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UCHWAŁA NR XL/353/10 
 RADY MIEJSKIEJ STRZELINA 

 z dnia 30 marca 2010 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości 
SZCZAWIN (dz. 232/1 A.M. 1) 

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 zm.), 
art. 3 ust. 1, art. 15 ust. 2 pkt 12, art. 20 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80,  
poz. 717 ze zm.), w związku z uchwałą nr XXII/191/ 
/08 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 26 sierpnia  
2008 r. o przystąpieniu do sporządzania miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
części miejscowości SZCZAWIN (dz. 232/1 A.M. 1) 
oraz po stwierdzeniu zgodności ze „Studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego miasta i gminy Strzelin” przyjętym 
przez Radę Miejską Strzelina uchwałą nr XIV/ 
/174/2000 z dnia 2 lutego 2000 r., Rada Miejska 
Strzelina uchwala, co następuje: 

Rozdział 1 

§ 1. 1.  Uchwala się miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego dla części miejscowości 
SZCZAWIN (dz. 232/1 A.M. 1), zwany dalej planem.  

2.  Integralną częścią planu jest rysunek planu 
w skali 1 : 1000 stanowiący załącznik nr 1 do 
uchwały.  

3.  Załącznikami do niniejszej uchwały są:  
1)  Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 

wniesionych do projektu planu stanowiące za-
łącznik nr 2 do uchwały.  

2)  Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisa-
nych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktu-
ry technicznej, które należą do zadań własnych 
gminy oraz o zasadach ich finansowania, zgod-
nie z przepisami o finansach publicznych, sta-
nowiące załącznik nr 3 do uchwały.  

§ 2. 1.  Plan obejmuje obszar w granicach  
dz. 232/1 położonej w zachodniej części wsi 
Szczawin.  

2.  Granicę obszaru objętego planem określo-
no na rysunku planu skali 1:1000 stanowiącym 
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.  

§ 3. 1.  Obowiązującymi ustaleniami planu są 
następujące oznaczenia graficzne rysunku planu:  
1)  Granice obszaru objętego planem.  
2)  Linie rozgraniczające tereny o różnym przezna-

czeniu (funkcjach) lub różnych zasadach zago-
spodarowania, wraz z oznaczeniami określają-
cymi podstawowe przeznaczenie terenów.  

3)  Nieprzekraczalne linie zabudowy.  
2.  Pozostałe oznaczenia graficzne rysunku 

planu nie stanowią obowiązujących ustaleń planu, 
mają znaczenie informacyjne.  

3.  Zmiana nazw własnych oznaczonych 
w niniejszej uchwale kursywą nie powoduje dezak-
tualizacji ustaleń planu.  

§ 4. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 
1)  terenie − należy przez to rozumieć obszar wy-

znaczony na rysunku planu liniami rozgrani-
czającymi, oznaczony symbolem określającym 
przeznaczenie podstawowe,  

2)  przepisach odrębnych − należy przez to rozu-
mieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonaw-
czymi,  

3)  przeznaczeniu podstawowym lub funkcji pod-
stawowej − należy przez to rozumieć takie 
przeznaczenie lub funkcję, która przeważa  
tj. zajmuje powyżej 50% powierzchni terenu 
wydzielonego liniami rozgraniczającymi; 
w przypadku ustalenia więcej niż jednej kate-
gorii przeznaczenia podstawowego, każda 
z tych kategorii może stanowić wyłączne prze-
znaczenie terenu lub poszczególnych nieru-
chomości położonych w granicach terenu,  

4)  przeznaczeniu uzupełniającym lub funkcji 
uzupełniającej − należy przez to rozumieć ro-
dzaje przeznaczenia lub funkcję inną niż pod-
stawowa, która uzupełnia lub wzbogaca prze-
znaczenie lub funkcję podstawową, jednocze-
śnie nie kolidując z nią lub nie wykluczając 
możliwości zagospodarowania terenu w spo-
sób określony przeznaczeniem podstawowym,  

5)  liniach rozgraniczających − należy przez to ro-
zumieć linie rozdzielające tereny o różnym 
przeznaczeniu (funkcji) lub różnych zasadach 
zagospodarowania,  

6)  nieprzekraczalnych liniach zabudowy − należy 
przez to rozumieć linie wyznaczające dopusz-
czalne zbliżenie ściany frontowej budynku do 
wskazanej linii rozgraniczającej danego tere-
nu, okapy i gzymsy mogą pomniejszyć tę od-
ległość o nie więcej niż 0,5 m, a balkony, gale-
rie, werandy, wykusze, zadaszenia wejściowe, 
tarasy lub schody zewnętrzne o nie więcej niż 
1,0 m. Na terenach dla których nie zostały 
określone linie zabudowy należy stosować 
ogólne zasady lokalizacji obiektów określone 
w przepisach odrębnych,  

7)  wskaźniku powierzchni zabudowy – należy 
przez to rozumieć stosunek powierzchni zabu-
dowy budynków na działce do powierzchni 
działki lub terenu przeznaczonego pod inwe-
stycję. Powierzchnię zabudowy budynku wy-
znacza rzut poziomy krawędzi budynku na 
powierzchnię terenu. Do powierzchni zabu-
dowy nie wlicza się powierzchni obiektów bu-
dowlanych ani ich części nie wystających po-
nad powierzchnię terenu oraz powierzchni 
elementów takich jak: schody zewnętrzne, 
rampy zewnętrzne, daszki, markizy,  

8)  drogach wewnętrznych – należy rozumieć 
drogi i dojazdy nie będące drogami publicz-
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nymi, obsługujące teren zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej, o charakterze dróg 
osiedlowych, wydzielane przez właściciela 
i utrzymywane przez zarządzającego terenem 
zgodnie z wymogami przepisów odrębnych,  

9)  infrastrukturze technicznej – należy przez to 
rozumieć ogół podziemnych i nadziemnych 
urządzeń liniowych i kubaturowych służących 
zaopatrzeniu w wodę, odprowadzeniu ścieków 
i wód opadowych, zaopatrzeniu w energię 
elektryczną, gaz i ciepło, telekomunikacji,  

10)  urządzeniach towarzyszących − należy przez to 
rozumieć obiekty technicznego wyposażenia, 
dojazdy i dojścia, parkingi i garaże, budynki 
gospodarcze, wiaty i zadaszenia, małą archi-
tekturę, oczka wodne o charakterze rekreacyj-
nym lub ozdobnym oraz inne urządzenia peł-
niące służebną rolę wobec funkcji określonych 
w przeznaczeniu podstawowym lub uzupełnia-
jącym.  

Rozdział 2 

Ustalenia ogólne  

§ 5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:  
Ustala się następujące warunki realizowania inwe-
stycji w zakresie archeologicznej ochrony konser-
watorskiej terenów: 
1)  wszelkie zamierzenia inwestycyjne związane 

z wykonywaniem robót ziemnych wymagają pi-
semnego powiadomienia właściwej służby 
ochrony konserwatorskiej o terminie ich rozpo-
częcia i zakończenia z co najmniej 7-dniowym 
wyprzedzeniem,  

2)  w przypadku dokonania znalezisk archeologicz-
nych wymagane jest podjęcie ratowniczych 
prac wykopaliskowych, za zezwoleniem Dolno-
śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabyt-
ków i na warunkach określonych w przepisach 
odrębnych,  

3)  bez powiadomienia właściwej służby ochrony 
konserwatorskiej dopuszcza się jedynie prowa-
dzenie prac porządkowych, nie wnikających 
wgłąb gruntu oraz prac rolniczych.  

§ 6. Szczególne warunki zagospodarowania 
terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu  
Napowietrzne linie elektroenergetyczne: 
1)  W strefie ochronnej linii elektroenergetycznej, 

w odległości do 5 m od osi napowietrznej linii 
elektroenergetycznej średniego napięcia ustala 
się zakaz lokalizacji obiektów z pomieszczeniami 
przeznaczonymi na stały pobyt ludzi, lokalizacja 
innych wymaga uzgodnienia z zarządcą sieci.  

2)  W przypadku likwidacji, przełożeniu lub ska-
blowaniu napowietrznej linii elektroenergetycz-
nej średniego napięcia SN 20 kV dopuszcza się 
możliwość zagospodarowania terenu położo-
nego w zasięgu strefy ochronnej zgodnie 
z przeznaczeniem podstawowym terenu.  

§ 7. Zasady modernizacji, rozbudowy 
i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej  

1.  Komunikacja:  
1)  Dopuszcza się etapowanie budowy projektowa-

nych odcinków dróg oraz modernizacji lub roz-

budowy dróg istniejących, w zakresie ich para-
metrów i realizacji poszczególnych odcinków.  

2)  W liniach rozgraniczających dróg dopuszcza się 
prowadzenie sieci infrastruktury technicznej po 
uzgodnieniu z zarządcą drogi oraz na warun-
kach określonych w przepisach odrębnych.  

3)  Jeżeli wydzielona działka budowlana graniczy 
z drogami o różnych klasach funkcjonalnych – 
włączenie komunikacyjne należy wykonywać 
z drogi o niższej klasie funkcjonalnej, chyba że 
inne rozwiązanie zostanie uzgodnione z zarząd-
cą drogi.  

4)  Realizacja nowych oraz przebudowa istnieją-
cych włączeń komunikacyjnych z terenów prze-
znaczonych pod zabudowę wymaga uzgodnie-
nia z zarządcą drogi.  

5)  Przy wzroście natężenia ruchu po zmianach 
przeznaczenia terenów włączenia wewnętrz-
nych układów komunikacyjnych do dróg pu-
blicznych wymagać będą ich przebudowy na 
warunkach określonych przez zarządcę drogi 
oraz zgodnie z wymogami przepisów odręb-
nych.  

6)  Zagospodarowanie terenów w rejonie skrzyżo-
wań dróg, a w szczególności ogrodzenia 
i nasadzenia zieleni nie mogą powodować 
ograniczenia widoczności i pogarszać parame-
trów trójkątów widoczności wyznaczanych 
zgodnie z obowiązującymi przepisami odręb-
nymi.  

7)  Ustala się obowiązek zapewnienia odpowied-
niej liczby miejsc postojowych (parkingowych) 
w ilości nie mniejszej niż:  
a)  1 stanowisko postojowe na 1 mieszkanie 

w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej.  
b)  dodatkowe minimum 1 stanowisko postojo-

we na każde rozpoczęte 25 m2 powierzchni 
użytkowej towarzyszącej funkcji usługowej, 
lecz nie mniej niż 2 stanowiska na obiekt 
usługowy.  

8)  Warunek dotyczący stanowiska postojowego 
przypadającego na mieszkanie ten uznaje się za 
spełniony w przypadku lokalizacji na terenie 
działki garażu wolno stojącego lub wbudowa-
nego.  

2.  Infrastruktura techniczna − zasady ogólne:  
1)  Dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury 

technicznej w liniach rozgraniczających terenów 
o innych funkcjach na warunkach określonych 
w przepisach odrębnych.  

2)  Dopuszcza się możliwość realizacji urządzeń 
infrastruktury technicznej jako towarzyszących 
inwestycjom na terenach własnych inwestorów.  

3.  Zaopatrzenie w wodę:  
1)  Zaopatrzenie w wodę z wiejskiej sieci wodocią-

gowej wsi Szczawin.  
2)  Przyłącza wodociągowe wpięte do rozdzielczej 

sieci wodociągowej zgodnie z przepisami od-
rębnymi i na warunkach uzgodnionych z za-
rządcą sieci.  

4.  Kanalizacja sanitarna:  
1)  Odprowadzenie ścieków bytowych systemem 

grawitacyjno-tłocznym kanalizacji sanitarnej do 
oczyszczalni ścieków.  

2)  Do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej do-
puszcza się stosowanie bezodpływowych zbior-
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ników na nieczystości płynne (szamb) lub in-
nych indywidualnych rozwiązań w zakresie 
oczyszczania ścieków pod warunkiem spełnie-
nia wymagań przepisów odrębnych.  

5.  Kanalizacja deszczowa:  
1)  Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych 

z połaci dachowych i nawierzchni utwardzonych 
w granicach poszczególnych działek powierzch-
niowo, z zastosowaniem studni chłonnych, 
zbiorników retencyjno-odparowujących lub do 
kanalizacji deszczowej.  

2)  Tereny, na których może dojść do zanieczysz-
czenia substancjami ropopochodnymi lub che-
micznymi należy utwardzić i skanalizować; za-
nieczyszczenia winny być zneutralizowane na 
terenie inwestora przed ich odprowadzeniem 
do kanalizacji deszczowej.  

3)  Ustala się zakaz odprowadzania wód opado-
wych do rowów odwadniających drogi publicz-
ne.  

6.  Elektroenergetyka:  
1)  Przez obszar objęty planem przebiega napo-

wietrzna linia elektroenergetyczna 20 kV L-418.  
2)  Zasilanie odbiorców elektroenergetyczną ka-

blową siecią niskiego napięcia.  
3)  Zaleca się docelowo skablowanie lub przełoże-

nie napowietrznych odcinków sieci elektroener-
getycznej przebiegających przez tereny prze-
znaczone na cele inwestycyjne.  

4)  Dopuszcza się w miarę potrzeb lokalizację stacji 
transformatorowych sytuowanych na terenach 
własnych inwestorów.  

7.  Zaopatrzenie w gaz:  
1)  Dostawa gazu z rozdzielczej sieci gazowej, przy-

łączanie obiektów na zasadach określonych 
w Prawie Energetycznym, po spełnieniu warun-
ków technicznych i ekonomicznych przyłącze-
nia.  

2)  Rozdzielczą sieć gazową należy prowadzić 
w liniach rozgraniczających dróg (w chodni-
kach, poboczach i pasach zieleni) zgodnie  
z przepisami odrębnymi.  

3)  Dopuszcza się stosowanie indywidualnych 
zbiorników zaopatrzenia w gaz płynny, lokaliza-
cja zbiorników i związanych z nimi instalacji 
zgodnie z wymogami przepisów odrębnych.  

8.  Zaopatrzenie w ciepło:  
Zaopatrzenie z indywidualnych źródeł zaopatrzenia 
w ciepło niepowodujących ponadnormatywnego 
zanieczyszczenia powietrza, w tym z odnawialnych 
źródeł energii. 

9.  Telekomunikacja:  
1)  Dostęp do usług telekomunikacyjnych kablową 

lub radiową siecią telekomunikacyjną.  
2)  Rozwój sieci telekomunikacyjnej wynikający 

z kolejności rozbudowy obszarów planowanej 
zabudowy będzie następował staraniem i na 
koszt operatora sieci.  

10.  Usuwanie odpadów komunalnych:  
Obowiązują zasady usuwania i utylizacji od-

padów określone w przepisach odrębnych i gmin-
nych. 

11.  Melioracje:  
1)  W przypadku naruszenia i uszkodzenia sieci 

drenarskiej należy natychmiast powiadomić 
Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wod-

nych oraz dokonać naprawy układu drenażo-
wego pod nadzorem specjalisty ds. melioracji.  

2)  Przebudowa układu melioracyjnego (sieci dre-
narskiej i rowów melioracyjnych) wymaga 
uzgodnienia z zarządcą urządzeń i rowów.  

§ 8. Sposób i termin tymczasowego zagospo-
darowania, urządzania i użytkowania terenów  
Nie ustala się szczególnych warunków i terminów 
zagospodarowania, urządzania i zagospodarowa-
nia terenów. 

Rozdział 3 

Ustalenia szczegółowe  

§ 9. 01, 02 MN − zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna, z urządzeniami i zagospodarowa-
niem towarzyszącym.  

1.  Przeznaczenie podstawowe:  
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno 
stojąca lub bliźniacza. 

2.  Przeznaczenie uzupełniające:  
1)  Usługi nieprzekraczające 30 % powierzchni cał-

kowitej budynku mieszkalnego; usługi mogą 
być lokalizowane w adaptowanych pomiesz-
czeniach budynku mieszkalnego, w pomiesz-
czeniach dobudowanych lub w obiektach wolno 
stojących.  

2)  Sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.  
3)  Drogi wewnętrzne.  

3.  Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego:  
1)  Ustala się zakaz lokalizacji konstrukcji wieżo-

wych związanych z urządzeniami przekaźniko-
wymi telekomunikacji.  

2)  Ustala się zakaz budowy od strony dróg 
i terenów publicznych ogrodzeń wykonanych 
z prefabrykowanych przęseł betonowych; prefe-
ruje się ogrodzenia wykonane z naturalnych 
materiałów miejscowych, w szczególności 
z drewna, kamienia naturalnego (granit, łupek).  

4.  Ustalenia w zakresie ochrony środowiska, 
przyrody i krajobrazu kulturowego:  
1)  Działalność prowadzona w ramach funkcji pod-

stawowej lub uzupełniającej nie może powo-
dować ponadnormatywnych obciążeń środowi-
ska uciążliwościami w zakresie hałasu, wibracji, 
emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych, za-
nieczyszczenia wód podziemnych i powierzch-
niowych, promieniowania elektromagnetyczne-
go poza granicami terenu, do którego inwestor 
posiada tytuł prawny.  

2)  Ustala się zakaz lokalizowania obiektów 
i urządzeń związanych ze składowaniem, go-
spodarczym wykorzystaniem i utylizacją odpa-
dów i surowców wtórnych (nie dotyczy odpa-
dów powstających w związku z prowadzoną 
w granicach terenu działalnością).  

3)  Ustala się zakaz odprowadzania nieczyszczo-
nych ścieków do wód powierzchniowych, pod-
ziemnych i do gruntu  

4)  Ustala się jako dopuszczalne poziomy hałasu 
wartości określone w obowiązujących przepi-
sach odrębnych dla zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej.  

5.  Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabyt-
ków oraz dóbr kultury współczesnej:  
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W zakresie ochrony archeologicznej obowiązują 
ustalenia § 5. 

6.  Parametry i wskaźniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu:  
1)  Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy od 

linii rozgraniczających dróg, zgodnie z oznacze-
niami na rysunku planu, w następujących odle-
głościach:  
a)  6 m. od linii rozgraniczającej drogi KDD 1/2,  
b)  6 m. od linii rozgraniczających drogi KDW.  

2)  Wskaźnik powierzchni zabudowy w stosunku do 
powierzchni działki – maksymalnie 0,25.  

3)  Wielkość powierzchni biologicznie czynnej – nie 
mniej niż 60% powierzchni działki.  

4)  Ustala się obowiązek stosowania dachów dwu-
spadowych lub wielospadowych o symetrycz-
nym układzie połaci dachowych i o spadkach 
głównych połaci dachowych od 35° do 45°.  

5)  Ustala się zakaz stosowania dachów o poła-
ciach mijających się w pionie i w poziomie na 
wysokości kalenicy.  

6)  Dopuszcza się następujące rodzaje pokrycia 
dachów: dachówka ceramiczna, cementowa, 
materiały dachówkopodobne, łupek, gont lub 
inne rodzaje pokrycia, z wyłączeniem trapezo-
wych lub falistych blach ocynkowanych i płyt 
z tworzyw sztucznych.  

7)  Ustala się następującą kolorystykę pokryć da-
chowych: kolor ceglasty, brązowy lub grafito-
wy.  

8)  Wysokość zabudowy nie może przekroczyć 12 
m od poziomu terenu do kalenicy, lecz nie wię-
cej niż 3 kondygnacje nadziemne.  

7.  Szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomości:  
1)  Oznaczone na rysunku planu proponowane 

podziały geodezyjne nie są obowiązujące.  
2)  Minimalna powierzchnia nowo wydzielanych 

działek przeznaczonych pod zabudowę wynosi 
nie mniej niż:  
a)  w zabudowie wolno stojącej = 800 m2,  
b)  w zabudowie bliźniaczej = 400 m2.  

3)  Minimalne szerokości frontów działek nowo 
wydzielanych działek przeznaczonych pod za-
budowę:  
a)  w zabudowie wolno stojącej = 20 m,  
b)  w zabudowie bliźniaczej = 16 m.  

4)  Dopuszcza się wydzielanie niezbędnych działek 
na cele infrastruktury technicznej związanej 
z zabudową np. stacji transformatorowej, prze-
pompowni itp. o parametrach mniejszych niż 
określone w pkt. 2 i 3; lokalizację i wielkość wy-
dzielonego terenu należy uzgodnić z operato-
rem sieci.  

5)  Kąt położenia granic działek w stosunku do 
pasa drogowego – nie ustala się.  

6)  Do pojedynczych działek wydzielanych w tzw. 
drugiej linii zabudowy należy wydzielić dojazd 
pieszo-jezdny o szerokości min. 5 m. (w liniach 
podziału geodezyjnego).  

7)  Do więcej niż 2 działek wydzielanych w głębi 
terenu należy wydzielić dojazd drogą we-
wnętrzną o szerokości w liniach podziału geo-
dezyjnego nie mniej niż 8 m.  

8)  Wydzielane w wyniku podziałów wewnętrzne 
drogi dojazdowe winny spełniać warunki okre-

ślone w obowiązujących przepisach odrębnych, 
w szczególności w przepisach w zakresie bez-
pieczeństwa przeciwpożarowego.  

§ 10. TIk – teren infrastruktury technicznej − 
przepompownia ścieków, z urządzeniami i zago-
spodarowaniem towarzyszącym.  

1.  Przeznaczenie uzupełniające:  
Napowietrzne i podziemne sieci infrastruktury 
technicznej oraz związane z nimi urządzenia. 

2.  Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabyt-
ków oraz dóbr kultury współczesnej:  
W zakresie ochrony archeologicznej obowiązują 
ustalenia § 5 ust. 4. 

§ 11. KDD 1/2 – droga/ulica publiczna klasy do-
jazdowej, z urządzeniami towarzyszącymi.  

1.  Przeznaczenie uzupełniające:  
1)  Podziemne sieci infrastruktury technicznej reali-

zowane wyłącznie za zgodą zarządcy drogi 
i zgodnie w wymaganiami przepisów odręb-
nych.  

2)  Zieleń urządzona.  
2.  Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-

strzennego oraz wymagania wynikające z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych:  
1)  Ustala się zakaz lokalizacji trwałych i tymczaso-

wych obiektów usługowych (kioski, pawilony 
itp.).  

2)  Ustala się zakaz lokalizacji nośników reklamo-
wych.  

§ 12. KDW – droga wewnętrzna, z urządze-
niami towarzyszącymi.  

1.  Przeznaczenie dopuszczalne:  
1)  Podziemne sieci infrastruktury technicznej reali-

zowane za zgodą właściciela terenu oraz zarzą-
dzających poszczególnymi sieciami i zgodnie 
w wymaganiami przepisów odrębnych.  

2)  Zieleń urządzona.  
2.  Parametry i wskaźniki kształtowania zabu-

dowy oraz zagospodarowania terenu:  
1)  Szerokość w liniach rozgraniczających mini-

mum 8 m.  
2)  Minimalna szerokość nawierzchni utwardzonej 

= 3,5 m.  

§ 13. W granicach obszaru objętego planem 
nie występują: tereny lub obiekty podlegające 
ochronie, ustalone na podstawie odrębnych prze-
pisów (w tym tereny górnicze, a także narażone na 
niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożone osu-
waniem się mas ziemnych, obszary rehabilitacji 
istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej, 
obszary wymagające przekształceń lub rekultywa-
cji, tereny przeznaczone pod budowę obiektów 
handlowych, o których mowa w art. 10 ust. 2  
pkt 8 ustawy z dnia 23 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, tereny służące 
organizacji imprez masowych oraz granice pomni-
ków zagłady wraz ze strefami ochronnymi, okre-
ślone na podstawie ustawy z dnia 7 maja 1999 r. 
o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów 
zagłady.  

Rozdział 4 

Ustalenia końcowe  

§ 14. Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12 i w związku 
z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospoda-
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rowaniu przestrzennym ustala się stawki służące 
naliczaniu jednorazowej opłaty od wzrostu warto-
ści nieruchomości:  
Dla terenów przeznaczonych na cele rozbudowy 
układu komunikacyjnego (KDD 1/2) oraz infrastruk-
tury technicznej (TIk) − w wysokości 0%. 
Dla pozostałych terenów − w wysokości 5%. 

§ 15. Wykonanie niniejszej uchwały powierza 
się Burmistrzowi Miasta i Gminy Strzelin.  

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

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej: 
Zdzisław Rataj 
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Załącznik nr 1 do uchwały nr XL/ 
/353/10 Rady Miejskiej Strzelina  
z dnia 30 marca 2010 r. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 2 do uchwały nr XL/ 
/353/10 Rady Miejskiej Strzelina  
z dnia 30 marca 2010 r. 

 
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości SZCZAWIN (dz. 232/1 A.M. 1) podczas 
wyłożenia do publicznego wglądu  

Ze względu na brak uwag wniesionych do projektu planu podczas wyłożenia do publicznego wglą-
du Rada Miejska Strzelina nie dokonuje rozstrzygnięć wynikających z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717, 
z późniejszymi zmianami).  
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Załącznik nr 3 do uchwały nr XL/ 
/353/10 Rady Miejskiej Strzelina  
z dnia 30 marca 2010 r. 

 
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzen-

nego dla części miejscowości SZCZAWIN (dz. 232/1 A.M. 1) inwestycji z zakresu infrastruktury technicz- 
nej,  które  należą  do  zadań  własnych  gminy,  oraz  zasadach  ich finansowania, zgodnie z przepisami 

o finansach publicznych  

§ 1. Zgodnie z ustaleniami planu zawartymi w treści uchwały ustala się realizację inwestycji z zakre-
su infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy polegających na budowie pompowni 
ścieków i sieci kanalizacyjnej.  

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

2.  Ustala się możliwość wykorzystania innych źródeł finansowania niewymienionych w ust. 1, 
w tym również finansowania inwestycji ze środków prywatnych.  

§ 3. Wykonanie finansowania inwestycji powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Strzelin.  
135 3 
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UCHWAŁA NR XL/355/10 
 RADY MIEJSKIEJ STRZELINA 

 z dnia 30 marca 2010 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości 
Karszówek 

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) i art. 20 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  
z 2003 r. Nr 80, poz.717, ze zmianami) po stwier-
dzeniu zgodności ustaleń niniejszej uchwały ze 
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospoda-
rowania Przestrzennego oraz w związku z uchwałą 
nr XIV/106/07 Rady Miejskiej Strzelina z dnia  
30 października 2007 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego dla miejscowości Karszówek, 
Rada Miejska Strzelina uchwala, co następuje: 

§ 1. 1.  Uchwala się miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego dla miejscowości Kar-
szówek zwany dalej planem.  

2.  Załącznikami do niniejszej uchwały są:  
a)  Rysunek planu, będący integralną częścią 

uchwały w skali 1 : 2000, stanowiący załącznik  
nr 1 do niniejszej uchwały.  

b)  Rysunek planu, będący integralną częścią 
uchwały w skali 1 : 2000, stanowiący załącznik  
nr 2 do niniejszej uchwały.  

c)  Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nie-
uwzględnionych uwag wniesionych do projektu 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego, stanowi załącznik nr 3 do niniejszej 
uchwały.  

d)  Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych 
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które należą do zadań własnych 
gminy oraz o zasadach ich finansowania, zgod-
nie z przepisami o finansach publicznych, sta-
nowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.  

Rozdział 1 

Ustalenia ogólne  

§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:  
1)  Planie – należy przez to rozumieć ustalenia 

zawarte w niniejszej uchwale wraz załączni-
kami.  

2)  Przepisach szczególnych i odrębnych – należy 
przez to rozumieć przepisy ustaw wraz 
z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia w 
dysponowaniu terenem, wynikające z prawo-
mocnych decyzji administracyjnych.  

3)  Linii rozgraniczającej – należy przez to rozu-
mieć linię rozdzielającą tereny o różnym spo-
sobie użytkowania (funkcji) lub różnym spo-
sobie zagospodarowania terenu.  

4)  Nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy 
przez to rozumieć linię ograniczającą obszar, 
na którym dopuszcza się wznoszenie budyn-
ków oraz budowli naziemne niebędące liniami 
przesyłowymi, sieciami uzbrojenia terenu oraz 
związanymi z nimi urządzeniami.  


