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UCHWAŁA NR XLIII/365/10 
 RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ 

 z dnia 31 marca 2010 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
miasta Środa Śląska 

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, ze zmianami), 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 Ċrodzie Ċląskiej  
nr XXXV/302/09 z dnia 26 sierpnia 2009 roku  
w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego, po 
stwierdzeniu zgodnoċci ze Studium uwarunkowaĉ 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Ċroda Ċląska uchwalonego uchwałą Rady 
Miejskiej w Ċrodzie Ċląskiej nr XXIII/185/08 z dnia 
30 wrzeċnia 2008 roku − Rada Miejska uchwala, co 
nastćpuje: 

Rozdział I 

Ustalenia ogólne  

§ 1. Zmiana miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego miasta Ċroda Ċląska, 
zwana dalej planem, obejmuje obszar w rejonie 
ulicy Sikorskiego, w granicach okreċlonych na 
załączniku graficznym do uchwały Rady Miejskiej 
w Ċrodzie Ċląskiej nr XXXV/302/09 z dnia 26 sierp-
nia 2009 roku w sprawie przystąpienia do zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego.  

§ 2. 1. Integralną czćċcią uchwały są załączniki 
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 naleďą do zadaĉ 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 

okreċlone w rozdziale 2 niniejszej uchwały;  
2)  ustalenia szczegółowe dla terenów w liniach 

rozgraniczających okreċlone w rozdziale 3 ni-
niejszej uchwały;  

3)  przepisy koĉcowe okreċlone w rozdziale 4 ni-
niejszej uchwały;  

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

§ 4. 1. Nastćpujące okreċlenia 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 
czćċć przeznaczenia terenu, która dominuje na 
danym terenie w sposób okreċlony ustale-
niami planu − w przypadkach ustalenia wićcej 
niď jednej kategorii przeznaczenia podstawo-
wego, kaďda z tych kategorii moďe stanowić 
wyłączne przeznaczenie terenu lub poszcze-
gólnych nieruchomoċci połoďonych w grani-
cach terenu;  

4)  przeznaczenie uzupełniające terenu – rodzaj 
przeznaczenia terenu inny niď 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 architek-
tury, sieciami infrastruktury technicznej oraz 
związanymi z nimi urządzeniami i obiektami;  

7)  dopuszcza sić moďliwoċć 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 wykoĉczonym wyzna-
czona przez rzut poziomy krawćdzi budynku 
na powierzchnić terenu, do której nie wlicza 
sić:  
a)  powierzchni obiektów budowlanych ani ich 

czćċci 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)  działalnoċć usługowa – działalnoċć z zakresu: 
handlu, gastronomii, rzemiosła usługowego 
(szewc, fryzjer, krawiec itp.), kultury, edukacji, 
opieki zdrowotnej lub weterynaryjnej, turysty-
ki a takďe działalnoċć biur z zakresu obsługi 
ludnoċci lub przedsićbiorstw;  

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

11)  urządzenia sportowo-rekreacyjne – boiska lub 
inne niekubaturowe urządzenia słuďące wypo-
czynkowi i rekreacji;  

12)  obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury tech-
nicznej – obiekty i urządzenia techniczne 
uzbrojenia, w tym ciągi drenaďowe, przewody 
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i urządzenia słuďące do przesyłania: płynów, 
pary, gazów i energii elektrycznej oraz urzą-
dzenia łącznoċci publicznej i sygnalizacji, 
a takďe inne podziemne, lub nadziemne obiek-
ty i urządzenia niezbćdne do korzystania 
z tych przewodów i urządzeĉ.  

§ 5. 1. Nastćpujące oznaczenia graficzne 
przedstawione na rysunku planu są obowiązują-
cymi ustaleniami planu:  
1)  granica opracowania;  
2)  linie rozgraniczające tereny o róďnym przezna-

czeniu lub roďnych zasadach zagospodarowa-
nia;  

3)  symbole okreċlające przeznaczenie terenów;  
4)  nieprzekraczalne linie zabudowy;  
5)  granice stref ochrony konserwatorskiej:  

a)  „B” ochrony konserwatorskiej,  
b)  ochrony zabytków archeologicznych;  

6)  obiekty ujćte w wojewódzkiej ewidencji zabyt-
ków;  

7)  granica korytarza ekologicznego.  
2. Nastćpujące oznaczenia graficzne przed-

stawione na rysunku planu mają charakter infor-
macyjny:  
1)  nieobowiązujące linie rozgraniczające poza ob-

szarem opracowania;  
2)  nieobowiązujące linie podziału wewnćtrznego;  
3)  oznaczenia graficzne w dziale infrastruktura 

techniczna.  

Rozdział II 

Ustalenia dla całego obszaru objętego planem  

§ 6. 1. Na obszarze objćtym planem w zakresie 
ogólnych zasad ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego ustala sić:  
1)  ukształtowania wymagają formy zabudowy 

nawiązujące do lokalnej tradycji budowlanej;  
2)  ochrony wymaga, oznaczony na rysunku planu, 

korytarz ekologiczny biegnący wzdłuď rzeki 
Ċredzkiej Wody.  

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

§ 7. 1. Na obszarze objćtym planem w zakresie 
zasad ochrony ċrodowiska i przyrody ustala sić:  
1)  działalnoċć zakładów usługowych nie moďe 

powodować ponadnormatywnego obciąďenia 
ċrodowiska naturalnego poza granicami działki, 
do której inwestor posiada tytuł prawny;  

2)  cały obszar objćty planem połoďony jest 
w obrćbie GZWP nr 319 „Subzbiornik Procho-
wice – Ċroda Ċląska”, w którego strefie zasila-
nia obowiązuje ochrona przed zanieczyszcze-
niem zgodnie z przepisami szczególnymi;  

3)  w obrćbie, oznaczonego na rysunku planu, ko-
rytarza ekologicznego biegnącego wzdłuď rzeki 
Ċredzkiej Wody, zakaz grodzenia nieruchomo-
ċci;  

4)  na terenach zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej 1 MN i 2 MN oraz zabudowy mieszka-
niowo-usługowej 1 MN/U dopuszczalny poziom 
hałasu w ċrodowisku nie moďe przekraczać war-
toċci okreċlonych w przepisach szczególnych.  

§ 8. 1. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współ-
czesnej ustala sić strefy ochrony konserwatorskiej, 
oznaczone na rysunku planu.  

2. W strefie „B” ochrony konserwatorskiej 
obowiązują nastćpujące wymogi:  

1)  wszelka działalnoċć inwestycyjna musi 
uwzglćdniać istniejące juď związki przestrzen-
ne i planistyczne;  

2)  nowa zabudowa winna być zharmonizowana 
z historyczną kompozycją przestrzenno- 
-architektoniczną w zakresie: lokalizacji, skali, 
gabarytów, ukształtowania bryły, rozwiązania 
elewacji, uďytych materiałów budowlanych 
i kolorystyki;  

3)  naleďy preferować te inwestycje, które stano-
wią rozszerzenia lub uzupełnienie juď istnieją-
cych form zainwestowania terenu, przy zało-
ďeniu maksymalnego zachowania i utrwalenia 
istniejących juď relacji oraz pod warunkiem, iď 
nie kolidują one z historycznym charakterem 
obszaru;  

4)  kolorystyka obiektów winna uwzglćdniać wa-
lory estetyczne otoczenia jak i rozwiązania ko-
lorystyczne wystćpujące w zabudowie histo-
rycznej miejscowoċci;  

5)  elewacje naleďy kształtować w nawiązaniu do 
rozwiązaĉ stosowanych w wystćpujących 
w miejscowoċci budynkach historycznych 
o zachowanych walorach architektonicznych 
w zakresie podziałów, detalu, uďytych materia-
łów elewacyjnych − wymagane elewacje tyn-
kowane lub ceglane;  

6)  zakaz stosowania tworzyw sztucznych (np. si-
ding) jako materiałów okładzinowych;  

7)  zakaz budowy ogrodzeĉ betonowych 
z elementów prefabrykowanych − forma, ma-
teriał i wysokoċć ogrodzenia muszą nawiązy-
wać do lokalnych historycznych ogrodzeĉ;  

8)  zakaz lokalizacji konstrukcji wieďowych 
i masztów związanych z urządzeniami prze-
kačnikowymi telekomunikacji;  

9)  zakaz lokalizacji dominant architektonicznych, 
urządzeĉ technicznych o gabarytach kolidują-
cych z krajobrazem kulturowym obszaru;  

10)  umieszczanie reklam lub innych tablic nie 
związanych bezpoċrednio z danym obiektem 
i stanowiących na obiekcie lub obszarze ele-
ment obcy, jest zabronione − dopuszczalne 
jest umiejscowienie tablic informacyjnych in-
stytucji lub szyldów sklepów i zakładów 
w miejscach na to wyznaczonych, we właċci-
wej, nieagresywnej formie;  

11)  zakaz prowadzenia napowietrznych linii tele-
technicznych i energetycznych − istniejące li-
nie napowietrzne naleďy sukcesywnie kablo-
wać;  

12)  wymóg uzgadniania z właċciwym wojewódz-
kim konserwatorem zabytków wszelkich dzia-
łaĉ inwestycyjnych (w tym zmiany zagospo-
darowania terenu), remontów, przebudów 
i modernizacji oraz zmiany funkcji obiektów 
budowlanych, jak i wznoszenia nowych bu-
dynków.  
3. W strefie ochrony zabytków archeologicz-

nych obowiązują nastćpujące wymogi:  
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1)  wymóg uzgadniania z właċciwym wojewódzkim 
konserwatorem zabytków wszelkich zamierzeĉ 
inwestycyjnych w zakresie prac ziemnych co do 
koniecznoċci ich prowadzenia pod nadzorem 
archeologicznym i za pozwoleniem właċciwego 
wojewódzkiego konserwatora zabytków;  

2)  nadzór archeologiczny i ratownicze badania 
archeologiczne prowadzone są przez uprawnio-
nego archeologa;  

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

4. Okreċla sić obiekty o wartoċciach zabytko-
wych ujćte w wojewódzkiej ewidencji zabytków:  
1)  obiekty ujćte w wojewódzkiej ewidencji zabyt-

ków oznaczono na rysunku planu;  
2)  zasób wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabyt-

ków podlega sukcesywnemu rozpoznaniu 
i moďe być aktualizowany;  

3)  dla obiektów umieszczonych w wojewódzkiej 
i gminnej ewidencji zabytków obowiązują na-
stćpujące wymogi konserwatorskie:  
a)  zachować bryłć budynku, kształt i geometrić 

dachu oraz zastosowane tradycyjne materia-
ły budowlane,  

b)  utrzymać, a w zniszczonych fragmentach od-
tworzyć historyczny detal architektoniczny,  

c)  zachować kształt, rozmiary i rozmieszczenie 
otworów zgodne z historycznym wizerun-
kiem budynku,  

d)  utrzymać lub odtworzyć oryginalną stolarkć 
okien i drzwi,  

e)  w przypadku koniecznoċci przebicia nowych 
otworów, naleďy je zharmonizować z zabyt-
kową elewacją budynku,  

f)  stosować kolorystykć i materiały nawiązują-
ce do tradycyjnych lokalnych rozwiązaĉ, 
w tym ceramiczne lub tynkowe pokrycie 
ċcian zewnćtrznych,  

g)  zakaz stosowania okładzin ċciennych typu 
„siding”,  

h)  stosować historyczny rodzaj pokrycia da-
chowego (dachówka ceramiczna w kolorze 
ceglastym),  

i)  elementy elewacyjne instalacji technicznych 
montować z uwzglćdnieniem wartoċci za-
bytkowych obiektów,  

j)  wszelkie prace budowlane, a takďe zmiany 
funkcji obiektów uzgodnić z właċciwym wo-
jewódzkim konserwatorem zabytków.  

§ 9. Na obszarze objćtym planem w zakresie 
wymagaĉ wynikających z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych ustala sić − na obszarze 
objćtym planem nie wystćpują tereny wymagające 
okreċlenia wymagaĉ wynikających z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych.  

§ 10. 1. Na obszarze objćtym planem 
w zakresie szczególnych warunków zagospodaro-
wania terenów i ograniczeĉ w ich uďytkowaniu, 
ustala sić:  

1)  na terenach rolniczych, oznaczonych na rysun-
ku planu symbolem R, zakaz lokalizacji zabu-
dowy z wyjątkiem obiektów, urządzeĉ i sieci in-
frastruktury technicznej;  

2)  wyznacza sić strefć oddziaływania dla istnieją-
cej napowietrznej linii elektroenergetycznej SN 
o szerokoċci po 5 m od osi linii, w obrćbie któ-
rej obowiązują do czasu przełoďenia lub ska-
blowania linii nastćpujące wymogi:  
a)  zakaz lokalizacji obiektów przeznaczonych na 

stały pobyt ludzi,  
b)  przy zbliďeniach innych obiektów niezwiąza-

nych ze stałym pobytem ludzi do linii, naleďy 
zachować warunki okreċlone w przepisach 
szczególnych.  

§ 11. 1. Na obszarze objćtym planem w zakre-
sie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy sys-
temów komunikacji i infrastruktury technicznej 
ustala sić nastćpujące ogólne zasady uzbrojenia 
terenów w infrastrukturć techniczną:  
1)  uzbrojenie terenów budowlanych wyprzedzać 

winno realizacje zabudowy i być skoordynowa-
ne z budową kompleksową sieci uzbrojenia te-
renu;  

2)  linie rozgraniczające drogi, oznaczone 
w rysunku planu, są równoczeċnie liniami roz-
graniczającymi sieci uzbrojenia technicznego;  

3)  projektowane sieci nowe, jak i sieci istniejące 
przy ich modernizacji naleďy prowadzić 
w obrćbie linii rozgraniczających dróg;  

4)  dopuszcza są odstćpstwa od zasady, o której 
mowa w pkt 3, przy zapewnieniu nie zmienio-
nych warunków zabudowy i zagospodarowania 
terenów;  

5)  dopuszcza sić realizacje urządzeĉ technicznych 
uzbrojenia jako towarzyszących inwestycjom na 
terenach własnych inwestorów.  

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 

ċcieków − odprowadzenie ċcieków do komu-
nalnego systemu kanalizacji sanitarnej;  

3)  w zakresie odprowadzania wód opadowych:  
a)  objćcie systemami odprowadzającymi wody 

opadowe wszystkich terenów zabudowa-
nych i utwardzonych,  

b)  usunićcie z wód opadowych substancji ro-
popochodnych i zawiesin, jeċli przekroczą 
one wartoċci okreċlone w przepisach szcze-
gólnych, przed ich wprowadzeniem do kana-
lizacji lub do odbiornika na terenie własnym 
inwestora,  

c)  utwardzenie i skanalizowanie terenów, na 
których moďe dojċć 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 – 
dostawć energii elektrycznej z istniejącej sieci 
niskiego napićcia;  

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

nia miasta w energić cieplną,  
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b)  stosowanie urządzeĉ grzewczych o wysokiej 
sprawnoċci i niskim stopniu emisji zanie-
czyszczeĉ;  

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 okreċlone w odrćbnych 
przepisach szczególnych i gminnych.  

§ 12. Na obszarze objćtym planem nie okreċla 
sić granic i sposobów zagospodarowania terenów 
lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych 
na podstawie odrćbnych przepisów, w tym tere-
nów górniczych, a takďe naraďonych na niebezpie-
czeĉstwo powodzi oraz zagroďeĉ osuwania mas 
ziemnych, poniewaď ww. tereny lub obiekty nie 
wystćpują na obszarach objćtych planem.  

§ 13. Na obszarze objćtym planem nie okreċla 
sić sposobu i terminu tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i uďytkowania terenów.  

Rozdział III 

Ustalenia szczegółowe dla terenów w liniach 
rozgraniczających  

§ 14. 1. Dla terenów wyznaczonych na rysunku 
planu liniami rozgraniczającymi i oznaczonych 
symbolami od 1 MN do 3 MN ustala sić:  
1)  przeznaczenie podstawowe − zabudowa miesz-

kaniowa jednorodzinna;  
2)  przeznaczenie uzupełniające:  

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

technicznej,  
c)  zieleĉ towarzysząca,  
d)  drogi wewnćtrzne;  

3)  dopuszcza sić:  
a)  w budynkach mieszkalnych usługi wbudo-

wane z zakresu, o którym mowa § 4 ust. 1 
pkt 9,  

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

obowiązują nastćpujące ustalenia:  
1)  w zakresie parametrów i wskačników kształtowa-

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

wierzchni działki nie moďe przekroczyć 25%,  
b)  powierzchnia terenu biologicznie czynna 

powinna zajmować co najmniej 60% po-
wierzchni działki,  

c)  liczba kondygnacji nadziemnych budynków 
mieszkalnych nie moďe przekraczać dwóch, 
w tym uďytkowe poddasze,  

d)  wysokoċć budynków nie moďe przekraczać  
9 m,  

e)  dachy symetryczne, dwuspadowe lub dwu-
spadowe z naczółkami o nachyleniu połaci 
38°−45°, kryte dachówką ceramiczną 
w kolorze ceglastym,  

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

g)  budynki gospodarcze i wolno stojące garaďe 
mogą być wyłącznie parterowe i winny mieć 

formć dachu odpowiadającą formie dachu 
budynku mieszkalnego,  

h)  naleďy zapewnić stanowiska postojowe na 
kaďdej działce zgodnie ze wskačnikami: 
1 stanowisko na jedno mieszkanie oraz 
1 stanowisko na 40 m2 p. u. usług;  

2)  w zakresie szczegółowych zasad i warunków 
scalania i podziału nieruchomoċci:  
a)  dopuszcza sić podział nieruchomoċci pod 

warunkiem zapewnienia do działek budow-
lanych dostćpu do drogi publicznej 
w postaci ciągu pieszo-jezdnego o szeroko-
ċci nie mniejszej niď 5 m,  

b)  powierzchnia działek nie moďe być mniejsza 
niď 1000 m2 ,  

c)  szerokoċć frontu działek co najmniej 20 m,  
d)  dopuszcza sić zmniejszenie minimalnej po-

wierzchni, o której mowa w lit. b, o nie wić-
cej niď 5%,  

e)  kąt połoďenia granic działek w stosunku do 
pasa drogowego powinien zawierać sić 
w przedziale od 80° do 90°;  

3)  w zakresie linii zabudowy − nieprzekraczalne 
linie zabudowy w odległoċci 5 m od linii roz-
graniczających dróg wewnćtrznych 1 KDW – 
3 KDW.  

§ 15. 1. Dla terenu wyznaczonego na rysunku 
planu liniami rozgraniczającymi i oznaczonego 
symbolem 1 MN/U ustala sić:  
1)  przeznaczenie podstawowe:  

a)  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,  
b)  zabudowa usługowa z zakresu, o którym 

mowa w § 4 ust. 1 pkt 9;  
2)  przeznaczenie uzupełniające:  

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

technicznej,  
c)  zieleĉ towarzysząca;  

3)  dopuszcza sić urządzenia sportowo-rekreacyjne.  
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-

wiązują nastćpujące ustalenia:  
1)  w zakresie parametrów i wskačników kształtowa-

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

wierzchni działki nie moďe przekroczyć 50%,  
b)  co najmniej 30% powierzchni działki naleďy 

urządzić jako powierzchnić terenu biologicz-
nie czynnego,  

c)  liczba kondygnacji nadziemnych budynków 
mieszkalnych nie moďe przekraczać dwóch, 
w tym uďytkowe poddasze,  

d)  wysokoċć budynków mierzona od poziomu 
terenu do najwyďszego punktu dachu nie 
moďe przekraczać 9 m,  

e)  dachy symetryczne, dwuspadowe lub dwu-
spadowe z naczółkami o nachyleniu połaci 
38°−45°, kryte dachówką ceramiczną 
w kolorze ceglastym,  

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

g)  budynki gospodarcze i wolno stojące garaďe 
mogą być wyłącznie parterowe i winny mieć 
formć dachu odpowiadającą formie dachu 
budynku mieszkalnego,  
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h)  naleďy zapewnić stanowiska postojowe na 
kaďdej działce zgodnie ze wskačnikami: 
1 stanowisko na jedno mieszkanie oraz 
1 stanowisko na 40 m2 p. u. usług;  

2)  w zakresie szczegółowych zasad i warunków 
scalania i podziału nieruchomoċci − nie do-
puszcza sić wtórnego podziału nieruchomoċci;  

3)  w zakresie linii zabudowy − nieprzekraczalne 
lnie zabudowy w odległoċciach:  
a)  6 m od linii rozgraniczającej ul. Sikorskiego,  
b)  5 m od linii rozgraniczającej 3 KDW.  

§ 16. 1. Dla terenu wyznaczonego na rysunku 
planu liniami rozgraniczającymi i oznaczonego 
symbolem 1 R ustala sić:  
1)  przeznaczenie podstawowe − tereny rolnicze;  
2)  dopuszcza sić:  

a)  zadrzewienia i zakrzaczenia,  
b)  obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury 

technicznej.  

§ 17. 1. Dla terenów wyznaczonych na rysunku 
planu liniami rozgraniczającymi i oznaczonych 
symbolami od 1 KDW do 3KDW ustala sić:  
1)  przeznaczenie podstawowe − drogi wewnćtrz-

ne;  

2)  przeznaczenie uzupełniające:  
a)  zieleĉ towarzysząca,  
b)  obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury 

technicznej.  

Rozdział IV 

Przepisy końcowe  

§ 18. 1. Ustala sić stawkć procentową, o której 
mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca  
2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym:  
1)  w wysokoċci 30% dla terenów oznaczonych 

symbolami MN i MN/U;  
2)  w wysokoċci 0% dla pozostałych terenów.  

§ 19. Wykonanie uchwały powierza sić Burmi-
strzowi Ċrody Ċląskiej.  

§ 20. Uchwała wchodzi w ďycie po upływie  
30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym 
Województwa Dolnoċląskiego.  
 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej: 
Zbigniew Sozański 
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Załącznik nr 1 do uchwały nr XLIII/ 
/365/10 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej 
z dnia 31 marca 2010 r. 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr XLIII/ 
/365/10 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej 
z dnia 31 marca 2010 r. 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE W SPRAWIE UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO 

PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ŚRODA ŚLĄSKA  

Lista nieuwzglćdnionych uwag  
NIE WNIESIONO UWAG  
 

Załącznik nr 3 do uchwały nr XLIII/ 
/365/10 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej 
z dnia 31 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 
Ċroda Ċląska nie wystąpią inwestycje stanowiące zadania własne gminy. 
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UCHWAŁA NR LXI/322/2010 
 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH 

 z dnia 28 kwietnia 2010 r. 

zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Świebodzicach w sprawie ustalenia granic i numerów obwodów 
oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 

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, póčn. zm.),  
art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordy-
nacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów 
i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, 
poz. 1547, z póčn. zm.) oraz art. 22 ust. 1 ustawy 
z dnia 27 wrzeċnia 1990 r. o wyborze Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U . z 2000 r. Nr 47, 
poz. 544, z póčn. zm.) uchwala sić, co nastćpuje: 

§ 1. W uchwale nr XXVII/465/00 Rady Miejskiej 
w Ċwiebodzicach z dnia 10 sierpnia 2000 r.  
w sprawie ustalenia granic i numerów obwodów 
oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 
załącznik otrzymuje brzmienie okreċlone w załącz-
niku do niniejszej uchwały.  

§ 2. 1. Uchwałć niniejszą ogłasza sić w Dzien-
niku Urzćdowym Województwa Dolnoċląskiego 

i podaje sić wyborcom do publicznej wiadomoċci 
poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeĉ roz-
mieszczonych na terenie Gminy i w siedzibie 
Urzćdu Miejskiego ul. Rynek 1 i ul. Stefana Ďerom-
skiego 27.  

2. Po jednym egzemplarzu uchwały przekazuje 
sić:  
1)  Wojewodzie Dolnoċląskiemu,  
2)  Komisarzowi Wyborczemu.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza sić Burmi-
strzowi Miasta Ċwiebodzice  

§ 4. Uchwała wchodzi w ďycie z dniem podjć-
cia.  
 
 

Przewodnicząca Rady Miejskiej: 
Elżbieta Horodecka 

  


