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UCHWAŁA RADY GMINY KŁODZKO 
NR 295/V/2009 

z dnia 9 czerwca 2009 r. 

wprowadzająca zmiany do uchwały nr 278/V/2009 Rady Gminy Kłodzko 
z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego 
wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom 
dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obli-
czania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe 
i doraźnych zastępstw oraz innych świadczeń wynikających ze 
stosunku pracy nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę  
 Kłodzko 

Na podstawie art. 30 ust. 6 i art. 54 ust. 3 i ust. 7 ustawy z dnia 
26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, 
ze zm.) oraz w związku z 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, 
ze zm.) Rada Gminy Kłodzko uchwala: 

 
 

§ 1 

Treść § 5 uchwały nr 278/V/2009 Rady Gminy 
Kłodzko z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie ustale-
nia regulaminu określającego wysokość stawek i 
szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom 
dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szcze-
gółowe warunki obliczania i wypłacania wynagro-
dzenia za godziny ponadwymiarowe i doraźnych 
zastćpstw oraz innych świadczeń wynikających  ze 
stosunku pracy nauczycieli w szkołach prowadzo-
nych przez Gminć Kłodzko otrzymuje brzmienie: 
„Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogło-
szenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa 
Dolnośląskiego, z mocą od 1 stycznia 2009 r.” 

§ 2 

Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają 
zmianie. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza sić Wójtowi Gminy. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogło-
szenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa 
Dolnośląskiego, z mocą od 1 stycznia 2009 r. 
 
 
 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
WIESŁAW MRZYGŁÓD 
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UCHWAŁA RADY GMINY KOBIERZYCE 
NR XXXII/382/09 

z dnia 30 marca 2009 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru położonego przy ul. Głównej i Parkowej 

w południowo-wschodniej części wsi Ślęza 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samo-
rządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. 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), w związku 
z uchwałą nr V/38/07 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 26 stycznia 2007 r. 
oraz po stwierdzeniu zgodności ze „Zmianą Studium Uwarunkowań 
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kobierzyce, za-
twierdzonego uchwałą nr VII/70/07 z dnia 20 marca 2007 r. Rada Gminy 
Kobierzyce uchwala, co nastćpuje: 
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§ 1 

Uchwala sić zmianć miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego obszaru położonego 
przy ul. Głównej i Parkowej w południowo-
wschodniej czćści wsi Ślćza. 

§ 2 

1. Integralną czćścią uchwały jest rysunek planu w 
skali 1:1000, stanowiący załącznik nr 1 do ni-
niejszej uchwały. 

2. Załącznikami do niniejszej uchwały są: 
1) rozstrzygnićcie o sposobie rozpatrzenia 

uwag wniesionych do projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego – 
załącznik nr 2, 

2) rozstrzygnićcie o sposobie realizacji zapisa-
nych w planie inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej, które należą do zadań wła-
snych gminy, oraz o zasadach ich finanso-
wania zgodnie z przepisami o finansach pu-
blicznych – załącznik nr 3. 

§ 3 

1. Nastćpujące oznaczenia graficzne przedstawio-
ne na rysunku planu są obowiązującymi ustale-
niami planu: 
1) granica opracowania, 
2) linie rozgraniczające tereny o różnym prze-

znaczeniu lub zasadach zagospodarowania, 
3) nieprzekraczalne linie zabudowy, 
4) obowiązujące linie zabudowy, 
5) przeznaczenie terenu oznaczone symbolem, 
6) granice stref ochrony konserwatorskiej. 

2. Pozostałe oznaczenia graficzne posiadają zna-
czenie informacyjne, sugerujące określone roz-
wiązania przestrzenne. 

§ 4 

Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa 
o: 
1) planie – należy przez to rozumieć ustalenia do-

tyczące obszaru określonego w § 1 niniejszej 
uchwały, o ile z treści przepisu nie wynika ina-
czej, 

2) rysunku planu – należy przez to rozumieć rysu-
nek planu na mapie w skali 1:1000 stanowiący 
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, 

3) przepisach odrćbnych – należy przez to rozu-
mieć aktualne w momencie realizacji niniejszej 
uchwały przepisy ustaw wraz z aktami wyko-
nawczymi, normy branżowe oraz ograniczenia 
w dysponowaniu terenem wynikające z pra-
womocnych decyzji administracyjnych, a także 
akty prawa miejscowego, 

4) przeznaczeniu podstawowym terenu – jest to 
czćść przeznaczenia terenu, która powinna do-
minować na danym terenie, 

5) przeznaczeniu uzupełniającym terenu – jest to 
czćść przeznaczenia terenu, która uzupełnia lub 
wzbogaca przeznaczenie podstawowe terenu, 

6) nieprzekraczalnej linii zabudowy – jest to linia 
ograniczająca obszar, na którym dopuszcza sić 
wznoszenie budynków oraz określonych w usta-
leniach planu rodzajów budowli naziemnych, 

niebćdącymi liniami przesyłowymi, sieciami 
uzbrojenia terenu oraz związanymi z nimi urzą-
dzeniami; nastćpujące czćści budynków nie 
mogą pomniejszać odległości liczonej od linii 
rozgraniczającej do nieprzekraczalnej linii zabu-
dowy: 
a) schody zewnćtrzne, wejścia do budynków, 

pochylnie i rampy o wićcej niż 1,30 m, 
b) balkony, galerie, tarasy i wykusze o wićcej 

niż 1,0 m, 
c) okapy i gzymsy o wićcej niż 0,8 m, 
d) łączna powierzchnia wysunićtych wzglć-

dem linii zabudowy tarasów, wykuszy, 
gzymsów, galerii i wejść do budynków li-
czona w ich widoku od strony linii zabudo-
wy nie może przekraczać 40% powierzchni 
elewacji, 

  7) terenie – należy przez to rozumieć obszar o 
określonym przeznaczeniu podstawowym, 
ograniczony liniami rozgraniczającymi, ozna-
czony symbolem literowym, o którym mowa 
w §3 ust.1 pkt 2, 

  8) obiekcie handlowo-usługowym – należy przez 
to rozumieć obiekt o funkcji innej niż: wypo-
czynek, obsługa firm i klienta, usługi, finanse, 
gastronomia, kultura, usługi zdrowia i opieki 
społecznej i turystyka; w którym min. jedna 
niepodzielna czćść przeznaczona pod funkcjć 
handlową przekracza 100 m2 powierzchni 
sprzedażowej lub suma wszystkich czćści 
przeznaczonych pod funkcjć handlową prze-
kracza 200 m2 powierzchni sprzedażowej, przy 
czym na jednej kondygnacji budynku nie może 
znajdować sić wićcej niż 100 m2 powierzchni 
sprzedażowy, 

  9) obsłudze firm i klienta – należy przez to rozu-
mieć tereny przeznaczone do lokalizacji biur: 
związanych z obsługą nieruchomości, wynajć-
ciem specjalistów, badaniami; działalnością 
związaną z prowadzeniem interesów: działal-
nością prawniczą, rachunkowością, ksićgowo-
ścią, doradztwem, badaniem rynku i opinii 
publicznej, pośrednictwem, dostarczaniem in-
formacji, sporządzaniem opracowań, reklamą; 
działalnością firm pocztowych i telekomunika-
cyjnych; działalność biur i agencji tury-
stycznych, biur podróży, a także usługi prze-
wodnickie, informacja turystyczna oraz drobne 
usługi rzeczowe np. fotografowanie, poligra-
fia, plakatowanie, urządzanie wystaw, pako-
wanie itp., 

10) handlu detaliczny – należy przez to rozumieć 
tereny przeznaczone pod lokalizacjć obiektów 
związanych ze sprzedażą detaliczną towarów z 
wyłączeniem sprzedaży detalicznej paliw do 
pojazdów mechanicznych, a także naprawą ar-
tykułów przeznaczenia osobistego i użytku 
domowego oraz usługi drobne np. pojedyncze 
gabinety lekarskie i kosmetyczne, fryzjerstwo, 
poprawa kondycji fizycznej, pralnie, szewc, 
wypożyczalnie kaset video itp.,  

11) finansach – należy przez to rozumieć tereny 
przeznaczone pod lokalizacjć obiektów zwią-
zanych z pośrednictwem finansowym – dzia-
łalność banków, domów maklerskich, instytu-
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cji zajmujących sić obsługą finansową np. w 
formie leasingu czy obsługi sprzedaży ratalnej, 
a także instytucji związanymi z ubezpiecze-
niami i funduszami emerytalno-rentowymi 
itp., 

12) turystyce – należy przez to rozumieć tereny 
przeznaczone pod działalność obiektów i ze-
społów turystycznych, hoteli, moteli, domów 
wycieczkowych, schronisk młodzieżowych, 
campingów, 

13) usługach publicznych – należy przez to rozu-
mieć tereny przeznaczone pod lokalizacjć bu-
dynków użyteczności publicznej, szczególnie z 
zakresu usług oświaty, nauki, zdrowia, kultury, 
sportu i rekreacji i administracji publicznej itp., 

14) sporcie i rekreacji – należy przez to rozumieć 
tereny przeznaczone pod lokalizacjć obiektów 
służących prowadzeniu działalności usługowej 
z zakresu usług sportu i rekreacji itp., 

15) wypoczynku – należy przez to rozumieć tereny 
przeznaczone pod działalność urządzeń, obiek-
tów i ośrodków sportowo-rekreacyjnych i roz-
rywkowych, a także tereny sportowe, parki 
rozrywki; 

16) kulturze i oświacie – należy przez to rozumieć 
tereny przeznaczone pod lokalizacjć obiektów 
służących prowadzeniu działalności usługowej z 
zakresu publicznych usług kultury i oświaty itp., 

17) niepublicznych usługach oświatowych – nale-
ży przez to rozumieć działalność związaną z 
prowadzeniem niepublicznych przedszkoli 
i szkół podstawowych, a także kształcenia do-
datkowego lub uzupełniającego, w tym kursy 
i szkolenia, 

18) zieleni urządzonej – należy przez to rozumieć 
tereny zieleni urządzonej takie jak: parki, zie-
leńce, arboreta z dopuszczeniem lokalizacji do 
10% powierzchni terenu obiektów małej archi-
tektury, urządzeń rekreacji, dróg wewnćtrz-
nych, urządzeń i sieci infrastruktury technicz-
nej, a także innych form zabudowy na warun-
kach określonych w ustaleniach szczegóło-
wych,  

19) zdrowiu i opiece społecznej – należy przez to 
rozumieć tereny lokalizacji obiektów służących 
prowadzeniu działalności usługowej z zakresu 
usług zdrowia i opieki społecznej, np. przy-
chodni, poradni, ambulatoriów, ośrodków 
zdrowia, gabinetów lekarskich, zakładów re-
habilitacji leczniczej, szkół rodzenia itp., z do-
puszczeniem funkcji mieszkaniowej oraz in-
nych funkcji usługowych związanych z funkcją 
podstawową do 20% powierzchni użytkowej 
budynku, lokalizacji dróg wewnćtrznych, urzą-
dzeń i sieci infrastruktury technicznej oraz zie-
leni urządzonej, z wyłączeniem inwestycji zali-
czonych do mogących znacząco oddziaływać 
na środowisko za wyjątkiem sieci uzbrojenia 
terenu i obiektów i urządzeń służących bezpo-
średnio funkcji podstawowej oraz generują-
cych ruch pojazdami o masie całkowitej prze-
kraczającej 3,5 t. 

§ 5 

Dla terenów ograniczonych liniami rozgraniczają-
cymi ustala sić: 

1) oznaczonego na rysunku planu symbolem: ZP-1: 
a) przeznaczenie podstawowe: tereny niepu-

blicznej zieleni urządzonej, 
b) przeznaczenie uzupełniające: usługi zdrowia 

i opieki społecznej, sportu i rekreacji, wypo-
czynku; 

2) oznaczonego na rysunku planu symbolem: ZL-1: 
a) przeznaczenie podstawowe: lasy, 
b) przeznaczenie uzupełniające: sieci infrastruk-

tury technicznej oraz związane z nimi urzą-
dzenia, 

c) ustala sić zakaz lokalizacji zabudowy kubatu-
rowej, w tym również zabudowy związanej 
z produkcją rolniczą i leśną; 

d) na obszarze 50 m strefy od wałów przeciw-
powodziowych oznaczonym w rysunku 
planu obowiązują przepisy szczególne; 

  3) oznaczonych na rysunku planu symbolami 
MN-1, MN-2, MN-3, MN-4: 
a) przeznaczenie podstawowe: tereny zabu-

dowy mieszkaniowej jednorodzinnej w 
układzie wolno stojącym lub bliźniaczym, 

b) przeznaczenie uzupełniające: 
– usługi z zakresu: handlu detalicznego, 

gastronomii, finansów, obsługi firm lub 
klienta, kultury, zdrowia i opieki spo-
łecznej, w lokalach użytkowych dobu-
dowanych lub wbudowanych w partery 
budynków mieszkalnych, 

– sieci infrastruktury technicznej oraz 
związane z nimi urządzenia; 

  4) oznaczonych na rysunku planu symbolami 
MN/U-1, MN/U-2: 
a) przeznaczenie podstawowe: tereny zabu-

dowy mieszkaniowej jednorodzinnej w 
układzie wolno stojącym lub bliźniaczym, 

b) przeznaczenie uzupełniające: 
– usługi z zakresu: handlu detalicznego, 

gastronomii, finansów, obsługi firm lub 
klienta, kultury, zdrowia i opieki spo-
łecznej, niepublicznej oświaty, 

– sieci infrastruktury technicznej oraz 
związane z nimi urządzenia; 

  5) oznaczonego na rysunku planu symbolem UP-1: 
a) przeznaczenie podstawowe: tereny usług 

publicznych – obiektów i urządzeń sporto-
wo-rekreacyjnych, 

b) przeznaczenie uzupełniające: 
– usługi publiczne z zakresu: kultury 

i oświaty, 
– sieci infrastruktury technicznej oraz 

związane z nimi urządzenia; 
  6) oznaczonego na rysunku planu symbolem R-1: 

a) przeznaczenie podstawowe: użytki rolne, 
– przeznaczenie uzupełniające: sieci infra-

struktury technicznej oraz związane 
z nimi urządzenia, 

b) ustala sić zakaz lokalizacji zabudowy kuba-
turowej, w tym również zabudowy związa-
nej z produkcją rolniczą i leśną; 

  7) oznaczonego na rysunku planu symbolem 
WS-1; przeznaczenie podstawowe: wody po-
wierzchniowe śródlądowe;  

  8) oznaczonych na rysunku planu symbolami  
E-1, E-2 oraz E-3; przeznaczenie podstawowe: 
tereny urządzeń elektroenergetycznych;  
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  9) oznaczonego na rysunku planu symbolem K-1; 
przeznaczenie podstawowe: tereny urządzeń 
przeznaczonych do odbioru i/lub oczyszczania 
ścieków (pompownia ścieków); 

10) oznaczonego na rysunku planu symbolem: 
KDL-1 przeznaczenie podstawowe: droga lo-
kalna (ul. Parkowa); 

11) oznaczonych na rysunku planu symbolami: 
KDD-1, KDD-2, KDD-3 przeznaczenie podsta-
wowe: drogi dojazdowe; 

12) oznaczonej na rysunku planu symbolem: 
KDW-1 przeznaczenie podstawowe: droga do-
jazdowa wewnćtrzna. 

§ 6 

Określa sić nastćpujące zasady ochrony środowi-
ska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 
1) zakazuje sić realizacji inwestycji oraz prowa-

dzenia działalności, której oddziaływanie może 
przekroczyć granice nieruchomości, 

2) ogrzewanie budynków należy zapewnić w spo-
sób niepowodujący ponadnormatywnej emisji 
gazów lub pyłów do atmosfery, 

3) zakazuje sić odprowadzania nieczyszczonych 
ścieków do gruntu, wód gruntowych oraz po-
wierzchniowych, 

4) obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu okre-
ślone w przepisach szczególnych. 

§ 7 

W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowe-
go i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej usta-
la sić: 
1) Dla terenu objćtego planem ustala sić strefć 

„OW” obserwacji archeologicznej, w której 
obowiązują nastćpujące ustalenia: 
a) wszelkie zamierzenia inwestycyjne na tym 

obszarze, związane z pracami ziemnymi, na-
leży uzgodnić z Dolnośląskim Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków, co do konieczno-
ści ich prowadzenia pod nadzorem arche-
ologicznym i za pozwoleniem wojewódzkie-
go konserwatora zabytków, 

b) pozwolenie, o którym mowa w lit. a), należy 
uzyskać przed wydaniem pozwolenia na bu-
dowć, a dla robót niewymagający pozwole-
nia na budowć – przed realizacją inwestycji, 

c) na rysunku planu oznaczono lokalizacjć 
chronionego stanowiska archeologicznego 
7/39/81-28 AZP, 

d) w obrćbie znajdującego sić na terenie opra-
cowania planu chronionego stanowiska ar-
cheologicznego oraz w jego bezpośrednim 
sąsiedztwie, wszelkie zamierzenia inwesty-
cyjne wymagają przeprowadzenia wyprze-
dzających ratowniczych badań archeologicz-
nych, 

e) pozwolenie na prace wykopaliskowe w rejo-
nie stanowiska archeologicznego należy 
uzyskać przed wydaniem pozwolenia na bu-
dowć, a dla robót niewymagający pozwole-
nia na budowć – przed realizacją inwestycji. 

2) Ustala sić strefć ochrony konserwatorskiej, 
wyznaczonej dla historycznego układu rurali-
stycznego wsi Ślćza, w której obowiązują na-
stćpujące wymogi: 

a) należy zachować i wyeksponować elementy 
historycznego układu przestrzennego: roz-
planowanie dróg, ulic i placów, linie zabu-
dowy, kompozycjć wnćtrz urbanistycznych 
oraz kompozycjć zieleni, zespoły zabudowy; 

b) nowa zabudowa winna być dostosowana do 
historycznej kompozycji przestrzennej w za-
kresie rozplanowania, skali i bryły przy zało-
żeniu harmonijnego współistnienia elemen-
tów kompozycji historycznej i współczesnej 
oraz nawiązywać formami współczesnymi 
do lokalnej tradycji architektonicznej; wszel-
ka działalność inwestycyjna musi uwzglćd-
niać istniejące już związki przestrzenne; 

c) należy przyznać pierwszeństwo wszelkim 
działaniom odtworzeniowym i rewaloryza-
cyjnym, zarówno w przypadku przyrodni-
czych elementów krajobrazu, jak i w stosun-
ku do historycznej struktury technicznej, in-
stalacji wodnych, sieci komunikacyjnych 
oraz obiektów zabytkowych przewidzianych 
w planie do zachowania i ochrony, a położo-
nych na obszarze objćtym strefą; 

d) formy inwestowania należy w maksymal-
nym stopniu ukierunkować na ich harmonij-
ne wpisanie w otaczający krajobraz; z tego 
powodu należy wyłączyć z możliwości reali-
zacji inwestycje wielkoobszarowe, jak rów-
nież te, które wymagają znacznych przeobra-
żeń krajobrazu; 

e) wszelkie działania inwestycyjne należy kon-
sultować i uzgadniać z właściwym Konser-
watorem Zabytków; 

f) zakazuje sić stosowania tworzyw sztucznych 
(np. sidingu) jako materiału elewacyjnego; 

g) zakazuje sić budowy ogrodzeń betonowych 
z elementów prefabrykowanych, forma, wy-
sokość i użyty materiał winien nawiązywać 
do lokalnych historycznych ogrodzeń;  

h) zakazuje sić konstrukcji wieżowych i masz-
tów przekaźnikowych; 

i) dopuszcza sić lokalizacjć silosów i zbiorni-
ków na materiały masowe na tyłach zabu-
dowy w miejscach nieeksponowanych. 

§ 8 

W zakresie parametrów i wskaźników kształtowa-
nia zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w 
tym linii zabudowy, gabarytów obiektów i wskaź-
ników intensywności zabudowy ustala sić:  
1) dla terenu zieleni urządzonej, oznaczonego na 

rysunku planu symbolem ZP-1 ustala sić: 
a) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległo-

ści: 6 m od linii rozgraniczającej z drogami: 
KDL-1 i KDD-1 i 50 m od linii stopy wału 
przeciwpowodziowego zgodnie z rysunkiem,  

b) powierzchnia zabudowy w stosunku do po-
wierzchni działki nie może przekroczyć 10%;, 

c) co najmniej 80% powierzchni działki należy 
urządzić jako powierzchnić terenu biologicz-
nie czynnego, 

d) wysokość budynków mierzona od poziomu 
terenu do najwyższego gzymsu nie może 
przekraczać 7 m, a mierzona od poziomu te-
renu do najwyższego punktu dachu nie może 
przekraczać 10 m, 
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e) dachy dwu- lub wielospadowe, symetryczne 
o nachyleniu połaci 35°–45°, kryte dachówką 
ceramiczną w kolorach czerwieni, 

f) inwestor zobowiązany jest zapewnić nie 
mniej niż: 
– 2 miejsca postojowe dla usług prowadzo-

nych na powierzchni użytkowej od 6 m2 
do 20 m2, 

– nastćpne 3 miejsca postojowe dla usług 
prowadzonych na powierzchni użytkowej 
powyżej 21 m2 do 50 m2, 

– każde nastćpne 2 miejsca postojowe dla 
usług wprowadzonych na każde 50 m2 
powierzchni użytkowej, 

g) ustala sić zakaz wprowadzania zwartych 
ogrodzeń oraz ogrodzeń wykonanych z pre-
fabrykatów betonowych, przy czym dopusz-
cza sić wykonanie podmurówki o wysokości 
nie wićkszej niż 60 cm ponad naturalny po-
ziom terenu, z elementów prefabrykowa-
nych, 

h) na obszarze 50 m strefy od wałów przeciw-
powodziowych oznaczonym w rysunku pla-
nu obowiązują przepisy szczególne; 

2) dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej w układzie wolno stojącym lub bliźnia-
czym oznaczonych na rysunku planu symbola-
mi MN-1, MN-2, MN-3, MN-4: 
a) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległo-

ści: 6 m od linii rozgraniczających z drogami: 
KDL-1, KDD-1, KDD-2, KDD-3, KDD-4, 

b) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległo-
ści 6 m od linii rozgraniczającej z drogą 
KDW-1, 

c) dla terenu MN-3 nieprzekraczalna linia zabu-
dowy w odległości 50 m od linii rozgranicza-
jącej drogć autostradową znajdującą sić po-
za granica opracowania, 

d) dla terenu MN-3 zaleca sić teren pomićdzy 
drogą autostradową a linia zabudowy zago-
spodarować zielenią wysoką, 

e) powierzchnia zabudowy w stosunku do po-
wierzchni działki nie może przekroczyć 30%, 

f) co najmniej 60% powierzchni działki należy 
urządzić jako powierzchnić terenu biologicz-
nie czynnego, 

g) liczba kondygnacji naziemnych budynków 
mieszkalnych nie może przekraczać trzech, w 
tym trzecia kondygnacja wyłącznie w formie 
poddasza użytkowego, 

h) wysokość budynków mieszkalnych mierzona 
od poziomu terenu do najwyższego gzymsu 
nie może przekraczać 7 m, a mierzona od 
poziomu terenu do najwyższego punktu da-
chu nie może przekraczać 10 m, 

i) dachy dwu- spadowe, symetryczne o nachy-
leniu połaci 35°–45°, kryte dachówką cera-
miczną w kolorach czerwonych, 

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

k) w przypadku wprowadzenia usług nieuciąż-
liwych jako uzupełniającego przeznaczenia 
terenu powierzchnia użytkowa tych usług nie 
może przekroczyć 30% powierzchni użytko-

wej budynków mieszkalnych, jak również 50 
m2 powierzchni użytkowej, 

l) w przypadku wykorzystania terenu pod 
funkcjć mieszkaniową obowiązek urządzenia 
co najmniej 2 miejsc parkingowych dla sa-
mochodów osobowych dla każdego jedno-
rodzinnego budynku mieszkalnego, 

m) w przypadku wykorzystania terenu pod 
funkcjć usługową, inwestor zobowiązany 
jest, poza miejscami parkingowymi dla funk-
cji mieszkaniowej, zapewnić nie mniej niż: 
– 2 miejsca postojowe dla usług prowadzo-

nych na pow. od 6 m2 do 20 m2, 
– nastćpne 3 miejsca postojowe dla usług 

prowadzonych na pow. powyżej 21 m2 do 
50 m2, 

n) ustala sić zakaz wprowadzania zwartych 
ogrodzeń oraz ogrodzeń wykonanych z pre-
fabrykatów betonowych, przy czym dopusz-
cza sić wykonanie podmurówki o wysokości 
nie wićkszej niż 60 cm ponad naturalny po-
ziom terenu z elementów prefabrykowanych; 

3) dla terenów zabudowy tereny zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej w układzie wolno sto-
jącym oznaczonych na rysunku planu symbo-
lami MN/U-1, MN/U-2: 
a) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległo-

ści: 6 m od linii rozgraniczających z drogami: 
KDL-1, KDD-2, KDD-3, 

b) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległo-
ści 6 m od linii rozgraniczającej z drogą 
KDW-1, 

c) powierzchnia zabudowy w stosunku do po-
wierzchni działki nie może przekroczyć 50%, 

d) co najmniej 40% powierzchni działki należy 
urządzić jako powierzchnić terenu biologicz-
nie czynnego, 

e) liczba kondygnacji naziemnych budynków 
mieszkalnych nie może przekraczać trzech, w 
tym trzecia kondygnacja wyłącznie w formie 
poddasza użytkowego, 

f) wysokość budynków mieszkalnych mierzona 
od poziomu terenu do najwyższego gzymsu 
nie może przekraczać 8 m, a mierzona od 
poziomu terenu do najwyższego punktu da-
chu nie może przekraczać 12 m, 

g) dachy dwuspadowe, symetryczne o nachy-
leniu połaci 35°–45°, kryte dachówką cera-
miczną w kolorach czerwieni, 

h) w przypadku wprowadzenia usług nieuciąż-
liwych jako uzupełniającego przeznaczenia 
terenu powierzchnia użytkowa tych usług nie 
może przekroczyć 50% powierzchni użytko-
wej budynków mieszkalnych, jak również 
150 m2 powierzchni użytkowej, 

i) w przypadku wykorzystania terenu pod 
funkcjć mieszkaniową obowiązek urządzenia 
co najmniej 2 miejsc parkingowych dla sa-
mochodów osobowych dla każdego jedno-
rodzinnego budynku mieszkalnego, 

j) w przypadku wykorzystania terenu pod 
funkcjć usługową, inwestor zobowiązany 
jest, poza miejscami parkingowymi dla funk-
cji mieszkaniowej, zapewnić nie mniej niż: 
– 2 miejsca postojowe dla usług prowadzo-

nych na pow. od 6 m2 do 20 m2, 
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– nastćpne 3 miejsca postojowe dla usług 
prowadzonych na pow. powyżej 21 m2 do 
50 m2, 

– każde nastćpne 2 miejsca postojowe dla 
usług wprowadzonych na każde 50 m2 
powierzchni użytkowej, 

– w obiektach handlowo-usługowych 
o powierzchni przekraczającej 100 m2 
powierzchnia parkingów powinna być 
dwukrotnie wićksza od powierzchni prze-
znaczonej na prowadzenie działalności, 

– ustala sić zakaz lokalizacji wolno stoją-
cych zespołów garaży, 

k) ustala sić zakaz wprowadzania zwartych 
ogrodzeń oraz ogrodzeń wykonanych z pre-
fabrykatów betonowych, przy czym dopusz-
cza sić wykonanie podmurówki o wysokości 
nie wićkszej niż 60 cm ponad naturalny po-
ziom terenu z elementów prefabrykowanych; 

4) dla terenu zabudowy usług publicznych, ozna-
czonego na rysunku planu symbolem UP-1: 
a) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległo-

ści: 6 m od linii rozgraniczających z drogą 
dojazdową KDD-1, 

b) powierzchnia zabudowy w stosunku do po-
wierzchni działki nie może przekroczyć 40%, 

c) co najmniej 50% powierzchni działki należy 
urządzić jako powierzchnić terenu biologicz-
nie czynnego, 

d) liczba kondygnacji naziemnych budynków 
nie może przekraczać trzech, w tym trzecia 
kondygnacja wyłącznie w formie poddasza 
użytkowego, 

e) wysokość budynków mierzona od poziomu 
terenu do najwyższego gzymsu nie może 
przekraczać 7 m, a mierzona od poziomu te-
renu do najwyższego punktu dachu nie może 
przekraczać 10 m, 

f) dachy dwu- lub wielospadowe, symetryczne 
o nachyleniu połaci 35°–45°, kryte dachówką 
ceramiczną lub materiałem dachówkopo-
dobnym z wyłączeniem dachówki bitumicz-
nej, 

g) inwestor zobowiązany jest zapewnić nie 
mniej niż: 
– 2 miejsca postojowe dla usług prowadzo-

nych na powierzchni użytkowej od 6 m2 
do 20 m2, 

– nastćpne 3 miejsca postojowe dla usług 
prowadzonych na powierzchni użytkowej 
powyżej 21 m2 do 50 m2, 

– każde nastćpne 2 miejsca postojowe dla 
usług wprowadzonych na każde 50 m2 
powierzchni użytkowej, 

– ustala sić zakaz lokalizacji wolno stoją-
cych zespołów garaży, 

h) ustala sić zakaz wprowadzania zwartych 
ogrodzeń oraz ogrodzeń wykonanych z pre-
fabrykatów betonowych, przy czym dopusz-
cza sić wykonanie podmurówki o wysokości 
nie wićkszej niż 60 cm ponad naturalny po-
ziom terenu z elementów prefabrykowanych. 

§ 9 

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu sym-
bolami KDL-1, KDD-1, KDD-2, KDD-3, KDD-4, sta-

nowiących obszar przestrzeni publicznych, określa 
sić nastćpujące wymagania wynikające z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznej; dopuszcza sić 
lokalizacjć urządzeń technicznych i zieleni oraz 
prowadzenie sieci infrastruktury technicznej w 
formie niekolidującej z przeznaczeniem podsta-
wowym i zgodnie z przepisami odrćbnymi. 

§ 10 

W zakresie szczegółowych zasad i warunków sca-
lania i podziału nieruchomości ustala sić: 
1) dla terenu zieleni urządzonej oznaczonej na 

rysunku planu symbolem ZP-1: 
a) powierzchnia nowo wydzielanej działki dla 

celu funkcji podstawowej nie może być 
mniejsza niż: 5000 m2, 

b) dopuszcza sić zmniejszenie minimalnych 
powierzchni, o których mowa w lit. a), o nie 
wićcej niż 10%, w nastćpujących sytuacjach: 
– w granicach działki istniejącej przed wej-

ściem w życie planu dopuszcza sić wy-
dzielenie tylko jednej takiej działki, 

– w przypadku wydzielania z działki o po-
wierzchni, o której mowa w lit. a, terenu 
przeznaczonego pod publiczną infrastruk-
turć techniczną, np. trafostacjć, przepom-
pownić ścieków itp., 

c) ustalenia o których mowa w lit. a) nie obo-
wiązują przy wydzielaniu działek pod infra-
strukturć techniczną, 

d) możliwość dokonywania scalania i wtórnego 
podziału działek przy zachowaniu minimal-
nej powierzchni działek określonych w lit. a); 

2) dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej w układzie wolno stojącym lub bliźnia-
czym oznaczonych na rysunku planu symbola-
mi MN-1, MN-2, MN-3, MN-4: 
a) powierzchnia nowo wydzielanej działki dla 

celu funkcji podstawowej nie może być 
mniejsza niż: 
– dla zabudowy mieszkaniowej wolno sto-

jącej 1000 m2, 
– dla zabudowy mieszkaniowej bliźniaczej 

750 m2, 
b) dopuszcza sić zmniejszenie minimalnej po-

wierzchni, o których mowa w lit. a), o nie 
wićcej niż 10%, w nastćpujących sytuacjach: 
– w granicach działki istniejącej przed wej-

ściem w życie planu dopuszcza sić wy-
dzielenie tylko jednej takiej działki, 

– w przypadku wydzielania z działki o po-
wierzchni, o której mowa w lit. a, terenu 
przeznaczonego pod publiczną infrastruk-
turć techniczną, np. trafostacjć, przepom-
pownić ścieków itp., 

c) szerokość frontu działek co najmniej: 
– dla zabudowy wolno stojącej 20 m, 
– dla zabudowy bliźniaczej 18 m, 

d) kąt położenia granic działek w stosunku do 
pasa drogowego powinien zawierać sić w 
przedziale od 80o do 90o, 

e) ustalenia o których mowa w lit. a), c) i d) nie 
obowiązują przy wydzielaniu działek pod in-
frastrukturć techniczną, 

f) możliwość dokonywania scalania i wtórnego 
podziału działek przy zachowaniu minimal-
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nej powierzchni działek i szerokości frontu 
określonych w lit. a) i lit. c); 

3) dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej w układzie wolno stojącym oznaczo-
nych na rysunku planu symbolami MN/U-1, 
MN/U-2: 
a) powierzchnia nowo wydzielanej działki dla 

celu funkcji podstawowej nie może być 
mniejsza niż 1000 m2, 

b) dopuszcza sić zmniejszenie minimalnej po-
wierzchni, o których mowa w lit. a), o nie 
wićcej niż 10%, w nastćpujących sytuacjach: 
– w granicach działki istniejącej przed wej-

ściem w życie planu dopuszcza sić wy-
dzielenie tylko jednej takiej działki, 

– w przypadku wydzielania z działki o po-
wierzchni, o której mowa w lit. a, terenu 
przeznaczonego pod publiczną infrastruk-
turć techniczną, np. trafostacjć, przepom-
pownić ścieków itp., 

c) szerokość frontu działek co najmniej 22 m, 
d) kąt położenia granic działek w stosunku do 

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

e) ustalenia o których mowa w lit. a), c) i d) nie 
obowiązują przy wydzielaniu działek pod in-
frastrukturć techniczną, 

f) możliwość dokonywania scalania i wtórnego 
podziału działek przy zachowaniu minimal-
nej powierzchni działek i szerokości frontu 
określonych w lit. a) i lit. c); 

4) dla terenów zabudowy usługowej oznaczonych 
na rysunku planu symbolami U-1: 
a) powierzchnia nowo wydzielanej działki nie 

może być mniejsza niż: 1200 m2, 
b) dopuszcza sić zmniejszenie minimalnej po-

wierzchni, o których mowa w lit. a), o nie 
wićcej niż 10%, w nastćpujących sytuacjach: 
– w granicach działki istniejącej przed wej-

ściem w życie planu dopuszcza sić wy-
dzielenie tylko jednej takiej działki, 

– w przypadku wydzielania z działki o po-
wierzchni, o której mowa w lit. a), terenu 
przeznaczonego pod publiczną infrastruk-
turć techniczną, np. trafostacjć, przepom-
pownić ścieków itp., 

c) szerokość frontu działek co najmniej: 20 m, 
d) kąt położenia granic działek w stosunku do 

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

e) ustalenia o których mowa w lit. a), c) i d) nie 
obowiązują przy wydzielaniu działek pod in-
frastrukturć techniczną, 

f) możliwość dokonywania scalania i wtórnego 
podziału działek przy zachowaniu minimal-
nej powierzchni działek i szerokości frontu 
określonych w lit. a) i lit. c); 

5) dla terenu usług publicznych oznaczonego na 
rysunku planu symbolem UP-1: 
a) powierzchnia nowo wydzielanej działki dla 

celu funkcji podstawowej, nie może być 
mniejsza niż: 1500 m2, 

b) dopuszcza sić zmniejszenie minimalnych 
powierzchni, o których mowa w lit. a, o nie 
wićcej niż 10%, w nastćpujących sytuacjach: 

– w granicach działki istniejącej przed wej-
ściem w życie planu dopuszcza sić wy-
dzielenie tylko jednej takiej działki, 

– w przypadku wydzielania z działki o po-
wierzchni, o której mowa w lit. a, terenu 
przeznaczonego pod publiczną infrastruk-
turć techniczną, np. trafostacjć, przepom-
pownić ścieków itp., 

c) kąt położenia granic działek w stosunku do 
pasa drogowego powinien zawierać sić w 
przedziale od 80o do 90o, 

d) ustalenia o których mowa w lit. a) i c) nie 
obowiązują przy wydzielaniu działek pod in-
frastrukturć techniczną, 

e) możliwość dokonywania scalania i wtórnego 
podziału działek przy zachowaniu minimal-
nej powierzchni działek określonych w lit. a). 

§ 11 

1. W granicach obszaru objćtego planem nie wy-
stćpują tereny, dla których wymagane jest 
określenie sposobów i terminów tymczasowe-
go zagospodarowania, urządzania i użytkowa-
nia terenów. 

2. Art. 35 ustawy stosuje sić odpowiednio. 

§ 12 

Infrastruktura techniczna: 
1) Sieć wodociągowa: 

a) zaopatrzenie terenów z rozdzielczej sieci wo-
dociągowej z uwzglćdnieniem warunków 
dostćpności do wody dla celów przeciwpo-
żarowych, 

b) przewody sieci wodociągowej należy w mia-
rć możliwości prowadzić w liniach rozgrani-
czających dróg i ulic, zgodnie z przepisami 
szczególnymi, 

c) szczegółowe warunki wykonania przyłączy 
wodociągowych należy uzgadniać z zarządcą 
sieci wodociągowej, 

d) zakazuje sić budowy własnych ujćć wodo-
ciągowych zlokalizowanych na terenach in-
westora o głćbokości przekraczającej 30 m 
i poborze wody w ilości powyżej 10 m3/dobć. 

2) Kanalizacja: 
a) docelowo odprowadzenie ścieków komunal-

nych do komunalnej kanalizacji sanitarnej, 
na warunkach określonych przez właściciela 
sieci, 

b) przewody kanalizacji sanitarnej należy w 
miarć możliwości prowadzić w liniach roz-
graniczających dróg i ulic, zgodnie z przepi-
sami szczególnymi, 

c) szczegółowe warunki wykonania przyłączy 
kanalizacyjnych należy uzgodnić z zarządcą 
sieci kanalizacyjnej, 

d) do czasu realizacji komunalnej kanalizacji 
sanitarnej dopuszcza sić budowć: 
– szczelnych, bezodpływowych zbiorników 

na nieczystości płynne – obowiązuje sys-
tematyczny wywóz nieczystości płynnych 
do punktu zlewnego oczyszczalni ścieków 
przez specjalistyczny zakład bćdący 
gminną jednostka organizacyjną lub 
przedsićbiorcć posiadającego zezwolenie 
na prowadzenie działalności w zakresie 
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opróżniania zbiorników bezodpływowych 
i transportu nieczystości płynnych, 

– indywidualnych systemów oczyszczania 
ścieków bytowych pod warunkiem uzy-
skania zgody stosownych organów, 

– po zrealizowaniu komunalnej sieci kanali-
zacyjnej nieruchomości wyposażone w 
szczelne zbiorniki na nieczystości płynne 
obowiązuje niezwłoczne włączenie we-
wnćtrznej instalacji kanalizacyjnej budyn-
ku do sieci kanalizacyjnej. 

  3) Energia elektryczna: 
a) zaopatrzenie w energić elektryczną na wa-

runkach określonych przez dysponenta sieci. 
  4) Sieci gazowe: 

a) Ustala sić strefy ochronne od gazociągu 
wysokiego ciśnienia WC DN 300 6,3 MPa w 
odległościach: 
– 15 m od osi gazociągu, w obrćbie której 

zagospodarowanie terenów oraz lokali-
zacja podziemnych i napowietrznych 
urządzeń i sieci infrastruktury technicz-
nej wymaga uzgodnienia z operatorem 
gazociągu, 

– 20 m od gazociągu wysokiego ciśnienia 
WC DN 300 PN 6,3 MPa – do budynków 
mieszkalnych bez towarzyszących usług, 
licząc od osi gazociągu do rzutu budyn-
ku, 

– 35 m od gazociągu wysokiego ciśnienia 
WC DN 300 PN 6,3 MPa – do granicy 
działki, na której zlokalizowane mogą 
być budynki usługowe lub mieszkalne 
z towarzyszącymi usługami. 

b) W odległości 2 m od osi gazociągu ustala 
sić zakaz sadzenia drzew i krzewów. 

c) W strefie ochronnej dopuszcza sić lokaliza-
cjć sieci podziemnego uzbrojenia technicz-
nego po uzgodnieniu i na warunkach okre-
ślonych przez operatora gazociągu. 

d) W strefie ochronnej gazociągu operator ga-
zociągu uprawniony jest do zapobiegania 
działalności mogącej mieć negatywny 
wpływ na trwałość i prawidłową eksploata-
cjć gazociągu. 

e) Ustala sić obowiązek zapewnienia służbom 
technicznym swobodnego dojazdu do ga-
zociągu oraz przemieszczania sić wzdłuż i w 
obrćbie strefy ochronnej. 

f) W miejscach skrzyżowania gazociągu wy-
sokiego ciśnienia WC DN 300 PN 6,3 MPa 
z projektowanymi drogami, przejazdami 
i przejściami należy zapewnić zachowanie 
parametrów bezpieczeństwa zgodnie 
z wymogami przepisów szczególnych – 
sposób zabezpieczenia gazociągu wymaga 
uzgodnienia z operatorem gazociągu. 

  5) Wyposażenie w sieć kanalizacji deszczowej 
wszystkich obszarów zainwestowania na wa-
runkach określonych przez zarządcć sieci, al-
ternatywnie odprowadzenie wód opadowych 
do gruntu lub magazynowanie w zbiornikach 
na terenie własnym inwestora. 

  6) W zakresie gromadzenia i usuwania odpadów 
obowiązują zasady określone w odrćbnych 
przepisach; dopuszcza sić lokalizowanie po-

jemników do prowadzenia selektywnej zbiórki 
odpadów. 

  7) Dopuszcza sić zmianć przebiegu istniejących 
sieci infrastruktury technicznej. 

  8) Przed przystąpieniem do prac w obrćbie sieci 
urządzeń melioracji szczegółowych należy 
sporządzić dokumentacjć techniczną, zawiera-
jącą sposób jej odbudowy. 

  9) Obowiązek uzgodnienia prac kolidujących 
z urządzeniami melioracyjnymi z administrato-
rem tych sieci. 

10) Realizacja lokalnych źródeł ciepła na paliwo 
gazowe lub płynne oraz wykorzystanie energii 
elektrycznej do celów grzewczych. 

11) Stosowanie urządzeń grzewczych o wysokiej 
sprawności i niskim stopniu emisji zanieczysz-
czeń. 

§ 13 

Określa sić nastćpujący układ komunikacyjny: 
1) Ustalenia ogólne: 

a) w liniach rozgraniczających dróg publicz-
nych i wewnćtrznych dopuszcza sić lokaliza-
cjć infrastruktury technicznej niezwiązanej 
z drogą na warunkach zgodnie z przepisami 
odrćbnymi, 

b) w liniach rozgraniczających dróg należy, w 
zależności od potrzeb, lokalizować chodniki 
i/lub ścieżki rowerowe, 

c) włączenia komunikacyjne dróg wewnćtrz-
nych do układu dróg publicznych należy re-
alizować w miejscach oznaczonych na ry-
sunku planu oraz na warunkach zgodnie 
z przepisami odrćbnymi. 

2) Obsługć komunikacyjną terenów oznaczonych 
symbolami: MN-1, MN-2, MN-3 należy zapew-
nić poprzez drogi wewnćtrzne: niepubliczne 
drogi dojazdowe i niepubliczne ciągi pieszo-
jezdne. 
a) Przed przystąpieniem do realizacji zabudowy 

należy wyznaczyć, w uzgodnieniu z wszyst-
kimi właścicielami terenów, przez które bć-
dzie przebiegała droga wewnćtrzna, prze-
bieg drogi wewnćtrznej, stanowiącej: niepu-
bliczną drogć dojazdową lub niepubliczny 
ciąg pieszo-jezdny.  

b) Parametry dróg wewnćtrznych: 
– niepubliczne drogi dojazdowe, zapewnia-

jące obsługć komunikacyjną powyżej 
6 działek – o szerokości w liniach rozgra-
niczających min. 10 m; 

– niepubliczne ciągi pieszo-jezdne, zapew-
niające obsługć komunikacyjną do 6 dzia-
łek – o szerokości w liniach rozgraniczają-
cych min. 7 m; 

– zapewnienie wymagań ochrony przeciw 
pożarowej, w tym place do zawracania; 

– ciągi pieszo-jezdne zaleca sić wyposażyć 
w progi lub inne urządzenia spowalniają-
ce ruch pojazdów samochodowych; 

– minimalna szerokość pasa ruchu: dla 
dróg z dwoma pasami ruchu – 2,5 m; dla 
dróg jednokierunkowych z jednym pasem 
ruchu – 3,5 m.  

3) Ustala sić nastćpujące szerokości dróg w li-
niach rozgraniczających: 
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a) KDL-1 – droga lokalna, o szerokości 10–12 m, 
zgodnie z rysunkiem planu,  

b) KDD-1, KDD-2, KDD-3, KDD-4 – drogi dojaz-
dowe o szerokości min. 10 m, zgodnie z ry-
sunkiem planu, 

c) KDW-1 – droga dojazdowa wewnćtrzna, 
o szerokości min. 6 m, wraz z zajazdem ma-
newrowym o szerokości zgodnej z rysun-
kiem planu. 

4) Inwestor przed rozpoczćciem budowy zobowią-
zany jest do uzgodnienia z zarządcą dróg pu-
blicznych, budowy tymczasowych dróg dojaz-
dowych do placu budowy. 

§ 14 

Ustala sić stawki procentowe, na podstawie, których 
ustala sić opłatć, o której mowa w art. 36 ust. 4: 
1) w wysokości 1% dla: terenów dróg oznaczo-

nych symbolami: KDL-1, KDD-1, KDD-2, KDD-3, 

KDD-4, KDW-1, WS-1, ZP-1, ZL-1, R-1, E-1, E-2, 
E-3, K-1, UP-1, 

2) w wysokości 30% dla pozostałych terenów. 

§ 15 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza sić Wój-
towi Gminy Kobierzyce. 

§ 16 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od 
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
CZESŁAW CZERWIEC 
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Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gmi-
ny Kobierzyce nr XXXII/382/09 z dnia 
30 marca 2009 r.  
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Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gmi-
ny Kobierzyce nr XXXII/382/09 z dnia 
30 marca 2009 r.  

 
 

ROZSTRZYGNIĘCIE W SPRAWIE UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

obszaru położonego przy ul. Głównej i Parkowej 
w południowo-wschodniej części wsi Ślęza 

 
 
Ze wzglćdu na brak nieuwzglćdnionych uwag wniesionych do projektu planu podczas wyłożenia 
do publicznego wglądu Rada Gminy Kobierzyce nie dokonuje rozstrzygnićć wynikających z art. 20 ust. 1 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., 
poz. 717, z późniejszymi zmianami). 
 
 
 

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Gmi-
ny Kobierzyce nr XXXII/382/09 z dnia 
30 marca 2009 r.  

 
 
ROZSTRZYGNIĘCIE W SPRAWIE SPOSOBU REALIZACJI ZAPISANYCH W ZMIANIE MIEJSCOWEGO 
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU POOŻONEGO PRZY UL. GŁÓWNEJ  
I PARKOWEJ W POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ CZĘŚCI WSI ŚLĘZA, INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRA-
STRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY, ORAZ ZASAD ICH  
                                                                   FINANSOWANIA 
 
 
W związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego 
przy ul. Głównej i Parkowej w południowo-wschodniej czćści wsi Ślćza, inwestycjami stanowiącymi 
zadania własne gminy bćdą: 
– ulice dojazdowe (projektowane) o łącznej długości ok. 125 m, 
– sieć wodociągowa o łącznej długości ok. 700 m, 
– sieć kanalizacyjna o łącznej długości ok. 500 m. 
 
 Przewiduje sić, że finansowanie tych zadań odbywać sić bćdzie ze środków Gminy, zgodnie 
z przyjćtym Wieloletnim Planem Inwestycyjnym oraz Planem Rozwoju Lokalnego Gminy. Ponadto 
w zakresie czćści inwestycji drogowych – na zasadzie art. 16 ustawy o drogach publicznych, który sta-
nowi, że budowa lub przebudowa dróg publicznych spowodowana inwestycją niedrogową należy 
do inwestora tego przedsićwzićcia, a szczegółowe warunki budowy lub przebudowy dróg określa umo-
wa mićdzy zarządcą drogi a inwestorem inwestycji niedrogowej. 
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