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UCHWAŁA NR XLVIII/246/10 
 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU 

 z dnia 30 marca 2010 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 
zarezerwowanych pod „Zbiornik Sułów” wraz z miejscowościami Świętoszyn, Miłosławice i Koruszka 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia  
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717 ze 
zmianami) i art.18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity 
tekst Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591 ze zmiana-
mi) oraz w związku z uchwałą Rady Miejskiej 
w Miliczu nr XXV/122/08 z dnia 10 lipca 2008 r.  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego terenów zarezerwowanych pod 
„Zbiornik Sułów” wraz z miejscowościami Świćto-
szyn, Miłosławice i Koruszka, po stwierdzeniu 
zgodności zmiany planu z ustaleniami Studium 
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Milicz uchwalonego uchwa-
łą nr XV/101/95 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia  

20 czerwca 1995 roku Rada Miejska w Miliczu 
uchwala, co nastćpuje: 

Rozdział 1 

PRZEDMIOT UCHWAŁY I PRZEPISY OGÓLNE  

§ 1. 1.  Uchwala sić zmianć miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego terenów 
zarezerwowanych pod „Zbiornik Sułów” wraz 
z miejscowościami Świćtoszyn, Miłosławice i Ko-
ruszka uchwalonego uchwałą nr XVI/128/04 Rady 
Miejskiej w Miliczu z dnia 12 lutego 2004 roku, 
opublikowanego w Dzienniku Urzćdowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego Nr 54, poz. 1038 z dnia  
23 marca 2004 roku.  

2.  Zmianą planu objćty jest obszar położony 
w obrćbie Miłosławice, gmina Milicz, po stronie 
południowej drogi wojewódzkiej nr 439 Milicz – 
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Sułów − Żmigród, w granicach określonych na 
rysunku zmiany planu.  

3.  Integralną czćścią niniejszej uchwały jest 
rysunek zmiany planu w skali 1:1000, stanowiący 
załącznik nr 1 do uchwały.  

4.  Rozstrzygnićcie o sposobie rozpatrzenia 
uwag wniesionych do projektu zmiany planu sta-
nowi załącznik nr 2 do uchwały.  

5.  Rozstrzygnićcie o sposobie realizacji zapi-
sanych w zmianie planu inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej, które należą do zadań wła-
snych gminy oraz zasadach ich finansowania, 
zgodnie z przepisami o finansach publicznych, 
stanowi załącznik nr 3 do uchwały.  

§ 2. 1.  Przedmiotem planu jest ustalenie:  
1)  przeznaczenia terenów oraz linii rozgranicza-

jących tereny o różnym przeznaczeniu lub 
różnych zasadach zagospodarowania,  

2)  zasad ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego,  

3)  zasad ochrony środowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego,  

4)  zasad ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,  

5)  wymagań wynikających z potrzeb kształtowa-
nia przestrzeni publicznych,  

6)  parametrów i wskaźników kształtowania za-
budowy oraz zagospodarowania terenu, 
w tym linii zabudowy, gabarytów obiektów 
i wskaźników intensywności zabudowy,  

7)  granic i sposobów zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegających ochronie 
ustalonych na podstawie odrćbnych przepi-
sów, w tym terenów górniczych, a także nara-
żonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz 
zagrożeń osuwania mas ziemnych,  

8)  szczegółowych zasad i warunków scalania 
i podziałów nieruchomości,  

9)  szczególnych warunków zagospodarowania 
terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, 
w tym zakazu zabudowy,  

10)  zasad modernizacji, rozbudowy i budowy sys-
temów komunikacji i infrastruktury technicz-
nej,  

11)  sposobu i terminu tymczasowego zagospoda-
rowania , urządzania i użytkowania terenów,  

12)  stawek procentowych, na podstawie których 
ustala sić opłatć, o której mowa w art. 36 ust. 
4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym.  
2.  Ustalenia, o których mowa w ust. 1  

pkt. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 są określone 
w rozdziale II niniejszej uchwały; ustalenia, o któ-
rych mowa w pkt. 1, 6 są określone w rozdziale III, 
ustalenia, o których mowa w pkt 12 są określone 
w rozdziale IV.  

§ 3. 1.  Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały 
jest mowa o:  

1)  zmianie planu − należy przez to rozumieć 
zmianć planu, o której mowa w § 1,  

2)  uchwale − należy przez to rozumieć niniejszą 
uchwałć Rady Miejskiej w Miliczu, o ile z treści 
przepisu nie wynika inaczej,  

3)  przepisach szczególnych − należy przez to ro-
zumieć aktualne w momencie realizacji niniej-

szej uchwały przepisy ustaw wraz z aktami 
wykonawczymi,  

4)  rysunku zmiany planu − należy przez to rozu-
mieć graficzny zapis zmiany planu przedsta-
wiony na mapie sytuacyjno-wysokościowej 
w skali 1:1000, stanowiący załącznik nr 1 do 
niniejszej uchwały,  

5)  terenie − należy przez to rozumieć teren 
o określonym przeznaczeniu wyznaczony na 
rysunku planu liniami rozgraniczającymi, 
oznaczony numerami i symbolami funkcji,  

6)  przeznaczeniu podstawowym – należy przez to 
rozumieć takie przeznaczenie, które powinno 
przeważać na danym terenie wyznaczonym li-
niami rozgraniczającymi,  

7)  przeznaczeniu dopuszczalnym 
i uzupełniającym – należy przez to rozumieć 
przeznaczenie inne niż podstawowe, które nie 
koliduje z przeznaczeniem podstawowym oraz 
takie, które uzupełnia lub wzbogaca przezna-
czenie podstawowe,  

8)  usługach nieuciążliwych – należy przez to ro-
zumieć usługi (komercyjne lub publiczne) 
o charakterze lokalnym obsługujące zespoły 
zabudowy mieszkaniowej, uznane za nieuciąż-
liwe przez organ właściwy w zakresie ochrony 
środowiska lub przez właściwego terenowego 
inspektora sanitarnego i których uciążliwość 
nie może powodować ponadnormatywnego 
obciążenia środowiska poza granicami działki, 
do której inwestor posiada tytuł prawny,  

9)  usługach komercyjnych – należy przez to ro-
zumieć funkcje terenów i obiektów realizowa-
ne całkowicie lub z przewagą funduszy niepu-
blicznych we wszelkich dziedzinach działalno-
ści gospodarczej,  

10)  usługach publicznych – należy przez to rozu-
mieć funkcje terenów i obiektów realizowane 
całkowicie lub z przewagą funduszy publicz-
nych we wszelkich dziedzinach o charakterze 
ogólnospołecznym, realizowanych w ramach 
działań własnych przez samorząd lokalny oraz 
w ramach zadań zleconych lub wprowadzo-
nych w drodze negocjacji przez administracjć 
rządową,  

11)  nieprzekraczalnych liniach zabudowy – należy 
przez to rozumieć linie wyznaczające dopusz-
czalne maksymalne zbliżenie obiektu kubatu-
rowego do wskazanej linii rozgraniczającej 
danego terenu, regulacji tej nie podlegają wy-
kusze, zadaszenia wejściowe (otwarte), pode-
sty, tarasy bez podpiwniczenia, schody 
i okapy; na terenach, dla których nie zostały 
określone linie zabudowy należy stosować za-
sady lokalizacji obiektów określone w przepi-
sach szczególnych,  

12)  powierzchni zabudowy – należy przez to ro-
zumieć sumć powierzchni zabudowy wszyst-
kich obiektów kubaturowych liczonych po ich 
zewnćtrznym obrysie murów, zlokalizowanych 
na terenie objćtym planem, a po podziale na 
poszczególnych działkach,  

13)  wysokości zabudowy – należy przez to rozu-
mieć wysokość budynku mierzoną od pozio-
mu terenu do najwyżej położonej krawćdzi 
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dachu (kalenicy) lub punktu zbiegu połaci da-
chowych, określoną przepisami szczególnymi.  
2.  Definicje innych pojćć użytych w uchwale 

należy opierać o wykładnić przepisów szczegól-
nych.  

§ 4. 1.  Nastćpujące oznaczenia graficzne 
przedstawione na rysunku zmiany planu są obo-
wiązującymi ustaleniami planu:  
1)  granica obszaru objćtego zmianą planu,  
2)  linie rozgraniczające tereny o różnym przezna-

czeniu lub różnych zasadach zagospodarowa-
nia,  

3)  nieprzekraczalne linie zabudowy,  
4)  przeznaczenie terenu oznaczone symbolem 

literowym wraz z numerem wyróżniającym go 
spośród innych terenów,  

5)  granice strefy „B” ochrony konserwatorskiej,  
6)  granice strefy „OW” ochrony zabytków arche-

ologicznych,  
7)  obiekty wpisane do wojewódzkiej ewidencji 

zabytków,  
8)  stanowiska archeologiczne,  
9)  granice obszaru zagrożonego wodą Q − 1%.  

2.  Pozostałe oznaczenia graficzne przedsta-
wione na rysunku zmiany planu mają znaczenie 
informacyjne.  

Rozdział 2 

USTALENIA OGÓLNE  

§ 5. Przeznaczenie terenów 
1.  Ustala sić nastćpujące kategorie przezna-

czenia terenów:  
1)  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wol-

no stojąca – oznaczona w zmianie planu sym-
bolem MN 

2)  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wol-
no stojąca z nieuciążliwymi usługami i drobną 
wytwórczością − oznaczona w zmianie planu 
symbolem MNu 

3)  zabudowa zagrodowa − oznaczona w zmianie 
planu symbolem RM 

4)  indywidualne mieszkalnictwo rekreacyjne – 
oznaczone w zmianie planu symbolem ML 

5)  zabudowa usługowa − oznaczona w zmianie 
planu symbolem U 

6)  usługi turystyki i rekreacji – oznaczone 
w zmianie planu symbolem UT 

7)  wody powierzchniowe – oznaczone w zmianie 
planu symbolem WS 

8)  lasy – oznaczone w zmianie planu symbolem 
ZL 

9)  stawy hodowlane i rekreacyjne – oznaczone 
w zmianie planu symbolem RR 

10)  drogi publiczne:  
a)  ulice lokalne − oznaczone w zmianie planu 

symbolem KDL 
b)  ulice dojazdowe − oznaczone w zmianie 

planu symbolem KDD 
c)  ciągi pieszo-jezdne – oznaczone w zmianie 

planu symbolem KD − PJ 
d)  ciągi piesze – oznaczone w zmianie planu 

symbolem KD – P 

§ 6. Ustalenia dotyczące zasad ochrony 
i kształtowania ładu przestrzennego 

1.  Dla zachowania istniejących wartości przy-
rodniczych, krajobrazowych i kulturowych wsi 
ustala sić ekstensywny sposób zabudowy tego 
obszaru oraz utrzymanie i kształtowanie zabudowy 
w charakterystycznej dla tej miejscowości drobnej 
skali nawiązującej do lokalnej tradycji architekto-
nicznej.  

2.  Należy generalnie uporządkować wszystkie 
posesje; frontowe czćści posesji istniejących 
i projektowanych zaleca sić zagospodarować jako 
ogrody ozdobne, a ogrodzeniom nadać estetyczną 
formć nawiązującą do charakteru zabudowy.  

3.  Na każdej wydzielonej działce pod zabu-
dowć (MNu, MN, ML, RM, U, UT) ustala sić obo-
wiązek wydzielenia miejsc postojowych dla samo-
chodów użytkowników stałych i przebywających 
okresowo.  

4.  Nie zezwala sić na lokalizacjć masztów 
i konstrukcji wieżowych związanych z urządzenia-
mi przekaźnikowymi telekomunikacji.  

5.  Nie zezwala sić na lokalizacjć elektrowni 
wiatrowych.  

6.  Ustala sić zakaz realizacji obiektów 
o elewacjach z tworzyw sztucznych (sidingu), bla-
chy oraz lokalizacji obiektów kontenerowych (z 
wyjątkiem urządzeń infrastruktury).  

7.  Zakazuje sić stosowania dachów o mijają-
cych sić połaciach na wysokości kalenicy.  

8.  Zakazuje sić sytuowania wolno stojących 
nośników reklamowych na całym obszarze objć-
tym zmianą planu.  

§ 7. Ustalenia dotyczące zasad ochrony śro-
dowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego 

1.  Obszar objćty zmianą planu leży w grani-
cach Parku Krajobrazowego „Dolina Baryczy”, dla 
którego obowiązują zakazy i ograniczenia zawarte 
w Rozporządzeniu Wojewody Dolnośląskiego  
z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie Parku Krajobra-
zowego „Dolina Baryczy”, dla terenu Parku leżą-
cego w granicach województwa dolnośląskiego 
(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2007 r. Nr 88,  
poz. 1012 oraz Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2008 r. 
Nr 303, poz. 3494).  

2.  Cały teren objćty zmianą planu znajduje sić 
w granicach :  
1)  Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 

2000 „Dolina Baryczy” (kod obszaru PLB 020001 
), wyznaczonego rozporządzeniem Ministra 
Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie 
obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 
2000 (Dz. U. z 2004 r. Nr 229, poz. 2313 ze zmia-
nami: Dz. U. z 2007 r. Nr 179, poz. 1275 oraz  
Dz. U. z 2008 r. Nr198, poz.1226),  

2)  projektowanego Specjalnego Obszaru Ochrony 
Siedlisk Natura 2000 „Ostoja nad Baryczą”.  

3.  Na powyższych obszarach wymienionych 
w ust. 2 pkt 1) i 2) obowiązują zapisy zawarte  
w art. 33 i nastćpnych ustawy z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r.  
Nr 151, poz. 1220).  

4.  Ustala sić konieczność należytego zabez-
pieczenia środowiska gruntowo – wodnego przed 
zanieczyszczeniami w działalności inwestycyjnej 
z uwagi na położenie obszaru objćtego zmianą 
planu w sąsiedztwie Głównego Zbiornika Wód 
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Podziemnych − nr 303 (GZWP) Pradolina Barycz – 
Głogów (E), planowanego do objćcia wysoką 
(OWO) i najwyższą (ONO) ochroną.  

5.  Działalność usługowa prowadzona na 
przedmiotowym obszarze nie może powodować 
ponadnormatywnego obciążenia środowiska natu-
ralnego poza granicami działki, do której inwestor 
posiada tytuł prawny.  

6.  Ustala sić, zgodnie z przepisami dotyczą-
cymi ochrony środowiska w zakresie ochrony 
przed hałasem, obowiązek zachowania poziomów 
hałasu w środowisku dla nastćpujących terenów 
oznaczonych na rysunku zmiany planu symbolami:  
1) 1MNu,3MNu,9RM,10RM,11MN,14MN,21MN – 

jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej,  

2)  2U – jak dla terenów zabudowy związanej ze 
stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci 
i młodzieży,  

3)  17ML,19UT,20UT – jak dla terenów rekreacyjno 
– wypoczynkowych poza miastem.  

§ 8. Ustalenia dotyczące zasad ochrony dzie-
dzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultu-
ry współczesnej1.  Ustala sić strefć „B” ochrony 
konserwatorskiej o granicach przedstawionych na 
rysunku zmiany planu.  

2.  W strefie ochrony konserwatorskiej, 
o której mowa w ust. 1 przedmiotem ochrony są 
obiekty wpisane do wojewódzkiej ewidencji zabyt-
ków, oznaczone na rysunku zmiany planu; obiekty 
te należy chronić i użytkować zgodnie z ustawą 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami  
(Dz. U. Nr 162 z 2003 r., poz. 1568 ze zm.).  

3.  Ochronie konserwatorskiej podlegają na-
stćpujące obiekty, o których mowa w ust. 2:  
1)  dom mieszkalny − Miłosławice nr 11 z ok. 1925 r.  
2)  dom mieszkalny − Miłosławice nr 12 z ok. 1925 r.  
3)  dom mieszkalny − Miłosławice nr 19 z ok. 1910 r.  

4.  Obiekty o wartościach zabytkowych winny 
być poddane restauracji i modernizacji z dostoso-
waniem obecnej lub projektowanej funkcji do hi-
storycznej wartości obiektu.  

5.  Wojewódzka ewidencja zabytków podlega 
sukcesywnemu rozpoznaniu i może być aktualizo-
wana; zmiany te nie powodują zmian ustaleń pla-
nu.  

6.  Z uwagi na zabytkowy charakter zabudowy 
wsi nowa zabudowa powinna mieć charakter na-
wiązujący kubaturą, wysokością i formami archi-
tektonicznymi do historycznej zabudowy wsi.  

7.  Na obszarze strefy „B” ustala sić wymóg 
uzgodnienia przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków wszelkich działań 
w zakresie:  
1)  nowych inwestycji,  
2)  budowy nowych obiektów, odbudowy, przebu-

dowy, rozbudowy, nadbudowy, dobudowy, re-
montów i rozbiórki,  

3)  zmian historycznie ukształtowanych wnćtrz 
i zespołów urbanistycznych,  

4)  prowadzenia prac ziemnych i podziałów nieru-
chomości.  

8.  Na całym obszarze objćtym zmianą planu 
wprowadza sić strefć „OW” – ochrony zabytków 
archeologicznych ze wzglćdu na znane i potencjal-

ne wystćpowanie zabytkowych stanowisk arche-
ologicznych; granice strefy przedstawione są na 
rysunku zmiany planu.  

9.  Przed uzyskaniem pozwolenia na budowć 
na zamierzenie inwestycyjne na obszarze strefy 
„OW” należy uzyskać pozwolenie konserwatorskie 
na stały nadzór archeologiczny przy odhumuso-
wywaniu terenu i ratownicze badania archeolo-
giczne prowadzone przez uprawnionego archeolo-
ga, na koszt inwestora.  

10.  Na obszarze objćtym zmianą planu 
ochronie prawnej, w myśl przepisów szczegól-
nych, podlegają nastćpujące zabytkowe stanowi-
ska archeologiczne:  
1)  zabytkowe stanowisko archeologiczne nr 14/78 

AZP 72 – 30: ślad osadniczy z okresu wczesnego 
średniowiecza, fazy D, fazy B/C i ok. połowy XII 
wieku, a także z XIV – XV wieku, oznaczone na 
rysunku zmiany planu,  

2)  zabytkowe stanowisko archeologiczne nr 15/79 
AZP 72 – 30: ślad osadniczy pradziejowy, ślad 
osadniczy z okresu wczesnego średniowiecza, 
fazy młodszej oraz z okresu nowożytnego (XVI− 
−XVII w.), oznaczone na rysunku zmiany planu.  

11.  Ustala sić, że w obrćbie znajdujących sić 
na terenie objćtym zmianą planu chronionych sta-
nowisk archeologicznych – przed realizacją inwe-
stycji należy przeprowadzić szerokopłaszczyznowe 
badania archeologiczne metodą wykopaliskową, 
po uprzednim uzyskaniu pozwolenia konserwator-
skiego na przeprowadzenie ratowniczych badań 
archeologicznych, prowadzonych przez uprawnio-
nego archeologa, na koszt inwestora. Wymagane 
pozwolenie konserwatorskie należy uzyskać przed 
wydaniem pozwolenia na budowć.  

12.  Zasób ewidencji i rejestru stanowisk ar-
cheologicznych podlega sukcesywnym uzupełnie-
niom i weryfikacji.  

13.  Na całym obszarze objćtym zmianą planu 
obowiązuje wymóg powiadomienia przez inwesto-
ra odpowiednich służb konserwatorskich o termi-
nie rozpoczćcia i zakończenia prac ziemnych z co 
najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem, celem pro-
wadzenia nadzoru archeologiczno – konserwator-
skiego.  

14.  Na terenie objćtym zmianą planu nie 
określa sić zasad ochrony dóbr kultury współcze-
snej – ze wzglćdu na brak takich dóbr kultury.  

§ 9. Wymagania wynikające z potrzeb kształ-
towania przestrzeni publicznych1.  Na obszarze 
objćtym zmianą planu ustala sić nastćpujące tere-
ny przestrzeni publicznych:  
1)  tereny dróg lokalnych − ulice oznaczone sym-

bolem KDL,  
2)  tereny dróg dojazdowych − ulice oznaczone 

symbolem KDD,  
3)  tereny ciągów pieszo-jezdnych, oznaczone 

symbolem KD − PJ,  
4)  tereny ciągów pieszych, oznaczone symbolem 

KD – P.  
2. Dla terenów przestrzeni publicznych ustala sić:  

1)  zakaz sytuowania wolno stojących nośników 
reklamowych,  

2)  wymóg wyznaczania miejsc postojowych na 
drogach publicznych KDL, KDD.  
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§ 10. Granice i sposoby zagospodarowania te-
renów lub obiektów podlegających ochronie, 
ustalonych na podstawie odrębnych przepisów 

1. Obszar objćty zmianą planu leży w całości na 
terenach podlegających ochronie, a mianowicie:  
1)  w granicach Parku Krajobrazowego „Dolina 

Baryczy”,  
2)  w sąsiedztwie Głównego Zbiornika Wód Pod-

ziemnych nr 303 Pradolina Barycz − Głogów(E),  
3)  w granicach Obszaru Specjalnej Ochrony Pta-

ków Natura 2000 „Dolina Baryczy”,  
4)  w granicach projektowanego Specjalnego Ob-

szaru Ochrony Siedlisk Natura 2000 „Ostoja 
nad Baryczą”.  

2.  Sposoby zagospodarowania terenów wy-
mienionych w ust.1 zostały określone w § 7 ust. 1, 
2, 3, 4 niniejszej uchwały.  

3.  Na czćści obszaru objćtego zmianą planu, 
oznaczonej na rysunku zmiany planu, wystćpują 
tereny narażone na niebezpieczeństwo powodzi – 
tereny zalewowe (woda Q – 1%):  
1)  ustala sić zakaz lokalizowania inwestycji zali-

czanych do przedsićwzićć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko, które mogą zanie-
czyszczać wodć,  

2)  lokalizacja obiektów budowlanych lub zmiana 
sposobu zagospodarowania na terenach poten-
cjalnego zagrożenia powodzią wymaga zasto-
sowania odpowiednich zabezpieczeń w tym za-
kresie, określonych przepisami szczególnymi.  

4.  Na obszarze objćtym zmianą planu nie wy-
stćpują tereny górnicze, a także zagrożone osunić-
ciem sić mas ziemnych.  

§ 11. Ustalenia dotyczące szczegółowych za-
sad i warunków scalania i podziału nieruchomości 

1.  Nie ustala sić szczegółowych wymagań 
w zakresie przeprowadzenia scaleń nieruchomości 
na obszarze objćtym zmianą planu.  

2.  Zasady scalania i podziału nieruchomości 
objćtych zmianą planu określają przepisy ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nierucho-
mościami (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze 
zm.).  

3.  Linie rozgraniczające ustalone na rysunku 
planu należy traktować jako obowiązujące linie 
podziału nieruchomości.  

4.  Każda wydzielana działka budowlana po-
winna mieć zapewniony bezpośredni dostćp do 
drogi publicznej, z zachowaniem wymogów okre-
ślonych w zmianie planu i przepisach szczegól-
nych.  

5.  Dopuszcza sić wykonywanie podziałów 
geodezyjnych i scaleń w celu wydzielenia projek-
towanych działek budowlanych pod warunkiem, 
że:  
1)  przy zabudowie jednorodzinnej wolno stojącej 

MN i przy zabudowie indywidualnego miesz-
kalnictwa rekreacyjnego ML minimalna po-
wierzchnia działki wynosi 800 m², a maksymal-
na 1500 m², minimalna szerokość frontu działki 
mierzona w linii zabudowy wynosi 20 m,  

2)  przy zabudowie jednorodzinnej z usługami 
MNu, w przypadku wydzielania działek pod 
usługi lub drobną wytwórczość i pod zabudowć 
mieszkaniową jednorodzinną:  

a)  minimalna powierzchnia wydzielanej działki 
pod zabudowć budynkiem mieszkalnym wy-
nosi 800 m², pod zabudowć budynkiem 
usługowym lub drobnej wytwórczości – 
300,0 m²,  

b)  maksymalna powierzchnia wydzielanej 
działki wynosi 1700 m²,  

c)  minimalna szerokość frontu działki mierzona 
w linii zabudowy wynosi odpowiednio pod 
zabudowć budynkiem mieszkalnym 20,0 m, 
pod zabudowć budynkiem usługowym lub 
drobnej wytwórczości 15,0 m.  

6.  W przypadku, gdy powierzchnia lub gaba-
ryty działki podlegającej podziałowi uniemożliwia-
ją wydzielenie działki o parametrach określonych 
w ust. 5, dopuszcza sić odstćpstwo od tych para-
metrów w granicach 20%, nie wićcej niż jednej 
z nowo wydzielanych działek budowlanych.  

7.  Proponowany podział na działki przedsta-
wiono na rysunku zmiany planu.  

8.  Parametry projektowanych działek określo-
ne w ust. 5 nie mają zastosowania w odniesieniu 
do działek wydzielanych pod poszerzenie istnieją-
cych działek budowlanych.  

§ 12. Szczególne warunki zagospodarowania 
terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 
Nie ustala sić szczególnych warunków zagospoda-
rowania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowa-
niu innych niż wynikających z ustalonego w planie 
przeznaczenia terenów.  

§ 13. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, 
rozbudowy i budowy systemów komunikacji 

1.  Obsługa komunikacyjna terenu objćtego 
zmianą planu nastćpuje poprzez sieć dróg publicz-
nych: istniejących i planowanych ulic lokalnych 
klasy L i dojazdowych klasy D, ciągów pieszo – 
jezdnych KD − PJ, ciągu pieszego KD – P, ścieżek 
rowerowych oraz sąsiadującej, położonej poza 
granicami opracowania zmiany planu, drogi wo-
jewódzkiej nr 439 Milicz – Sułów – Żmigród do 
przebudowy, o docelowych parametrach ulicy 
klasy G, o szerokości w liniach rozgraniczających 
min. 25,0 m, z dopuszczeniem w wypadkach 
szczególnych, za zgodą zarządcy drogi, mniejszych 
szerokości.  

2.  Obsługa komunikacyjna obszarów przyle-
głych do ww. drogi wojewódzkiej winna odbywać 
sić poprzez istniejące i planowane skrzyżowania 
i zjazdy, za zgodą zarządcy drogi.  

3.  Ustala sić maksymalne ograniczenie ilości 
zjazdów na drogć wojewódzką nr 439.  

4.  Ustala sić zapewnienie warunków widocz-
ności poziomej i pionowej poprzez wyznaczenie, 
zgodnie z przepisami szczególnymi, trójkąta wi-
doczności w obszarach istniejących i projektowa-
nych skrzyżowań i włączeń zjazdów.  

5.  Ustala sić, że urządzenia obce w liniach 
rozgraniczających ulic należy lokalizować poza 
obszarem docelowej jezdni.  

6.  Ustala sić zasadć lokalizowania w grani-
cach linii rozgraniczających dróg, ulic i placów − 
sieci uzbrojenia technicznego oraz pasów zieleni 
wysokiej i niskiej – za zgodą zarządcy drogi. Do-
puszcza sić w uzasadnionych przypadkach prowa-
dzenie sieci innymi trasami.  
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7.  Ustala sić, że wszystkie ulice, place, ciągi 
pieszo-jezdne i piesze wydzielone na rysunku pla-
nu liniami rozgraniczającymi są ulicami i drogami 
publicznymi gminnymi.  

8.  Modernizacja i przebudowa dróg istnieją-
cych dla uzyskania normatywnych parametrów 
może odbywać sić etapami.  

9.  Ustala sić obowiązek zapewnienia po-
szczególnym terenom właściwej ilości stanowisk 
postojowych, zgodnie z przepisami szczególnymi, 
w tym m. in. parkingów i garaży w ilości nie 
mniejszej niż:  

1)  dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – 
2 miejsca postojowe na 1 dom mieszkalny 
jednorodzinny,  

2)  2 miejsca postojowe na 1 mieszkanie lub po-
kój hotelowy,  

3)  1 miejsce postojowe na każde rozpoczćte  
25 m² powierzchni użytkowej funkcji usługo-
wej zlokalizowanej na terenie zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, lecz nie mniej 
niż 2 miejsca postojowe,  

4)  1 miejsce postojowe na każde rozpoczćte  
30 m² powierzchni zabudowy usługowej oraz 
produkcyjno – usługowej,  

5)  dla handlu detalicznego małopowierzchnio-
wego – 20 miejsc postojowych na 1000 m² 
powierzchni sprzedaży,  

6)  dla biur – 15 miejsc postojowych na 1000 m² 
powierzchni użytkowej,  

7)  dla gastronomii i rozrywki – 10 miejsc posto-
jowych na 1000 m² powierzchni użytkowej,  

8)  dla obiektów upowszechniania kultury –  
10 miejsc postojowych na 1000 m² po-
wierzchni użytkowej,  

9)  dla poradni medycznych, pracowni medycz-
nych – 15 miejsc postojowych na 1000 m² 
powierzchni użytkowej,  

10)  dla obiektów edukacji – 2 miejsca postojowe 
na 1 izbć lekcyjną,  

11)  1 miejsce dla pojazdu osoby niepełnospraw-
nej na każde 12 miejsc parkingowych.  
10.  Miejsca postojowe, o których mowa 

w ust. 9, należy usytuować na czćści działki bu-
dowlanej, na której usytuowany jest obiekt, które-
mu te miejsca towarzyszą.  

11.  W przypadku realizacji wićcej niż jednego 
rodzaju zabudowy w ramach własności, ilość sta-
nowisk postojowych podlega zsumowaniu.  

§ 14. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, 
rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej 

1. Ogólne zasady uzbrajania terenów 
w infrastrukturć techniczną  
1)  Projektowane sieci oraz istniejące wymagające 

modernizacji należy prowadzić w obrćbie linii 
rozgraniczających dróg i ulic, za zgodą zarządcy 
drogi; w uzasadnionych przypadkach dopuszcza 
sić odstćpstwa od tej zasady z zachowaniem 
warunków zabudowy i zagospodarowania tere-
nu.  

2)  Dopuszcza sić możliwość realizacji urządzeń 
technicznych i sieci uzbrojenia na terenach wła-
snych inwestora jako inwestycji towarzyszą-
cych.  

3)  Wszelkie inwestycje w zakresie zaopatrzenia 
w wodć, ciepło, gaz, energić elektryczną, tele-
komunikacyjną, odprowadzania ścieków oraz 
lokalizacji urządzeń technicznych wymagają 
uzyskania warunków technicznych przyłączenia 
od określonych właścicieli sieci.  

2.  Zaopatrzenie w wodć  
1)  Ustala sić zaopatrzenie w wodć z planowanego 

wodociągu spinającego wodociąg grupowy 
„Brzezina Sułowska” z wodociągiem miasta Mi-
licza.  

2)  Dopuszcza sić zaopatrzenie w wodć z innego 
wodociągu grupowego.  

3)  Ustala sić doprowadzenie wody z miejskiej sieci 
wodociągowej.  

4)  Ustala sić dostawć wody do poszczególnych 
odbiorców za pośrednictwem indywidualnych 
przyłączy, na warunkach określonych przez za-
rządcć sieci.  

3.  Odprowadzenie i unieszkodliwienie ście-
ków komunalnych oraz odprowadzenie wód opa-
dowych  
1)  Ustala sić odprowadzenie ścieków komunal-

nych systemem grawitacyjno-tłocznym poprzez 
planowany układ kanalizacyjny Miłosławic do 
istniejącej mechaniczno-biologicznej oczysz-
czalni ścieków w Sułowie.  

2)  Dopuszcza sić do czasu wykonania kanalizacji 
sanitarnej gromadzenie ścieków bytowych 
w szczelnych zbiornikach bezodpływowych 
i wywóz na oczyszczalnie ścieków w Sułowie 
lub Miliczu.  

3)  Dopuszcza sić do czasu wykonania kanalizacji 
sanitarnej możliwość stosowania indywidual-
nych systemów oczyszczania ścieków sanitar-
nych na terenach o odpowiednich warunkach 
gruntowo-wodnych, zlokalizowanych na terenie 
własnym inwestora.  

4)  Ustala sić zakaz wprowadzania nieoczyszczo-
nych ścieków do wód powierzchniowych i do 
ziemi.  

5)  Ustala sić odprowadzenie kanalizacją deszczo-
wą wód opadowych.  

6)  Dopuszcza sić odprowadzenie niezanieczysz-
czonych wód opadowych na tereny biologicznie 
czynne lub poprzez indywidualne systemy ka-
nalizacji do zbiorników retencyjnych.  

4.  Zaopatrzenie w gaz  
1)  Ustala sić bezprzewodowe zaopatrzenie w gaz 

do czasu budowy sieci gazowej.  
5.  Zaopatrzenie w energić elektryczną  

1)  Ustala sić przyłączenie planowanych inwestycji 
do istniejącej sieci elektroenergetycznej na 
podstawie umowy o przyłączeniu i po spełnie-
niu warunków przyłączenia, określonych przez 
przedsićbiorstwo energetyczne.  

2)  Ustala sić zakaz budowy elektrowni wiatro-
wych.  

6.  Sieć telekomunikacyjna  
1)  Ustala sić rozbudowć istniejącej telekomunika-

cyjnej sieci abonenckiej, a obsługć abonentów 
za pośrednictwem indywidualnych podłączeń 
na warunkach określonych przez operatora sie-
ci.  

2)  Na przedmiotowym terenie nie zezwala sić na 
lokalizacjć masztów i konstrukcji wieżowych 
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związanych z urządzeniami przekaźnikowymi te-
lekomunikacji.  

7.  Zaopatrzenie w energić cieplną  
1)  Ustala sić zaopatrzenie w energić cieplną, 

przy wykorzystaniu paliw ekologicznych, z lo-
kalnych lub indywidualnych źródeł ciepła, przy 
zastosowaniu urządzeń grzewczych o wysokiej 
sprawności i niskim stopniu emisji zanieczysz-
czeń spełniających wymogi ochrony środowi-
ska.  

2)  Dopuszcza sić podłączenie obiektów do 
zbiorczego systemu cieplnego.  
8.  Usuwanie odpadów  

1)  Ustala sić system gromadzenia odpadów w 
pojemnikach – kontenerach zlokalizowanych na 
posesjach i wywozu na zorganizowane składo-
wisko gminne.  

2)  W przypadku działalności usługowej ustala sić 
konieczność rozwiązania problemu gospodarki 
odpadami niebezpiecznymi.  

§ 15. Sposób i termin tymczasowego zago-
spodarowania , urządzania i użytkowania terenów 
Do czasu realizacji ustaleń zmiany planu pozosta-
wia sić dotychczasowy sposób użytkowania terenu.  

Rozdział 3 

USTALENIA  SZCZEGÓŁOWE  DOTYCZĄCE  PRZE-
ZNACZENIA,  ZASAD  I  SPOSOBU  ZAGOSPODA-
ROWANIA   TERENÓW   WYODRĘBNIONYCH    NA 
RYSUNKU  PLA NU  LINIAMI ROZGRANICZAJĄCYMI, 

OZNACZONYCH NUMERAMI I SYMBOLAMI 
FUNKCJI  

§ 16. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
zmiany planu symbolem 1MNu, 3MNu ustala sić:  

1)  Przeznaczenie podstawowe: zabudowa miesz-
kaniowa jednorodzinna wolno stojąca oraz 
nieuciążliwe usługi i drobna wytwórczość 
(komercyjne lub publiczne) − wbudowane  
w pomieszczeniach budynków mieszkalnych 
lub gospodarczych, dobudowane do budyn-
ków lub zlokalizowane w obiektach wolno sto-
jących.  

2)  Dopuszcza sić utrzymanie istniejącego zabyt-
kowego budynku mieszkalnego w układzie za-
budowy bliźniaczej z towarzyszącą zabudową 
gospodarczą, o którym mowa w pkt 6), lit. a).  

3)  Zabrania sić lokalizowania obiektów i urzą-
dzeń produkcyjnych wymagających uciążli-
wego transportu dostawczego (powyżej 3,5 
tony).  

4)  Obowiązuje zakaz prowadzenia działalności 
zaliczonej, zgodnie z przepisami szczególnymi, 
do mogącej znacząco oddziaływać na środo-
wisko, jak również związanej z obsługą 
i naprawą pojazdów mechanicznych i maszyn 
oraz trwałego składowania materiałów maso-
wych, budowlanych i urządzeń.  

5)  Przeznaczenie dopuszczalne i uzupełniające:  
a)  zieleń urządzona,  
b)  obiekty małej architektury,  
c)  przydomowe baseny i oczka wodne,  
d)  przydomowe oranżerie (ogrody zimowe),  
e)  lokalne sieci i urządzenia infrastruktury 

technicznej,  

f)  budynki gospodarcze i garaże oraz miejsca 
parkingowe.  

6)  Parametry i wskaźniki kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu:  
a)  obiekt zabytkowy na posesji nr 19/19a na-

leży chronić i użytkować zgodnie z przepi-
sami szczególnymi, a wszelkie działania 
mogące naruszyć jego stan, a wićc remon-
ty, rozbudowa, przebudowa winny być 
przeprowadzone na warunkach określo-
nych przez wojewódzkiego konserwatora 
zabytków,  

b)  ustala sić wymóg kształtowania nowej za-
budowy w nawiązaniu do lokalnej tradycji 
architektonicznej i walorów krajobrazu,  

c)  dopuszcza sić modernizacjć i rozbudowć 
istniejącej zabudowy na zasadach określo-
nych w obowiązujących przepisach szcze-
gólnych i w ustaleniach niniejszej zmiany 
planu ,  

d)  wysokość nowej zabudowy mieszkaniowej 
nie może przekroczyć 2 kondygnacji nad-
ziemnych (nie licząc piwnic), lecz nie wićcej 
niż 10,0 m, a nowej zabudowy usługowej 
i zabudowy towarzyszącej (budynki gospo-
darcze i garaże) – 1 kondygnacji, lecz nie 
wićcej niż 8,0 m,  

e)  dachy budynków nowych i przebudowy-
wanych strome, symetryczne − dwuspa-
dowe lub dwuspadowe z naczółkami, 
o spadku połaci na poziomie 35°−45°; do-
puszcza sić lukarny, okna dachowe, świe-
tliki itp.,  

f)  pokrycie dachówką ceramiczną lub cemen-
tową w kolorze ceglastym matowym,  

g)  nieprzekraczalne linie zabudowy: od linii 
rozgraniczających ulicy 5 KDL − zgodnie 
z rysunkiem zmiany planu, od linii rozgra-
niczających ciągu pieszo-jezdnego KD – PJ 
– 4,0 m, od linii rozgraniczających drogi 
wojewódzkiej – 10,0 m i zgodnie z rysun-
kiem zmiany planu ( zabudowa istniejąca),  

h)  dopuszcza sić przeznaczenie pod zabudo-
wć maksymalnie do 50% powierzchni 
działki,  

i)  powierzchnia biologicznie czynna nie 
mniejsza niż 30% powierzchni działki.  

7)  Na całym obszarze oznaczonym symbolami 
1MNu i 3MNu obowiązują ustalenia wynikają-
ce z położenia w strefie „B” ochrony konser-
watorskiej, o której mowa w § 8 niniejszej 
uchwały.  

8)  Na całym obszarze oznaczonym symbolami 
1MNu i 3MNu obowiązują ustalenia wynikają-
ce z położenia w strefie „OW” ochrony zabyt-
ków archeologicznych, o której mowa w § 8 
niniejszej uchwały.  

9)  Obsługa komunikacyjna z ulicy 5 KDL i ciągu 
pieszo − jezdnego 7 KD – PJ; dopuszcza sić 
obsługć komunikacyjną z drogi wojewódzkiej 
poprzez urządzanie bezpośrednich zjazdów 
tylko za zgodą zarządcy drogi.  

10)  W przypadku lokalizacji usług i drobnej wy-
twórczości nieuciążliwych ustala sić:  
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a)  obowiązek wydzielenia w obrćbie własno-
ści miejsc postojowych dla użytkowników 
stałych i przebywających czasowo, o któ-
rych mowa w § 13 ust. 9 niniejszej uchwa-
ły,  

b)  obowiązek uporządkowania i rozwiązania 
problemu gospodarki odpadami, 
z uwzglćdnieniem odpadów niebezpiecz-
nych, zgodnie z przepisami szczególnymi.  

11)  Przy zagospodarowaniu terenów 1MNu, 
3MNu należy uwzglćdnić warunki, o których 
mowa w §18 pkt 3, 4, 5, przy czym dopuszcza 
sić odstąpienie od ustalonych wymagań za 
zgodą zarządcy cieku, do którego przylega ist-
niejąca lub planowana zabudowa.  

§ 17. Dla terenu oznaczonego na rysunku pla-
nu symbolem 2U ustala sić:  
1)  Przeznaczenie podstawowe: teren usług pu-

blicznych ( usługi kultury).  
2)  Przeznaczenie dopuszczalne i uzupełniające:  

a)  tereny rekreacyjne w zieleni z placami zabaw 
dla dzieci, boiskami do gier małych i elemen-
tami małej architektury,  

b)  usługi komercyjne nieuciążliwe,  
c)  lokalne sieci infrastruktury technicznej wraz 

z urządzeniami i przyłączami,  
d)  baseny i oczka wodne,  
e)  budynki gospodarcze, administracyjne,  
f)  miejsca parkingowe i garaże.  

3)  Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu:  
a)  liczba kondygnacji nadziemnych budynków 

nie może być wićksza niż 2 (nie licząc piw-
nic), przy czym drugą kondygnacjć dopusz-
cza sić wyłącznie jako poddasze użytkowe,  

b)  wysokość zabudowy nie może przekroczyć 
9,0 m,  

c)  dachy budynków nowych i przebudowywa-
nych strome, symetryczne − dwuspadowe, 
dwuspadowe z naczółkami lub wielospado-
we, o spadku połaci na poziomie 35°−45°; 
dopuszcza sić lukarny, okna dachowe, świe-
tliki itp.,  

d)  pokrycie dachówką ceramiczną lub cemen-
tową w kolorze ceglastym matowym,  

e)  nieprzekraczalne linie zabudowy – od linii 
rozgraniczających ulicy lokalnej 5KDL – 
zgodnie z rysunkiem zmiany planu, od linii 
rozgraniczających ciągu pieszo-jezdnego 
7KD – PJ – 4,0 m,  

f)  powierzchnia zabudowy maksymalnie do 
60% powierzchni działki,  

g)  powierzchnia biologicznie czynna – min. 20% 
powierzchni działki.  

4)  Obsługa komunikacyjna terenu z ulicy 5KDL 
i ciągu pieszo-jezdnego 7KD – PJ.  

5)  Na całym terenie obowiązują ustalenia wynika-
jące z położenia w strefie „B” ochrony konser-
watorskiej, o której mowa w §8 niniejszej 
uchwały.  

6)  Na całym terenie obowiązują ustalenia wynika-
jące z położenia w strefie „OW” ochrony zabyt-
ków archeologicznych, o której mowa w § 8 ni-
niejszej uchwały.  

7)  Przy zagospodarowaniu terenu 2U należy 
uwzglćdnić warunki, o których mowa w §18  
pkt 3, 4, 5, przy czym dopuszcza sić odstąpienie 
od ustalonych wymagań za zgodą zarządcy cie-
ku, do którego przylega istniejąca lub planowa-
na zabudowa.  

§ 18. Dla terenów oznaczonych symbolem 
4WS, 22WS ustala sić:  
1)  Przeznaczenie podstawowe: tereny wód po-

wierzchniowych stojących i płynących – cieki 
i rowy melioracyjne.  

2)  Przeznaczenie dopuszczalne i uzupełniające: 
urządzenia hydrotechniczne i melioracyjne.  

3)  Ustala sić ochronć wód wraz z ich obudową 
biologiczną.  

4)  Nie należy, zgodnie z przepisami szczególnymi, 
wprowadzać nowego zainwestowania w pasie 
o szerokości co najmniej 5,0 m wzdłuż brzegów 
cieku, z wyjątkiem obiektów i urządzeń wod-
nych i melioracyjnych, infrastruktury technicz-
nej oraz dróg.  

5)  Przy zagospodarowaniu terenów wzdłuż brze-
gów należy zapewnić dostćp do cieku 
i urządzeń wodnych w celu ich utrzymania 
i konserwacji.  

6)  Na całym terenie 4WS, 22WS obowiązują usta-
lenia wynikające z położenia w strefie „B” 
ochrony konserwatorskiej, o której mowa w §8 
niniejszej uchwały.  

7)  Na całym terenie 4WS, 22WS obowiązują usta-
lenia wynikające z położenia w strefie „OW” 
ochrony zabytków archeologicznych, o której 
mowa w §8 niniejszej uchwały.  

§ 19. 1.  Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 5KDL ustala sić:  
1)  Przeznaczenie podstawowe: droga publiczna − 

ulica lokalna klasy L1/2.  
2)  Przeznaczenie dopuszczalne i uzupełniające:  

a)  chodniki,  
b)  zatoki postojowe,  
c)  ścieżki rowerowe,  
d)  sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,  
e)  zieleń towarzysząca,  
f)  oświetlenie.  

2.  Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala 
sić nastćpujące zasady modernizacji, rozbudowy 
i budowy oraz zagospodarowania:  
1)  szerokość w liniach rozgraniczających –  

w obecnym stanie władania, zgodnie z rysun-
kiem zmiany planu, wynikająca z lokalnych 
uwarunkowań i istniejącego zagospodarowa-
nia; w przypadku przebudowy lub modernizacji 
dopuszcza sić poszerzenie ulicy do normatyw-
nej szerokości − min. 12,0 m,  

2)  skrzyżowanie z drogą wojewódzką – do przebu-
dowy, w celu zapewnienia wymaganych wa-
runków widoczności poziomej i pionowej,  

3)  zakaz lokalizowania w pasie drogowym wolno 
stojących nośników reklamowych.  

3.  Na całym terenie obowiązują ustalenia wy-
nikające z położenia w strefie „B” ochrony kon-
serwatorskiej, o której mowa w § 8 niniejszej 
uchwały.  
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4.  Na całym terenie obowiązują ustalenia wy-
nikające z położenia w strefie „OW” ochrony za-
bytków archeologicznych, o której mowa w § 8 
niniejszej uchwały.  

§ 20. 1.  Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 6KDL ustala sić:  
1)  Przeznaczenie podstawowe: droga publiczna − 

ulica lokalna klasy L1/2.  
2)  Przeznaczenie dopuszczalne i uzupełniające:  

a)  chodniki,  
b)  ścieżki rowerowe,  
c)  sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,  
d)  oświetlenie,  
e)  zieleń towarzysząca,  
f)  obiekty małej architektury oraz urządzeń 

technicznych,  
g)  zatoki postojowe.  

2.  Dla terenu o którym mowa w ust.1 ustala 
sić nastćpujące zasady modernizacji, rozbudowy 
i budowy oraz zagospodarowania:  
1)  szerokość w liniach rozgraniczających – 

min.12,0 m, zgodnie z rysunkiem zmiany planu,  
2)  ustala sić zakaz lokalizowania w pasie drogo-

wym wolno stojących nośników reklamowych.  
3.  Na czćści terenu, oznaczonej na rysunku 

zmiany planu, obowiązują ustalenia wynikające 
z wystćpowania stanowiska archeologicznego, 
o którym mowa w § 8 niniejszej uchwały.  

4.  Na całym terenie oznaczonym symbolem 
6 KDL obowiązują ustalenia wynikające z położenia 
w obrćbie strefy „OW” ochrony zabytków arche-
ologicznych, o której mowa w § 8 niniejszej 
uchwały.  

§ 21. 1.  Dla terenów oznaczonych symbolem 
7KD – PJ, 16 KD − PJ ustala sić:  
1)  Przeznaczenie podstawowe: drogi publiczne − 

ciągi pieszo-jezdne umożliwiające ruch pieszy 
oraz ruch pojazdów.  

2)  Przeznaczenie dopuszczalne i uzupełniające:  
a)  oświetlenie,  
b)  sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,  
c)  zieleń towarzysząca.  

2.  Dla terenów, o których mowa w ust. 1 usta-
la sić nastćpujące zasady modernizacji, rozbudowy 
i budowy oraz zagospodarowania:  
1)  szerokość w liniach rozgraniczających – 

w obecnym stanie władania: 5,0 m – zgodnie 
z rysunkiem zmiany planu,  

2)  ustala sić zakaz lokalizowania wolno stojących 
nośników reklamowych.  

3.  Na terenie 7 KD − PJ obowiązują ustalenia 
wynikające z położenia w strefie „B” ochrony kon-
serwatorskiej, o której mowa w § 8 niniejszej 
uchwały.  

4.  Na całym terenie obowiązują ustalenia wy-
nikające z położenia w strefie „OW” ochrony za-
bytków archeologicznych, o której mowa § 8 ni-
niejszej uchwały.  

§ 22. 1.  Dla terenu oznaczonego symbolem 
8KD– P ustala sić:  
1)  Przeznaczenie podstawowe: droga publiczna − 

ciąg pieszy.  
2)  Przeznaczenie dopuszczalne i uzupełniające:  

a)  zieleń kształtowana – szpalery, żywopłoty,  

b)  urządzenia towarzyszące – ławki, oświetle-
nie,  

c)  ścieżka rowerowa,  
d)  obiekty małej architektury,  
e)  sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.  

2.  Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala 
sić nastćpujące zasady modernizacji, rozbudowy 
i budowy oraz zagospodarowania:  
1)  szerokość w liniach rozgraniczających − 

w obecnym stanie władania: 6,0 i 8,0 m − zgod-
nie z rysunkiem zmiany planu,  

2)  ustala sić zakaz lokalizowania wolno stojących 
nośników reklamowych.  

3.  Na całym terenie obowiązują ustalenia wy-
nikające z położenia w strefie „B” ochrony kon-
serwatorskiej, o której mowa w § 8 niniejszej 
uchwały.  

4.  Na całym terenie obowiązują ustalenia wy-
nikające z położenia w strefie „OW” ochrony za-
bytków archeologicznych, o której mowa w § 8 
niniejszej uchwały.  

§ 23. 1.  Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem 9RM, 10RM ustala sić:  
1)  Przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy 

zagrodowej.  
2)  Przeznaczenie dopuszczalne i uzupełniające:  

a)  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 
wolno stojąca na wydzielonych działkach,  

b)  usługi agroturystyczne,  
c)  nieuciążliwe usługi i drobna wytwórczość 

(komercyjne lub publiczne), wbudowane 
w pomieszczenia budynków mieszkalnych 
lub gospodarczych, dobudowane do budyn-
ków lub zlokalizowane w obiektach wolno 
stojących,  

d)  tereny zieleni i place zabaw dla dzieci,  
e)  lokalne sieci i urządzenia infrastruktury tech-

nicznej,  
f)  garaże i miejsca parkingowe.  

3)  Uciążliwość obiektów i urządzeń gospodarczych 
winna zamykać sić w granicach działki.  

4)  Obowiązuje zakaz prowadzenia działalności 
zaliczonej, zgodnie z przepisami szczególnymi, 
do mogącej znacząco oddziaływać na środowi-
sko.  

5)  Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu:  

a)  obiekty zabytkowe na posesji nr 11 i nr 12 nale-
ży chronić i użytkować zgodnie z przepisami 
szczególnymi, a wszelkie działania mogące na-
ruszyć ich stan, a wićc remonty, rozbudowa, 
przebudowa winny być przeprowadzone na wa-
runkach określonych przez wojewódzkiego kon-
serwatora zabytków,  

b)  ustala sić wymóg kształtowania nowej zabudo-
wy w nawiązaniu do lokalnych wzorców zabu-
dowy historycznej w zakresie skali, bryły, uży-
tych materiałów elewacyjnych i charaktery-
stycznych elementów architektonicznych,  

c)  dopuszcza sić modernizacjć i rozbudowć istnie-
jącej zabudowy na zasadach określonych 
w przepisach szczególnych i w ustaleniach ni-
niejszej zmiany planu,  

d)  wysokość nowej zabudowy mieszkaniowej 
i usługowej nie może przekraczać 2 kondygnacji 
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nadziemnych ( nie licząc piwnic), lecz nie wićcej 
niż 10,0 m, a zabudowy gospodarczej ( budynki 
gospodarcze, inwentarskie, garażowe) nie może 
przekroczyć 9,0 m, o ile przepisy szczególne nie 
stanowią inaczej,  
e)  w nowych i przebudowywanych budynkach 

dachy strome, symetryczne – dwuspadowe 
lub dwuspadowe z naczółkami, o spadku po-
łaci na poziomie 35°−45°; dopuszcza sić lu-
karny, okna dachowe, świetliki itp.,  

f)  pokrycie dachówką ceramiczną lub cemen-
tową w kolorze ceglastym matowym,  

g)  nieprzekraczalne linie zabudowy: dla tere-
nów 9 RM i 10 RM − w odległości 6,0 m od 
linii rozgraniczających ulicy 12 KDD i w od-
ległości 4,0 m od linii rozgraniczających cią-
gu pieszego 8 KD -P, dla terenu 9 RM- 
w odległości 4,0 m od linii rozgraniczających 
ciągu pieszo – jezdnego 7 KD – PJ, dla tere-
nu 10 RM − obowiązuje istniejąca linia zabu-
dowy w stosunku do linii rozgraniczających 
drogi wojewódzkiej, dla terenu 9 RM – 
w odległości 10,0 m od linii rozgraniczają-
cych drogi wojewódzkiej.  

6)  Dla obszaru położonego w strefie „B” ochrony 
konserwatorskiej, oznaczonej na rysunku zmia-
ny planu, obowiązują ustalenia zawarte w § 8 
niniejszej uchwały.  

7)  Na całym obszarze oznaczonym symbolami 
9 RM i 10 RM obowiązują ustalenia wynikające 
z położenia w strefie „OW” ochrony zabytków 
archeologicznych, o której mowa w § 8 niniej-
szej uchwały.  

8)  Obsługa komunikacyjna terenów z ulicy 12 KDD 
i 7 KD − PJ; do czasu wybudowania ulicy  
12 KDD dopuszcza sić obsługć komunikacyjną 
z drogi wojewódzkiej, za zgodą zarządcy drogi.  

2.  W przypadku lokalizacji usług i drobnej wy-
twórczości nieuciążliwych lub usług agrotury-
stycznych ustala sić:  
1)  obowiązek wydzielenia w obrćbie własności 

miejsc postojowych dla samochodów użytkow-
ników stałych i przebywających czasowo, o któ-
rych mowa w § 13 ust.  9 niniejszej uchwały,  

2)  obowiązek uporządkowania i rozwiązania pro-
blemu gospodarki odpadami, z uwzglćdnieniem 
odpadów niebezpiecznych.  

3.  Przy zagospodarowaniu terenu 9RM należy 
uwzglćdnić warunki, o których mowa w § 18  
pkt 3, 4, 5, przy czym dopuszcza sić odstąpienie od 
ustalonych wymagań za zgodą zarządcy cieku, do 
którego przylega istniejąca lub planowana zabu-
dowa.  

4.  W przypadku lokalizacji zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej wolno stojącej obowiązu-
ją stosowne ustalenia niniejszej zmiany planu.  

§ 24. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem 11MN, 14MN, 21MN ustala sić:  
1)  Przeznaczenie podstawowe: zabudowa miesz-

kaniowa jednorodzinna wolno stojąca.  
2)  Przeznaczenie dopuszczalne i uzupełniające:  

a)  usługi nieuciążliwe (komercyjne lub publicz-
ne) wbudowane,  
− zabrania sić lokalizowania obiektów 

i urządzeń produkcyjnych oraz wymaga-

jących uciążliwego transportu do-
stawczego (powyżej 3,5 tony),  

− obowiązuje zakaz prowadzenia działalno-
ści zaliczonej, zgodnie z przepisami 
szczególnymi, do mogącej znacząco od-
działywać na środowisko, jak również 
związanej z obsługą i naprawą pojazdów 
mechanicznych i maszyn oraz trwałego 
składowania materiałów masowych, bu-
dowlanych i urządzeń;  

b)  zieleń urządzona,  
c)  obiekty małej architektury,  
d)  przydomowe baseny i oczka wodne,  
e)  przydomowe oranżerie (ogrody zimowe),  
f)  lokalne sieci i urządzenia infrastruktury 

technicznej,  
g)  budynki gospodarcze,  
h)  garaże,  
i)  miejsca parkingowe.  

3)  Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu:  
a)  wysokość zabudowy mieszkaniowej − mak-

symalnie 2 kondygnacje nadziemne (nie li-
cząc piwnic), lecz nie wićcej niż 10,0 m, 
a zabudowy towarzyszącej (budynki gospo-
darcze i garaże) – maksymalnie 1 kondygna-
cja nadziemna, lecz nie wićcej niż 8,0 m,  

b)  dachy strome, symetryczne – dwuspadowe, 
dwuspadowe z naczółkami lub wielospado-
we, o spadku połaci na poziomie 35o−45o; 
dopuszcza sić lukarny, okna dachowe, świe-
tliki itp.,  

c)  pokrycie dachówką ceramiczną lub innymi 
materiałami o fakturze dachówkopodobnej 
w kolorze ceglastym matowym,  

d)  nieprzekraczalne linie zabudowy: terenu 11 
MN – w odległości 10,0 m od linii rozgrani-
czających ulicy 12 KDD i w odległości od linii 
rozgraniczających drogi wojewódzkiej zgod-
nej z istniejącą linią zabudowy położonej na 
terenie 10 RM, terenu 14 MN – w odległości 
10,0 m od linii rozgraniczających ulicy 
13KDD i 10,0 m od linii rozgraniczających 
drogi wojewódzkiej, terenu 21 MN – 
w odległości 6,0 m od linii rozgraniczających 
ulicy 6 KDL i w odległości 6,0 m od linii roz-
graniczających ulicy 12 KDD oraz zgodnie 
z rysunkiem zmiany planu,  

e)  obiekty towarzyszące − budynki gospodarcze 
i garaże winny formą architektoniczną, 
w tym formą dachów, nawiązywać do wy-
stroju zabudowy mieszkaniowej,  

f)  dopuszcza sić przeznaczenie pod zabudowć 
maksymalnie do 35% powierzchni działki,  

g)  powierzchnia biologicznie czynna winna wy-
nosić minimum 50% powierzchni działki.  

4)  Obsługa komunikacyjna terenu 11MN − z ulic 
6 KDL i 12KDD, terenu 14MN − z ulic 6 KDL  
i 13 KDD, terenu 21 MN − z ulic 6 KDL i 12 KDD.  

5)  W przypadku lokalizacji usług nieuciążliwych 
ustala sić:  
a)  obowiązek wydzielenia w obrćbie własności 

miejsc postojowych dla samochodów użyt-
kowników stałych i przebywających czaso-
wo, o których mowa w § 13 ust.9 niniejszej 
uchwały,  
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b)  obowiązek uporządkowania i rozwiązania 
problemu gospodarki odpadami, z uwzglćd-
nieniem odpadów niebezpiecznych.  

6)  Na czćści terenu 21MN, oznaczonej na rysunku 
zmiany planu, obowiązują ustalenia wynikające 
z wystćpowania stanowiska archeologicznego, 
o którym mowa w § 8 niniejszej uchwały.  

7)  Na całym obszarze oznaczonym symbola-
mi11MN, 14MN, 21 MN obowiązują ustalenia 
wynikające z położenia w obrćbie strefy „OW” 
ochrony zabytków archeologicznych , o której 
mowa w § 8 niniejszej uchwały.  

§ 25. 1.  Dla terenu oznaczonego symbolem 
12KDD ustala sić:  
1)  Przeznaczenie podstawowe: droga publiczna – 

ulica dojazdowa klasy D.  
2)  Przeznaczenie dopuszczalne i uzupełniające:  

a)  chodniki,  
b)  ścieżki rowerowe,  
c)  zatoki postojowe,  
d)  sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,  
e)  oświetlenie,  
f)  zieleń towarzysząca.  

2.  Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala sić 
nastćpujące zasady modernizacji, rozbudowy 
i budowy oraz zagospodarowania:  
1)  szerokość w liniach rozgraniczających – 10,0 m,  
2)  zakaz lokalizowania w pasie drogowym wol-

no stojących nośników reklamowych.  
3.  Na całym terenie oznaczonym symbolem 

12 KDD obowiązują ustalenia wynikające 
z położenia w obrćbie strefy „OW” ochrony zabyt-
ków archeologicznych, o której mowa w § 8 niniej-
szej uchwały.  

§ 26. 1.  Dla terenu oznaczonego symbolem 
13KDD ustala sić:  
1)  Przeznaczenie podstawowe: droga publiczna – 

ulica dojazdowa klasy D z placykiem manewro-
wym, zgodnie z rysunkiem zmiany planu.  

2)  Przeznaczenie dopuszczalne i uzupełniające:  
a)  chodniki,  
b)  sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,  
c)  zieleń towarzysząca,  
d)  oświetlenie,  
e)  obiekty małej architektury,  
f)  zatoki postojowe.  

2.  Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 ustala 
sić nastćpujące zasady modernizacji, rozbudowy 
i budowy oraz zagospodarowania:  
1)  szerokość w liniach rozgraniczających – 10,0 m,  
2)  zakaz lokalizowania w pasie drogowym wolno 

stojących nośników reklamowych.  
3.  Na całym terenie oznaczonym symbolem 

13 KDD obowiązują ustalenia wynikające z położe-
nia w obrćbie strefy „OW” ochrony zabytków ar-
cheologicznych, o której mowa w § 8 niniejszej 
uchwały.  

§ 27. Dla terenów oznaczonych symbolem 
15ZL ustala sić:  
1)  Przeznaczenie podstawowe: tereny lasu.  
2)  Tereny należy użytkować w sposób nienarusza-

jący walorów środowiska przyrodniczego.  
3)  Tereny wyklucza sić spod zabudowy.  

§ 28. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem 17ML ustala sić:  
1)  Przeznaczenie podstawowe: tereny indywidual-

nego mieszkalnictwa rekreacyjnego.  
2)  Przeznaczenie dopuszczalne i uzupełniające:  

a)  obiekty małej architektury,  
b)  baseny, oczka wodne i inne terenowe urzą-

dzenia rekreacyjne,  
c)  zieleń wysoka i niska,  
d)  przydomowe oranżerie ( ogrody zimowe),  
e)  lokalne sieci i urządzenia infrastruktury tech-

nicznej,  
f)  miejsca parkingowe, garaże.  

3)  Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu:  
a)  liczba kondygnacji nadziemnych budynków 

nie może być wićksza niż 2, przy czym drugą 
kondygnacjć dopuszcza sić wyłącznie  

w formie poddasza użytkowego,  
b)  wysokość budynków nie może przekroczyć 

9,0 m,  
c)  dachy strome, symetryczne − dwuspadowe, 

dwuspadowe z naczółkami lub wielospado-
we, o spadku połaci na poziomie 35°−45°,  

d)  pokrycie dachówką ceramiczną lub innymi 
materiałami o fakturze dachówkopodobnej 
w kolorze ceglastym, brązowym lub grafit, 
matowym; dopuszcza sić gont,  

e)  dopuszcza sić zastosowanie cegły licówki, 
drewna lub nawiązania do techniki szachul-
cowej,  

f)  nieprzekraczalna linia zabudowy w stosunku 
do linii rozgraniczających ulicy 6 KDL − 6,0 m, 
ulicy 13 KDD – 6,0 m,  

g)  dopuszcza sić przeznaczenie pod zabudowć 
maksymalnie 30% terenu,  

h)  minimalna powierzchnia biologicznie czynna 
nie powinna być mniejsza niż 60%,  

i)  nie zezwala sić na realizacjć wolno stojących 
garaży.  

4)  Obsługa komunikacyjna terenu – z ulic 6KDL 
i 13 KDD.  

5)  Na czćści terenu 17ML, oznaczonej na rysunku 
zmiany planu, obowiązują ustalenia wynikające 
z wystćpowania stanowiska archeologicznego, 
o którym mowa w § 8 niniejszej uchwały.  

6)  Na całym terenie oznaczonym symbolem 17 ML 
obowiązują ustalenia wynikające z położenia 
w strefie „OW” ochrony zabytków archeolo-
gicznych, o której mowa w § 8 niniejszej uchwały.  

§ 29. Dla terenów oznaczonych symbolem 
18RR ustala sić:  
1)  Przeznaczenie podstawowe: tereny stawu ho-

dowlanego i rekreacyjnego.  
2)  Przeznaczenie dopuszczalne i uzupełniające:  

a)  łowisko komercyjne,  
b)  usługi turystyki i rekreacji,  
c)  urządzenia hydrotechniczne i związane 

z gospodarką rybacką,  
d)  zieleń,  
e)  lokalne sieci i urządzenia infrastruktury tech-

nicznej,  
f)  miejsca parkingowe.  

3)  Wyklucza sić uprawianie sportów motorowod-
nych.  
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4)  Ze wzglćdu na położenie na terenach objćtych 
zasićgiem wody powodziowej Q – 1% , ozna-
czonych na rysunku zmiany planu, ustala sić 
zakaz zabudowy.  

5)  Ze wzglćdu na położenie na terenach objćtych 
zasićgiem wody powodziowej Q – 1% należy 
w sposób szczególny chronić środowisko grun-
towo-wodne przed zanieczyszczeniem na wy-
padek zalania wodą powodziową.  

6)  Obsługa komunikacyjna z ciągu pieszo-jezdnego 
16 KD – PJ.  

7)  Na całym terenie obowiązują ustalenia wynika-
jące z położenia w strefie „OW” ochrony zabyt-
ków archeologicznych, o której mowa w § 8 ni-
niejszej uchwały.  

§ 30. Dla terenów oznaczonych symbolem 
19UT ustala sić:  
1)  Przeznaczenie podstawowe: tereny usług tury-

styki i rekreacji, w tym camping, pole namioto-
we, plaża piaszczysta i trawiasta z zapleczem, 
łąka rekreacyjna, mała gastronomia i handel.  

2)  Przeznaczenie dopuszczalne i uzupełniające:  
a)  hotel, pensjonat,  
b)  lokalne sieci i urządzenia infrastruktury tech-

nicznej,  
c)  miejsca parkingowe i garaże,  
d)  zieleń,  
e)  elementy małej architektury,  
f)  baseny i oczka wodne,  
g)  place gier i zabaw.  

3)  Uciążliwość obiektów i urządzeń nie może prze-
kraczać na granicy działki dopuszczalnych 
norm, zgodnie z przepisami szczególnymi.  

4)  Należy rozwiązać problem gospodarki odpada-
mi z uwzglćdnieniem odpadów niebezpiecz-
nych.  

5)  Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu:  
a)  wysokość obiektu hotelowego lub pensjona-

towego − maksymalnie 2 kondygnacje nad-
ziemne, lecz nie wićcej niż 10,0 m, wysokość 
zabudowy handlowo – gastronomicznej 
i obiektów towarzyszących – jedna kondy-
gnacja nadziemna, lecz nie wićcej niż 8,0 m,  

b)  dachy strome, symetryczne – dwuspadowe, 
dwuspadowe z naczółkami lub wielospado-
we, o spadku połaci na poziomie 35°−45°; 
dopuszcza sić lukarny, okna dachowe, świe-
tliki itp.,  

c)  pokrycie dachówką ceramiczną lub innymi 
materiałami o fakturze dachówkopodobnej 
w kolorze ceglastym, brązowym lub grafit, 
matowym; dopuszcza sić gont,  

d)  dopuszcza sić zastosowanie cegły licówki, 
drewna lub nawiązanie do techniki szachul-
cowej,  

e)  nieprzekraczalna linia zabudowy – w odle-
głości 6,0 m od linii rozgraniczających ulicy 
6KDL,  

f)  dopuszcza sić przeznaczenie pod zabudowć 
maksymalnie 20% powierzchni terenu,  

g)  nie zezwala sić na lokalizacjć wolno stoją-
cych garaży.  

6)  Obsługa komunikacyjna terenu – z ulicy 6KDL.  

7)  Na czćści terenu oznaczonej na rysunku zmiany 
planu, na której wystćpuje zagrożenie wodą 
powodziową Q – 1% ustala sić:  

a)  zakaz zabudowy,  
b)  należy w sposób szczególny chronić środowi-

sko gruntowo-wodne przed zanieczyszczeniem 
na wypadek zalania wodą powodziową.  

8)  Na czćści terenu oznaczonej na rysunku zmiany 
planu obowiązują ustalenia wynikające z wy-
stćpowania stanowiska archeologicznego, 
o którym mowa w § 8 niniejszej uchwały.  

9)  Na całym terenie oznaczonym symbolem 19 UT 
obowiązują ustalenia wynikające z położenia 
w obrćbie strefy „OW” ochrony zabytków ar-
cheologicznych, o której mowa w § 8 niniejszej 
uchwały.  

§ 31. 1.  Dla terenu oznaczonego symbolem 
20UT ustala sić:  
1)  Przeznaczenie podstawowe: teren usług tury-

styki i rekreacji − plaże piaszczyste i trawiaste.  
2)  Przeznaczenie dopuszczalne i uzupełniające:  

a)  teren parkingu przy zaporze,  
b)  platforma widokowa,  
c)  lokalne sieci i urządzenia infrastruktury tech-

nicznej.  
2.  Do czasu realizacji Zbiornika Miłosławice 

lub w przypadku zaniechania jego realizacji teren 
winien pozostać w istniejącym użytkowaniu, czyli 
pełnić funkcjć drogi gminnej obsługującej sąsied-
nie tereny upraw rolnych.  

Rozdział 4 

PRZEPISY KOŃCOWE  

§ 32. Tracą moc ustalenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenów zare-
zerwowanych pod „Zbiornik Sułów” wraz z miej-
scowościami Świćtoszyn, Miłosławice i Koruszka, 
uchwalonego uchwałą nr XVI/128/04 Rady Miej-
skiej w Miliczu z dnia 12 lutego 2004 r., ogłoszone-
go w Dz. U. Woj. Dolnośląskiego Nr 54, poz. 1038 
z dnia 23 marca 2004 r. – dla obszaru objćtego 
niniejszą zmianą planu, wymienionego w § 1 ni-
niejszej uchwały.  

§ 33. Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r.  
Nr 80, poz. 717 ze zmianami) ustala sić stawkć 
procentową, o której mowa w art. 36 ust. 4  tej 
ustawy, w wysokości 30% dla obszaru objćtego 
niniejszą zmianą planu.  

§ 34. Wykonanie uchwały powierza sić Burmi-
strzowi Gminy Milicz.  

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

Przewodniczący Rady: 
Edmund Bienkiewicz 
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Załącznik nr 1 do uchwały nr XLVIII/ 
/246/10 Rady Miejskiej w Miliczu  
z dnia 30 marca 2010 r. 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr XLVIII/ 
/246/10 Rady Miejskiej w Miliczu  
z dnia 30 marca 2010 r. 

 
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany planu 

 
Rozstrzygnićcia dokonano na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.). 

Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zarezerwowanych 
pod „Zbiornik Sułów” wraz z miejscowościami Świćtoszyn, Miłosławice i Koruszka  dla  obszaru  poło-
żonego w obrćbie Miłosławice,  gmina Milicz, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, był wyło-
żony do publicznego wglądu w siedzibie Urzćdu Miejskiego w Miliczu w dniach: od 14 grudnia 2009 r. 
do 15 stycznia 2010 r. 

W trakcie wyłożenia do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenów zarezerwowanych pod „Zbiornik Sułów” wraz z miejscowościami Świćtoszyn, 
Miłosławice i Koruszka dla obszaru położonego w obrćbie Miłosławice, gmina Milicz, oraz w okresie 
przewidzianym na składanie uwag tj. od dnia 14 grudnia 2009 r. do dnia 5 lutego 2010 r. wniesiono  
4 uwagi, które Burmistrz Gminy  Milicz zarządzeniem nr 717/10 z dnia 16 lutego 2010 nie uwzglćdnił. 

Rada Miejska w Miliczu po przeanalizowaniu przedłożonej listy uwag nieuwzglćdnionych przez 
Burmistrza Gminy Milicz w projekcie zmiany miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego 
terenów zarezerwowanych pod „Zbiornik Sułów” wraz z miejscowościami Świćtoszyn, Miłosławice  
i Koruszka dla obszaru położonego w obrćbie Miłosławice, gmina Milicz    
 

postanawia nie uwzględnić 
 
niżej wymienionych uwag wniesionych do projektu zmiany planu: 
Romana Gieruli, Kazimiery Gieruli, Krystyny Witczak, Matyldy i Czesława Niećko, Lucyny i Bogdana Kar-
posiuk, Beaty i Bogdana Sawczyn, Władysławy i Tadeusza Głąb pismem z dnia 13. 01. 2010 r. w sprawie: 
a) stwierdzenia, że prognoza oddziaływania na środowisko nie jest poparta żadną ekspertyzą  
instytucji powołanej do tego celu, ponieważ stwierdzenie to nie jest zasadne – prognoza została sporzą-

dzona w oparciu o opracowania specjalistyczne, zgodnie z wymogami przepisów szczególnych i uzy-
skała opinie i uzgodnienia właściwych organów, w tym Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowi-
ska, 

b) braku wyłożenia do publicznego wglądu załącznika nr 3 („Rozstrzygnićcie o sposobie realizacji zapi-
sanych w zmianie planu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań wła-
snych gminy oraz ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych”) ze wzglćdu na 
to, że ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wymaga wyłożenia do publicznego 
wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, natomiast nie wymienia tego 
załącznika, 

c) uzasadnienia planowanego przez gminć wykupu gruntów rolnych przeznaczonych w projekcie zmia-
ny planu pod drogi, gdyż wynika to ze znacznego udziału gruntów gminnych w sieci projektowanych 
dróg, ich funkcji oraz z tego, że obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na 
obszarze objćtym niniejszym projektem zmiany planu również określił drogi na tym terenie jako pu-
bliczne, 

d) wykupu przez gminć dróg i ciągów pieszo-jezdnych powstałych w wyniku podziału działki nr 137/4  
w obrćbie Miłosławice, gdyż dotyczy to terenów położonych poza obszarem opracowania w/w zmia-
ny planu miejscowego. 
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Załącznik nr 3 do uchwały nr XLVIII/ 
/246/10 Rady Miejskiej w Miliczu  
z dnia 30 marca 2010 r. 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE 

 
o sposobie realizacji, zapisanych w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego te-
renów zarezerwowanych pod „Zbiornik Sułów” wraz z miejscowościami Świćtoszyn, Miłosławice  i Ko-
ruszka, dla obszaru położonego w obrćbie Miłosławice w gminie Milicz, inwestycji  z zakresu infrastruk-
tury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z prze-
pisami o finansach publicznych 

§ 1. Zgodnie z ustaleniami zmiany planu zawartymi w treści uchwały ustala sić realizacjć inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy polegających na budowie od-
cinka sieci wodociągowej oraz wykupie nieruchomości w związku z realizacją odcinka drogi gminnej. 

§ 2. 1. Ustala sić, że źródłem finansowania inwestycji i zadań, o których mowa w § 1 bćdą: 
1) Środki własne gminy. 
2) Środki pozyskane z funduszy Unii Europejskiej. 
3) Środki pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej. 
4) Kredyt bankowy. 
5) Emisja obligacji komunalnych. 

2. Ustala sić możliwość wykorzystania innych źródeł finansowania nie wymienionych w ust. 1,  
w tym również finansowania inwestycji ze środków prywatnych. 

§ 3. Wykonanie finansowania inwestycji powierza sić Burmistrzowi Gminy Milicz. 
 
 

1272 
12 72 

UCHWAŁA NR XXXII/187/10 
 RADY GMINY BOLESŁAWIEC 

 z dnia 7 kwietnia 2010 r. 

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych, 
z tytułu udziału w akcjach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz 
art. 28 ust. 1 i 2 z dnia 24 sierpnia 1991 r. 
o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r.  
Nr 147, poz. 1229, z późn. zm.) uchwala sić,  
co nastćpuje:  

§ 1. Członkom ochotniczych straży pożarnych 
działających na terenie Gminy Bolesławiec przy-
sługuje ekwiwalent pienićżny w wysokości:  
1)  15,00 zł za każda godzinć uczestnictwa 

w działaniach ratowniczych,  
2)  7,50 zł za każdą godzinć uczestnictwa 

w szkoleniach organizowanych przez Państwo-
wą Straż Pożarną lub gminć.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza sić Wójtowi 
Gminy Bolesławiec.  

§ 3. Traci moc uchwała nr XXIII/139/08 Rady 
Gminy Bolesławiec z dnia 17 grudnia 2008 roku 
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pie-
nićżnego dla członków ochotniczych straży pożar-
niczych, z tytułu udziału w akcjach ratowniczych 
i szkoleniach pożarniczych.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie  
14 dni od publikacji w Dzienniku Urzćdowym Wo-
jewództwa Dolnośląskiego.  

 
Przewodniczący Rady Gminy: 

Jan Durda 
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