010 r. 

 

 
 
13 83 

 

  


