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nie stwarzającymi zagrożenia dla ich życia 
i zdrowia ani nie zadającymi im niepotrzebnego 
cierpienia, z którym zostanie zawarta umowa cywi-
lonoprawna.  

§ 5. Przewóz wyłapanych zwierząt do miejsca 
czasowego ich przetrzymywania lub do schroniska 
dla zwierząt może być wykonany jedynie przez 
podmiot zarejestrowany przez powiatowego leka-
rza weterynarii właściwego terytorialnie ze wzglć-
du na siedzibć podmiotu transportującego zwie-
rzćta przy wykorzystaniu dopuszczonego do trans-
portu zwierząt środka transportu.  

§ 6. Wyłapane zwierzćta bćdą przetrzymywa-
ne w schronisku dla zwierząt wskazanym przez 
podmiot wyłapujący zwierzćta, z którym zawarta 
zostanie umowa, o której mowa w § 4.  

§ 7. Informacja o podmiocie, z którym zawarto 
umowć na wyłapywanie bezdomnych zwierząt 
oraz adres schroniska, z którym uzgodniono 

umieszczanie zwierząt po wyłapaniu podana zo-
stanie do publicznej wiadomości poprzez wywie-
szenie na tablicy ogłoszeń Urzćdu Miejskiego 
w Bierutowie.  

§ 8. Wyłapane zwierzćta bćdą wydawane oso-
bom, które udowodnią swoje prawo do zwierzćcia.  

§ 9. Wyłapane zwierzćta przebywające 
w schronisku dłużej niż 14 dni mogą być zakwalifi-
kowane do wydania osobom zainteresowanym 
adopcją.  

§ 10. Wykonanie uchwały powierza sić Burmi-
strzowi Bierutowa.  

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie  
14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym 
Województwa Dolnośląskiego.  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej: 

Józef Skraburski 
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UCHWAŁA NR XLV/315/10 
 RADY MIEJSKIEJ W BRZEGU DOLNYM 

 z dnia 25 marca 2010 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Brzeg Dolny 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity 
tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmiana-
mi), 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 zmianami) oraz 
w nawiązaniu do uchwały Rady Miejskiej w Brzegu 
Dolnym nr XXXVI/260/09 z dnia 28 maja 2009 r., po 
stwierdzeniu zgodności ze Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Brzeg Dolny uchwalonego uchwałą Rady 
Miejskiej w Brzegu Dolnym nr XX/124/08 z dnia  
23 kwietnia 2008 r. Rada Miejska w Brzegu Dolnym 
uchwala, co nastćpuje: 

Rozdział 1 

Ustalenia ogólne  

§ 1. Zmiana miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego miasta Brzeg Dolny, zwa-
na dalej planem, obejmuje obszar położony 
w rejonie ulicy Ossolińskiego, w granicach okre-
ślonych na załączniku graficznym do Uchwały Ra-
dy Miejskiej w Brzegu Dolnym nr XXXVI/260/09 
z dnia 28 maja 2009 r.  

§ 2. 1.  Integralną czćścią uchwały są załączni-
ki do niniejszej uchwały:  
1)  rysunek planu w skali 1 : 1000 stanowiący za-

łączniki nr 1;  
2)  rozstrzygnićcie w sprawie uwag wniesionych 

do projektu planu stanowiące załącznik nr 2;  

3)  rozstrzygnićcie w sprawie sposobu realizacji 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które należą do zadań własnych gminy oraz za-
sad ich finansowania stanowiące załącznik nr 3.  

§ 3. 1.  Na ustalenia planu składają sić:  
1)  Ustalenia dla całego obszaru objćtego planem 

określone w rozdziale 2 niniejszej uchwały;  
2)  Ustalenia szczegółowe dla terenów w liniach 

rozgraniczających określone w rozdziale 3 ni-
niejszej uchwały;  

3)  Przepisy końcowe określone w rozdziale 4 ni-
niejszej uchwały,  

4)  Oznaczenia graficzne rysunku planu, o których 
mowa w § 5 ust. 1.  

§ 4. 1.  Nastćpujące określenia stosowane  
w uchwale oznaczają:  
1)  plan – ustalenia zawarte w niniejszej uchwale 

wraz z załącznikami;  
2)  przepisy szczególne – aktualne w momencie 

wykonywania niniejszej uchwały przepisy 
prawne;  

3)  przeznaczenie podstawowe terenu – jest to 
czćść przeznaczenia terenu, która dominuje na 
danym terenie w sposób określony ustaleniami 
planu − w przypadkach ustalenia wićcej niż jed-
nej kategorii przeznaczenia podstawowego, 
każda z tych kategorii może stanowić wyłączne 
przeznaczenie terenu lub poszczególnych nieru-
chomości położonych w granicach terenu;  
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4)  przeznaczenie uzupełniające terenu – rodzaj 
przeznaczenia terenu inny niż podstawowy, 
który uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie 
podstawowe;  

5)  teren – obszar wyznaczony na rysunku planu 
liniami rozgraniczającymi i oznaczony symbo-
lem przeznaczenia;  

6)  nieprzekraczalna linia zabudowy – linia ogra-
niczająca obszar, na którym dopuszcza sić 
wznoszenie budynków oraz budowli nadziem-
nych nie bćdących obiektami małej architektu-
ry oraz obiektami, urządzeniami i sieciami in-
frastruktury technicznej;  

7)  dopuszcza sić możliwość przekroczenia linii, 
o której mowa w pkt 6, elementami budynku 
takimi jak: ganek, weranda, wykusz, balkon, 
schody zewnćtrzne itp.;  

8)  powierzchnia zabudowy – powierzchnia zajćta 
przez budynek w stanie wykończonym wyzna-
czona przez rzut poziomy krawćdzi budynku na 
powierzchnić terenu, do której nie wlicza sić:  
a)  powierzchni obiektów budowlanych ani ich 

czćści nie wystających ponad powierzchnić 
terenu,  

b)  powierzchni elementów drugorzćdnych ta-
kich jak: schody zewnćtrzne, rampy ze-
wnćtrzne, daszki, markizy itp.,  

c)  powierzchni zajmowanej przez wydzielone 
obiekty pomocnicze takie jak: szklarnie, al-
tany, szopy itp.;  

9)  zabudowa usługowa (bez określonego zakre-
su) – obiekty budowlane i urządzenia związa-
ne z działalnością usługową z zakresu: handlu, 
gastronomii, rzemiosła usługowego (szewc, 
fryzjer, krawiec itp.), kultury, edukacji, opieki 
zdrowotnej lub weterynaryjnej, turystyki 
a także z działalnością biur i agencji z zakresu 
obsługi ludności lub przedsićbiorstw;  

10)  zabudowa usługowa z zakresu rzemiosła pro-
dukcyjnego – obiekty budowlane i urządzenia 
związane z działalnością małych zakładów pro-
dukcyjnych i naprawczych (zakłady mechanicz-
ne, blacharskie, lakiernicze, stolarnie itp.);  

11)  zieleń towarzysząca – zieleń towarzysząca 
obiektom budowlanym taka jak: zieleń ozdob-
na, rekreacyjna, izolacyjna, ogrody przydo-
mowe itp.;  

12)  urządzenia sportowo-rekreacyjne – boiska lub 
inne niekubaturowe urządzenia służące wypo-
czynkowi i rekreacji;  

13)  obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury tech-
nicznej – obiekty i urządzenia techniczne 
uzbrojenia, w tym ciągi drenażowe, przewody 
i urządzenia służące do przesyłania: płynów, 
pary, gazów i energii elektrycznej oraz urzą-
dzenia łączności publicznej i sygnalizacji, 
a także inne podziemne, lub nadziemne obiek-
ty i urządzenia niezbćdne do korzystania 
z tych przewodów i urządzeń;  

14)  dojazd własny – pas terenu o szerokości co 
najmniej 4,5 m łączący działkć z drogą pu-
bliczną lub drogą wewnćtrzną.  

§ 5. 1.  Nastćpujące oznaczenia graficzne 
przedstawione na rysunku planu są obowiązują-
cymi ustaleniami planu:  

1)  granica opracowania;  
2)  linie rozgraniczające tereny o różnym przezna-

czeniu lub rożnych zasadach zagospodarowa-
nia;  

3)  symbole określające przeznaczenie terenów;  
4)  nieprzekraczalne linie zabudowy;  
5)  granica strefy ochrony zabytków archeologicz-

nych;  
6)  granica strefy ochrony sanitarnej wokół cmen-

tarza;  
7)  lokalizacja zieleni izolacyjnej.  

2.  Nastćpujące oznaczenia graficzne przed-
stawione na rysunku planu mają charakter infor-
macyjny:  
1)  granica obrćbu miasta Brzeg Dolny;  
2)  stanowiska archeologiczne wpisane do rejestru 

zabytków;  
3)  orientacyjna lokalizacja budynków mieszkal-

nych;  
4)  nieobowiązujące linie podziału wewnćtrznego;  
5)  orientacyjny przebieg planowanego odcinka 

Obwodnicy Aglomeracji Wrocławskiej (poza 
obszarem opracowania).  

Rozdział 2 

Ustalenia dla całego obszaru objętego planem  

§ 6. 1.  Na obszarze objćtym planem w zakre-
sie ogólnych zasad ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego ustala sić:  
1)  ukształtowania wymagają:  

a)  formy zabudowy miejskiej nawiązujące do 
lokalnej tradycji budowlanej, głównie do 
jednorodzinnych osiedli mieszkaniowych  
z początku XX wieku,  

b)  hierarchiczny układ komunikacyjny, zapew-
niający właściwą dostćpność terenów prze-
znaczonych na zainwestowanie przy równo-
czesnej segregacji ruchu,  

c)  ciągi zieleni izolacyjnej stanowiące izolacjć 
przestrzenną i akustyczną terenów komuni-
kacyjnych od przyległych terenów mieszka-
niowych;  

2)  ochrony wymaga otoczenie stanowisk arche-
ologicznych.  

2.  Szczegółowe nakazy, zakazy, dopuszczenia 
i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów słu-
żące ochronie i kształtowaniu ładu przestrzennego 
określają przepisy zawarte w rozdziale 3.  

§ 7. 1.  Na obszarze objćtym planem w zakre-
sie zasad ochrony środowiska i przyrody ustala 
sić:  
1)  działalność zakładów usługowych nie może 

powodować ponadnormatywnego obciążenia 
środowiska naturalnego poza granicami działki, 
do której inwestor posiada tytuł prawny;  

2)  wyznacza sić strefć ochrony sanitarnej w odle-
głości 50m od granic cmentarza, w obrćbie któ-
rej obowiązują ograniczenia określone w prze-
pisach szczególnych;  

3)  na terenach: zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej oznaczonych symbolami od 1 MN do 
6 MN oraz zabudowy mieszkaniowo-usługowej 
oznaczonych symbolami 1 MN/U i 2 MN/U do-
puszczalny poziom hałasu w środowisku nie 
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może przekraczać wartości określonych 
w przepisach szczególnych.  

§ 8. 1.  Na obszarze objćtym planem w zakre-
sie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków ustala sić, oznaczoną na rysunku planu, 
strefć ochrony konserwatorskiej oraz przepisy 
wymienione w ust. 3.  

2.  W strefie ochrony zabytków archeologicz-
nych obowiązują nastćpujące wymogi:  
1)  obowiązek uzgadniania z właściwym woje-

wódzkim konserwatorem zabytków wszelkich 
zamierzeń inwestycyjnych w zakresie prac 
ziemnych co do konieczności ich prowadzenia 
pod nadzorem archeologicznym i za pozwole-
niem właściwego wojewódzkiego konserwatora 
zabytków;  

2)  nadzór archeologiczny, o którym mowa w pkt 1, 
oraz ratownicze badania archeologiczne pro-
wadzone są przez uprawnionego archeologa;  

3)  pozwolenie, o którym mowa w pkt 1, należy 
uzyskać przed uzyskaniem pozwolenia na bu-
dowć a dla robót nie wymagających pozwole-
nia na budowć − przed realizacją inwestycji, tj. 
przed uzyskaniem zaświadczenia potwierdzają-
cego akceptacjć przyjćcia zgłoszenia wykony-
wania robót budowlanych.  

3.  Określa sić chronione stanowiska arche-
ologiczne:  
1)  na rysunku planu oznaczono lokalizacjć nastć-

pujących chronionych stanowisk archeologicz-
nych: stan. 55/40/76-25 AZP – osada z okresu 
wpływów rzymskich i osada wczesnośrednio-
wieczna oraz 54/41/76-25 AZP – osada neoli-
tyczna i osada z okresu wpływów rzymskich;  

2)  w trakcie robót ziemnych istnieje możliwość 
odkrycia nowych stanowisk archeologicznych – 
zasób ich ewidencji i rejestru podlega sukce-
sywnej weryfikacji i uzupełnieniom;  

3)  dla chronionych stanowisk archeologicznych (w 
tym nowo odkrytych) oraz w ich bezpośrednim 
sąsiedztwie obowiązują nastćpujące wymogi 
konserwatorskie:  
a)  wszelkie zamierzenia inwestycyjne wymaga-

ją przeprowadzenia wyprzedzających ratow-
niczych badań archeologicznych,  

b)  ratownicze badania archeologiczne, o któ-
rych mowa w lit. a, prowadzone są przez 
uprawnionego archeologa,  

c)  należy uzyskać pozwolenie właściwego wo-
jewódzkiego konserwatora zabytków na 
przeprowadzenie ziemnych robót budowla-
nych na terenie zabytkowym,  

d)  pozwolenie, o którym mowa w lit. c, należy 
uzyskać przed uzyskaniem pozwolenia na 
budowć a dla robót nie wymagających po-
zwolenia na budowć − przed realizacją inwe-
stycji, tj. przed uzyskaniem zaświadczenia 
potwierdzającego akceptacjć przyjćcia zgło-
szenia wykonywania robót budowlanych.  

§ 9. 1.  Na obszarze objćtym planem w zakre-
sie wymagań wynikających z potrzeb kształtowa-
nia przestrzeni publicznych ustala sić:  
1)  na terenach dróg publicznych w obrćbie linii 

rozgraniczających zakaz realizacji obiektów bu-

dowlanych nie związanych funkcjonalnie 
z drogą, z zastrzeżeniem pkt. 2,  

2)  na terenach, o których mowa w pkt 1, dopusz-
cza sić za zgodą zarządcy drogi: tymczasowe 
obiekty handlowo-usługowe, zieleń towarzyszą-
cą oraz obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury 
technicznej;  

3)  wzdłuż dróg publicznych zakaz budowy ogro-
dzeń z betonowych elementów prefabrykowa-
nych;  

4)  zabrania sić umieszczania na elewacjach bu-
dynków tablic reklamowych nie związanych 
bezpośrednio z przeznaczeniem obiektu lub je-
go czćści;  

5)  dopuszcza sić umieszczanie tablic reklamowych 
i informacyjnych instytucji oraz szyldów skle-
pów i przedsićbiorstw w rejonie wejścia lub 
w miejscach związanych z witryną.  

§ 10. 1.  Na obszarze objćtym planem w zakre-
sie szczególnych warunków zagospodarowania 
terenów i ograniczeń w ich użytkowaniu ustala sić:  
1)  ogranicza sić dostćpność dróg publicznych wg 

nastćpujących zasad:  
a)  dla nieruchomości przyległych do planowa-

nego odcinka Obwodnicy Aglomeracji Wro-
cławskiej − zakaz zjazdów bezpośrednich, 
obsługa terenów przyległych z dróg niższych 
klas łączących sić z drogą główną przez pla-
nowane skrzyżowania na trasie drogi,  

b)  dla nieruchomości przyległych do dróg do-
jazdowych – KD-D lub dróg wewnćtrznych − 
KDW wyklucza sić bezpośrednie wjazdy z ul. 
Ossolińskiego;  

2)  nieruchomości posiadające wjazdy z dróg pu-
blicznych przed dniem wejścia w życie niniej-
szej uchwały mogą być obsługiwane na do-
tychczasowych zasadach.  

§ 11. 1.  Na obszarze objćtym planem w zakre-
sie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy sys-
temów komunikacji i infrastruktury technicznej 
ustala sić:  
1)  określa sić szerokości w liniach rozgraniczają-

cych dróg publicznych i dróg wewnćtrznych:  
a)  lokalna KD-L – min. 15 m,  
b)  dojazdowa KD-D − min. 10 m,  
c)  droga wewnćtrzna KDW − min. 8 m;  

2)  na skrzyżowaniach dróg, o których mowa  
w pkt 1, narożne ścićcia linii rozgraniczających 
nie mniejsze niż 5 m x 5 m oraz na zakończe-
niach dróg nieprzelotowych place manewrowe 
nie mniejsze niż 12 m x 12 m;  

3)  dopuszcza sić przebudowć istniejących 
i likwidacjć nieczynnych sieci, kolidujących 
z planowanym zainwestowaniem, za zgodą i na 
warunkach określonych przez operatorów tych 
sieci.  

2.  W zakresie budowy, przebudowy lub roz-
budowy sieci uzbrojenia ustala sić:  
1)  w zakresie zaopatrzenia w wodć - dostawć wo-

dy z miejskiej sieci wodociągowej;  
2)  w zakresie odprowadzania i unieszkodliwiania 

ścieków komunalnych − odprowadzenie ście-
ków komunalnych do istniejącego komunalne-
go systemu kanalizacji sanitarnej;  
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3)  w zakresie odprowadzania wód opadowych 
i roztopowych:  
a)  odprowadzenie wód opadowych i roztopo-

wych do miejskiej sieci kanalizacji deszczo-
wej,  

b)  usunićcie z wód opadowych substancji ro-
popochodnych i zawiesin, jeśli przekroczą 
one wartości określone w przepisach szcze-
gólnych, przed ich wprowadzeniem do kana-
lizacji,  

c)  utwardzenie i skanalizowanie terenów, na 
których może dojść do zanieczyszczenia sub-
stancjami, o których mowa w lit. b;  

4)  w zakresie zaopatrzenia w gaz - dostawć gazu 
z istniejącej sieci gazowej;  

5)  w zakresie zaopatrzenia w energić elektryczną:  
a)  dostawć energii elektrycznej z istniejącej  

i planowanej sieci elektroenergetycznej 
średniego i niskiego napićcia,  

b)  dopuszcza sić rozbudowć i budowć nowych 
linii energetycznych średniego i niskiego na-
pićcia oraz budowć stacji transformatoro-
wych w zależności od potrzeb na warunkach 
określonych przez właściciela sieci;  

6)  w zakresie zaopatrzenia w ciepło:  
a)  utrzymanie istniejącego systemu zaopatrze-

nia miasta w energić cieplną,  
b)  stosowanie urządzeń grzewczych o wysokiej 

sprawności i niskim stopniu emisji zanie-
czyszczeń;  

7)  w zakresie telekomunikacji - lokalizowanie sieci 
telekomunikacyjnych we wspólnych kanałach 
zbiorczych w porozumieniu ze wszystkimi ope-
ratorami sieci;  

8)  w zakresie gromadzenia i usuwania odpadów 
obowiązują zasady określone w odrćbnych 
przepisach szczególnych i gminnych.  

§ 12. 1.  Na obszarze objćtym planem nie 
określa sić granic i sposobów zagospodarowania 
terenów lub obiektów podlegających ochronie, 
ustalonych na podstawie odrćbnych przepisów, 
w tym terenów górniczych, a także narażonych na 
niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożeń osuwa-
nia mas ziemnych, ponieważ ww. tereny lub obiek-
ty nie wystćpują na obszarach objćtych planem.  

§ 13. 1.  Na obszarze objćtym planem nie 
określa sić sposobu i terminu tymczasowego za-
gospodarowania, urządzania i użytkowania tere-
nów.  

Rozdział 3 

Ustalenia szczegółowe dla terenów w liniach 
rozgraniczających  

§ 14. 1.  Dla terenów wyznaczonych na rysun-
ku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczonych 
symbolami od 1 MN do 6 MN ustala sić:  
1)  przeznaczenie podstawowe - zabudowa miesz-

kaniowa jednorodzinna;  
2)  przeznaczenie uzupełniające:  

a)  miejsca postojowe,  
b)  obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury 

technicznej,  
c)  zieleń towarzysząca;  

3)  dopuszcza sić:  

a)  zabudowć usługową na powierzchni nie 
wićkszej niż 20% powierzchni działki z zakre-
su, o którym mowa w § 4 pkt 9,  

b)  urządzenia sportowo-rekreacyjne.  
2.  Na terenach, o których mowa w ust. 1, 

obowiązują nastćpujące ustalenia:  
1)  w zakresie parametrów i wskaźników kształto-

wania zabudowy oraz zagospodarowania tere-
nu:  
a)  powierzchnia zabudowy w stosunku do po-

wierzchni działki nie może przekroczyć 30%,  
b)  co najmniej 50% powierzchni działki należy 

urządzić jako powierzchnić terenu biologicz-
nie czynnego,  

c)  liczba kondygnacji nadziemnych budynków 
mieszkalnych nie może przekraczać dwóch, 
w tym użytkowe poddasze,  

d)  wysokość budynków mierzona od poziomu 
terenu do najwyższego punktu dachu nie 
może przekraczać 9m,  

e)  dachy symetryczne, dwuspadowe lub dwu-
spadowe z naczółkami o nachyleniu połaci 
35°−45°, kryte dachówką ceramiczną w kolo-
rze ceglastym lub materiałem imitującym 
dachówkć w kolorze ceglastym,  

f)  dopuszcza sić wzbogacenie formy dachu 
poprzez wprowadzenie świetlików, lukarn 
itp.,  

g)  budynki gospodarcze i wolno stojące garaże 
mogą być wyłącznie parterowe i winny mieć 
formć dachu odpowiadającą formie dachu 
budynku mieszkalnego,  

h)  należy zapewnić stanowiska postojowe na 
każdej działce zgodnie ze wskaźnikami:  
1 stanowisko na jedno mieszkanie oraz  
1 stanowisko na 40 m2 p. u. usług;  

2)  w zakresie szczegółowych zasad i warunków 
scalania i podziału nieruchomości:  
a)  dopuszcza sić scalanie i podział nierucho-

mości,  
b)  powierzchnia działek nie może być mniejsza 

niż:  
− 1000 m2 dla zabudowy wolno stojącej,  
− 600 m2 dla zabudowy bliźniaczej,  
− 250 m2 dla zabudowy szeregowej,  

c)  szerokość frontu działek co najmniej: 20 m 
dla zabudowy wolno stojącej, 14 m dla za-
budowy bliźniaczej, 9 m dla zabudowy sze-
regowej, z wyjątkiem:  
− działek przyległych do placu stanowiące-

go zakończenie drogi nieprzelotowej,  
− czćści działek stanowiących dojazd wła-

sny,  
d)  kąt położenia frontowych granic działek 

w stosunku do pasa drogowego powinien 
zawierać sić w przedziale od 80º do 90º,  

e)  dopuszcza sić wydzielanie działek, nie speł-
niających wymagań określonych w lit. b−d, 
jeśli bćdą przeznaczone na powićkszenie 
działek sąsiednich;  

3)  w zakresie linii zabudowy:  
a)  nieprzekraczalne lnie zabudowy w odległo-

ściach:  
− 10 m od linii rozgraniczającej ul. Ossoliń-

skiego,  
− 10 m od linii rozgraniczającej 1 KD-L,  
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− 6 m od linii rozgraniczającej ul. Dziedu-
szyckiego,  

− 6 m od linii rozgraniczających 1 KD-D  
i 2 KD-D,  

− 6 m od linii rozgraniczających dróg we-
wnćtrznych od 1 KDW do 6 KDW;  

b)  linie zabudowy, o których mowa w lit. a, nie 
dotyczą istniejących budynków, zlokalizowa-
nych przed wejściem w życie niniejszej 
uchwały.  

§ 15. 1.  Dla terenów wyznaczonych na rysun-
ku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczonych 
symbolami 1 MN/U i 2 MN/U ustala sić:  
1)  przeznaczenie podstawowe:  

a)  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,  
b)  zabudowa usługowa,  
c)  zabudowa usługowa z zakresu rzemiosła 

produkcyjnego;  
2)  przeznaczenie uzupełniające:  

a)  drogi wewnćtrzne i miejsca postojowe,  
b)  obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury 

technicznej,  
c)  zieleń towarzysząca;  

3)  dopuszcza sić urządzenia sportowo-rekreacyjne.  
2.  Na terenach, o których mowa w ust. 1, 

obowiązują nastćpujące ustalenia:  
1)  w zakresie parametrów i wskaźników kształto-

wania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:  
a)  powierzchnia zabudowy w stosunku do po-

wierzchni działki nie może przekroczyć 60%,  
b)  co najmniej 30% powierzchni działki należy 

urządzić jako powierzchnić terenu biologicz-
nie czynnego,  

c)  liczba kondygnacji nadziemnych budynków 
nie może przekraczać trzech, w tym użytko-
we poddasze,  

d)  wysokość budynków mierzona od poziomu 
terenu do najwyższego punktu dachu nie 
może przekraczać 12 m,  

e)  dachy symetryczne, dwuspadowe lub dwu-
spadowe z naczółkami o nachyleniu połaci 
35°−45°, kryte dachówką ceramiczną w kolo-
rze ceglastym lub materiałem imitującym 
dachówkć w kolorze ceglastym,  

f)  dopuszcza sić wzbogacenie formy dachu 
poprzez wprowadzenie świetlików, lukarn 
itp.,  

g)  budynki gospodarcze i wolno stojące garaże 
mogą być wyłącznie parterowe i winny mieć 
formć dachu odpowiadającą formie dachu 
budynku mieszkalnego,  

h)  należy zapewnić stanowiska postojowe na 
każdej działce zgodnie ze wskaźnikami: 
1 stanowisko na jedno mieszkanie oraz 
1 stanowisko na 40 m2 p. u. usług;  

2)  W zakresie szczegółowych zasad i warunków 
scalania i podziału nieruchomości:  
a)  dopuszcza sić scalanie i podział nierucho-

mości,  
b)  powierzchnia działek nie może być mniejsza 

niż 1500 m2 ,  
c)  szerokość frontu działek co najmniej 20 m,  
d)  kąt położenia frontowych granic działek 

w stosunku do pasa drogowego powinien 
zawierać sić w przedziale od 80º do 90º ;  

3)  w zakresie szczególnych warunków zagospoda-
rowania terenów i ograniczeń w ich użytkowa-
niu - wymóg nasadzenia zieleni izolacyjnej wy-
sokiej wzdłuż planowanego odcinka Obwodnicy 
Aglomeracji Wrocławskiej (OAW);  

4)  w zakresie linii zabudowy − nieprzekraczalne 
lnie zabudowy:  
− na terenie 1 MN/U w odległościach: 10 m od 

linii rozgraniczającej 1 KD-L oraz 10 m od 
północno-wschodniej granicy terenu,  

− na terenie 2 MN/U w odległościach: 6 m od 
linii rozgraniczającej 2 KD-D oraz 20m od po-
łudniowej granicy terenu.  

§ 16. 1.  Dla terenów wyznaczonych na rysun-
ku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczonych 
symbolami 1 ZC i 2 ZC ustala sić:  
1)  przeznaczenie podstawowe – cmentarze;  
2)  dopuszcza sić wyłącznie obiekty związane 

z funkcją terenu takie jak: kaplica cmentarna, 
grobowce, pomniki itp.  

2.  Na terenach, o których mowa w ust.1, do-
puszcza sić scalanie i podział nieruchomości.  

§ 17. 1.  Dla terenów wyznaczonych na rysun-
ku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczonych 
symbolami od 1 KS do 3 KS ustala sić  
1)  przeznaczenie podstawowe – urządzenia komu-

nikacji (parkingi);  
2)  przeznaczenie uzupełniające:  

a)  obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury 
technicznej,  

b)  zieleń towarzysząca;  
3)  dopuszcza sić tymczasowe obiekty usługowo- 

-handlowe.  
2.  Na terenach, o których mowa w ust. 1, 

obowiązują nastćpujące ustalenia:  
1)  w zakresie parametrów i wskaźników kształto-

wania zabudowy oraz zagospodarowania tere-
nu:  
a)  powierzchnia zabudowy w stosunku do po-

wierzchni działki nie może przekroczyć 20%,  
b)  co najmniej 10% powierzchni działki należy 

urządzić jako powierzchnić terenu biologicz-
nie czynnego,  

c)  liczba kondygnacji nadziemnych budynków 
nie może przekraczać jednej,  

d)  wysokość budynków mierzona od poziomu 
terenu do najwyższego punktu dachu nie 
może przekraczać 5 m,  

e)  dopuszcza sić dowolne formy dachu i rodza-
je pokrycia;  

2)  w zakresie szczegółowych zasad i warunków 
scalania i podziału nieruchomości − dopuszcza 
sić scalanie i podział nieruchomości;  

3)  w zakresie szczególnych warunków zagospoda-
rowania terenów i ograniczeń w ich użytkowa-
niu – na terenach 2 KS i 3 KS wymóg nasadze-
nia zieleni izolacyjnej wzdłuż 1 KD-D i 2 KD-D – 
zgodnie z rysunkiem planu.  

§ 18. 1.  Dla terenu wyznaczonego na rysunku 
planu liniami rozgraniczającymi i oznaczonego 
symbolem 1 KD-L ustala sić:  
1)  przeznaczenie podstawowe − droga publiczna 

kl. L – lokalna;  
2)  dopuszcza sić za zgodą zarządcy drogi:  
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a)  tymczasowe obiekty handlowo-usługowe,  
b)  zieleń towarzyszącą,  
c)  obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury 

technicznej.  

§ 19. 1.  Dla terenów wyznaczonych na rysun-
ku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczonych 
symbolami 1 KD-D i 2 KD-D ustala sić:  
1)  przeznaczenie podstawowe − drogi publiczne  

kl. D − dojazdowe,  
2)  dopuszcza sić:  

a)  tymczasowe obiekty handlowo-usługowe,  
b)  zieleń towarzyszącą,  
c)  obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury 

technicznej.  

§ 20. 1.  Dla terenów wyznaczonych na rysun-
ku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczonych 
symbolami od 1 KDW do 7 KDW ustala sić:  
1)  przeznaczenie podstawowe - drogi wewnćtrzne,  
2)  dopuszcza sić:  

a)  tymczasowe obiekty handlowo-usługowe  
b)  zieleń towarzyszącą,  
c)  obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury 

technicznej.  

§ 21. 1.  Dla terenu wyznaczonego na rysunku 
planu liniami rozgraniczającymi i oznaczonego 
symbolem 1 KDWp ustala sić:  
1)  przeznaczenie podstawowe – ciąg pieszo-

jezdny;  

2)  dopuszcza sić:  
a)  zieleń towarzyszącą,  
b)  obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury 

technicznej.  

Rozdział 4 

Przepisy końcowe  

§ 22. 1.  Ustala sić stawkć procentową, 
o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia  
27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym:  
1)  w wysokości 30%:  

a)  dla terenów zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej oznaczonych symbolem MN;  

b)  dla terenów zabudowy mieszkaniowo- 
-usługowej oznaczonych symbolem MN/U;  

2)  w wysokości 0% dla pozostałych terenów.  

§ 23. 1.  Wykonanie uchwały powierza sić 
Burmistrzowi Brzegu Dolnego.  

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

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej: 
Eugeniusz Skorupka 
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Załącznik nr 1 do uchwały nr XLV/ 
/315/10 Rady Miejskiej w Brzegu  
Dolnym z dnia 25 marca 2010 r. 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr XLV/ 
/315/10 Rady Miejskiej w Brzegu  
Dolnym z dnia 25 marca 2010 r. 

 
 

ROZSTRZYGNIĘCIE W SPRAWIE UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU  
 ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

MIASTA BRZEG DOLNY 
 

Lista nieuwzględnionych uwag 
 

 
Wszystkie uwagi uwzględniono. 

 
 
 

 
 
Załącznik nr 3 do uchwały nr XLV/ 
/315/10 Rady Miejskiej w Brzegu  
Dolnym z dnia 25 marca 2010 r. 

 
 
ROZSTRZYGNIĘCIE W SPRAWIE SPOSOBU REALIZACJI INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASAD ICH FINANSOWANIA 

 
 
 W związku z uchwaleniem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Brzeg Dolny nie wystąpią inwestycje stanowiące zadania własne gminy. 
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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 – 


