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UCHWAŁA NR XXXVIII/222/10 
 RADY GMINY KUNICE 

 z dnia 30 marca 2010 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obręb Pątnów Legnicki 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, 
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 
poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80,  
poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 
1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 
i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128,  
Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, 
poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180,   
poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458), art. 15 ust. 1 i 2,  
art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  
(Dz. U. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41,  
Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 
130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, 
poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880; z 2008 r.  
Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220,  
poz. 1413), w związku z uchwałą nr XX/121/08 Rady 
Gminy w Kunicach z dnia 30 wrzeċnia 2008 r. w/s 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, obrćb Pątnów 
Kolonia, po stwierdzeniu zgodnoċci projektu planu 
z ustaleniami Studium uwarunkowaĉ i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Kunice 
uchwalonego uchwałą nr XXX/179/97 z dnia  
14 sierpnia 1997 r. i zmienionego uchwałami Rady 
Gminy w Kunicach nr VIII/38/03 z dnia 27 czerwca 
2003 r., nr XXXII/191/05 z dnia 30 wrzeċnia 2005 r., 
nr VII/37/07 z dnia 31 maja 2007 r., nr XV/86/08 
z dnia 19 marca 2008 r., nr XX/119/08 z dnia  
30 wrzeċnia 2008 r. oraz nr XXXVIII/221/10 z dnia 
30 marca 2010 r. uchwala sić, co nastćpuje: 

Rozdział 1 

PRZEPISY OGÓLNE  

§ 1. 1. Uchwala sić miejscowy planu zagospo-
darowania przestrzennego, obrćb Pątnów Legnic-

ki, w granicach okreċlonych na rysunku planu, 
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.  

2.  Ustalenia planu zawarte są w:  
1)  tekċcie uchwały,  
2)  rysunku planu w skali 1:2000 stanowiącym za-

łącznik nr 1.  
3.  Integralną czćċcią niniejszej uchwały są:  

1)  załącznik nr 2 – „Sposób realizacji i finansowa-
nia inwestycji z zakresu infrastruktury technicz-
nej ustalonych w planie”.  

2)  załącznik nr 3 – „Rozstrzygniecie o sposobie 
rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu 
planu”.  

§ 2. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej 
uchwały mowa o:  

1)  planie − należy przez to rozumieć miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego o któ-
rym mowa w § 1.,  

2)  rysunku planu − należy przez to rozumieć ry-
sunek planu stanowiący załącznik nr 1, do ni-
niejszej uchwały,  

3)  uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą 
uchwałć Rady Gminy,  

4)  przeznaczeniu podstawowym − należy przez 
to rozumieć takie przeznaczenie, które winno 
przeważać na danym terenie wyznaczonym li-
niami rozgraniczającymi,  

5)  przeznaczeniu dopuszczalnym − należy przez 
to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż 
podstawowe, które uzupełniają lub wzbogaca-
ją przeznaczenie podstawowe w sposób nie 
zmieniający generalnego charakteru zagospo-
darowania terenu,  

6)  terenie – należy przez to rozumieć teren wy-
znaczony liniami rozgraniczającymi oraz ozna-
czony właċciwym symbolem użytkowania,  

7)  liniach rozgraniczających – należy przez to ro-
zumieć linie, które rozgraniczają tereny o róż-
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nym przeznaczeniu lub różnych zasadach za-
gospodarowania,  

8)  linii zabudowy nieprzekraczalnej – należy 
przez to rozumieć linić, której elementy zabu-
dowy nie mogą przekraczać o wićcej niż: 0,5m 
– dla okapów i gzymsów oraz 2,5 m – dla bal-
konów, galerii, werand, tarasów lub schodów 
zewnćtrznych. Ustalenie nie dotyczy obiektów 
zlokalizowanych w całoċci w gruncie,  

9)  obiektach i urządzeniach towarzyszących – na-
leży przez to rozumieć urządzenia techniczne 
zapewniające możliwoċć użytkowania obiektu 
zgodnie z jego przeznaczeniem, w myċl prze-
pisów Prawa budowlanego,  

10)  celach publicznych – należy przez to rozumieć 
działania o znaczeniu lokalnym i ponadlokal-
nym stanowiące realizacjć mićdzy innymi ulic 
i obsługi komunikacji,  

11)  działalnoċci gospodarczej – należy przez to 
rozumieć pozarolniczą działalnoċć prowadzo-
ną przez przedsićbiorców,  

12)  liczbie kondygnacji – należy przez to rozumieć 
liczbć kondygnacji nadziemnych budynku 
o wysokoċci standardowej dla danej funkcji, 
wraz poddaszem użytkowym (przeznaczonym 
na pobyt ludzi) z wyłączeniem piwnic i sute-
ren,  

13)  wysokoċć zabudowy – należy przez to rozu-
mieć wysokoċć mierzoną od poziomu terenu 
przed głównym wejċciem do budynku do 
najwyżej położonej krawćdzi dachu (kalenicy) 
lub punktu zbiegu połaci dachowych,  

14)  nieruchomoċci – należy przez to rozumieć 
nieruchomoċć gruntową − grunt (tj. jedną lub 
wićcej graniczących ze sobą działek gruntu 
wraz z czćċciami składowymi) stanowiący od-
rćbny przedmiot własnoċci − własnoċć jedne-
go podmiotu (osoby fizycznej lub prawnej), 
otoczony od zewnątrz gruntami innych pod-
miotów,  

15)  działce gruntu – należy przez to rozumieć nie-
podzieloną, ciągłą czćċć powierzchni ziemskiej 
stanowiącą czćċć lub całoċć nieruchomoċci 
gruntowej,  

16)  wskaźniku zabudowy – rozumie sić przez to 
wartoċć stosunku powierzchni zabudowy do 
powierzchni nieruchomoċci,  

17)  wskaźnik intensywnoċci zabudowy – rozumie 
sić przez to stosunek powierzchni całkowitej 
zabudowy – sumy wszystkich kondygnacji 
nadziemnych obiektów kubaturowych zlokali-
zowanych na nieruchomoċci, łącznie 
z powierzchnią ogólną poddasza liczoną wg 
obowiązujących przepisów, do powierzchni 
nieruchomoċci,  

18)  wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej – 
rozumie sić przez to wartoċć stosunku po-
wierzchni niezabudowanej oraz nieutwardzo-
nej, pokrytej roċlinnoċcią lub wodą po-
wierzchniową, do powierzchni nieruchomoċci,  

19)  drodze wewnćtrznej – należy przez to rozu-
mieć wydzieloną geodezyjnie działkć gruntu 
bćdąca własnoċcią lub współwłasnoċcią osób 
fizycznych lub prawnych, umożliwiającą sko-
munikowanie działek przyległych z drogą pu-
bliczną,  

20)  przepisach szczególnych – należy przez to 
rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wyko-
nawczymi,  

21)  Rozdziale – należy przez to rozumieć Rozdział 
niniejszej uchwały.  

§ 3. 1.  Przedmiotem ustaleĉ planu jest obszar 
okreċlony w § 1 pkt 1, położony w Gminie Kunice, 
o łącznej powierzchni ok. 9,72 ha, w granicach 
zgodnych z rysunkiem planu stanowiącym załącz-
nik nr 1.  

2.  Zakres ustaleĉ planu obejmuje:  
1)  przeznaczenie terenów oraz linie rozgranicza-

jące tereny o różnym przeznaczeniu lub róż-
nych zasadach zagospodarowania (Rozdział 2),  

2)  zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego (Rozdział 2),  

3)  zasady ochrony ċrodowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego (Rozdział 2),  

4)  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 
(Rozdział 2),  

5)  wymagania wynikające z potrzeb kształtowa-
nia przestrzeni publicznych (Rozdział 2),  

6)  parametry i wskaźniki kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu, w tym li-
nie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki 
intensywnoċci zabudowy (Rozdział 3),  

7)  granice i sposoby zagospodarowania terenów 
lub obiektów podlegających ochronie, ustalo-
nych na podstawie odrćbnych przepisów 
(Rozdział 2),  

8)  szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomoċci objćtych planem miej-
scowym (Rozdział 4),  

9)  szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, 
w tym zakazy zabudowy (Rozdział 2),  

10)  zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury tech-
nicznej (Rozdział 2),  

11)  sposób i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i użytkowania terenów 
(Rozdział 4),  

12)  stawki procentowe, na podstawie których 
ustala sić opłatć , o której mowa w art.36 
ust.4. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Rozdział 4).  
3. Dla całego obszaru objćtego planem obo-

wiązują ustalenia zawarte w Rozdziałach 2 i 4.  
4. Obowiązujące ustalenia w rysunku planu 

stanowią:  
1)  granice opracowania,  
2)  przebieg linii rozgraniczających,  
3)  symbole okreċlające przeznaczenie terenu,  
4)  przebieg nieprzekraczalnej linii zabudowy.  

5.  Na rysunku planu zastosowano oznaczenia 
liczbowe i literowe w stosunku do poszczególnych 
terenów o różnym przeznaczeniu, wydzielonych 
liniami rozgraniczającymi. Terenom, którym nada-
ne zostały numery oraz oznaczenia literowe, od-
powiadają ustalenia szczegółowe zawarte w Roz-
dziale 3 niniejszej uchwały.  

6. Granice wydzielanych nieruchomoċci oraz 
geometria projektowanych jezdni mają charakter 
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orientacyjny i winny być uċciċlane na podstawie 
opracowaĉ o wićkszym stopniu szczegółowoċci niż 
rysunek planu, pod warunkiem zachowania moż-
liwoċci realizacji ustalonego przeznaczenia i zasad 
zagospodarowania dla wszystkich terenów.  

Rozdział 2 

USTALENIA OGÓLNE  

§ 4. PRZEZNACZENIE TERENÓW 
1.  Ustala sić nastćpujące podstawowe prze-

znaczenie terenów oznaczonych literą:  
1)  MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jedno-

rodzinnej,  
2)  U – tereny zabudowy usługowej,  
3)  P – tereny zabudowy produkcyjnej,  
4)  ZP – tereny zieleni urządzonej,  
5)  ZL – tereny lasów,  
6)  KD D – teren dróg dojazdowych,  
7)  KDW – tereny dróg wewnćtrznych.  

2.  Ustala sić tereny dla których dopuszczono 
wićcej niż jedno przeznaczenie terenu a poszcze-
gólne oznaczenia literowe okreċlone w ust. 1., zo-
stały rozdzielone przecinkiem.  

§ 5. ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA 
ŁADU PRZESTRZENNEGO 

1.  Ustala sić przebieg linii rozgraniczających – 
zgodnie z rysunkiem planu. Ustalone linie rozgra-
niczające są przesądzonymi, obowiązującymi gra-
nicami działek gruntu.  

2.  Ustala sić przebieg nieprzekraczalnych linii 
zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu.  

3.  Linia zabudowy nie dotyczy budynków sta-
cji transformatorowych.  

4.  Na wszystkich terenach dopuszcza sić loka-
lizowanie:  
1)  obiektów i urządzeĉ towarzyszących,  
2)  obiektów i urządzeĉ infrastruktury technicznej 

(zgodnie z ustaleniami zawartymi w § 13) oraz 
drogowej (drogi wewnćtrzne),  

3)  zieleni urządzonej.  
5. Zasady kształtowania istniejącego i projek-

towanego zainwestowania, gabaryty zabudowy 
projektowanej, rodzaj dachu, maksymalny dopusz-
czalny wskaźnik zabudowy lub wymagany mini-
malny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej 
oraz wymagania dotyczące sposobów podziału 
i zagospodarowania, ustalone zostały dla poszcze-
gólnych terenów w Rozdziale 3 niniejszej uchwały.  

§ 6. ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, 
PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

1.  Wprowadza sić obowiązek zapewnienia 
ochrony wód powierzchniowych i podziemnych 
poprzez kompleksowe i zgodne z obowiązującymi 
przepisami prawa, rozwiązanie gospodarki wod-
nej, ċciekowej (ċcieki bytowe, komunalne, przemy-
słowe oraz opadowe) i odpadami, z uwzglćdnie-
niem istniejących obiektów infrastruktury tech-
nicznej.  

2. Zakazuje sić lokalizacji przedsićwzićć mo-
gących oddziaływać na ċrodowisko, wymagają-
cych sporządzenia raportu o oddziaływaniu na 
ċrodowisko z wyjątkiem realizacji dróg publicz-
nych.  

3.  Oddziaływanie inwestycji na ċrodowisko  
z tytułu prowadzonej działalnoċci nie może w od-
niesieniu do hałasu, zanieczyszczenia powietrza, 
gleby itp., przekroczyć obowiązujących wielkoċci 
dopuszczalnych (normatywnych).  

4.  Oddziaływanie wynikające z prowadzonej 
działalnoċci gospodarczej nie może przekraczać 
granic nieruchomoċci, do której prowadzący ma 
tytuł prawny.  

5.  Do terenów wymagających szczególnej 
ochrony przed hałasem zalicza sić tereny zabudo-
wy mieszkaniowej MN.  

6.  Podejmowanie działalnoċci gospodarczej 
wiążącej sić z wprowadzeniem substancji zanie-
czyszczających powietrze, jest możliwe wyłącznie 
po uzyskaniu decyzji o dopuszczalnej emisji, okre-
ċlonej w przepisach szczególnych.  

7.  Ustala sić obowiązek wykonania jezdni, 
placów manewrowych, parkingów jako szczelne 
i nienasiąkliwe ze spadkiem w kierunku wpustów 
ulicznych kanalizacyjnych, które należy wyposażyć 
w separatory substancji ropopochodnych. Wody 
opadowe winny być podczyszczane przed ich od-
prowadzeniem do kanalizacji zgodnie z przepisami 
szczególnymi.  

8.  Nawierzchnie chodników i podjazdów po-
winny być wykonane jako utwardzone, nieszczelne 
i ze spadkiem w kierunku wpustów ulicznych kana-
lizacyjnych.  

9.  Powstające odpady wymagają segregacji  
z wydzieleniem odpadów niebezpiecznych i za-
pewnienia postćpowania zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami prawa w zakresie gospodarki od-
padami. Odpady niebezpieczne winny być groma-
dzone w szczelnych pojemnikach i przekazywane 
do wykorzystania lub unieszkodliwiania w instala-
cjach specjalistycznych. Pozostałe odpady mogą 
być składowane na wysypisku komunalnym.  

10.  Ustala sić obowiązek wprowadzania  
w nowych obiektach, przyjaznych dla ċrodowiska 
noċników energii, o niskiej emisji zanieczyszczeĉ 
powietrza.  

11.  Dopuszcza sić uprawć roċlin służących do 
spożycia przez ludzi lub jako pasza dla zwierząt 
jedynie na glebach spełniających standardy jakoċci 
gleby okreċlone w przepisach szczególnych.  

12.  Ustala sić obowiązek utrzymania mini-
malnego wskaźnika powierzchni biologicznie 
czynnej zgodnie z ustaleniami szczegółowymi.  

13.  Zaleca sić zachowanie wskazanej na ry-
sunku zieleni wysokiej. Dopuszcza sić wycinanie 
drzew lub krzewów zgodnie z ustawą o ochronie 
przyrody oraz przepisami szczególnymi. Na inwe-
stora wystćpującego o zezwolenie na usunićcie 
drzew lub krzewów może być nałożony obowiązek 
dokonania nasadzeĉ rekompensujących.  

§ 7. ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KUL-
TUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY 
WSPÓŁCZESNEJ 

1.  Na terenie objćtym planem nie wystćpują 
stanowiska archeologiczne.  

2.  W przypadku odkrycia, podczas prac ziem-
nych, przedmiotu co do którego istnieje przypusz-
czenie, iż jest on zabytkiem inwestor jest zobowią-
zany zabezpieczyć przedmiot wraz z miejscem zna-
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lezienia i niezwłocznie zawiadomić o tym Woje-
wódzkiego Konserwatora Zabytków, a jeċli nie jest 
możliwe Wójta Gminy Kunice.  

§ 8. WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB 
KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH 

1. Wymagania wynikające z potrzeb kształto-
wania przestrzeni publicznych dotyczą istniejących 
i projektowanych dróg publicznych i zostały zawar-
te w § 12.  

§ 9. PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTO-
WANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWA-
NIA TERENU 

1. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźni-
ków kształtowania zabudowy oraz zagospodaro-
wania terenu zawarto w Rozdziale 3.  

§ 10. GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODARO-
WANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄ-
CYCH OCHRONIE, USTALONYCH NA PODSTAWIE 
ODRĘBNYCH PRZEPISÓW 

1. Teren objćty planem znajduje sić czćċciowo 
w granicach udokumentowanego złoża wćgla bru-
natnego „Legnica Pole Zachodnie”.  

§ 11. SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODA-
ROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA 
W ICH UŻYTKOWANIU 

1. Szczególne warunki zagospodarowania 
ustalone zostały dla poszczególnych terenów 
w Rozdziale 3.  

§ 12. PODSTAWOWE ZASADY MODERNIZA-
CJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMU KOMU-
NIKACJI 

1. Wyznacza sić tereny pasów drogowych, 
oznaczone dla:  
1)  drogi dojazdowej 1KD D1/2,  
2)  dróg wewnćtrznych 1KDW i 2KDW.  

2.  Zaleca sić wjazd na nieruchomoċć z drogi 
przylegającej do krótszego boku działki. Dla nieru-
chomoċci posiadających dostćp od drogi gminnej 
oraz od projektowanej drogi wewnćtrznej, dopusz-
cza sić możliwoċć ustalenia wjazdu od drogi 
gminnej.  

3.  Ustala sić nastćpujące parametry pasów 
drogowych i obiektów systemu komunikacyjnego:  
1)  droga dojazdowa 1KD D1/2:  

a)  docelowa szerokoċć w liniach rozgraniczają-
cych: 10-15 m,  

b)  szerokoċć w liniach rozgraniczających  
w granicach opracowania − min 6 m,  

c)  elementy pasa drogowego: docelowo jezd-
nia o szerokoċci co najmniej 6 m, pasy po-
stojowe, chodnik dwustronny, zieleĉ,  

d)  dostćpnoċć drogi nieograniczona, bezpo-
ċrednia obsługa otoczenia,  

2)  droga wewnćtrzna 1 KDW:  
a)  szerokoċć w liniach rozgraniczających – 10 m,  
b)  elementy pasa drogowego: jezdnia o szero-

koċci co najmniej 6m, pasy postojowe, 
chodnik dwustronny,  

c)  dostćpnoċć drogi nieograniczona, bezpo-
ċrednia obsługa otoczenia,  

d)  dopuszcza sić odstąpienie od przeznaczenia 
terenu okreċlonego w ust. 1 pkt 2 oraz zago-
spodarowanie terenu zgodnie z ustaleniami 

obowiązującymi dla terenów 1P,U, w przy-
padku gdy tereny 1P,U rozdzielone na ry-
sunku planu drogą wewnćtrzną 1KDW − bć-
dą zagospodarowywane jako jedna całoċć, 
a projekt zagospodarowania terenu, bćdzie 
zakładał optymalny dla inwestora układ dróg 
wewnćtrznych,  

3)  droga wewnćtrzna 2 KDW:  
a)  rezerwa terenu pod docelowy pas drogowy 

o szerokoċci – 10 m,  
b)  szerokoċć w liniach rozgraniczających w 

granicach opracowania − min 6 m,  
c)  elementy pasa drogowego: docelowo jezd-

nia o szerokoċci co najmniej 6 m, pasy po-
stojowe, chodnik,  

d)  dostćpnoċć ulicy nieograniczona, bezpo-
ċrednia obsługa otoczenia.  

4. Ustala sić nakaz zachowania normatywnych 
pól widocznoċci na skrzyżowaniach. W uzasadnio-
nych przypadkach dopuszcza sić zwićkszenie stref 
wyznaczonych na rysunku planu.  

5. W granicach linii rozgraniczających ulic 
mogą być lokalizowane urządzenia związane 
z obsługą komunikacji, jak zatoki, parkingi a także 
kioski, elementy małej architektury i reklamy 
w trybie obowiązujących przepisów.  

6. Dostćpnoċć komunikacyjną osobom nie-
pełnosprawnym należy zapewnić zgodnie 
z przepisami w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytu-
owanie.  

7. Należy zachować normatywną odległoċć 
projektowanych miejsc postojowych na samocho-
dy osobowe od terenów o innym przeznaczeniu.  

§ 13. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY 
I BUDOWY SYSTEMÓW INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ 

1. Projektowane zainwestowanie bćdzie ob-
sługiwane z istniejących i projektowanych sieci 
infrastruktury technicznej biegnących w istnieją-
cych i projektowanych ulicach.  

2. Ustala sić trwałą adaptacjć istniejących sie-
ci i urządzeĉ infrastruktury technicznej nie kolidu-
jących z zainwestowaniem przesądzonym w ni-
niejszym planie. W przypadku zaistnienia kolizji 
planowanego zagospodarowania terenu z istnieją-
cymi sieciami lub urządzeniami infrastruktury 
technicznej, przebudowa ww. linii i urządzeĉ bć-
dzie możliwa po uzyskaniu warunków na ich prze-
budowć i zawarciu stosownej umowy o usuniecie 
kolizji. Koszt przebudowy bćdzie ponosił właċciciel 
terenu lub inwestor projektowanego zagospoda-
rowania.  

3. Ustala sić, że projektowane sieci zaopatrze-
nia w wodć, odprowadzenia ċcieków, zaopatrzenia 
w energić elektryczną, gaz i telekomunikacjć nale-
ży projektować w pasie linii rozgraniczających ulic, 
jako sieci podziemne. Odstćpstwa od ustalonej 
zasady możliwe są wyłącznie w przypadku wyka-
zania koniecznoċci wynikającej z warunków tech-
nicznych prowadzenia sieci. Prowadzenie sieci 
poza pasem w liniach rozgraniczających ulic wy-
maga uzgodnienia z właċcicielem działki i zarządcą 
sieci.  
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4. Dopuszcza sić w granicach terenów okre-
ċlonych w § 4., wydzielanie działek gruntu pod 
lokalizacjć urządzeĉ infrastruktury technicznej  
(z zastrzeżeniem ust.6 pkt.6). Dla wydzielanych 
działek nie okreċla sić wielkoċci minimalnej, pod 
warunkiem zachowania wymogów usytuowania 
urządzeĉ, wynikających z przepisów szczególnych.  

5. Dopuszcza sić możliwoċć realizacji urządzeĉ 
i sieci infrastruktury technicznej na terenach wła-
snych inwestora jako inwestycje towarzyszące – 
przy zachowaniu podstawowej funkcji terenu.  

6.  Ustala sić w zakresie:  
1)  sieci wodociągowej – docelowo zaopatrzenie 

w wodć z systemu istniejących i projektowa-
nych wodociągów wiejskich. Właċcicielowi nie-
ruchomoċci przysługuje prawo do zwykłego ko-
rzystania z wód stanowiących jego własnoċć 
oraz wody podziemnej znajdującej sić w jego 
gruncie; nie stanowi to prawa do wykonywania 
urządzeĉ wodnych bez wymaganego pozwole-
nia wodno-prawnego,  

2)  kanalizacji sanitarnej – odbiór ċcieków komu-
nalnych, bytowych i przemysłowych przez sys-
tem grawitacyjno – ciċnieniowy do istniejącej 
i projektowanej kanalizacji wiejskiej. Ċcieki wy-
twarzane w związku z prowadzoną działalnoċcią 
gospodarczą winny być przed odprowadzeniem 
do kanalizacji komunalnej − w uzasadnionych 
wypadkach − stosownie podczyszczone,  

3)  kanalizacji wód opadowych – docelowo odpro-
wadzenie wód opadowych do projektowanej 
kanalizacji. Dopuszcza sić grawitacyjne odpro-
wadzanie wód opadowych i roztopowych po-
przez istniejące i projektowane rowy meliora-
cyjne na warunkach okreċlonych przez zarządcć 
(wymagane zezwolenie wodno – prawne). Do-
puszcza sić spływ powierzchniowy wód z da-
chów budynków i powierzchni utwardzonych 
zgodnie z przepisami szczególnymi. Dla tere-
nów na których może dojċć do zanieczyszczenia 
wód opadowych substancjami ropopochodny-
mi oraz innymi substancjami szkodliwymi, wo-
dy opadowe należy poddawać wstćpnemu 
podczyszczaniu w stosownych separatorach 
zgodnie z przepisami szczególnymi,  

4)  sieci gazowej – docelowo zaopatrzenie z dys-
trybucyjnej sieci gazowej. Rozbudowa dystry-
bucyjnej sieci gazowej oraz przyłączanie od-
biorców na zasadach ujćtych w Prawie energe-
tycznym, po spełnieniu warunków technicznych 
i ekonomicznych dostarczania paliwa gazowe-
go,  

5)  sieci i urządzeĉ elektroenergetycznych:  
a)  zasilanie projektowanego zainwestowania 

w energić elektryczną z istniejących sieci 
elektroenergetycznych, stacji transformato-
rowych lub z projektowanych sieci i stacji na 
warunkach okreċlonych przez właċciciela 
sieci,  

b)  projektowane oraz modernizowane sieci 
elektroenergetyczne prowadzić wzdłuż ukła-
dów komunikacyjnych tj. terenów ogólnodo-
stćpnych (z zastrzeżeniem ustaleĉ zawartych 
w ust. 3 i 5.),  

c)  w zależnoċci od wystćpującego zapotrzebo-
wania na energić elektryczną, stosownie do 

potrzeb związanych z realizacją ustaleĉ pla-
nu, dopuszcza sić rozbudowć kablowych, 
napowietrznych lub napowietrzno-kablowych 
linii elektroenergetycznych oraz budowć sta-
cji transformatorowych oraz linii oċwietlenia 
ulicznego. Realizacja na podstawie zawiera-
nych umów, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, na warunkach okreċlonych przez 
zarządcć sieci, w zależnoċci od przyjćtych 
rozwiązaĉ technicznych i oceny ekonomicz-
nej przedsićwzićcia,  

d)  ustala sić przeniesienie objćtych planem 
fragmentów napowietrznej linii elektroener-
getycznej 20 kV L-961, zgodnie z zasadą 
przedstawioną na rysunku planu. Przebudo-
wa istniejącego uzbrojenia elektroenerge-
tycznego możliwa po uzyskaniu z przedsić-
biorstwa elektroenergetycznego warunków 
na przebudowć i zawarciu stosownej umowy 
o usunićcie kolizji, koszty pokrywa właċciciel 
terenu lub inwestor zagospodarowania,  

e)  dopuszcza sić wydzielanie nowych działek 
gruntu pod budowć stacji transformatoro-
wych na nieruchomoċciach inwestorów, po 
wykonaniu bilansu zaopatrzenia w energić 
elektryczną dla istniejących i projektowanych 
struktur osadniczych. Dopuszcza sić lokaliza-
cjć dodatkowych stacji transformatorowych 
wynikających z technicznych warunków 
przyłączenia przedsićbiorstwa sieciowego. 
Należy przewidzieć wydzielenie działek 
o szerokoċci 8 m i długoċci 8,5 m z możliwo-
ċcią bezpoċredniego dojazdu od układu ko-
munikacyjnego. Docelowa wielkoċć działki 
bćdzie okreċlona na etapie projektowania. 
Stacje słupowe nie wymagają wydzielania 
działek. Linia zabudowy nie dotyczy budyn-
ków stacji transformatorowych − dopuszcza 
sić ich usytuowanie w odległoċci 1,5 m od 
granic działki,  

f)  ustala sić zachowanie normatywnych odle-
głoċci zabudowy od istniejących i projekto-
wanych sieci elektroenergetycznych, strefa 
kontrolowana korytarza infrastruktury tech-
nicznej zgodnie z obowiązującymi przepisa-
mi,  

6)  sieci telekomunikacyjnej – budowa i rozbudowa 
sieci. Wszelkie zadania inwestycyjne na tere-
nach objćtych planem, powinny być każdora-
zowo uzgadniane z zarządcą sieci, w zakresie 
wystćpowania kolizji z istniejącymi urządze-
niami; Na terenach zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej oznaczonych symbolem 1MN, 
nie dopuszcza sić lokalizacji instalacji radioko-
munikacyjnych, radionawigacyjnych lub radio-
lokacyjnych w postaci wolno stojących wież ba-
zowych lub lokalizowanych na budynkach insta-
lacji przekaźnikowych (w tym urządzeĉ telefonii 
komórkowej),  

7)  sieci ciepłowniczej – dopuszcza sić możliwoċć 
uzyskania i rozprowadzania ciepła z indywidu-
alnych źródeł ciepła z zastosowaniem urządzeĉ 
o wysokiej wydajnoċci i małej emisji zanie-
czyszczeĉ.  



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Dolnoċląskiego Nr 101 – 10976 – Poz. 1569 

 

Rozdział 3 

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE DLA TERENÓW 
WYZNACZONYCH LINIAMI 

ROZGRANICZAJĄCYMI  

§ 14. Ustalenia dla terenów oznaczonych 
1MN:  

1. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna – wolno stojąca.  

2.  Zasady zagospodarowania terenu:  
1)  minimalna powierzchnia nieruchomoċci – 

1000 m2,  
2)  minimalna szerokoċć frontu nieruchomoċci – 

24 m,  
3)  w granicach wydzielonej nieruchomoċci do-

puszcza sić lokalizacjć:  
a)  budynku mieszkalnego,  
b)  budynku mieszkalnego z usługami wbu-

dowanymi,  
c)  garażu wolno stojącego,  
d)  obiektów gospodarczych o łącznej po-

wierzchni nie przekraczającej 25% po-
wierzchni zabudowy budynku mieszkalne-
go,  

4)  maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,15;  
5)  maksymalny wskaźnik intensywnoċci zabu-

dowy – 0,30;  
6)  minimalny wskaźnik powierzchni czynnej bio-

logicznie – 0,65;  
7)  w ustalonej minimalnej powierzchni nieru-

chomoċci, uwzglćdnia sić sumć powierzchni 
wszystkich działek gruntu wchodzących 
w skład danej nieruchomoċci, w tym wydzie-
lonych działek gruntu o przeznaczeniu – zieleĉ 
urządzona (1ZP), pod warunkiem zapewnienia 
w granicach danej nieruchomoċci możliwoċci 
realizacji funkcji mieszkaniowej,  

8)  tereny wydzielonych działek gruntu o przezna-
czeniu – zieleĉ urządzona (1ZP), znajdujące sić 
w granicach wydzielonej nieruchomoċci 
uwzglćdnia sić jako powierzchnić czynną bio-
logicznie. Dla terenu 1ZP – obowiązują ustale-
nia zawarte w § 16.,  

9)  w obrćbie każdej nieruchomoċci należy zloka-
lizować garaż lub stałe miejsce postojowe 
w iloċci 1 boks garażowy/stanowisko posto-
jowe na każde mieszkanie. Dopuszcza sić ga-
raże wolno stojące z wykluczeniem garaży ty-
pu „blaszak”;  

10)  w przypadku prowadzenia w obrćbie nieru-
chomoċci, działalnoċci gospodarczej należy 
zbilansować dodatkowe potrzeby parkingowe 
związane z prowadzoną działalnoċcią, 
z możliwoċcią uwzglćdnienia miejsc postojo-
wych w przylegającym pasie drogowym,  
3.  Charakterystyka zabudowy:  

1)  dopuszcza sić realizacjć zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej jako zabudowy bliźnia-
czej,  

2)  maksymalna iloċć kondygnacji nadziemnych – 
2, w tym poddasze użytkowe,  

3)  maksymalna wysokoċć zabudowy – 8,5 m,  
4)  wysokoċć posadowienia parteru w przedziale: 

min. 30 cm, max 90 cm nad poziom terenu, 
przy czym wysokoċć posadowienia budynków 

na działkach sąsiednich powinna być zbliżona 
(maksymalna różnica poziomu 50 cm),  

5)  dopuszcza sić podpiwniczenie budynków,  
6)  dopuszcza sić możliwoċć łączenia kilku bu-

dynków gospodarczych i garaży, również 
wzdłuż granicy sąsiadujących działek gruntu 
lub nieruchomoċci,  

7)  ustala sić dachy strome o:  
a)  kącie nachylenia głównych połaci min 30º, 

max 45º,  
b)  symetrycznych spadkach głównych połaci 

dachowych,  
c)  układzie dwu lub wielospadowym,  
d)  układzie dominującej kalenicy – równole-

głym lub prostopadłym do osi jezdni. 
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza 
sić układ dominującej kalenicy – równole-
gły lub prostopadły do granicy wydzielonej 
nieruchomoċci,  

e)  kryte dachówką ceramiczną lub innym ma-
teriałem o podobnym kolorze i fakturze 
zbliżonej do formy dachówki,  

f)  dopuszcza sić montaż lukarn i okien poła-
ciowych,  

g)  dopuszcza sić dachy płaskie dla garaży 
i obiektów gospodarczych,  

8)  bryła i wykoĉczenie budynków powinny na-
wiązywać do istniejącej w sąsiedztwie zabu-
dowy jednorodzinnej. Należy stosować kla-
syczne połączenia materiałów naturalnych ta-
kich jak kamieĉ, cegła, ceramika budowlana, 
tynki szlachetne i drewno, pod wzglćdem ko-
lorystyki ustala sić zrównoważone kompozy-
cje barwne,  

9)  w elewacjach dopuszcza sić balkony i wyku-
sze,  

10)  wyklucza sić stosowanie zewnćtrznych ele-
mentów zagospodarowania w formie wyso-
kich, murowanych ogrodzeĉ pozbawionych 
ażuru.  

§ 15. Ustalenia dla terenów oznaczonych 1U,P: 
1. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa 

usługowa oraz zabudowa produkcyjna obejmują-
ca: zakłady przemysłowe, bazy i składy przedsić-
biorstw budowlanych, transportowych i gospodar-
ki komunalnej, składy i magazyny, wraz z obiekta-
mi towarzyszącymi.  

2.  Zasady zagospodarowania terenu:  
1)  minimalna powierzchnia nieruchomoċci 2000 m2;  
2)  maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,50;  
3)  maksymalny wskaźnik intensywnoċci zabudowy 

– 1,00;  
4)  minimalny wskaźnik powierzchni czynnej biolo-

gicznie – 0,30,  
5)  w ustalonej minimalnej powierzchni nierucho-

moċci, uwzglćdnia sić sumć powierzchni 
wszystkich działek gruntu wchodzących w skład 
danej nieruchomoċci, w tym wydzielonych dzia-
łek gruntu o przeznaczeniu – zieleĉ urządzona 
(1ZP), pod warunkiem zapewnienia w granicach 
danej nieruchomoċci możliwoċci realizacji funk-
cji usługowej lub produkcyjnej,  

6)  tereny wydzielonych działek gruntu o przezna-
czeniu – zieleĉ urządzona (1ZP), znajdujące sić 
w granicach wydzielonej nieruchomoċci 
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uwzglćdnia sić jako powierzchnić czynną biolo-
gicznie. Dla terenu 1ZP – obowiązują ustalenia 
zawarte w § 16,  

7)  dla terenów lub działek, dla których nie okre-
ċlono na rysunku planu linii zabudowy, 
w przypadku lokalizowania budynku należy sto-
sować odległoċci od granicy działki, sąsiedniej 
zabudowy lub zainwestowania, wynikające 
z przepisów szczególnych;  

8)  w obrćbie nieruchomoċci należy zbilansować 
dodatkowe potrzeby parkingowe związane 
z prowadzoną działalnoċcią, z możliwoċcią 
uwzglćdnienia miejsc postojowych w przylega-
jącym pasie drogowym,  

9)  w przypadku gdy tereny 1P,U rozdzielone na 
rysunku planu drogą wewnćtrzną 1KDW − bćdą 
zagospodarowywane jako jedna całoċć, a pro-
jekt zagospodarowania terenu, bćdzie zakładał 
optymalny dla inwestora układ dróg wewnćtrz-
nych, dopuszcza sić odstąpienie od realizacji 
drogi 1KDW oraz skweru 2ZP, w tym przypadku 
nie obowiązują również nieprzekraczalne linie 
zabudowy wzdłuż drogi 1KDW,  

3.  Charakterystyka zabudowy:  
1)  maksymalna iloċć kondygnacji nadziemnych  

– 2, w tym poddasze użytkowe,  
2)  maksymalna wysokoċć zabudowy – 10 m,  
3)  wysokoċć posadowienia parteru: w przedziale 

30 cm – 90 cm nad poziom terenu,  
4)  zaleca sić dachy strome o kącie nachylenia min 

30º, dopuszcza sić układ wielospadowy, układ 
dominującej kalenicy – równoległy lub prosto-
padły do osi jezdni, pokrycie dachówką cera-
miczną, lub innym materiałem o podobnym ko-
lorze i fakturze zbliżonej do formy dachówki; 
dopuszcza sić dach płaski lub asymetryczny,  

5)  architektura budynków powinna harmonijnie 
łączyć zróżnicowane tereny zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej oraz usługowej i produk-
cyjnej. Budynki powinny cechować sić wysoki-
mi walorami estetycznymi. Dopuszcza sić ele-
wacje o zdecydowanej kolorystyce i przeważa-
jącym udziale powierzchni przeszklonych, zale-
ca sić stosowanie materiałów naturalnych ta-
kich jak kamieĉ, cegła, ceramika budowlana, 
tynki szlachetne i drewno.  

§ 16. Ustalenia dla terenów oznaczonych 1ZP 
i 2ZP:  

1.  Przeznaczenie podstawowe:  
1)  1ZP – tereny zieleni urządzonej i zieleni izola-

cyjnej,  
2)  2ZP – tereny zieleni urządzonej, skwer,  

2.  Tereny należy zagospodarować na pod-
stawie kompleksowego projektu architektoniczno- 
-dendrologicznego uwzglćdniającego zwarte pa-
sma zieleni pićtrowej o funkcji izolacyjnej.  

3.  Zagospodarowanie terenu 1ZP powinno 
umożliwiać realizacjć funkcji rekreacyjno-wypo-
czynkowych. Powierzchnia przeznaczona pod 
obiekty rekreacyjne nie może stanowić wićcej niż 
40% ogólnej powierzchni terenu 1 ZU.  

4. Układ zieleni, należy kształtować z uwzglćd-
nieniem:  
a)  warunków wodno-gruntowych,  
b)  lokalizacji małej architektury,  

c)  zapewnienia odpowiednich warunków prze-
wietrzania terenu.  

5.  Dopuszcza sić podział terenu 1ZP w celu 
przyłączenia do sąsiednich nieruchomoċci zgodnie 
z ustaleniami zawartymi w § 14 ust. 2 pkt 7 i pkt 8 
i w § 15 ust. 2 pkt 5 i pkt 6,  

6.  Dopuszcza sić odstąpienie od przeznacze-
nia terenu okreċlonego w ust. 1 pkt 2 oraz zago-
spodarowanie terenu 2ZP zgodnie z ustaleniami 
obowiązującymi dla terenów 1P,U, w przypadku 
gdy tereny 1P,U rozdzielone na rysunku planu 
drogą wewnćtrzną 1KDW − bćdą zagospodarowy-
wane jako jedna całoċć, a projekt zagospodarowa-
nia terenu, bćdzie zakładał optymalny dla inwesto-
ra układ dróg wewnćtrznych.  

§ 17. Ustalenia dla terenu oznaczonego 1ZL:  
1. Przeznaczenie podstawowe: lasy i tereny le-

ċne.  
2. Zagospodarowanie terenu zgodnie z obo-

wiązującymi przepisami szczególnymi.  

Rozdział 4 

USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD REALIZACJI 
PLANU  

§ 18. SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI 
SCALANIA ORAZ PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI 
OBJĘTYCH PLANEM 

1. Nie wyznacza sić obszarów wymagających 
przeprowadzania scaleĉ i podziałów nieruchomo-
ċci w rozumieniu ustawy o gospodarce nierucho-
moċciami.  

2. Podziału nieruchomoċci można dokonać 
gdy jest on zgodny z ustaleniami planu oraz wa-
runkami okreċlonymi w przepisach szczególnych.  

3. Powierzchnia, kształt geometryczny i poło-
żenie wydzielanych działek gruntu, winna umożli-
wiać ich zagospodarowanie zgodnie z warunkami 
okreċlonymi w planie, przy zachowaniu zasad 
kompozycji założenia urbanistycznego.  

4.  Wydzielone nieruchomoċci winny posiadać 
dostćp do ustalonych w planie dróg.  

§ 19. SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO 
ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA I UŻYT-
KOWANIA TERENÓW 

1. Do czasu zagospodarowania terenów zgod-
nie z ustaleniami niniejszej Uchwały, zachowują 
one obecne użytkowanie.  

2. Nie ustala sić innego niż istniejące tymcza-
sowego zagospodarowania terenów.  

§ 20. STAWKI PROCENTOWE, NA PODSTA-
WIE KTÓRYCH USTALA SIĘ OPŁATĘ, O KTÓREJ 
MOWA W art. 36 ust. 4 USTAWY O PLANOWANIU 
I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM 

1. Dla terenu okreċlonego w § 1 ustala sić 
stawkć procentową, służącą naliczaniu opłaty, 
o której mowa w art. 36 ust. 4 Ustawy z dnia  
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym w wysokoċci 15%.  

Rozdział 5 

PRZEPISY KOŃCOWE  

§ 21. Wykonanie niniejszej uchwały powierza 
sić Wójtowi Gminy Kunice.  



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Dolnoċląskiego Nr 101 – 10978 – Poz. 1569 

 

§ 22. Uchwała wchodzi w życie po upływie  
30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzćdo-
wym Województwa Dolnoċląskiego.  

 
 

§ 23. Uchwała podlega publikacji na stronie 
internetowej Urzćdu Gminy Kunice.  

 
Przewodniczący Rady Gminy: 

Tadeusz Suszek 
 

  



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Dolnoċląskiego Nr 101 – 10979 – Poz. 1569 

 

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVIII/ 
/222/10 Rady Gminy Kunice z dnia  
30 marca 2010 r. 

 

 
 
  



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Dolnoċląskiego Nr 101 – 10980 – Poz. 1569 

 

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXVIII/ 
/222/10 Rady Gminy Kunice z dnia  
30 marca 2010 r. 

 

Sposób realizacji i finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej ustalonych w planie  

1. Teren objćty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jest w stanie istniejącym 
terenem niezabudowanym oraz nieuzbrojonym w sieci infrastruktury technicznej.  

2. W związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla zrealizo-
wania zainwestowania ustalonego planem, wystćpuje koniecznoċć realizacji dróg wewnćtrznych, drogi 
dojazdowej oraz sieci infrastruktury technicznej.  

3. Plan ustala przebieg i parametry drogi publicznej dojazdowej 1KD D1/2 oraz dróg wewnćtrznych 
1KDW i 2KDW.  

4. Ustala sić, że droga dojazdowa oznaczona w planie symbolem 1 KD D1/2 – stanowi własnoċć 
gminy. Jest to inwestycja należąca do zadaĉ własnych Gminy i realizowana bćdzie staraniem oraz ze 
ċrodków własnych gminy. W granicach planu znajduje sić pas szerokoċci 6 m. Wyposażenie w: sieć wo-
dociągową, kanalizacjć ċcieków komunalnych i wód deszczowych oraz sieć oċwietlenia ulic, realizowane 
bćdzie staraniem i ze ċrodków gminy.  

5. Ustala sić, że drogi wewnćtrzne oznaczone w planie symbolami 1KDW i 2KDW, stanowią wła-
snoċć lub współwłasnoċć osób fizycznych lub prawnych oraz realizowane bćdą ze ċrodków i staraniem 
właċcicieli. Wyposażenie w: sieć wodociągową, kanalizacjć ċcieków komunalnych i wód deszczowych 
oraz sieć oċwietlenia ulic, realizowane bćdzie staraniem i ze ċrodków współwłaċcicieli gruntów, na któ-
rych są położone.  

6. Ustala sić, że koszty niezbćdnych podziałów geodezyjnych nie obciążą budżetu gminy.  
7. Ustala sić, że projektowane sieci zaopatrzenia w wodć, odprowadzenia ċcieków, zaopatrzenia 

w energić elektryczną, gaz i telekomunikacjć należy projektować w pasie linii rozgraniczających ulic, jako 
sieci podziemne. Odstćpstwa od ustalonej zasady możliwe są wyłącznie w przypadku wykazania ko-
niecznoċci wynikającej z warunków technicznych prowadzenia sieci. Prowadzenie sieci poza pasem 
w liniach rozgraniczających ulic wymaga uzgodnienia z właċcicielem działki i zarządcą sieci.  

8. Uzbrojenie terenu objćtego projektem planu w sieci oraz urządzenia elektroenergetyczne 
i związane z zaopatrzeniem w gaz realizowane bćdzie zgodnie z zasadami okreċlonymi w ustawie Prawo 
energetyczne, na warunkach okreċlonych odpowiednio przez przedsićbiorstwa elektroenergetyczne 
i gazownicze.  

 
 
 
Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXVIII/ 
/222/10 Rady Gminy Kunice z dnia  
30 marca 2010 r. 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu planu  

1. Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrćb Pątnów Legnicki został wy-
łożony do publicznego wglądu w dniach od 1 października do 21 października 2009 r.  

2. W trakcie wyłożenia planu do publicznego wglądu oraz w okresie 14 dni od dnia zakoĉczenia 
okresu wyłożenia – nie wpłynćły uwagi do przedmiotowej dokumentacji.  
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