
Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 103 – 11132 – Poz. 1612 

 

1612 
16 12  

UCHWAŁA NR XXXVI/240/10 
 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTYM  STOKU 

 z dnia 29 marca 2010 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej we wsi Płonica w granicach działki ewidencyjnej nr 25/2 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 5, art. 40 ust.1 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142, poz. 1591  
z 2001 r. z póŝniejszymi zmianami), art.20 ust. 1 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 
poz. 717) oraz w zawiązku z uchwałą nr XXXI/ 
/193/09 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia  
17 sierpnia 2009 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzania miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego terenu zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej oraz po stwierdzeniu jego 
zgodności z ustaleniami studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Złoty Stok Rada Miejska w Złotym Stoku 
uchwala, co następuje:  

Przepisy ogólne 

§ 1. 1.  Uchwala się miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego terenu połoşonego we 
wsi Płonica w granicach działki ewidencyjnej  
nr 25/2  

2.  Załącznikami do niniejszej uchwały są:  
1)  nr 1 − rysunek planu miejscowego w skali  

1 : 500;  
2)  nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapi-

sanych w planie inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej, które naleşą do zadań wła-
snych gminy oraz zasadach ich finansowania 
zgodnie z przepisami o finansach publicznych;  

3)  nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia 
uwag do projektu planu.  

3.  W treści uchwały, ze względu na małą po-
wierzchnię oraz jednorodne przeznaczenie terenu, 
pominięto część obligatoryjnych elementów planu, 
określonych w artykule 15 ust. 2 Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. 
w sprawie wymaganego zakresu projektu miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go, przestrzennego mianowicie:  
1)  Granice i sposoby zagospodarowania terenów 

lub obiektów podlegających ochronie ustalo-
nych na podstawie odrębnych przepisów w tym 
terenów górniczych i naraşonych na niebezpie-
czeństwo powodzi oraz zagroşonych osuwa-
niem się mas ziemnych;  

2)  Szczegółowe zasady i warunki scalania i podzia-
łu nieruchomości;  

3)  Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich uşytkowaniu 
w tym zakaz zabudowy. 

§ 2. Obowiązującymi ustaleniami planu są na-
stępujące oznaczenia graficzne rysunku planu:  

1)  Oznaczenie literowe określające przeznaczenie 
terenu, wyznaczonego liniami rozgraniczający-
mi;  

2)  Ściśle określone linie rozgraniczające tereny 
o róşnych funkcjach i róşnych zasadach zago-
spodarowania;  

3)  Nieprzekraczalna linia zabudowy.  

§ 3. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej 
uchwały mowa o:  
1)  Planie − naleşy przez to rozumieć miejscowy 

plan zagospodarowania przestrzennego terenu 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  
w Płonicy w granicach działki ewidencyjnej  
nr 25/2;  

2)  Rysunku planu – naleşy przez to rozumieć rysu-
nek w skali 1:500, stanowiący załącznik graficz-
ny do niniejszej uchwały;  

3)  Terenie − naleşy przez to rozumieć obszar 
ograniczony na rysunku planu ściśle określo-
nymi liniami rozgraniczającymi, oznaczony 
symbolem literowym, zgodnie z oznaczeniami 
graficznymi określonymi w legendzie;  

4)  Powierzchni biologicznie czynnej – rozumie się 
przez to grunt rodzimy pokryty roślinnością;  

5)  Przeznaczeniu podstawowym − naleşy przez to 
rozumieć ustaloną funkcję, która przewaşa na 
danym terenie;  

6)  Przepisach odrębnych – naleşy przez to rozu-
mieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonaw-
czymi oraz ograniczenia w dysponowaniu tere-
nem, wynikające z prawomocnych decyzji ad-
ministracyjnych.  

Zasady zagospodarowania terenu 

§ 4. Teren działki ewidencyjnej nr 25/2, pier-
wotnie zabudowany pawilonem handlowym, prze-
znacza się w obecnym planie na cele mieszkanio-
we i oznacza się go w rysunku planu symbolem 
„MN”. 

Zasady obsługi w zakresie komunikacji 
i infrastruktury technicznej 

§ 5. 1.  Ustala się obsługę komunikacyjną te-
renu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
z wykorzystaniem drogi powiatowej nr 3181D sta-
nowiącej główną oś komunikacyjną wsi Płonica.  

2.  Wjazd na teren działki bezpośrednio z drogi 
gminnej (dz. nr 24) przebiegającej stycznie do pół-
nocnej granicy terenu objętego planem.  

3.  Dla zabezpieczenia niezbędnej ilości miejsc 
postojowych dla samochodów osobowych naleşy 
w granicach działki „MN” przewidzieć miejsca 
postojowe zgodnie z wymogami przepisów odręb-
nych.  
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4. Zaopatrzenie projektowanych budynków 
w energię elektryczną z istniejącej linii k napo-
wietrznej niskiego napięcia. 

5.  Zaopatrzenie w wodę projektowanego bu-
dynku z istniejącej wiejskiej sieci wodociągowej 
z wykorzystaniem istniejącego przyłącza w-32  

6.  Odprowadzenie ścieków bytowych do ist-
niejącego szczelnego zbiornika bezodpływowego, 
skąd ścieki będą wywoşone do gminnej oczysz-
czalni ścieków w Płonicy.  

7.  Wprowadza się absolutny zakaz dokony-
wania zrzutu nie oczyszczonych ścieków do gleby, 
gruntu lub rowu.  

8.  Dopuszcza się odprowadzanie wód opa-
dowych i roztopowych przy wykorzystaniu istnie-
jących odcinków rowów przydroşnych, po ich 
uprzednim oczyszczeniu.  

9.  Ciepło do celów grzewczych i bytowych na-
leşy pozyskiwać w oparciu o indywidualne ŝródła 
energii stosując ekologiczne nośniki energii (ener-
gia elektryczna, gaz i olej opałowy).  

10.  Zaopatrzenie w gaz wyłącznie w oparciu 
o gaz bezprzewodowy.  

11.  Włączenie obiektów do sieci telefonicznej 
z wykorzystaniem istniejących linii telefonicznych.  

12. Gromadzenie odpadów stałych w przysto-
sowanych pojemnikach z zastosowaniem segrega-
cji odpadów. Odpady naleşy wywozić w sposób 
zorganizowany na gminne składowisko odpadów. 
Wprowadza się absolutny zakaz gromadzenia od-
padów niebezpiecznych.  

13.  Dopuszcza się moşliwość realizacji urzą-
dzeń oraz sieci uzbrojenia w granicach p terenu 
objętego niniejszym planem za zgodą właściciela.  

Zasady ochrony środowiska i przyrody 

§ 6. 1.  Przedmiotowy teren zlokalizowany jest 
w strefie ochrony pośredniej ujęć i ŝródeł wody 
pitnej dla miasta Wrocławia, ustanowionej Decyzją 
Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu Nr RLS gwl 
053/17/74 z dnia 31 marca 1974 r. Wszelkie działa-
nia inwestycyjne i gospodarcze winny uwzględniać 
maksymalną ochronę wód powierzchniowych 
i podziemnych.  

2.  Ustala się obowiązek zdjęcia i zabezpiecze-
nia próchnicznej warstwy gleby z części gruntów 
przeznaczonych pod obiekty budowlane oraz po-
wierzchnie utwardzone. Masy ziemi usuwane 
i przemieszczane podczas realizacji ustaleń planu 
mogą być wykorzystane na miejscu przy rekulty-
wacji terenu lub w sposób wyznaczony przez wła-
dze gminy.  

3.  Ustala się obowiązek wykonania na-
wierzchni utwardzonej terenu komunikacji kołowej 
i pieszej w sposób uniemoşliwiający przenikanie 
zanieczyszczeń ropo pochodnych i chemicznych  
do podłoşa i wód gruntowych. W przypadku wy-
stępowania w/w zagroşeń na terenach częściowo 
utwardzonych lub nieutwardzonych ustala się 
obowiązek zabezpieczenia środowiska gruntowo-
wodnego przed infiltracją zanieczyszczeń.  

4.  Teren objęty planem połoşony jest poza 
istniejącymi ujęciami wody pitnej oraz ich strefami 
ochronnymi.  

5.  Teren miejscowego planu obejmuje zbocza 
doliny potoku Świda wyniesione kilka metrów nad 
poziomem wód rzecznych. Teren ten nie jest nara-
şony na zalanie wodami powodziowymi.  

6.  Przy realizacji obiektu mieszkalnego jedno-
rodzinnego oraz komunikacji wewnętrznej naleşy 
stosować zasadę minimalnej ingerencji w ukształ-
towanie terenu, chroniąc walory przyrodniczo-
krajobrazowe.  

7.  Poziom hałasu mierzony na granicy posesji 
nie moşe przekraczać poziomu dopuszczalnego 
przewidzianego dla terenów mieszkaniowych.  

8.  W celu pełnej ochrony środowiska naleşy 
uwzględnić wszystkie ustalenia zawarte w § 5 ni-
niejszej uchwały.  

Lokalne warunki, zasady i standardy kształtowa-
nia zabudowy oraz urządzenia terenów.  

Linie zabudowy i gabaryty obiektów 

§ 7. 1.  Teren oznaczony symbolem „MN” 
obejmuje swymi granicami jedną działkę ewiden-
cyjną. Stanowi ona równieş jedną działkę budow-
laną przeznaczoną dla lokalizacji jednego obiektu 
mieszkalnego jednorodzinnego. Dopuszcza się 
lokalizację innych obiektów gospodarczych i urzą-
dzeń związanych z funkcją podstawową terenu.  

2.  Na tym terenie wprowadza się obowiązek 
zachowania ustalonej planem nie przekraczalnej 
linii zabudowy.  

3.  Dopuszcza się lokalizację budynku w głębi 
działki, zgodnie z orientacyjnym usytuowaniem 
obiektu, zaznaczonym w rysunku planu.  

4.  Dla terenu tego określa się wskaŝnik po-
wierzchni biologicznie czynnej w wysokości 60%, 
co nakłada na inwestora szczególny obowiązek 
dbałości o zagospodarowanie zielenią całego ob-
szaru. Naleşy tu zwrócić uwagę na stosowanie 
gatunków drzew i krzewów ozdobnych, charakte-
rystycznych dla Dolnego Śląska i Sudetów.  

5.  Określa się wysokość maksymalną obiektu 
mieszkalnego w wielkości 2 kondygnacji naziem-
nych z poddaszem uşytkowym. Dla budynku obo-
wiązuje zasada stosowania dachu stromego 
o dwóch lub więcej połaciach o podobnym nachy-
leniu wynoszącym od 35 do 45 stopni. Pokrycie 
dachowe winno być wykonane z materiałów ce-
ramicznych lub innych nawiązujących do formy 
dachówkowej.  

6.  Bryłę budynku oraz jej wystrój zewnętrzny 
naleşy nawiązać do sąsiadującej zabudowy miesz-
kaniowej, uwzględniając jako materiał budowlany 
między innymi kamień i drewno.  

7.  Ustala się zakaz lokalizacji obiektów nie 
związanych z podstawową funkcją terenu.  

Zasady ochrony krajobrazu kulturowego,  
dziedzictwa kulturowego oraz dóbr kultury 

współczesnej 

§ 8. 1.  Teren objęty opracowaniem planu po-
łoşony jest w strefie „OW” obserwacji archeolo-
gicznej.  

2.  W razie ujawnienia w trakcie prowadzo-
nych robót budowlanych i ziemnych – znalezisk 
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posiadających cechy zabytkowe, naleşy o tym po-
wiadomić władze gminy oraz Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków.  

3.  W przypadku odkrycia znalezisk archeolo-
gicznych w czasie prowadzenia robót budowla-
nych naleşy natychmiast przerwać roboty, a cały 
teren udostępnić dla ratowniczych badań arche-
ologicznych. Badania te zostaną wykonane na 
koszt inwestora. Wyniki tych badań decydować 
będą o moşliwości kontynuowania prac budowla-
nych.  

Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów 

§ 9. Na terenie objętym planem dopuszcza się 
do czasu realizacji ustaleń planu rozwiązania tym-
czasowe, polegające na:  
1)  dotychczasowym uşytkowaniu terenu;  
2)  realizacji zamierzeń nie będących obiektami 

budowlanymi;  

3)  organizowaniu stanowisk postojowych na za-
sadach ustalonych w § 5.  

Przepisy końcowe 

§ 10. Konsekwencją uchwalenia niniejszego 
planu miejscowego jest wzrost wartości terenu. 
Ustala się stawkę od wzrostu wartości nierucho-
mości w granicach terenu oznaczonego symbolem 
„MN” w wysokości 30%.  

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Złotego Stoku.  

§ 12. Uchwała wchodzi w şycie po upływie  
30 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Dolnośląskiego.  
 
 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej: 
Jerzy Tichanowicz 
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Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVI/ 
/240/10 Rady Miejskiej w Złotym  
Stoku z dnia 29 marca 2010 r. 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXVI/ 
/240/10 Rady Miejskiej w Złotym  
Stoku z dnia 29 marca 2010 r. 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU 

INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY, ORAZ ZASADACH 
ICH FINANSOWANIA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH  

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz. U. Nr 80, poz.717 z póŝniejszymi zmianami) art.7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z póŝniejszymi zmianami) 
i art. 124 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach (jednolity tekst: Dz. U. Nr 15, poz. 148 
z 2003 r. z póŝniejszymi zmianami) – Rada Miejska w Złotym Stoku rozstrzyga, co następuje: 

Z ustaleń zawartych w uchwale miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz z przepro-
wadzonej analizy i wykonanej prognozy skutków finansowych uchwalenia planu wynika, iş jego przyję-
cie oraz realizacja zapisanych w nich zadań z zakresu infrastruktury technicznej nie pociąga za sobą wy-
datków z budşetu gminy. Wszelkie inwestycje i nakłady wynikające z realizacji zapisów przedmiotowej 
uchwały, a więc i inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej będą w całości finansowane ze środ-
ków poza budşetowych.  

 

 
Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXVI/ 
/240/10 Rady Miejskiej w Złotym  
Stoku z dnia 29 marca 2010 r. 

 
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu  

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 z póŝn. zm.) art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r.) Rada Miejska w Złotym Sto-
ku rozstrzyga, co następuje: 

W trakcie wyłoşenia projektu planu do publicznego wglądu nie zgłoszono şadnych uwag do propono-
wanych rozwiązań, czego dowodem jest stosowna tabela zamieszczona w dokumentacji prac plani-
stycznych.  
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1613 
16 13 

UCHWAŁA NR XXXVI/244/10 
 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTYM  STOKU 

 z dnia 29 marca 2010 r. 

o zmianie uchwały nr VIII/52/07 Rady Miejskiej w Złotym Stoku z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie 
określenia  zasad  zbywania  i  obciążania  nieruchomości  wchodzących w skład  gminnego zasobu 

nieruchomości, zasad ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata oraz zasad 
udzielania bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) oraz 
art. 13 ust. 1, art. 37 ust. 4 oraz art. 68 ust. 1 art. 70 
ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku 
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 261, poz. 2603 z póŝn. zm.) Rada Miejska 
w Złotym Stoku uchwala, co następuje:  

§ 1. W uchwale nr VIII/52/07 Rady Miejskiej 
w Złotym Stoku z dnia 29 czerwca 2007 r. 
w sprawie określenia zasad zbywania i obciąşania 
nieruchomości wchodzących w skład gminnego 
zasobu nieruchomości, zasad ich wydzierşawiania 
lub najmu na okres dłuşszy niş trzy lata oraz zasad 
udzielania bonifikaty przy sprzedaşy nieruchomo-
ści § 11 otrzymuje brzmienie: 


