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UCHWAŁA NR XLIII/207/10 
 RADY GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI 

 z dnia 28 maja 2010 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
Gminy Kamieniec Ząbkowicki 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. 
zm.) oraz art. 14 ust. 8 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717, 
z póŝn. zm.) Rada Gminy Kamieniec Ząbkowicki po 
stwierdzeniu jego zgodności z ustaleniami studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Kamieniec Ząbkowicki, 
zatwierdzonego uchwałą nr XXX/200/01 z dnia  
30 kwietnia 2001 r. uchwala, co następuje: 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

§ 1.  
1)  Uchwala się zmianę miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego Gminy Kamie-
niec Ząbkowicki przyjętego uchwałą uchwała  
nr XXVIII/151/05 Rady Gminy Kamieniec Ząb-
kowicki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego terenu Gminy Kamieniec 
Ząbkowicki (Dz. Urz. Województwa Dolnoślą-
skiego Nr 29 z 2006 r.). 

2)  Przedmiotem zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego Gminy Kamie-
niec Ząbkowicki są korekty zapisów w ustale-
niach uchwały ww. planu. 

3)  Zmianą objęty jest obszar Gminy Kamieniec 
Ząbkowicki w zakresie odpowiadającym obsza-
rowi miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Kamieniec Ząbkowicki, 
o którym mowa w ust. 1. 

4)  Wprowadzone zmiany w uchwale nie powodują 
zmian na rysunkach miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego Gminy Kamie-
niec Ząbkowicki, o którym mowa w ust. 1. 

5)  Załącznikami do uchwały są: 
1)  załącznik nr 1 − część graficzna – mapa 

z oznaczoną granicą obszaru objętego zmianą, 
2)  załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie dotyczące 

sposobu rozpatrzenia uwag do projektu 
zmiany planu, 

3)  załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie 
realizacji zapisanych w zmianie planu inwe-
stycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które naleşą do zadań własnych gminy oraz 
zasadach ich finansowania, zgodnie z prze-
pisami o finansach publicznych, 

4)  Załączniki nr 2 i 3 nie stanowią ustaleń zmia-
ny planu. 

Rozdział 2 

Ustalenia szczegółowe 

§ 2.  
1)  Do uchwały Rady Gminy, o której mowa w § 1 

ust. 1, wprowadza się następujące zmiany: 

1)  § 5 pkt 5) otrzymuje brzmienie: 
„5) funkcji dopuszczalnej – naleşy przez to ro-
zumieć określone w ustaleniach szczegóło-
wych uzupełniające funkcje terenu, których 
parametry i wskaŝniki kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu naleşy 
kształtować zgodnie z ustaleniami uchwały 
określonymi dla przeznaczenia podstawowe-
go, z zastrzeşeniem ustaleń zawartych w § 68 
ust. 1 pkt b;” 

2)  w § 6 ust. 7 treść ustaleń otrzymuje brzmienie: 
„7. Na części obiektów znajdujących się na te-
renach MN2 i określonych w § 1 09 ust. 1 pkt 1 
obowiązują wymagania określone w § 109  
ust. 2”, 

3)  w § 7, 8, 9, 14, 19, 24, 29, 56, 64 i 65 ust. 2 
treść ustalenia pkt2 otrzymuje brzmienie: 
„2) Na terenach połoşonych w obrębie propo-
nowanych granic obszaru zorganizowanej 
działalności inwestycyjnej przed wprowadze-
niem zabudowy zaleca się wykonanie:” 
a)  projektu budowlanego zagospodarowania 

terenu dróg i sieci infrastruktury technicz-
nej, na bazie koncepcji urbanistyczno- 
-architektonicznej i w oparciu o warunki 
techniczne określone przez gestorów sieci, 

b)  projektu podziału obejmującego cały ob-
szar i spójnego z koncepcją urbanistyczno- 
-architektoniczną”, 

4)  w § 7 ust. 6 treść ustalenia: „Obowiązują wy-
magania określone w rozdz. VII” oznacza się 
jako „pkt. 4”, 

5)  w § 10 ust. 3 treść ustalenia pkt 1 otrzymuje 
brzmienie: 
„1) Linia zabudowy − Istniejąca do zachowa-
nia, z dopuszczeniem zmian wynikających 
z ustaleń ust. 2 pkt 1”, 

6)  w § 12 ust. 6 treść ustalenia otrzymuje 
brzmienie: 
„6. Obowiązują wymagania określone w § 108 
ust. 3.”, 

7)  w § 16 ust. 10 treść ustalenia otrzymuje 
brzmienie: 
„10. Nie dopuszcza się tymczasowego zago-
spodarowania, za wyjątkiem dozwolonego 
w ustaleniach ogólnych zawartych w § 122 
ust. 7”, 

8)  w § 22 ust. 9 treść ustalenia otrzymuje 
brzmienie: 
„9. Wynikają z ustaleń ust. 6 oraz w zakresie 
ochrony przeciwpowodziowej z § 118.”, 

9)  w § 27: 
a)  w ust. 8 treść ustalenia pkt 1 otrzymuje 

brzmienie: 
„1) Dopuszcza się lokalizację stacji paliw do 
dystrybucji gazu płynnego. Na terenach 
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połoşonych w strefie ochrony konserwa-
torskiej układów urbanistycznych lokaliza-
cja wymaga uzyskania uzgodnienia z wo-
jewódzkim konserwatorem zabytków.”," 

b)  treść ustalenia ust. 10 otrzymuje brzmienie: 
„10. Nie dopuszcza się tymczasowego za-
gospodarowania, za wyjątkiem dozwolo-
nego w ustaleniach ogólnych zawartych 
w §1 22 ust. 7.”, 

10)  w § 36 ust. 8 treść ustalenia pkt 2 otrzymuje 
brzmienie: 
 „2) Na terenach przez które przebiega linia 
110 kV Obowiązują wymagania określone w § 
132 ust. 4.”, 

11)  w § 47 treść ustalenia dla ust. 2, 3 i 4 otrzymu-
je brzmienie: 
„Obowiązują wymagania określone w rozdz. X 
w § 121, § 123, § 124 pkt 2 oraz w § 125 pkt 1.”, 

12)  w § 51: 
1) w ust. 1 treść ustalenia lit. a otrzymuje 

brzmienie: 
„a) zabudowa zagrodowa: − na terenach 
R2, − na terenach R1 wyłącznie na gruntach 
kl. V i kl. VI”, 

2) w ust. 3 treść ustalenia pkt 1 otrzymuje 
brzmienie: 
„1) Linia zabudowy – nieprzekraczalna – 
8,0 m od linii rozgraniczającej terenu”, 

13)  w § 56 ust. 7 treść ustalenia pkt 1 otrzymuje 
brzmienie: 
„1) Podziały i scalenia działek naleşy prowa-
dzić zgodnie z przepisami odrębnymi i z 
uwzględnieniem wymagań określonych w pkt. 
2, 3 i 4.”, 

14)  w § 62: 
a) treść ustalenia ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. U2.2. − tereny zabudowy usługowej – 
istniejące usługi publiczne. Funkcje do-
puszczalne: a) mieszkalnictwo, b) usługi 
komercyjne, z wyłączeniem terenu U2.2 
w Starczowie.”," 
b) uchyla się ust. 7, 

c) treść ustalenia ust.10 otrzymuje brzmienie: 
„10. Obowiązują wymagania określone 
w rozdz. X.”, 

15)  w §64 ust. 1 treść ustalenia lit. d otrzymuje 
brzmienie: 
„d) na terenie U4.6 we wsi Suszka lądowisko 
dla śmigłowców na warunkach określonych 
w ust. 8 pkt. 2.”, 

16)  w § 66: 
a) treść ustalenia ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. US1.2/US.1.3/US1.4 − tereny sportu 
i rekreacji. Funkcje dopuszczalne: a) usługi 
komercyjne związane z obsługą sportu 
i rekreacji, b) zieleń urządzona.”, 

b) ust. 6 treść ustalenia pkt 4 otrzymuje 
brzmienie: 
„4) Ustalenia określone w rozdz. VII są nad-
rzędne w stosunku do ustaleń ust. 3 pkt 3, 
4, 5 i 6.”, 

c) treść ustalenia ust. 7 otrzymuje brzmienie: 
„7. Obowiązują wymagania określone 
w rozdz. VIII § 112 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2, 3 
i 5.”, 

17)  w § 68 ust. 6 oznacza się jako pkt 4 treść usta-
lenia o brzmieniu: 
„4) Ustalenia określone w rozdz. VII są nad-
rzędne w stosunku do ustaleń ust. 3 pkt 5, 6, 7 
i 8.”, 

18)  w § 69 treść ustalenia ust. 6 otrzymuje 
brzmienie: 
„6. Obowiązują wymagania określone 
w rozdz. VII w § 108 ust. 3.”, 

19)  w § 71 treść ustalenia ust.4 otrzymuje brzmie-
nie: 
„4. Obowiązują wymagania określone w 
rozdz. VIII w § 112 ust. 1 pkt 10 i ust. 3”, 

20)  w § 75 treść ustalenia ust. 6 otrzymuje 
brzmienie: 
„6. Obowiązują wymagania określone w 
rozdz. VII w § 108 ust. 3.”, 

21)  w §78 treść ustalenia ust.6 otrzymuje brzmie-
nie: 
„6. Obowiązują wymagania określone w 
rozdz. VIII w § 112 ust. 1 pkt 3 i 8 oraz ust. 3.”, 

22)  w § 79: 
a) treść ustalenia ust1 otrzymuje brzmienie: 

„1. R1 / R2 / R3 – teren y rolnicze. Funkcje 
dopuszczalne na terenach R1 i R2: a) lasy 
i zalesienia oraz zadrzewienia, b) wody 
powierzchniowe, c) drogi wewnętrzne, d) 
infrastruktura techniczna, e) zagospodaro-
wanie turystyczno-wypoczynkowe, wyłącz-
nie urządzenia i obiekty terenowe, z  wy-
kluczeniem budynków, w zakresie dopusz-
czonym przepisami dotyczącymi ochrony 
gruntów rolnych, przy uwzględnieniu usta-
leń szczególnych określonych ust. 9 pkt 2 
lit. b)”, 

b) w ust. 3 treść ustalenia pkt 1 otrzymuje 
brzmienie: 
„1) Linia zabudowy – zgodnie z zasadami 
określonymi w § 69 ust. 3 pkt 1”, 

c) w ust. 6 treść ustalenia pkt 2 otrzymuje 
brzmienie: 
„2) Obowiązują wymagania określone 
w rozdz. VII § 108 ust. 3”, 

23)  w § 81 treść ustalenia ust. 4 otrzymuje 
brzmienie: 
„4. Obowiązują wymagania określone w 
rozdz. VIII w § 111 i § 109 ust. 1 pkt 3 i ust. 2”, 

24)  w § 82 ust. 5 treść ustalenia pkt 2 otrzymuje 
brzmienie: 
„2) Lokalizacja urządzeń infrastruktury oraz 
budowli sportu i rekreacji pod warunkiem 
spełnienia wymagań przepisów odrębnych.”, 

25)  w § 83 treść ustalenia ust. 4 otrzymuje 
brzmienie: 
„4. Obowiązują wymagania określone w 
rozdz. VII, w § 108 ust. 3.” 

26)  w § 87 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. Dopuszcza się wymianę lub likwidację ist-
niejącej zabudowy. Zabudowa podlegająca 
wymienianie, oznaczona na rysunku planu ja-
ko budynki proponowane do zachowania i ad-
aptacji, moşe być odtwarzana w pierwotnych 
gabarytach i formie, przy spełnieniu ustaleń  
§ 105 ust. 5 i § 106 ust. 5”, 

27)  w § 88: 
a)  ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
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„4. Na terenach MN, MW, MR, MU, U, RU, 
KS, P i infrastruktury technicznej dopuszcza 
się: 
1) nadbudowę budynków, o dachach pła-

skich, dachami stromymi o symetrycz-
nym układzie połaci i kalenicy oraz 
o spadku połaci od 350 do 500, nieza-
leşnie od wysokości budynku przed i po 
nadbudowie dachu, 

2) lokalizację zabudowy na granicy sąsied-
niej działki budowlanej i w odległości od 
1,5 do 3,0 m od tej granicy, za zgodą 
właściciela sąsiedniej działki oraz przy 
zachowaniu wymogów przepisów od-
rębnych, 

3) budowę budynków gospodarczych, 
w tym garaşy, o powierzchni zabudowy 
do 50 m2 i o maksymalnej wysokości ka-
lenicy 3,0 m, o dachach płaskich i syme-
trycznym układzie połaci, z uwzględnie-
niem, w strefach ochrony konserwator-
skiej, wymogów określonych w rozdzia-
le VII”, 

b)  ust. 5 otrzymuje brzmienie: 
„5. Dopuszcza się rozbudowę istniejących 
budynków na działkach, na których okre-
ślone w Rozdziałach II i III wskaŝniki zabu-
dowy i intensywności zostały przekroczo-
ne, maksymalnie o 20% istniejącej po-
wierzchni zabudowy budynków zlokalizo-
wanych na działce, przy zachowaniu pozo-
stałych parametrów i wskaŝników kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu, z uwzględnieniem, w strefach 
ochrony konserwatorskiej, wymogów okre-  
ślonych w rozdziale VII.”, 

28)  w § 90 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
„4. Do czasu przyjęcia gminnego systemu in-
formacji przy lokalizacji elementów informacji, 
plansz reklamowych, obiektów małej architek-
tury na obszarach przestrzeni publicznej nale-
şy stosować zasady określone w ust. 2 oraz 
w § 91” 

29)  w § 92: 
a) ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) dopuszcza się podwyşszenie wysokości 
ogrodzenia w stosunku do ustalonej w ust. 
3 ze względu na wymogi konserwator-
skie,”, 

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
„4. Ustalenia ust. 1, 2 i 3 nie dotyczą ogro-
dzeń regulowanych przepisami odrębny-
mi.”, 

30)  w § 97 ust.2 otrzymuje brzmienie: 
„2. Na wyznaczonych na rysunku planu obsza-
rach zieleni wewnętrznej wyłączona jest loka-
lizacja obiektów budowlanych z wyjątkiem 
obiektów małej architektury, gminnych sieci 

i urządzeń infrastruktury technicznej oraz 
obiektów słuşących bezpieczeństwu uşytko-
wania terenu, ochronie zdrowia ludzi i środo-
wiska. Dopuszczalne odstępstwa od ww. zaka-
zu określa ust. 4 i ustalenia zawarte § 65 ust. 8 
pkt 2.”, 

31)  w § 98 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
„4. Dla obiektów komunikacji i parkingów 
ustala się konieczność oczyszczania wód desz-
czowych zgodnie z ustaleniami § 130 ust. 1  
pkt 1”, 

32)  § 115 otrzymuje brzmienie: 
„§ 115. Na terenach uşytków rolnych połoşo-
nych w granicach stref ochrony pośredniej 
ujęć wody pitnej oraz w granicach zbiornika 
wód podziemnych naleşy prowadzić produk-
cję rolną zgodnie z zasadami określonymi  
w § 98 ust. 2.” 

33)  w § 120 w ust. 4 w kolumnie 1 tabeli wiersz 25 
otrzymuje brzmienie: 
„KD D, KD D3 − istniejąca”, 

34)  w §122 ust.6 otrzymuje brzmienie: 
„6. Lokalizacja obiektów budowlanych w pasie 
o szerokości 75,0 m, wzdłuş wyznaczonych na 
rysunkach planu obejść drogi wojewódzkiej  
nr 382 oraz rezerw terenowych dla korekty 
drogi nr 382 i obejścia drogi nr 395, wymaga 
uzgodnienia z zarządcą dróg wojewódzkich. 
Pas ten wyznacza się licząc po 37,5 m od osi 
określonego na rysunkach planu terenu drogi. 
Ustalenia dla sieci infrastruktury technicznej 
zawarto w § 133 ust. 4 i 5.”, 

35)  w § 129 ust.4 otrzymuje brzmienie: 
„4. Na rysunkach planu określono lokalizację 
oczyszczalni w Kamieńcu Ząbkowickim i w 
Chałupkach oraz wskazano rejony lokalizacji 
oczyszczalni we wsiach Doboszowice, Pomia-
nów, Mrokocin, Topola, Sosnowa i Oşary. Do-
puszcza się lokalizację w innych rejonach 
w oparciu o ustalenia ust. 5.”. 

Rozdział 3 

Przepisy końcowe 

§ 3. Uchwala niniejsza wraz z treścią uchwały 
nr XXVIII/151/05 Rady Gminy Kamieniec Ząbko-
wicki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie uchwa-
lenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego terenu Gminy Kamieniec Ząbkowicki 
stanowi jednolicie obowiązujący przepis prawa 
miejscowego. 

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

Przewodniczący Rady Gminy: 
Dominik Krekora 
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Załącznik nr 1 do uchwały nr XLIII/207/ 
/10 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki 
z dnia 28 maja 2010 r. 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr XLIII/207/ 
/10 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki 
z dnia 28 maja 2010 r. 

 
Rozstrzygnięcie Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki w sprawie uwag wniesionych do wyłożonego  

projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamieniec Ząbkowicki 
 

W trakcie wyłoşenia do publicznego wglądu w dniach od 14 paŝdziernika do 12 listopada 2010r pro-
jektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamieniec Ząbkowicki 
w terminie do 26 listopada uwagi nie wpłynęły. 

 
 

 
 
 

Załącznik nr 3 do uchwały nr XLIII/207/ 
/10 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki 
z dnia 28 maja 2010 r. 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU  

INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I KOMUNIKACJI, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY, 
ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA 

 
W związku z uchwaleniem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Kamieniec Ząbkowicki, po stronie gminy nie wystąpią zobowiązania związane z realizacją inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej, i komunikacji, które naleşą do zadań własnych gminy. 
19 68 

 

1969 
19 69 

UCHWAŁA NR XLVI/555/10 
 RADY GMINY KOBIERZYCE 

 z dnia 29 czerwca 2010 r. 

w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Solna 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 13 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze 
zmianami) Rada Gminy Kobierzyce postanawia: 

§ 1. 1.  Nadać nazwę ulicy – Parkowa − we wsi 
Solna, oznaczonej w ewidencji gruntów jako część 
działki nr 149 

2.  Szczegółowy przebieg ulicy przedstawia za-
łącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Kobierzyce. 

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

 
 

Przewodniczący Rady Gminy: 
Czesław Czerwiec 

  


