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określania tygodniowego obowiązkowego wymia-
ru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych 
w art. 42 ust. 3 ustawy − Karta Nauczyciela oraz 
pedagogów, psychologów i logopedów zatrudnio-
nych w szkołach, dla których organem prowadzą-
cym jest Gmina Ziębice.  

2.  Wymiar, o którym mowa w ust. 1, przyjmu-
je się w pełnych godzinach tak, şe godzinę do 0,5 
pomija się, a godzinę co najmniej 0,5 przyjmuje się 
za pełną.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Ziębic i dyrektorom szkół prowadzonym 
przez Gminę Ziębice.  

§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po 14 dniach od 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 
1 września 2010 r.  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej: 

Janusz Sobol 
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UCHWAŁA NR XLII/280/2010 
 RADY MIEJSKIEJ W ZIĘBICACH 

 z dnia 31 marca 2010 r. 

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Ziębicach w sprawie zarządzenia poboru opłaty 
skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40  
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. 
zm.) oraz art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 
2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, 
poz. 1635 z póŝn. zm.) Rada Miejska w Ziębicach 
uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr IV/17/2007 Rady Miejskiej 
w Ziębicach z dnia 18 stycznia 2007r. w sprawie 
zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze 
inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia 
wynagrodzenia za inkaso § 2 otrzymuje brzmienie: 
„§ 2. Ustala się, şe inkasentami opłaty skarbowej 
będą pracownicy Urzędu Miejskiego w Ziębicach:  

1. Barbara Kunicka − Zastępca Kierownika Urzędu 
Stanu Cywilnego w Ziębicach;  

2. Monika Kraczkowska − referent w Urzędzie Sta-
nu Cywilnego w Ziębicach.” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Ziębic.  

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

 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej: 
Janusz Sobol 
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UCHWAŁA NR XXXVIII/229/2010 
 RADY GMINY BORÓW 

 z dnia 30 marca 2010 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Piotrków 
Borowski w zakresie działki 245 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 roku Nr 142, poz.1591 z póŝniejszymi zmia-
nami) i art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z póŝniejszymi 
zmianami) po stwierdzeniu zgodności ustaleń ni-

niejszej uchwały ze Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Borów przyjętego uchwałą nr XXXVI/ 
/223/2010 Rady Gminy Borów z dnia 8 lutego 2010 
roku oraz w związku z uchwałą nr XI/ 76/2007 Rady 
Gminy Borów z dnia 9 sierpnia 2007 roku 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
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miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla wsi Piotrków Borowski, Rada Gmi-
ny Borów uchwala co następuje: 

Rozdział 1 

Ustalenia ogólne  

§ 1. Uchwala się miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego dla wsi Piotrków Borowski 
w zakresie działki 245, zmieniający w części miej-
scowy plan zagospodarowania przestrzennego dla 
wsi Piotrków Borowski, przyjęty uchwałą nr XXV/ 
/153/2005 Rady Gminy Borów z dnia 18 marca 
2005 r., zwany dalej planem.  
1)  załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały jest 

rysunek planu w skali 1 : 500;  
2)  załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały jest 

rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych 
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które naleşą do zadań własnych 
gminy oraz o zasadach ich finansowania zgod-
nie z przepisami o finansach publicznych;  

3)  załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały jest 
rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 
wniesionych do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego;  

§ 2. 1.  Ustaleniami planu objęto tereny wy-
znaczone w rysunku planu liniami rozgraniczają-
cymi tereny o róşnym przeznaczeniu lub róşnych 
zasadach zagospodarowania oraz granicami opra-
cowania, których funkcje określono ponişej:  
1)  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

z dopuszczeniem usług, oznaczone symbolem 
MN/U,  

2)  tereny zabudowy mieszkaniowej zagrodowej, 
oznaczone symbolem RM;  

3)  tereny dróg dojazdowych, oznaczone symbo-
lem KDD;  

4)  tereny dróg wewnętrznych, oznaczone symbo-
lem KDW;  

5)  tereny dróg dojazdowych do terenów rolnych, 
oznaczone symbolem KDTR;  

2.  Na terenach, dla których dopuszcza się za-
budowę obiektami budowlanymi, dopuszcza się 
sytuowanie urządzeń towarzyszących obiektom 
budowlanym oraz infrastruktury technicznej, o ile 
nie jest to sprzeczne z innymi ustaleniami planu;  

3.  Następujące oznaczenia graficzne na ry-
sunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:  
1)  granica obszaru objętego planem;  
2)  linie rozgraniczające tereny o róşnym przezna-

czeniu lub róşnych zasadach zagospodarowa-
nia;  

3)  nieprzekraczalne linie zabudowy;  
4.  Pozostałe oznaczenia graficzne na rysunku 

planu nie są obowiązującymi ustaleniami planu, 
stanowiąc jedynie informację.  

5.  Na obszarze objętym planem nie występują 
obiektów podlegające ochronie, ustalone na pod-
stawie odrębnych przepisów, w tym tereny górni-
cze, tereny naraşone na niebezpieczeństwo powo-

dzi, ani teş tereny zagroşone osuwaniem się mas 
ziemnych.  

6.  Do czasu realizacji ustaleń planu dopuszcza 
się dotychczasowe uşytkowanie terenu.  

§ 3. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:  
1)  „przepisach szczególnych i odrębnych” – na-

leşy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz 
z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia  
w dysponowaniu terenem, wynikające z pra-
womocnych decyzji administracyjnych,  

2)  „uchwale” – naleşy przez to rozumieć niniej-
sza uchwałę,  

3)  „linii rozgraniczającej” – naleşy przez to ro-
zumieć linię rozdzielającą tereny o róşnym 
sposobie uşytkowania (funkcji) lub róşnym 
sposobie zagospodarowania terenu,  

4)  „nieprzekraczalnej linii zabudowy” – naleşy 
przez to rozumieć linię ograniczającą obszar, 
na którym dopuszcza się wznoszenie budyn-
ków. Poza obszarem wyznaczonym przez nie-
przekraczalne linie zabudowy dopuszcza się 
realizację infrastruktury technicznej, ramp, 
podestów, schodów, tarasów bez podpiwni-
czenia oraz nie wykraczających więcej niş trzy 
metry poza nieprzekraczalna linię zabudowy 
werand, ganków, wykuszy, zadaszeń wejścio-
wych i okapów;  

5)  „powierzchni zabudowy” – naleşy przez to ro-
zumieć obszar zajęty przez budynek lub bu-
dynki, ograniczony zewnętrznym obrysem 
ścian zewnętrznych;  

6)  „powierzchni uşytkowej budynku” – naleşy 
przez to rozumieć sumę powierzchni liczonych 
w wewnętrznym obrysie ścian wewnętrznych 
wszystkich pomieszczeń budynku zgodnych 
z przeznaczeniem budynku i nie będących 
pomieszczeniami gospodarczymi lub tech-
nicznymi,  

7)  „terenie jednostki elementarnej” - naleşy 
przez to rozumieć obszar o jednolitym sposo-
bie uşytkowania i funkcji podstawowej, ogra-
niczony liniami rozgraniczającymi, oznaczony 
na rysunku planu kolejnymi symbolami alfa-
numerycznymi,  

8)  „przeznaczeniu podstawowym” – naleşy przez 
to rozumieć określone w planie przewaşające 
lub dominujące przeznaczenie terenu oraz 
obiektów z nim związanych,  

9)  „przeznaczeniu uzupełniającym” – naleşy 
przez to rozumieć dodatkowe przeznaczenie 
terenu nie kolidujące z jego przeznaczeniem 
podstawowym i nie zmieniające znacząco cha-
rakteru zagospodarowania terenu oraz warun-
ków środowiska przyrodniczego i kulturowe-
go,  

10)  „drodze wewnętrznej” – naleşy przez to rozu-
mieć drogi niezaliczane do şadnej kategorii 
dróg publicznych;  

11)  „wysokości budynku” – naleşy przez to rozu-
mieć wymiar mierzony od poziomu terenu 
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przy najnişej połoşonym wejściu do budynku 
do najwyşej połoşonej krawędzi dachu (kale-
nicy) lub punktu zbiegu połaci dachowych;  

12)  „wielkoformatowych nośnikach reklamo-
wych” − naleşy przez to rozumieć wolno sto-
jące obiekty budowlane przeznaczone do eks-
pozycji reklam o powierzchni ekspozycji prze-
kraczającej 3m2;  

Rozdział 2 

Przeznaczenie i zasady zagospodarowania 
poszczególnych terenów  

§ 4. 1.  Ustala się teren zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej i usługowej, oznaczony 
symbolem 1MN/U;  

2.  W zakresie przeznaczenia terenu obowiązu-
ją następujące ustalenia:  
1)  przeznaczenie podstawowe terenów: zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna − wolno stojąca, 
usługi wolno stojące i wbudowane;  

2)  w zakresie usług zakazuje się lokalizacji wielko-
powierzchniowych obiektów handlowych, 
obiektów handlu hurtowego, obiektów związa-
nych z dystrybucja paliw;  

3.  W zakresie zasad ochrony środowiska, 
przyrody i krajobrazu kulturowego obowiązują 
następujące ustalenia  
1)  prowadzona działalność usługowa nie moşe 

powodować ponadnormatywnych obciąşeń 
środowiska uciąşliwościami w zakresie hałasu, 
wibracji, emisji zanieczyszczeń pyłowych i ga-
zowych, zanieczyszczenia wód podziemnych 
i powierzchniowych, promieniowania elektro-
magnetycznego itp. poza granicami terenu, do 
którego inwestor posiada tytuł prawny;  

2)  zakazuje się przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko, dla których ustalo-
no obowiązek sporządzenia raportu o oddziały-
waniu na środowisko i dla których sporządzenie 
raportu jest obligatoryjne;  

4.  W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kul-
turowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej 
obowiązują następujące ustalenia:  
1)  na terenie jednostki elementarnej nie występują 

udokumentowane stanowiska archeologiczne, 
jednak istnieje moşliwość odkrycia nowych sta-
nowisk archeologicznych – zasób ich ewidencji 
i rejestru podlega sukcesywnej weryfikacji 
i uzupełnieniom;  

2)  ze względu na lokalizację przedmiotowej jed-
nostki elementarnej w obszarze osadnictwa 
pradziejowego i średniowiecznego, wszelkie 
zamierzenia inwestycyjne związane z pracami 
ziemnymi na tym obszarze podlegają następu-
jącemu ustaleniu: Inwestor zobowiązany jest do 
pisemnego powiadomienia Dolnośląskiego Wo-
jewódzkiego Konserwatora Zabytków o termi-
nie prowadzenia prac ziemnych z co najmniej 7-
dniowym wyprzedzeniem, w celu przeprowa-
dzenia nadzoru archeologiczno-konserwator-

skiego. W przypadku wystąpienia zabytków 
i obiektów archeologicznych zostaną podjęte ra-
townicze badania wykopaliskowe, prowadzone 
przez uprawnionego archeologa za pozwole-
niem konserwatorskim;  

5.  W zakresie zasad kształtowania przestrzeni 
publicznych obowiązują następujące ustalenia:  
1)  na terenie jednostki elementarnej nie przewidu-

je się przestrzeni publicznych;  
2)  od strony drogi publicznej ustala się zakaz reali-

zacji ogrodzeń z prefabrykowanych elementów 
betonowych i şelbetowych;  

3)  zakazuje się lokalizacji na terenie działek oraz 
znajdujących się tam obiektach wielkoformato-
wych nośników reklamowych;  

6.  W zakresie zagospodarowania terenu, 
ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz 
parametrów i wskaŝników kształtowania zabudowy 
obowiązują następujące ustalenia:  

1)  nieprzekraczalne linie zabudowy ustala się jak 
na rysunku planu w odległości:  
a)  5 metrów od linii rozgraniczającej terenu  

z drogą wewnętrzną 3KDW;  
b)  6 metrów od linii rozgraniczającej terenu  

z drogą dojazdową 4KDD;  
c)  8 metrów od linii rozgraniczającej terenu  

z drogą powiatową, przebiegającą wzdłuş 
zachodniej granicy obszaru objętego pla-
nem;  

2)  stosunek powierzchni zabudowy do po-
wierzchni wydzielonej działki nie moşe być 
większy niş 0,3;  

3)  ustala się, şe udział powierzchni terenu biolo-
gicznie czynnej w powierzchni terenu wydzie-
lonej działek nie moşe być mniejszy niş 0,5;  

4)  powierzchnia zabudowy pojedynczego bu-
dynku nie moşe przekroczyć 250m2;  

5)  dopuszcza się realizację garaşy i budynków 
gospodarczych w liczbie nie większej niş jeden 
wolno stojący garaş i jeden wolno stojący bu-
dynek gospodarczy na kaşdej z wydzielonych 
działek;  

6)  dopuszcza się realizację obiektów małej archi-
tektury;  

7)  ustala się maksymalną wysokość budynków 
na 11 metrów, za wyjątkiem wolno stojących 
garaşy i budynków gospodarczych, dla któ-
rych maksymalną wysokość ustala się; na 
7 metrów;  

8)  ustala się maksymalną liczbę kondygnacji na-
ziemnych na dwie;  

9)  ustala się obowiązek realizacji budynków 
z dwuspadowym lub wielospadowym, da-
chem, o nachyleniu głównych połaci dacho-
wych od 30º do 45º;  

10)  ustala się pokrycie dachów budynków z da-
chówki ceramicznej lub z materiału dachów-
kopodobnego w odcieniach czerwieni, czerni 
lub brązu;  

11)  w granicach wydzielonej działki kąt nachylenia 
głównych połaci dachowych wszystkich bu-
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dynków musi być taki sam jak kąt nachylenia 
głównych połaci dachowych najwyşszego bu-
dynku, z dopuszczeniem jego zwiększenia lub 
zmniejszenia o 5º;  

12)  w granicach wydzielonej działki pokrycie da-
chów budynków musi posiadać tę samą bar-
wę;  

13)  dopuszcza się realizację lukarn, okien poła-
ciowych, facjatek i innych elementów na da-
chach;  

14)  ustala się zakaz stosowania zewnętrznych 
okładzin elewacji z tworzyw sztucznych (np. 
siding);  
7.  W zakresie szczególnych zasad i warunków 

scalania i podziału nieruchomości obowiązują na-
stępujące ustalenia:  
1)  ustala się, şe wielkość wydzielonej działki bu-

dowlanej nie moşe być mniejsza niş 1000 m2;  
2)  proponowany podział na działki budowlane 

przedstawiono na rysunku planu;  
8.  W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy 

i budowy systemów komunikacji obowiązuje na-
stępujące ustalenie:  
1)  na terenie kaşdej wydzielonej działki naleşy 

zapewnić, co najmniej dwa stałe miejsca posto-
jowe, a w przypadku lokalizacji usług, dodatko-
wo co najmniej jedno stałe miejsce postojowe 
na kaşde rozpoczęte 50 m2 powierzchni usłu-
gowej;  

2)  dopuszcza się realizację wjazdów i zajazdów na 
teren jednostki elementarnej z drogi powiato-
wej, przebiegającej wzdłuş zachodniej granicy 
obszaru objętego planem pod warunkiem uzy-
skania zgody zarządcy drogi;  

3)  zagospodarowanie terenów w rejonie skrzyşo-
wań dróg, a w szczególności ogrodzenia i nasa-
dzenia zieleni nie mogą powodować ogranicze-
nia widoczności i pogarszać parametrów trójką-
tów widoczności wyznaczanych zgodnie 
z obowiązującymi przepisami odrębnymi;  

9.  W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy 
i budowy systemów infrastruktury technicznej 
obowiązują następujące ustalenia:  
1)  zaopatrzenie w wodę zapewnić z lokalnej sieci 

wodociągowej zgodnie z warunkami technicz-
nymi przyłączenia wydanymi przez zarządcę 
sieci wodociągowej;  

2)  zakazuje się budowy indywidualnych ujęć wody 
pobierających wody podziemne;  

3)  do czasu realizacji lokalnej sieci kanalizacyjnej 
dopuszcza się odprowadzenie ścieków komu-
nalnych do zbiornika bezodpływowego, odpo-
wiadającego wymaganiom przepisów odręb-
nych;  

4)  dopuszcza się realizację indywidualnych i gru-
powych oczyszczalni ścieków;  

5)  nadmiar wód opadowych i roztopowych 
z dachów i nawierzchni utwardzonych naleşy 
zagospodarować na terenie nieruchomości lub 
odprowadzić do systemu odprowadzania wód 
deszczowych;  

6)  dopuszcza się gromadzenie wód opadowych 
i roztopowych w zbiornikach do wykorzystania 
na cele gospodarcze;  

7)  stałe nieczystości bytowe naleşy gromadzić 
w miejscach do tego przeznaczonych, w spo-
sób zapewniający ochronę środowiska 
i unieszkodliwianie wg przyjętego na terenie 
gminy systemu;  

8)  dopuszcza się lokalizację zbiorników na gaz 
płynny i instalacji zbiornikowych, odpowiada-
jących wymaganiom określonym w przepi-
sach odrębnych;  

9)  po zgazyfikowaniu wsi Piotrków Borowski do-
puszcza się zaopatrzenie w gaz z lokalnej sieci 
gazowej;  

10)  zaopatrzenie w energię elektryczną naleşy 
zapewnić z rozdzielczej sieci elektroenerge-
tycznej.  

11)  zakazuje się realizacji napowietrznych linii 
wysokiego, średniego i niskiego napięcia;  

12)  gospodarka cieplna związana z mieszkalnic-
twem oraz działalnością usługową powinna 
być rozwiązana zgodnie z projektem załoşeń 
do planu zaopatrzenia w ciepło gminy Borów;  

13)  w przypadku nowo projektowanych indywi-
dualnych kotłowni naleşy uşyć jako czynnika 
grzewczego systemów ekologicznych spełnia-
jących rygory przepisów o ochronie środowi-
ska;  

14)  dostęp do sieci telekomunikacyjnej zapewnić 
kablową lub radiową siecią telekomunikacyj-
ną;  

15)  zakazuje się lokalizacji napowietrznych linii 
telekomunikacyjnych;  

16)  zakazuje się lokalizacji masztów radiowo-
telekomunikacyjnych;  
§ 5. 1.  Ustala się tereny zabudowy zagrodo-

wej, oznaczone symbolami 2RM;  
2.  W zakresie przeznaczenia terenu obowiązu-

ją następujące ustalenia:  
1)  przeznaczenie podstawowe terenów: zabudowa 

zagrodowa;  
2)  przeznaczenie uzupełniające terenów: komuni-

kacja wewnętrzna, zieleń;  
3)  zakazuje się realizacji obiektów słuşących dzia-

łalności hodowlanej przekraczającej 3 DJP;  
3.  W zakresie zasad ochrony środowiska, 

przyrody i krajobrazu kulturowego obowiązują 
następujące ustalenia:  
1)  prowadzona działalność rolnicza lub hodowlana 

nie moşe powodować ponadnormatywnych 
obciąşeń środowiska uciąşliwościami w zakre-
sie hałasu, wibracji, emisji zanieczyszczeń py-
łowych i gazowych, zanieczyszczenia wód pod-
ziemnych i powierzchniowych, promieniowania 
elektromagnetycznego itp. poza granicami te-
renu, do którego inwestor posiada tytuł praw-
ny;  

2)  zakazuje się przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko, dla których ustalo-
no obowiązek sporządzenia raportu o oddziały-
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waniu na środowisko i dla których sporządzenie 
raportu jest obligatoryjne;  

4.  W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kul-
turowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej 
obowiązują następujące ustalenia:  
1)  na terenie jednostki elementarnej nie występują 

udokumentowane stanowiska archeologiczne, 
jednak istnieje moşliwość odkrycia nowych sta-
nowisk archeologicznych – zasób ich ewidencji 
i rejestru podlega sukcesywnej weryfikacji  
i uzupełnieniom;  

2)  ze względu na lokalizację przedmiotowej jed-
nostki elementarnej w obszarze osadnictwa 
pradziejowego i średniowiecznego, wszelkie 
zamierzenia inwestycyjne związane z pracami 
ziemnymi na tym obszarze podlegają następu-
jącemu ustaleniu: Inwestor zobowiązany jest do 
pisemnego powiadomienia Dolnośląskiego Wo-
jewódzkiego Konserwatora Zabytków o termi-
nie prowadzenia prac ziemnych z co najmniej  
7-dniowym wyprzedzeniem, w celu przeprowa-
dzenia nadzoru archeologiczno-konserwator-
skiego. W przypadku wystąpienia zabytków 
i obiektów archeologicznych zostaną podjęte ra-
townicze badania wykopaliskowe, prowadzone 
przez uprawnionego archeologa za pozwole-
niem konserwatorskim;  

5.  W zakresie zasad kształtowania przestrzeni 
publicznych obowiązują następujące ustalenia:  
1)  na terenie jednostki elementarnej nie przewidu-

je się przestrzeni publicznych;  
2)  od strony drogi publicznej ustala się zakaz reali-

zacji ogrodzeń z prefabrykowanych elementów 
betonowych i şelbetowych;  

3)  wysokość ogrodzeń posesji od strony dróg pu-
blicznych nie moşe przekroczyć 1,60 m.  

4)  zakazuje się lokalizacji na terenie działek oraz 
znajdujących się tam obiektach wielkoformato-
wych nośników reklamowych;  

6.  W zakresie zagospodarowania terenu, 
ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz 
parametrów i wskaŝników kształtowania zabudowy 
obowiązują następujące ustalenia:  

1)  nieprzekraczalne linie zabudowy ustala się jak 
na rysunku planu w odległości:  
a)  6 metrów od granicy terenu z drogą gmin-

ną, przebiegającą wzdłuş północnej granicy 
obszaru objętego planem;  

b)  5 metrów od linii rozgraniczających terenu 
z drogą dojazdową do terenów rolnych 
5 KDTR;  

c)  8 metrów od linii rozgraniczającej terenu 
z drogą powiatową, przebiegającą wzdłuş 
zachodniej granicy obszaru objętego pla-
nem;  

2)  stosunek powierzchni zabudowy do po-
wierzchni działki nie moşe być większy niş 0,3;  

3)  ustala się, şe udział powierzchni terenu biolo-
gicznie czynnej w powierzchni terenu wydzie-
lonych działek nie moşe być mniejszy niş 0,6;  

4)  dopuszcza się realizację wolno stojących 
i dobudowanych garaşy i budynków gospo-
darczych w liczbie nie większej niş jeden wol-
no stojący garaş i dwa wolno stojące budynki 
gospodarcze na kaşdej z wydzielonych działek;  

5)  dopuszcza się realizację obiektów małej archi-
tektury;  

6)  ustala się maksymalną wysokość budynków 
na 11 metrów;  

7)  ustala się maksymalną liczbę kondygnacji na-
ziemnych na dwie;  

8)  ustala się obowiązek realizacji budynków 
z dwuspadowym lub wielospadowym, da-
chem, o nachyleniu głównych połaci dacho-
wych od 30º do 45º;  

9)  ustala się pokrycie dachów budynków 
z dachówki ceramicznej lub z materiału da-
chówkopodobnego w odcieniach czerwieni, 
czerni lub brązu;  

10)  w granicach wydzielonej działki spadek oraz 
pokrycie dachów budynków towarzyszących 
musi nawiązywać do spadku i pokrycia dachu 
budynku mieszkalnego;  

11)  dopuszcza się realizację lukarn, okien poła-
ciowych, facjatek i innych elementów na da-
chach;  

12)  ustala się zakaz stosowania zewnętrznych 
okładzin elewacji z tworzyw sztucznych 
(np.siding);  
7.  W zakresie szczególnych zasad i warunków 

scalania i podziału nieruchomości obowiązują na-
stępujące ustalenia:  
1)  ustala się, şe wielkość nowo wydzielonej działki 

budowlanej nie moşe być mniejsza niş 1500 m2;  
2)  proponowany podział na działki budowlane 

przedstawiono na rysunku planu;  
8.  W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy 

i budowy systemów komunikacji obowiązuje na-
stępujące ustalenie:  
1)  na terenie kaşdej wydzielonej działki naleşy 

zapewnić, co najmniej dwa stałe miejsca posto-
jowe;  

2)  zakazuje się realizacji wjazdów i zajazdów na 
teren jednostki elementarnej z drogi powiato-
wej, przebiegającej wzdłuş zachodniej granicy 
obszaru objętego planem;  

3)  zagospodarowanie terenów w rejonie skrzyşo-
wań dróg, a w szczególności ogrodzenia i nasa-
dzenia zieleni nie mogą powodować ogranicze-
nia widoczności i pogarszać parametrów trójką-
tów widoczności wyznaczanych zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami odrębnymi;  

9.  W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy 
i budowy systemów infrastruktury technicznej 
obowiązują następujące ustalenia:  

1)  zaopatrzenie w wodę zapewnić z lokalnej sieci 
wodociągowej zgodnie z warunkami technicz-
nymi przyłączenia wydanymi przez zarządcę 
sieci wodociągowej;  

2)  zakazuje się budowy indywidualnych ujęć 
wody pobierających wody podziemne;  
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3)  do czasu realizacji lokalnej sieci kanalizacyjnej 
dopuszcza się odprowadzenie ścieków byto-
wych do zbiornika bezodpływowego, odpo-
wiadającego wymaganiom przepisów odręb-
nych;  

4)  dopuszcza się realizację indywidualnych 
i grupowych oczyszczalni ścieków;  

5)  nadmiar wód opadowych i roztopowych z da-
chów i nawierzchni utwardzonych naleşy za-
gospodarować na terenie nieruchomości lub 
odprowadzić do sieci kanalizacji deszczowej;  

6)  dopuszcza się gromadzenie wód opadowych 
i roztopowych w zbiornikach do wykorzystania 
na cele gospodarcze;  

7)  stałe nieczystości bytowe naleşy gromadzić 
w miejscach do tego przeznaczonych, w spo-
sób zapewniający ochronę środowiska 
i unieszkodliwianie wg przyjętego na terenie 
gminy systemu;  

8)  dopuszcza się lokalizację zbiorników na gaz 
płynny i instalacji zbiornikowych, odpowiada-
jących wymaganiom określonym w przepi-
sach odrębnych;  

9)  po zgazyfikowaniu wsi Piotrków Borowski do-
puszcza się zaopatrzenie w gaz z lokalnej sieci 
gazowej;  

10)  zaopatrzenie w energię elektryczną naleşy 
zapewnić z rozdzielczej sieci elektroenerge-
tycznej.  

11)  zakazuje się realizacji napowietrznych linii 
wysokiego, średniego i niskiego napięcia;  

12)  dopuszcza się realizację stacji transformato-
rowych zgodnie z przepisami odrębnymi;  

13)  gospodarka cieplna związana z mieszkalnic-
twem oraz działalnością usługową powinna 
być rozwiązana zgodnie z projektem załoşeń 
do planu zaopatrzenia w ciepło gminy Borów.  

14)  w przypadku nowo projektowanych indywi-
dualnych kotłowni naleşy uşyć jako czynnika 
grzewczego systemów ekologicznych spełnia-
jących rygory przepisów o ochronie środowi-
ska.  

15)  dostęp do sieci telekomunikacyjnej zapewnić 
kablową lub radiową siecią telekomunikacyj-
ną;  

16)  zakazuje się lokalizacji napowietrznych linii 
telekomunikacyjnych;  

17)  zakazuje się lokalizacji masztów radiowo-
telekomunikacyjnych;  

§ 6. 1. Ustala się teren drogi wewnętrznej, 
oznaczonej na rysunku planu symbolem 3KDW;  

2.  W zakresie przeznaczenia terenu obowiązu-
ją następujące ustalenia:  
1)  przeznaczenie podstawowe terenu: droga we-

wnętrzna;  
2)  przeznaczenie uzupełniające terenu: sieci  

i urządzenia infrastruktury technicznej, zieleń 
niska;  

3.  W zakresie zasad ochrony środowiska, 
przyrody i krajobrazu kulturowego obowiązuje 

następujące ustalenie: w przypadku zastosowania 
powierzchni częściowo utwardzonych naleşy za-
bezpieczyć środowisko gruntowo-wodne przed 
infiltracją zanieczyszczeń;  

4.  W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kul-
turowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej 
obowiązują następujące ustalenia:  
1)  na terenie jednostki elementarnej nie występują 

udokumentowane stanowiska archeologiczne, 
jednak istnieje moşliwość odkrycia nowych sta-
nowisk archeologicznych – zasób ich ewidencji 
i rejestru podlega sukcesywnej weryfikacji 
i uzupełnieniom;  

2)  ze względu na lokalizację przedmiotowej działki 
w obszarze osadnictwa pradziejowego i śre-
dniowiecznego, wszelkie zamierzenia inwesty-
cyjne związane z pracami ziemnymi na tym ob-
szarze podlegają następującemu ustaleniu: In-
westor zobowiązany jest do pisemnego powia-
domienia Dolnośląskiego Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków o terminie prowadzenia 
prac ziemnych z co najmniej 7-dniowym wy-
przedzeniem, w celu przeprowadzenia nadzoru 
archeologiczno-konserwatorskiego. 
W przypadku wystąpienia zabytków i obiektów 
archeologicznych zostaną podjęte ratownicze 
badania wykopaliskowe, prowadzone przez 
uprawnionego archeologa za pozwoleniem 
konserwatorskim;  

5. W zakresie zagospodarowania terenu, 
ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz 
parametrów i wskaŝników kształtowania zabudowy 
obowiązują następujące ustalenia:  
1)  dopuszcza się całkowite utwardzenie terenu;  
2)  zakazuje się realizacji budynków;  
3)  ustala się minimalną szerokość w liniach roz-

graniczających na 7 metrów;  
6. W zakresie wymagań wynikających 

z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych 
obowiązują następujące ustalenia:  
1)  dopuszcza się lokalizację obiektów małej archi-

tektury;  
2)  zakazuje się lokalizacji tymczasowych obiektów 

usługowych oraz wielkoformatowych nośników 
reklamowych;  

7.  W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy 
i budowy systemów infrastruktury technicznej 
obowiązują następujące ustalenia:  
1)  dopuszcza się realizację urządzeń i sieci infra-

struktury technicznej, w tym stacji transforma-
torowych, zgodnie z przepisami odrębnymi;  

2)  nadmiar wód opadowych z nawierzchni utwar-
dzonych naleşy zagospodarować na terenie nie-
ruchomości lub odprowadzić do systemu od-
prowadzania wód deszczowych;  

§ 7. 1.  Ustala się teren drogi publicznej − dro-
ga dojazdowa, oznaczonej na rysunku planu sym-
bolem 4KDD;  

2.  W zakresie przeznaczenia terenu obowiązu-
ją następujące ustalenia:  
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1)  przeznaczenie podstawowe terenu: poszerzenie 
drogi dojazdowej znajdującej się poza granica-
mi obszaru objętego planem;  

2)  przeznaczenie uzupełniające terenu: sieci 
i urządzenia infrastruktury technicznej, zieleń 
niska;  

3.  W zakresie zasad ochrony środowiska, 
przyrody i krajobrazu kulturowego obowiązuje 
następujące ustalenie: w przypadku zastosowania 
powierzchni częściowo utwardzonych naleşy za-
bezpieczyć środowisko gruntowo-wodne przed 
infiltracją zanieczyszczeń;  

4.  W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kul-
turowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej 
obowiązują następujące ustalenia:  
1)  Na terenie jednostki elementarnej nie występu-

ją udokumentowane stanowiska archeologicz-
ne, jednak istnieje moşliwość odkrycia nowych 
stanowisk archeologicznych – zasób ich ewi-
dencji i rejestru podlega sukcesywnej weryfika-
cji i uzupełnieniom;  

2)  ze względu na lokalizację przedmiotowej działki 
w obszarze osadnictwa pradziejowego i śre-
dniowiecznego, wszelkie zamierzenia inwesty-
cyjne związane z pracami ziemnymi na tym ob-
szarze podlegają następującemu ustaleniu: In-
westor zobowiązany jest do pisemnego powia-
domienia Dolnośląskiego Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków o terminie prowadzenia 
prac ziemnych z co najmniej 7-dniowym wy-
przedzeniem, w celu przeprowadzenia nadzoru 
archeologiczno-konserwatorskiego. 
W przypadku wystąpienia zabytków i obiektów 
archeologicznych zostaną podjęte ratownicze 
badania wykopaliskowe, prowadzone przez 
uprawnionego archeologa za pozwoleniem 
konserwatorskim;  

5.  W zakresie zagospodarowania terenu, 
ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz 
parametrów i wskaŝników kształtowania zabudowy 
obowiązują następujące ustalenia:  
1)  szerokość poszerzenia drogi dojazdowej 4KDD 

ustala się tak, aby wraz z przebiegającą wzdłuş 
południowej granicy terenu drogą gminną mia-
ły łącznie 10 metrów w liniach rozgraniczają-
cych;  

2)  dopuszcza się całkowite utwardzenie terenu;  
3)  zakazuje się realizacji budynków i innych kuba-

turowych obiektów ograniczających widoczność 
na skrzyşowaniu;  

6. W zakresie wymagań wynikających 
z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych 
obowiązują następujące ustalenia:  
1)  dopuszcza się lokalizację obiektów małej archi-

tektury;  
2)  zakazuje się lokalizacji tymczasowych obiektów 

usługowych oraz wielkoformatowych nośników 
reklamowych;  

§ 8. 1.  Ustala się teren drogi dojazdowej do 
terenów rolnych, oznaczonej na rysunku planu 
symbolem 5KDTR;  

2.  W zakresie przeznaczenia terenu obowiązu-
ją następujące ustalenia:  
1)  przeznaczenie podstawowe terenu: droga do-

jazdowa do terenów rolnych;  

2)  przeznaczenie uzupełniające terenu: sieci 
i urządzenia infrastruktury technicznej, zieleń 
niska;  

3.  W zakresie zasad ochrony środowiska, 
przyrody i krajobrazu kulturowego obowiązuje 
następujące ustalenie: w przypadku zastosowania 
powierzchni częściowo utwardzonych naleşy za-
bezpieczyć środowisko gruntowo-wodne przed 
infiltracją zanieczyszczeń;  

4.  W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kul-
turowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej 
obowiązują następujące ustalenia:  
1)  na terenie jednostki elementarnej nie występują 

udokumentowane stanowiska archeologiczne, 
jednak istnieje moşliwość odkrycia nowych sta-
nowisk archeologicznych – zasób ich ewidencji 
i rejestru podlega sukcesywnej weryfikacji 
i uzupełnieniom;  

2)  ze względu na lokalizację przedmiotowej działki 
w obszarze osadnictwa pradziejowego i śre-
dniowiecznego, wszelkie zamierzenia inwesty-
cyjne związane z pracami ziemnymi na tym ob-
szarze podlegają następującemu ustaleniu: In-
westor zobowiązany jest do pisemnego powia-
domienia Dolnośląskiego Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków o terminie prowadzenia 
prac ziemnych z co najmniej 7-dniowym wy-
przedzeniem, w celu przeprowadzenia nadzoru 
archeologiczno-konserwatorskiego. 
W przypadku wystąpienia zabytków i obiektów 
archeologicznych zostaną podjęte ratownicze 
badania wykopaliskowe, prowadzone przez 
uprawnionego archeologa za pozwoleniem 
konserwatorskim;  

5. W zakresie zagospodarowania terenu, 
ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz 
parametrów i wskaŝników kształtowania zabudowy 
obowiązują następujące ustalenia:  
1)  dopuszcza się całkowite utwardzenie terenu;  
2)  zakazuje się realizacji budynków;  
3)  ustala się minimalną szerokość w liniach roz-

graniczających na 7 metrów;  
6. W zakresie wymagań wynikających 

z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych 
obowiązują następujące ustalenia:  
1)  dopuszcza się lokalizację obiektów małej archi-

tektury;  
2)  zakazuje się lokalizacji tymczasowych obiektów 

usługowych oraz wielkoformatowych nośników 
reklamowych;  

7.  W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy 
i budowy systemów infrastruktury technicznej 
obowiązują następujące ustalenia:  
1)  dopuszcza się realizację urządzeń i sieci infra-

struktury technicznej, w tym stacji transforma-
torowych, zgodnie z przepisami odrębnymi;  

2)  nadmiar wód opadowych z nawierzchni utwar-
dzonych naleşy zagospodarować na terenie nie-
ruchomości lub odprowadzić do systemu od-
prowadzania wód deszczowych;  
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Rozdział 3 

Ustalenia końcowe  

§ 9. Stawkę procentową słuşącą naliczeniu 
opłaty, o której mowa w art. 36, ust. 4 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym, ustala się w wysokości 
0,1%.  

§ 10. W granicach objętych niniejszym planem 
tracą moc ustalenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego przyjętego uchwałą  
nr XXV/153/2005 Rady Gminy Borów z dnia  

18 marca 2005 r. w sprawie uchwalenia miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
wsi Piotrków Borowski.  

§ 11. Wykonanie niniejszej uchwały powierza 
się Wójtowi Gminy Borów.  

§ 12. Uchwała wchodzi w şycie w terminie  
30 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego.  

 
Przewodnicząca Rady Gminy: 

Grażyna Kosińska 

 

  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 88 – 9669 – Poz. 1332 

 

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVIII/ 
/229/2010 Rady Gminy Borów z dnia 
30 marca 2010 r. 

Rysunek planu 

 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 88 – 9670 – Poz. 1332,1333 

 

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXVIII/ 
/229/2010 Rady Gminy Borów z dnia 
30 marca 2010 r. 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz o zasadach ich finansowania zgodnie 

z przepisami o finansach publicznych.  

W związku z brakiem inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej które naleşą do zadań własnych 
gminy zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla wsi Piotrków Borowski 
w zakresie działki 245, oraz w prognozie skutków finansowych jego uchwalenia, nie rozstrzyga się 
o sposobie ich realizacji oraz zasadach finansowania.  

 
 

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXVIII/ 
/229/2010 Rady Gminy Borów z dnia 
30 marca 2010 r. 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego.  

Do wyłoşonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla wsi Piotrków Borowski w zakresie działki 245, nie wpłynęły uwagi, w związku z czym nie wystąpiła 
potrzeba rozstrzygnięć w powyşszej sprawie.  
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UCHWAŁA NR XXXIX/236/2010 
 RADY GMINY BORÓW 

 z dnia 23 kwietnia 2010 r. 

w sprawie zmian w Statucie Gminy Borów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22 oraz 
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku  
Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy Bo-
rów uchwala, co następuje: 

§ 1. W Statucie Gminy Borów przyjętym 
uchwałą nr X/64/2007 Rady Gminy Borów z dnia 29 
czerwca 2007 roku (Dz. U. Woj. Dolnośląskiego 
z 2007 roku, Nr 194, poz. 2461) wprowadza się na-
stępujące zmiany:  

1.  treść § 19 otrzymuje brzmienie: „W przy-
padku złoşenia rezygnacji z członkowstwa w komi-
sji stałej Rady Gminy, Rada Gminy moşe podjąć 
uchwałę o uzupełnieniu stanu osobowego komi-
sji.”  

2.  w § 38 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Projekt, 
o którym mowa w ust. 1 powinien być zaopinio-
wany przez właściwą komisję.”  

3.  w § 44 ust. 3 skreśla się słowa „Sekretarza 
Gminy i”  

4. w § 56 ust. 2 otrzymuje następujące 
brzmienie: „Do jednostek pozostających w struktu-
rze organizacyjnej gminy naleşą:  

1)  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Boro-
wie,  

2)  Zespół Szkół Publicznych w Borowie,  
3)  Szkoła Podstawowa w Borku Strzelińskim im. 

Wincentego Witosa,  
4)  Szkoła Podstawowa w Zielenicach im. Marii 

Konopnickiej,  
5)  Gminna Biblioteka Publiczna w Borowie,  
6)  Samodzielny Publiczny Zakład Ambulatoryjnej 

Opieki Zdrowotnej w Borowie,  
7)  Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Bo-

rowie.”  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Borów.  

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

Przewodnicząca Rady Gminy: 
Grażyna Kosińska 

 
13 33 

 

  


