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UCHWAŁA NR 10/10 
 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU 

 z dnia 10 marca 2010 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego 
w Strzegomiu przy ulicy Aleja Wojska Polskiego 

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 5 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),  
art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), w związku 
z uchwałą nr 86/08 Rady Miejskiej w Strzegomiu 
z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie przystąpienia 
do zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, po stwierdzeniu zgodności ustaleń 
miejscowego planu ze Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta i gminy Strzegom, uchwala się, co następu-
je: 

§ 1. 1.  Uchwala się miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego obszaru położonego 
w Strzegomiu przy ulicy Aleja Wojska Polskiego.  

2.  Ustalenia planu zawarte są w tekście ni-
niejszej uchwały oraz na rysunku planu w skali 
1:1000 stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały. 
Rysunek planu obowiązuje w zakresie ustalonym 
legendą.  

3.  Rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia 
uwag do projektu planu oraz sposobie realizacji, 
zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej, które należą do zadań wła-
snych gminy, oraz zasadach ich finansowania, 
zawarte są w załączniku nr 2 do uchwały. Roz-
strzygnięcia zawarte w załączniku nr 2 nie są usta-
leniami planu.  

§ 2. 1.  W obszarze objętym planem obowiązu-
ją ustalenia dotyczące przeznaczenia i zagospoda-
rowania terenu wydzielonego liniami rozgranicza-
jącymi i oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem: P/U – teren zabudowy produkcyjno-
usługowej. Ustala się działalność związaną 
z usługami komunalnymi z możliwością budowy 
zakładu przetwarzania i odzysku (recyklingu) bio-
degradowalnych substancji organicznych 
z odpadów komunalnych.  

2.  Ustalenia w zakresie ochrony i kształtowa-
nia ładu przestrzennego:  
1)  na terenie zabudowy produkcyjno - usługowej 

(oznaczonej na rysunku planu symbolem P/U) 
ustala się możliwość realizacji nowych obiek-
tów związanych z gospodarowaniem odpadami 
oraz adaptację istniejących polegającą na ich 
przebudowie i rozbudowie, wynikających z po-
trzeb inwestora. Projektowana zabudowa winna 
skalą oraz wysokością nawiązywać do istnieją-
cej zabudowy. Nie ustala się szczegółowych 

warunków zabudowy. Możliwa jest również re-
alizacja, na tym terenie, obiektów związanych 
funkcjonalnie z podstawowym przeznaczeniem 
terenu np.: budynków administracyjno-socjal-
nych, garaży, magazynów, dojść, dojazdów, 
obiektów małej architektury i ogrodzeń, parkin-
gów, itp.  

2)  zakazuje się realizacji obiektów i urządzeń, które 
nie są związane lub kolidują z przeznaczeniem 
terenu.  

3.  Zasady ochrony środowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego:  
1)  obowiązuje stosowanie dla celów grzewczych 

i technologicznych urządzeń przyjaznych dla 
środowiska o niskiej emisji zanieczyszczeń,  

2)  uciążliwości wynikające z prowadzonej działal-
ności gospodarczej nie mogą wykraczać poza 
granice terenu, do którego inwestor posiada ty-
tuł prawny,  

3)  usuwanie odpadów komunalnych odbywać się 
będzie w systemie gospodarki komunalnej,  

4)  gospodarkę odpadami wytworzonymi w wyniku 
prowadzenia działalności gospodarczej należy 
rozwiązać zgodnie z obowiązującymi w tym za-
kresie przepisami szczególnymi,  

5)  nawierzchnie dojazdów i miejsc parkingowych 
należy zabezpieczyć przed przenikaniem do 
gruntu i wód powierzchniowych zanieczyszczeń 
ropopochodnych i innych substancji chemicz-
nych.  

4.  Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:  
1)  obszar objęty planem położony jest w bezpo-

średnim sąsiedztwie stanowiska archeologicz-
nego Strzegom 17/21/82-22, wpisanego do reje-
stru zabytków dnia 23 lutego 1984 r. pod  
nr 225/1084/Arch/83. Dla całego obszaru ustala 
się strefę „OW” obserwacji archeologicznej. 
Wszelkie zamierzenia inwestycyjne na tym ob-
szarze wymagają uzyskania zezwolenia właści-
wych służb konserwatorskich na podjęcie prac 
ziemnych, które uwarunkowane są przeprowa-
dzeniem badań archeologicznych wyprzedzają-
cych lub towarzyszących,  

2)  wprowadza się ochronę osi widokowych bie-
gnących w kierunku układu urbanistycznego – 
zabytkowego centrum miasta Strzegom, wpisa-
nego do rejestru zabytków decyzją nr 417 z dnia 
12.02.1957 r. Ze względu na osie widokowe na 
obszarze objętym planem wyklucza się możli-
wość budowy masztów i urządzeń telekomuni-
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kacyjnych o znacznej wysokości, przysłaniają-
cych widok na panoramę miasta.  

5.  Wymagania wynikające z potrzeb kształto-
wania przestrzeni publicznych:  
1)  niedopuszczalne jest sytuowanie w obszarze 

objętym planem takich elementów zagospoda-
rowania, które swą wielkością, formą lub kolo-
rystyką powodują dysonans z otoczeniem,  

2)  na obszarze zabudowy i na terenach komunika-
cji obsługującej zabudowę wyklucza się lokali-
zację urządzeń reklamowych wolno stojących, 
nie związanych z prowadzoną działalnością, za-
równo na terenie działki jak i w przyległym pa-
sie drogowym,  

3)  wprowadzanie elementów reklamowych na 
obiektach budowlanych i ogrodzeniach związa-
nych z terenem zabudowy produkcyjno-usługo-
wej możliwe jest pod warunkiem utrzymania 
ich w harmonii z otoczeniem, niekolizyjności 
z układem komunikacyjnym oraz dostosowania 
ich powierzchni i kolorystyki do miejsca usytu-
owania.  

6.  Parametry i wskaźniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu: Dla terenu 
oznaczonego na rysunku planu symbolem P/U 
ustala się:  
1)  nieprzekraczalną linię zabudowy oznaczoną na 

rysunku planu,  
2)  powierzchnię zabudowy nie przekraczającą 80% 

powierzchni działki budowlanej,  
3)  w zagospodarowaniu terenu minimum 10% 

powierzchni należy przeznaczyć pod zagospo-
darowanie biologicznie czynne (zadrzewienia, 
trawniki). Zaleca się stosowanie gatunków ro-
dzimych, dostosowanych do warunków klima-
tyczo-glebowych tego obszaru.  

7.  Granice i sposoby zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegających ochronie. W ob-
szarze objętym planem nie występują tereny lub 

obiekty objęte ochroną zgodnie z przepisami 
o ochronie przyrody.  

8.  Szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomości objętych planem. Nie 
ustala się szczegółowych zasad i warunków scala-
nia i podziału nieruchomości.  

9.  Szczególne warunki zagospodarowania te-
renów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu. Nie 
ustala się szczególnych warunków zagospodaro-
wania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu.  

10.  Zasady modernizacji, rozbudowy i budo-
wy systemów komunikacji i infrastruktury tech-
nicznej:  
1)  obsługę komunikacyjną obszaru ustala się ist-

niejącą ulicą dojazdową (KDW),  
2)  zaopatrzenie w energię elektryczną, wodę oraz 

gaz − z sieci; na warunkach ustalonych przez ich 
zarządcę,  

3)  odprowadzanie ścieków do sieci kanalizacyjnej 
na warunkach ustalonych przez ich zarządcę,  

4)  odprowadzanie wód opadowych do sieci kana-
lizacyjnej.  

§ 3. Ustala się stawkę procentową stanowiącą 
podstawę do określenia jednorazowej opłaty, 
o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z  dnia  
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. 
zm.) w wysokości 30%.  

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Strzegomia.  

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

 
Przewodniczący Rady Miejskiej: 

Tadeusz Wasyliszyn 
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Załącznik nr 1 do uchwały nr 10/10 
Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 
10 marca 2010 r. 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr 10/10 
Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 
10 marca 2010 r. 

 
zawierający informacje o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz o sposobie realizacji, zap i-
sanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy 
oraz zasadach ich finansowania. 
 

1. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego obszaru położonego w Strzegomiu przy ulicy Aleja Wojska Polskiego. 

Do projektu planu nie wniesiono uwag w okresie przewidzianym na ich składanie jak również  
                                                                                                                                                                                      
w trakcie dyskusji publicznej. 

2. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania. 

Na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wykonano prognozę skutków 
finansowych uchwalenia planu miejscowego obszaru położonego w Strzegomiu przy ulicy Aleja Wojska 
Polskiego. 

Prognoza określa ekonomiczne skutki realizacji planu przedstawione w syntezie wydatków  i wpły-
wów. 

Z prognozy wynika, że gmina nie ponosi skutków finansowych na infrastrukturę techniczną oraz 
transformację terenu. 
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UCHWAŁA NR 11/10 
 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU 

 z dnia 10 marca 2010 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego 
w obrębie wsi Morawa, gminie Strzegom 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), 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 z późn. zm.), w związku z uchwałą 
nr 25/08 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia  
24 kwietnia 2008 r. w sprawie przystąpienia do 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, po stwierdzeniu zgodności ustaleń 
miejscowego planu ze Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta i gminy Strzegom uchwala się, co następu-
je: 

§ 1. 1.  Uchwala się miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego obszaru położonego 
w obrębie wsi Morawa, gminie Strzegom.  

2.  Załącznikami do niniejszej uchwały są:  
1)  załącznik nr 1  − rysunek miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w skali 
1:1000, na którym określono granice obszaru 
objętego planem oraz ustalenia w formie gra-
ficznej,  

2)  załącznik nr 2 − rozstrzygnięcie o sposobie roz-
patrzenia uwag do projektu planu,  

3)  załącznik nr 3 − rozstrzygnięcie o sposobie re-
alizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakre-
su infrastruktury technicznej, które należą do 
zadań własnych gminy, oraz zasadach ich fi-
nansowania.  

§ 2. Przedmiot ustaleń planu jest zgodny 
z wymogami art. 15 ust. 2 ustawy, za wyjątkiem 
nie występujących na tym obszarze zagadnień 
związanych z:  
1)  granicami i sposobami zagospodarowania te-

renów lub obiektów podlegających ochronie, 
ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, 
w tym terenów górniczych, a także narażonych 
na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożo-
nych osuwaniem się mas ziemnych;  

2)  wymaganiami dotyczącymi kształtowania prze-
strzeni publicznych.  

§ 3. 1.  Następujące określenia stosowane  
w tekście uchwały oznaczają:  
1)  ustawa − ustawę z dnia 27 marca 2003 roku 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.),  

2)  plan − ustalenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego obejmującego ob-
szar, o którym mowa w § 1 ust. 1 uchwały,  


