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Z analizy skutków finansowych wynika, şe rozwój terenów przewidzianych w planie nie skutkuje dodat-
kowymi nakładami finansowymi dla budşetu gminy. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
dla miasta Ścinawa pełni przede wszystkim funkcje poprawy warunków zagospodarowania terenu usta-
lonego w poprzednim planie. Nowe tereny zabudowy mieszkaniowej, mieszkaniowo-usługowej  
są korzystną zmianą w planie, powodując wzrost podatku od nieruchomości gruntowych. 
Plan przewiduje znaczne obszary komercyjne, które nie tylko sprzyjają aktywizacji gospodarczej terenu, 
ale znacząco wpływają na pozytywny wynik prognozy. Dochody wynikające z przeznaczenia duşych te-
renów pod usługi i aktywność gospodarczą są najistotniejszym dochodem. 
Głównym przypuszczalnym ŝródłem dochodów gminy będzie sprzedaş nieruchomości gruntowych  
i budynków. 
Na terenie brak jest ponadto elementów konfliktowych, które wymagały by radykalnych działań  
i ograniczeń planistycznych. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest wykonany  
w związku z korektami obowiązującego planu nie ma wiec możliwości ograniczania kosztów poprzez 
ograniczenie rozwoju inwestycyjnego. 
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UCHWAŁA NR LXXIV/349/2009 
 RADY MIEJSKIEJ W ŚCINAWIE 

 z dnia 26 listopada 2009 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ścinawa 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze 
zmianami), art. 20 ust. 1 w związku z art. 27 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U.  
Nr 80, poz. 717, z 2003 r. ze zmianami) oraz na 
podstawie uchwały Rady Miejskiej w Ścinawie  

nr XXVII/120/2008 z dnia 29 lutego 2008 roku  
w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla mia-
sta Ścinawa i po stwierdzeniu zgodności ze stu-
dium uwarunkowań i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego − uchwala się, co następuje: 
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§ 1. Paragraf 7 punkt 2 podpunkt 2 lit. c otrzy-
muje następującą treść:  
„c) dopuszcza się budowę bezodpływowych 
zbiorników na nieczystości płynne (szamb), na 
terenie działek położonych na terenach nieskana-
lizowanych, ale tylko do czasu budowy sieci kana-
lizacyjnej,” 

§ 2. Za teren nieskanalizowany rozumie się 
działki, dla których nie stworzono warunków do 
podłączenia do urządzeń kanalizacyjnych. 

§ 3. Za tereny skanalizowane rozumie się 
działki, dla których stworzono warunki do podłą-
czenia do urządzeń kanalizacyjnych. 

§ 4. Pozostałe ustalenia uchwały Rady Miej-
skiej w Ścinawie nr XLIII/273/05 z dnia 30 czerwca 
2005 roku wraz z załącznikami (w tym z rysunkiem 
planu) pozostają niezmienione. 
Załącznikami do niniejszej uchwały są: 
1) rysunek planu (zatwierdzony uchwałą Rady 

Miejskiej w Ścinawie nr XLIII/273/05 z dnia  

30 czerwca 2005 roku) stanowiący załącznik  
nr 1, 

2) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych 
w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które naleşą do zadań własnych 
gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgod-
nie z przepisami o finansach publicznych, sta-
nowiące załącznik nr 2, 

3) rozstrzygnięcie dotyczące sposobu rozpatrzenia 
uwag do projektu planu, stanowiące załącznik 
nr 3. 

§ 5. Wykonanie niniejszej uchwały powierza 
się Burmistrzowi Ścinawy. 

§ 6. Niniejsza uchwała wchodzi w şycie po 
upływie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 
 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej: 
Jan Tomasz Kotapka 
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Załącznik nr 1 do uchwały nr LXXIV/ 
/349/2009 Rady Miejskiej w Ścinawie  
z dnia 26 listopada 2009 r.  

 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 72 – 7689 – Poz. 1123 

 

 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 72 – 7690 – Poz. 1123 

 

Załącznik nr 2 do uchwały nr LXXIV/ 
/349/2009 Rady Miejskiej w Ścinawie  
z dnia 26 listopada 2009 r.  

 
 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji w zakresie infrastruktury  
technicznej naleşącej do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania 

 
Rozstrzygnięcia dokonano na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 80 poz. 717, ze zm.) 

1. Na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wykonano Prognozę skutków 
finansowych uchwalenia planu zawierającą: 
• Analizę i charakterystyka ustaleń projektu planu 
• Analizę lokalnego rynku nieruchomości 
• Analizę dochodów gminy wynikających z: 

 Opłat planistycznych od wzrostu wartości nieruchomości 
 Opłat adiacenckich 
 Wzrostu podatku od nieruchomości 
 Sprzedaşy gruntów gminnych 
 Opłat od czynności cywilnoprawnych 

• Analizę kosztów gminy wynikających z: 
 Wykupu nieruchomości na cele publiczne 
 Kosztów infrastruktury technicznej 
 Odszkodowania za spadek wartości nieruchomości 
 Spadek podatku od nieruchomości 

Z ww. prognozy wynika synteza wydatków i wpływów bezpośrednio związana z realizacją zmiany 
funkcji terenu, której celem jest efektywniejsze zagospodarowanie przestrzeni oraz osiągnięcie wymier-
nych korzyści ekonomicznych.  

Zestawienie prognozowanych wydatków i wpływów związanych bezpośrednio z infrastrukturą tech-
niczną. 

Zmiana planu stanowi techniczną korektę zapisu dotyczącego zasad wyposaşenia w infrastrukturę 
techniczną – bezodpływowe zbiorniki na nieczystości płynne. Realizacja dopuszczonych zmianą planu 
powoduje jedynie korzyści, polegające na ułatwieniu procesu inwestycyjnego na terenie, poprzez 
wprowadzenie dodatkowej alternatywy dla wyposaşenia terenu w bezodpływowe zbiorniki na nieczy-
stości płynne do czasu budowy sieci kanalizacyjnej. Moşe przyczynić się do oszczędności w kosztach 
realizacji infrastruktury, poprzez nieobjęcie siecią kanalizacyjną części terenów, szczególnie tych, których 
efekt ekonomiczny jest mało opłacalny.  

Zmiana uchwały nie zwalnia gminy z kosztów wyposaşenia terenu w infrastrukturę, wynikających  
z ustaleń pierwotnego planu. Nie wyklucza docelowego wyposaşenia całego terenu w sieć kanalizacyj-
ną, moşe (lecz nie musi) jedynie spowodować nieznaczne oszczędności przy realizacji tej sieci.  

Z analizy skutków finansowych wynika, że zmiana uchwały Rady Miejskiej w Ścinawie  
nr XXVII/120/2008 z dnia 29 lutego 2008 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego miasta Ścinawa nie powoduje jakichkolwiek skutków finansowych, gdyż dopusz-
czone w zmianie bezodpływowe zbiorniki na nieczystości płynne realizowane będą przez inwestorów 
indywidualnych, co w żadnym stopniu nie obciąży budżetu gminy. 
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Załącznik nr 3 do uchwały nr LXXIV/ 
/349/2009 Rady Miejskiej w Ścinawie  
z dnia 26 listopada 2009 r.  
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UCHWAŁA NR LXXXI/404/10 
 RADY MIEJSKIEJ W ŚCINAWIE 

 z dnia 25 marca 2010 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ścinawa 
uchwalonego uchwała Rady Miejskiej w Ścinawie nr XLIII/273/05 z dnia 30 czerwca 2005 r. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy 
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze 
zmianami), art. 20 ust. 1 w związku z art. 27 ustawy 
z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U.  
Nr 80, poz. 717 z 2003r. ze zmianami) oraz na pod-
stawie uchwały Rady Miejskiej w Ścinawie  
nr XXVII/120/2008 z dnia 29 lutego 2008 roku 
w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla mia-
sta Ścinawa i po stwierdzeniu zgodności ze stu-
dium uwarunkowań i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego - uchwala się, co następuje: 

§ 1. Paragraf 7 punkt 2 podpunkt 2 lit. c 
uchwały Rady Miejskiej w Ścinawie nr XLIII/273/05 
z dnia 30 czerwca 2005 r. otrzymuje następującą 
treść: „c) dopuszcza się budowę bezodpływowych 
zbiorników na nieczystości płynne (szamb), na 
terenie działek połoşonych na terenach nie skanali-
zowanych, ale tylko do czasu budowy sieci kanali-
zacyjnej,”  

§ 2. Do paragrafu 2 punkt 1 uchwały Rady 
Miejskiej w Ścinawie nr XLIII/273/05 z dnia  
30 czerwca 2005 r. dodaje się podpunkt 16 i 17, 
które otrzymują następującą treść: 16) Za teren nie 
skanalizowany rozumie się działki, dla których nie 
stworzono warunków do podłączenia do urządzeń 
kanalizacyjnych.17) Za tereny skanalizowane ro-
zumie się działki, dla których stworzono warunki 
do podłączenia do urządzeń kanalizacyjnych.  

§ 3. Pozostałe ustalenia uchwały Rady Miej-
skiej w Ścinawie nr XLIII/273/05 z dnia 30 czerwca 
2005 roku wraz z załącznikami (w tym z rysunkiem 
planu) pozostają niezmienione. Załącznikami do 
niniejszej uchwały są:  
1)  rysunek planu (zatwierdzony uchwałą Rady 

Miejskiej w Ścinawie nr XLIII/273/05 z dnia  
30 czerwca 2005 roku ) stanowiący załącznik nr 1.  

2)  rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych 
w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które naleşą do zadań własnych 
gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie 
z przepisami o finansach publicznych, stano-
wiące załącznik nr 2.  

3)  rozstrzygnięcie dotyczące sposobu rozpatrzenia 
uwag do projektu planu, stanowiące załącznik 
nr 3.  

§ 4. Traci moc uchwała Rady Miejskiej 
w Ścinawie nr LXXIV/349/2009 z dnia 26 listopada 
2009 r.  

§ 5. Wykonanie niniejszej uchwały powierza 
się Burmistrzowi Ścinawy.  

§ 6. Niniejsza uchwała wchodzi w şycie po 
upływie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej: 

Jan Tomasz Kotapka 


