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Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miej-
skiej w Twardogórze nr XXXIII/231/09 
z dnia 4 września 2009 r. 

 
 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu 

 
Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze zmianami Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, Dz. U. z 2005 r. 
Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635) Rada Miejska 
w Twardogórze stwierdza, że w terminie o którym jest mowa w art. 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, nie wpłynęły jakiekolwiek uwagi. 
 
 
 

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miej-
skiej w Twardogórze nr XXXIII/231/09 
z dnia 4 września 2009 r. 

 
 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami 

o finansach publicznych 
 
Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze zmianami Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, Dz. U. z 2005 r. 
Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635) Rada Miejska 
w Twardogórze stwierdza, że: 
 
Na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego 
w obrębie Grabowno Małe nie przewiduje się inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, komunika-
cji i inżynierii, które należą do zadań własnych gminy. 
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UCHWAŁA RADY GMINY CZERNICA 
NR XXVIII/205/2009 

z dnia 28 sierpnia 2009 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi 
Chrząstawa Mała, część południowa 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. 
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, 
Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. 
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, 
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128), art. 20 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, 
poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, 
poz. 319) oraz na podstawie uchwały Rady Gminy Czernica 
XXXVIII/351/06 z 26 paŝdziernika 2006 roku Rada Gminy Czernica, 
po stwierdzeniu zgodności planu z ustaleniami studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy zatwierdzonego 
uchwałą nr VIII/38/2007 z dnia 29 czerwca 2007 r. uchwala, co następuje: 
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R o z d z i a ł  I 

Przepisy ogólne 

§ 1 

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego wsi Chrząstawa Mała, część po-
łudniowa. 

2. Integralna częścią ustaleń planu  stanowiących 
treść niniejszej uchwały są następujące załącz-
niki: 
1) Rysunek planu w skali 1 : 2000, będący za-

łącznikiem nr 1 do uchwały Rady Gminy 
Czernica,  

2) Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisa-
nych w planie inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej należących do zadań wła-
snych gminy, stanowiące załącznik nr 2 do 
uchwały, 

3) Rozstrzygnięcie Rady Gminy dotyczące spo-
sobu rozpatrzenia uwag wniesionych do pro-
jektu planu w czasie wyłożenia do publicz-
nego wglądu, stanowiące załącznik nr 3 do 
uchwały. 

§ 2 

1. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwa-
ły jest mowa o: 

1) planie – należy przez to rozumieć miejsco-
wy plan zagospodarowania przestrzenne-
go, o którym mowa § 1 niniejszej uchwały, 

2) rysunku planu – należy przez to rozumieć 
graficzne zapisy planu, przedstawione na 
mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 
1:2000, będący załącznikiem graficznym  
nr 1 do uchwały Rady Gminy Czernica, 

3) przepisach odrębnych – należy przez to ro-
zumieć aktualne w momencie realizacji ni-
niejszej uchwały przepisy prawne wraz  
z aktami wykonawczymi, normy branżowe 
oraz ograniczenia w dysponowaniu tere-
nem wynikające z prawomocnych decyzji 
administracyjnych, 

4) terenie – należy przez to rozumieć obszar 
wyznaczony na rysunku planu liniami roz-
graniczającymi, w którego każdym punkcie 
obowiązują te same ustalenia, 

5) przeznaczeniu podstawowym terenu – na-
leży przez to rozumieć działalność wyzna-
czoną do lokalizacji w danym terenie, które 
w ramach realizacji planu winno stać się 
dominującą formą wykorzystania terenu; 
wprowadzenie innych niż podstawowa 
funkcji jest dopuszczalne wyłącznie pod 
warunkiem spełnienia ustaleń szczegóło-
wych niniejszej uchwały, 

6) przeznaczeniu uzupełniającym terenu – na-
leży przez to rozumieć działalność inną niż 
podstawowa, dopuszczoną do lokalizacji na 
danym terenie przy spełnieniu dodatko-
wych warunków, oraz wcześniejszej lub 
równoczesnej realizacji przeznaczenia pod-
stawowego, 

7) przeznaczeniu tymczasowym – należy 
przez to rozumieć sposoby zagospodaro-
wania terenów i obiektów, do czasu reali-

zacji podstawowej lub dopuszczalnej funk-
cji określonej w planie, 

8) obowiązujących liniach zabudowy – należy 
przez to rozumieć linię wyznaczoną na ry-
sunku planu, określającą usytuowanie fron-
towej ściany budynku. Linię tą przekroczyć 
mogą wysunięte zadaszenia, schody, 
przedsionki wejściowe, balkony i wykusze, 

9) nieprzekraczalnych liniach zabudowy – na-
leży przez to rozumieć linię wyznaczoną na 
rysunku planu, która nie może być przekro-
czona przez frontową ścianę budynku. Linię 
tą przekroczyć mogą jedynie wysunięte za-
daszenia, schody, przedsionki wejściowe, 
balkony i wykusze. Dla terenów, dla któ-
rych nie została ona określona, stosować 
należy ogólne zasady lokalizacji budynków 
określone w przepisach odrębnych, 

10) nieuciążliwych usługach lokalnych – należy 
przez to rozumieć funkcje usług komercyj-
nych lub publicznych związanych z obsługą 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
niezaliczanych do przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko, któ-
rych uciążliwość mierzona zgodnie z od-
rębnymi przepisami nie przekracza swym 
zasięgiem granic własnego terenu, 

11) usługach komercyjnych – należy przez to 
rozumieć funkcje terenów i obiektów reali-
zowane całkowicie lub z przewagą fundu-
szy niepublicznych we wszelkich dziedzi-
nach działalności gospodarczej pod warun-
kiem niepowodowania negatywnego od-
działywania – zakłóceń środowiska oraz 
konfliktów sąsiedzkich,  

12) usługach publicznych – należy przez to ro-
zumieć funkcje terenów i obiektów reali-
zowane całkowicie lub z przewagą fundu-
szy publicznych we wszelkich dziedzinach o 
charakterze ogólnospo-łecznym, realizo-
wanych w ramach działań własnych przez 
samorząd lokalny oraz w ramach zadań 
zleconych lub wprowa- dzonych w drodze 
negocjacji przez administrację rządową. 

2. Pojęcia pozostałe należy rozumieć zgodnie  
z obowiązującymi przepisami odrębnymi. 

§ 3 

1. Obowiązującymi ustaleniami planu są następu-
jące oznaczenia graficzne rysunku planu: 
1) linie rozgraniczające tereny o różnym prze-

znaczeniu lub różnych zasadach zagospoda-
rowania, 

2) symbole określające przeznaczenie terenów: 
MN, MU, RM, U, US, UP, P, R, ZP, WS, E, K, 
KDX, KDW, KDPJ, KDD, KDL,  

3) obowiązujące linie zabudowy, 
4) nieprzekraczalne linie zabudowy, 
5) granice stref ochrony konserwatorskiej, 
6) obiekty wpisane do ewidencji zabytków oraz 

inne obiekty i obszary objęte ochroną kon-
serwatorską, 

7) napowietrzne linie energetyczne o napięciu 
20 kV wraz z granicami terenów, w obrębie 
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których obowiązują ograniczenia w ich użyt-
kowaniu. 

2. Ustaleniami planu są również oznaczenia ukła-
du komunikacyjnego dróg i ulic oraz inne ele-
menty rysunku planu, służące realizacji ustaleń 
niniejszej uchwały. 

3. Następujące oznaczenia graficzne posiadają 
znaczenie informacyjne, sugerujące określone 
rozwiązania przestrzenne i regulacyjne. 
1) proponowane podziały na działki budowla-

ne. 

R o z d z i a ł  II 

Przepisy szczegółowe dla obszaru objętego  
planem 

§ 4 

Zasady ochrony i kształtowania ładu  
przestrzennego 

1. Na obszarze objętym ustaleniami planu obo-
wiązują następujące wymogi ochrony ładu 
przestrzennego i zasady jego kształtowania: 
1) Ochrona ładu przestrzennego dotyczy i po-

winna być realizowana przez: 
a) zachowanie określonego w planie prze-

znaczenia terenów, 
b) przestrzeganie określonych planem funk-

cji i standardów przestrzennych, określo-
nej skali i formy zabudowy oraz wskaŝni-
ków wykorzystania i zagospodarowania 
terenów w obrębie obszarów wyznaczo-
nych liniami rozgraniczającymi, 

c) zachowanie wolnego od zabudowy ob-
szaru terenów rolnych i zieleni, 

d) respektowanie ustalonych planem zasad 
zagospodarowania i użytkowania terenów 
zabudowy, warunków ochrony środowi-
ska, ochrony i korzystania z walorów kra-
jobrazowych środowiska na terenach ob-
jętych planem. 

2) Dopuszcza się na terenach przeznaczenia 
podstawowego, z wyjątkiem terenów komu-
nikacji, jako stałe lub tymczasowe sposoby 
użytkowania, formy zagospodarowania tere-
nu i obiektów lokalizowanych zgodnie  
z przepisami odrębnymi, obejmujące: 
a) zieleń o funkcjach ochronnych i rekre-

acyjnych, 
b) sieci infrastruktury technicznej, 
c) znaki reklamowe i informacyjne, 
d) obiekty małej architektury, 
e) ogrodzenia. 

3) Zakazuje się w obszarze objętym ustaleniami 
planu: 
a) lokalizacji obiektów handlowych o po-

wierzchni sprzedaży większej niż 2000 m2, 
b) wydzielania działek niemających dostępu 

do drogi publicznej, za wyjątkiem przy-
padków powiększenia powierzchni istnie-
jącej działki, mającej dostęp do takiej 
drogi, 

c) ustalania służebności gruntowej działek 
niebędących drogami lub terenami prze-
znaczonymi planem pod drogi, 

d) grodzenia nieruchomości przylegających 
do cieków i rowów oznaczonych symbo-
lem WS, w odległości mniejszej niż 3,0 m 
od linii brzegu, 

e) wznoszenia ogrodzeń frontowych od 
strony ulic publicznych jako pełnych oraz 
o wysokości większej niż 180 cm; nie 
ogranicza się wysokości i formy ogrodzeń 
bocznych pomiędzy terenami; zaleca się 
stosowanie ogrodzeń ażurowych z mate-
riałów trwałych; nie dopuszcza się stoso-
wania ogrodzeń frontowych prefabryka-
tów żelbetowych. 

4) Obiekty i urządzenia infrastruktury technicz-
nej, w tym ekrany, znaki i symbole reklamo-
we, dopuszczone ustaleniami planu do loka-
lizacji na terenach przeznaczenia podstawo-
wego lub lokalizowane poza terenami zabu-
dowanymi w oparciu o przepisy odrębne, 
powinny być sytuowane w ustalonych pla-
nem liniach zabudowy lub w odległościach 
od dróg publicznych określonych w przepi-
sach prawa drogowego. 

§ 5 

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego 

1. W zakresie ochrony środowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego określa się następujące 
ustalenia: 
1) Na terenach zabudowy mieszkaniowej jed-

norodzinnej, oznaczonej na rysunku planu 
symbolami: MN/1- MN/59, zabudowy miesz-
kaniowej z dopuszczeniem usług, oznaczonej 
na rysunku planu symbolami: MU/1- MU/8 
oraz zabudowy zagrodowej oznaczonej na 
rysunku planu symbolami: RM/1-10, wpro-
wadza się zakaz lokalizowania przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środo-
wisko, za wyjątkiem przedsięwzięć dotyczą-
cych sieci i urządzeń infrastruktury technicz-
nej oraz dróg. 

2) Uciążliwość prowadzonej działalności go-
spodarczej w zakresie emisji wibracji, hała-
su, zanieczyszczenia powietrza, substancji 
zapachowych, niejonizującego promienio-
wania elektromagnetycznego oraz zanie-
czyszczenia gruntu i wód nie może powo-
dować przekroczeń obowiązujących stan-
dardów środowiskowych określonych w 
przepisach odrębnych oraz wywoływać ko-
nieczność ustanowienia obszaru ograniczo-
nego użytkowania. 

3) Uciążliwość prowadzonej działalności go-
spodarczej nie może przekroczyć wartości 
dopuszczalnych na granicy własnego terenu. 

4) Na całym obszarze opracowania planu obo-
wiązuje zakaz odprowadzania nieoczyszczo-
nych ścieków do wód: powierzchniowych, 
podziemnych i do gruntu. 

5) Wprowadza się wymóg utrzymania poziomu 
hałasu w granicach dopuszczalnych norm 
określonych przepisami odrębnymi na tere-
nach zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej określonych na rysunku planu symbola-
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mi: MN/1- MN/59, zabudowy mieszkaniowej 
z dopuszczeniem usług, oznaczonej na ry-
sunku planu symbolami: MU/1- MU/8 oraz 
zabudowy zagrodowej oznaczonej na rysun-
ku planu symbolami: RM/1-10. 

6) Część obszaru opracowania planu znajduje 
się w granicach projektowanego obszaru 
chronionego krajobrazu „Dolina Widawy”. 
Wszelkie przedsięwzięcia na tym terenie po-
winny spełniać wymagania przepisów od-
rębnych z zakresu ochrony środowiska. Na 
obszarze objętym planem wprowadza się za-
kaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zna-
cząco oddziaływać na środowisko. 

§ 6 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

1. Wyznacza się strefę „B” ochrony konserwator-
skiej. Strefa „B” ochrony konserwatorskiej 
obejmuje obszary, w których elementy dawne-
go układu przestrzennego miejscowości, tzn. 
rozplanowanie, kształt zewnętrzny zabudowy 
zachowały się w stosunkowo dobrym stanie  
i całość stanowi wartość kulturową w skali lo-
kalnej. Działalność konserwatorska w strefie 
„B” zmierza do zachowania zasadniczych ele-
mentów historycznego rozplanowania, w tym 
przede wszystkim zabudowy, układu dróg, po-
działu i sposobu zagospodarowania działek. 
Zmierza też do restauracji i modernizacji tech-
nicznej obiektów o wartościach kulturowych  
z dostosowaniem współczesnej funkcji do war-
tości obiektów.  

2. W strefie „B” obowiązują następujące wymogi 
konserwatorskie: 

1) zachowanie wyeksponować elementy hi-
storycznego układu przestrzennego, tj. roz-
planowanie dróg, linie zabudowy, kompo-
zycje wnętrz urbanistycznych, kompozycje 
zabudowy oraz kompozycje zieleni (histo-
rycznych alei), 

2) obiekty o wartościach zabytkowych należy 
poddać restauracji i modernizacji technicz-
nej dostosowaniem obecnej lub projekto-
wanej funkcji do wartości obiektu, 

3) wszelka działalność inwestycyjna musi 
uwzględniać istniejące już związki prze-
strzenne i planistyczne, 

4) przyznaje się pierwszeństwo wszelkim dzia-
łaniom odtworzeniowym i rewaloryzacyj-
nym, zarówno w przypadku przyrodniczych 
elementów krajobrazu, jak i w stosunku do 
historycznej struktury technicznej, instalacji 
wodnych, sieci komunikacyjnych oraz 
obiektów zabytkowych znajdujących się  
w wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabyt-
ków, 

5) przy nowych inwestycjach oraz związanych 
z modernizacją, rozbudową, przebudową 
obiektów istniejących wymaga się nawią-
zania gabarytami i sposobem kształtowa-
nia bryły i użytymi materiałami do miej-
scowej historycznej zabudowy, w przypad-
ku istniejącego obiektu po rozbudowie bu-

dynek powinien tworzyć spójną kompozy-
cję z istniejącą częścią, 

6) nowa zabudowa winna być zharmonizo-
wana z historyczną kompozycją prze-
strzenno-architektoniczną w zakresie lokali-
zacji, rozplanowania, skali, ukształtowania 
bryły, w tym kształtu i wysokości dachu, 
poziomu posadowienia parteru, formy ar-
chitektonicznej, podziałów otworów okien-
nych i drzwiowych, materiału oraz przy 
nawiązaniu do historycznej zabudowy da-
nej miejscowości, 

  7) nowa zabudowa nie może dominować nad 
zabudową historyczną, 

  8) stosować historyczny rodzaj pokrycia da-
chowego (dachówka w kolorze ceglastym), 
w obiektach historycznych, które posiadały 
inne pokrycie niż ceramiczne stosuje się 
pokrycie historyczne właściwe dla danego 
obiektu, 

  9) kolorystyka obiektów winna uwzględniać 
walory estetyczne otoczenia, jak i rozwią-
zania kolorystyczne występujące w zabu-
dowie historycznej danej wsi, 

10) elementy dysharmonizujące, niespełniają-
ce warunków ochrony strefy konserwator-
skiej, winny być usunięte lub poddane od-
powiedniej przebudowie, 

11) zakazuje się budowy ogrodzeń betonowych 
z elementów prefabrykowanych, 

12) zakazuje się lokalizacji konstrukcji wieżo-
wych związanych z urządzeniami przekaŝ-
nikowymi telekomunikacji, 

13) umieszczanie reklam lub innych tablic nie-
związanych bezpośrednio z danym obiek-
tem i stanowiących na obiekcie lub obsza-
rze element obcy jest zabronione. Dopusz-
czalne jest umiejscawianie tablic informa-
cyjnych instytucji lub szyldów sklepów  
i zakładów w miejscach na to wyznaczo-
nych, we właściwej, nieagresywnej formie. 

3. Wyznacza się strefą ochrony konserwatorskiej 
„OW” dla całego obszaru objętego opracowa-
niem planu, dla której obowiązują następujące 
ustalenia: 
1) Wszelkie zamierzenia inwestycyjne na tym 

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

2) Nadzór archeologiczny i ratownicze badania 
archeologiczne prowadzone są przez upraw-
nionego archeologa. Pozwolenie konserwa-
torskie należy uzyskać przed wydaniem po-
zwolenia na budowę i dla robót niewymaga-
jących pozwolenia na budowę – przed reali-
zacją inwestycji, tj. przed uzyskaniem za-
świadczenia potwierdzającego akceptację 
przyjęcia zgłoszenia wykonywanych robót 
budowlanych. 

4. Ustala się ochronę następujących obiektów 
wpisanych do gminnej ewidencji zabytków: 
  1) Dom mieszkalny, ul. Kolejowa 8 (stary  

nr 4), mur., pocz. XX w.  
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  2) Dom mieszkalny, ul. Leśna 3, mur.,  
pocz. XX w.  

  3) Dom mieszkalno-gospodarczy, ul. Leśna 2 
(stare ozn.: naprzeciw nr 3), mur., po. XIX w.  

  4) Dom mieszkalny, ul. Leśna 34 (stary nr 14), 
mur., pocz. XX w. 

  5) Dom mieszkalny, ul. Leśna 25 (stary nr 21), 
mur., pocz. XX w.  

  6) Dom mieszkalny, ul. Leśna 35 (stary nr 25), 
mur., 1910 r.  

  7) Stodoła, ul. Leśna koło nr 31, mur., 1909 r.  
  8) Dom mieszkalny, ul. Wrocławska 2, mur.-

drew., pocz. XX w.  
  9) Dom mieszkalny, ul. Wrocławska 8 (stary 

nr 6), mur., ok. 1910 r.  
10) Dom mieszkalny, ul. Wrocławska 11 (stary 

nr 7), mur., ok.. 1910 r.  
11) Dom mieszkalny, ul. Wrocławska 38 (stary 

nr 14), mur., pocz. XX w.  
12) Dom mieszkalny, ul. Wrocławska 23 (stary 

nr 17), mur., k. XIX w.  
13) Dom mieszkalny, ul. Wrocławska 63 (stary 

nr 19), mur., pocz. XX w.   
14) Dom mieszkalny, ul. Wrocławska 54 (stary 

nr 22), mur., ok. 1900 r.  
15) Dom mieszkalny, ul. Wrocławska 23, mur., 

pocz. XX w.  
16) Dom mieszkalny, ul. Wrocławska 56 (stary 

nr 24), mur., pocz. XX w.  
17) Dom mieszkalny, ul. Wrocławska 55 (stary 

nr 25), mur., pocz. XX w.  
18) Dom mieszkalny, ul. Wrocławska 62 (stary 

nr 26), mur., k. XIX w.  
19) Dom mieszkalny., ul. Wrocławska 68 (stary 

nr 30), mur., pocz. XX w.   
20) Dom mieszkalny, ul. Wrocławska 73 (stary 

nr 37), mur., ok. 1880 r.  
21) Dom mieszkalny, ul. Wrocławska 82–84 

(stary nr 40), mur., pocz. XX w.  
22) Dom mieszkalny, ul. Wrocławska 81 (stary 

nr 43), mur., ok. 1900 r.  
23) Budynek gospodarczy, stodoła, ul. Wro-

cławska 87 (stary nr 47), mur., pocz. XX w.  
24) Dom mieszkalny, ul. Wrocławska 96 (stary 

nr 48), mur., pocz. XX w.  
25) Biblioteka gminna, d. Dom Ludowy,  

ul. Wrocławska 89 (stary nr 49), mur., ok. 
1890 r.  

26) Dom mieszkalny, ul. Wrocławska 99–101 
(stary nr 59), mur., pocz. XX w. 

5. Gminną ewidencją zabytków w zakresie ochro-
ny konserwatorskiej objęte zostają zespoły  
i obiekty o istotnych lokalnych walorach histo-
rycznych, kulturowych i krajobrazowych, ujęte 
w wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków 
podlega sukcesywnemu rozpoznaniu i może 
być aktualizowany, zmiany te nie powodują 
zmian ustaleń planu. Dla obiektów wymienio-
nych w ewidencji zabytków, znajdujących się  
w strefie ochrony konserwatorskiej oraz poza 
strefą, obowiązują następujące wymogi kon-
serwatorskie: 

1) zachować ich bryłę, kształt i geometrię da-
chu oraz zastosowane tradycyjne materiały 
budowlane, 

2) utrzymać, a w przypadku zniszczenia od-
tworzyć historyczny detal architektoniczny, 

3) zachować kształt, rozmiary i rozmieszczenie 
otworów zgodne z historycznym wizerun-
kiem budynku, należy utrzymać lub odtwo-
rzyć oryginalną stolarkę okien i drzwi, 

4) w przypadku konieczności przebicia no-
wych otworów, należy je zharmonizować  
z zabytkową elewację budynku, 

5) stosować kolorystykę i materiały nawiązu-
jące do tradycyjnych lokalnych rozwiązań, 
w tym ceramiczne lub tynkowe pokrycie 
ścian zewnętrznych, zakazuje się stosowa-
nia okładzin ściennych typu „siding”, 

6) należy stosować historyczny rodzaj pokry-
cia dachowego – dachówka ceramiczna  
w kolorze ceglastym, 

7) elementy elewacyjne instalacji technicz-
nych należy montować z uwzględnieniem 
wartości zabytkowych obiektów, 

8) prowadzenie wszelkich prac budowlanych 
przy obiektach zabytkowych należy po-
przedzić uzyskaniem wytycznych konser-
watorskich, 

9) wszelkie prace budowlane, a także zmiany 
funkcji obiektów i obszarów objętych ewi-
dencją zabytków należy uzgadniać z wła-
ściwym wojewódzkim konserwatorem za-
bytków, 

10) dla obiektów ujętych w ewidencji zabytków 
a znajdujących się w strefach ochrony kon-
serwatorskiej dodatkowo obowiązują usta-
lenia sformułowane dla poszczególnych 
stref. 

6. Wyznacza się stanowiska archeologiczne, dla 
których obowiązują następujące wymogi kon-
serwatorskie: 
1) w obrębie znajdujących się na terenie obję-

tym opracowaniem planu chronionych sta-
nowisk archeologicznych oraz w ich bezpo-
średnim sąsiedztwie wszelkie zamierzenia 
inwestycyjne wymagają przeprowadzenia 
wyprzedzających inwestycję ratowniczych 
badań archeologicznych, 

2) przed uzyskaniem pozwolenia na budowę (a 
dla robót nie wymagających pozwolenia na 
budowę – przed realizacją inwestycji,  
tj. przed uzyskaniem zaświadczenia potwier-
dzającego akceptację przyjęcia zgłoszenia 
wykonywania robót budowlanych) należy 
uzyskać pozwolenie Dolnośląskiego Woje-
wódzkiego Konserwatora Zabytków na prze-
prowadzenie ziemnych robót budowlanych 
na terenie zabytkowym w trybie prac kon-
serwatorskich, które polegają na przeprowa-
dzeniu wyprzedzających ratowniczych badań 
archeologicznych metodą wykopaliskową, 
przez uprawnionego archeologa, 

3) zakazuje się zalesiania obszarów stanowisk 
archeologicznych, 

4) zasób ewidencji i rejestru stanowisk arche-
ologicznych podlega sukcesywnym uzupeł-
nieniom i weryfikacji. 

7. Dla pozostałych terenów położonych w obsza-
rze opracowani miejscowego planu, ze względu 
na zapewnienie właściwej ochrony konserwa-
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torskiej krajobrazu kulturowego, należy 
uwzględnić następujące uwarunkowania: 
1) wobec terenów położonych w sąsiedztwie 

stref ochrony konserwatorskiej oraz obiek-
tów objętych wojewódzką ewidencją zabyt-
ków, należy przewidzieć funkcje oraz para-
metry i wskaŝniki kształtowania zabudowy 
uwzględniające wartości zabytkowe otocze-
nia, 

2) nowa zabudowa, przebudowa istniejących 
budynków powinna zostać starannie wpisa-
na w krajobraz kulturowy wsi oraz być reali-
zowana w nawiązaniu do zasad ukształtowa-
nia obiektów o tradycyjnych, lokalnych for-
mach, 

3) należy stosować zabudowę niewysoką (jed-
no-, dwukondygnacyjną) ze stromymi da-
chami, krytymi dachówką w kolorze cegla-
stym lub materiałem dachówkopodobnym  
w kolorze czerwonym matowym. 

§ 7 

Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych 

1. Na obszarze opracowania planu ustala się na-
stępujące obszary przestrzeni publicznych: 
1) tereny dróg lokalnych, oznaczonych na ry-

sunku planu symbolem KDL/1- KDL/10, 
2) tereny ciągów pieszych, oznaczonych na ry-

sunku planu symbolem KDX/1 i KDX/2, 
3) tereny zieleni urządzonej określonej na ry-

sunku planu symbolem ZP/1 i ZP/5, 
4) teren usług sportu i rekreacji, oznaczony na 

rysunku planu symbolem US/1. 
2. Ustala się następujące zasady kształtowania 

przestrzeni publicznych, o których mowa w  
ust. 1: 
1) w pasie dróg, o których mowa w ust. 1, 

określa się możliwość lokalizacji wszelkich 
obiektów nie będących technicznymi ele-
mentami wyposażenia pasa drogowego, w 
szczególności nowych nasadzeń szpalerów 
drzew, pasów zieleni izolacyjnej, obiektów 
malej architektury, elementów reklamowych 
i informacyjnych oraz urządzeń technicz-
nych, 

2) na terenach usług sportu US/1 oraz zieleni 
rządzonej ZP/1- ZP/5 określa się lokalizację 
obiektów małej architektury, urządzeń tech-
nicznych, elementów reklamowych i infor-
macyjnych oraz zieleni. 

§ 8 

Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegających ochronie ustalonych na  
               podstawie przepisów odrębnych 

1. Na obszarze objętym planem nie określa się 
granic i sposobów zagospodarowania terenów 
lub obiektów podlegających ochronie ustalo-
nych na podstawie przepisów odrębnych. 

2. Z uwagi na występujący na całym obszarze 
objętym planem wysoki poziom wód grunto-
wych wprowadza się zakaz podpiwniczenia bu-
dynków. 

3. Na obszarze objętym planem nie występują 
tereny górnicze oraz tereny zagrożone osuwa-
niem się mas ziemnych. 

§ 9 

Szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 

1. Z uwagi na występujący na całym obszarze 
objętym planem wysoki poziom wód grunto-
wych wprowadza się zakaz podpiwniczenia bu-
dynków, 

2. Na obszarze objętym planem wyznacza się ob-
szary objęte zakazem zabudowy oznaczone na 
rysunku planu symbolem R/1- R/3. 

§ 10 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy  
systemów infrastruktury komunikacyjnej 

1. Dla obsługi komunikacyjnej obszaru objętego 
planem wyznacza się przebieg dróg:  
1) lokalnych, oznaczonych na rysunku planu 

symbolem: KDL/1- KDL/10,  
2) dojazdowych, oznaczonych na rysunku pla-

nu symbolem: KDD/1- KDD/17,  
3) wewnętrznych, oznaczonych na rysunku 

planu symbolem: KDW/1- KDW/26, 
4) ciągów pieszo jezdnych, oznaczonych na ry-

sunku planu symbolem: KDPJ/1- KDPJ/16,  
5) ciągów pieszych, oznaczonych na rysunku 

planu symbolem: KDX/1 i KDX/2. 
2. Ustala się obowiązek zapewnienia poszczegól-

nym terenom właściwej ilości stanowisk posto-
jowych, w tym parkingów i garaży, w ilości nie 
mniejszej niż: 
1) 1 miejsce na mieszkanie, 
2) 1 miejsce postojowe na każde rozpoczęte  

25 m2 powierzchni użytkowej funkcji usłu-
gowej zlokalizowanej na terenie zabudowy 
mieszkaniowej i zabudowy mieszkaniowej  
z usługami, lecz nie mniej niż 2 miejsca po-
stojowe, 

3) 1 miejsce postojowe na każde rozpoczęte  
25 m2 powierzchni użytkowej funkcji prze-
mysłowej, lecz nie mniej niż 2 miejsca posto-
jowe, 

4) 2 miejsca postojowe na każde rozpoczęte  
25 m2 powierzchni użytkowej funkcji usług 
sportu, lecz nie mniej niż 2 miejsca postojo-
we, 

5) 1 miejsce dla pojazdu osoby niepełnospraw-
nej na każde 12 miejsc parkingowych. 

§ 11 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy  
systemów infrastruktury technicznej 

1. Docelowo przyjmuje się zasadę, iż wszystkie 
liniowe elementy infrastruktury technicznej 
wraz z towarzyszącymi urządzeniami, do po-
szczególnych obiektów, powinny być usytu-
owane pod lub nad ziemią (linie elektroenerge-
tyczne niskiego i średniego napięcia napo-
wietrzne lub kablowe oraz telefoniczne wyłącz-
nie kablowe) z wyłączeniem trafostacji oraz 
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znajdować się w liniach rozgraniczających dróg 
i ulic lub innych przestrzeni publicznych za zgo-
dą zarządcy drogi. W sytuacjach szczególnie 
uzasadnionych względami technicznymi bądŝ 
bezpieczeństwa dopuszcza się przeprowadzenie 
sieci poza układem ulic. 

2. Obsługę obszaru objętego planem w zakresie 
infrastruktury technicznej określa się następują-
co: 
1) w zakresie zaopatrzenia w wodę dla celów 

bytowych, usługowo-produkcyjnych oraz 
ochrony przeciwpożarowej – rozdzielczą sieć 
wodociągową należy prowadzić w terenie 
zabudowanym lub przewidzianym do zabu-
dowy w liniach rozgraniczających dróg za 
zgodą zarządcy drogi oraz na terenach nie-
przewidzianych pod zabudowę, zgodnie  
z obowiązującymi przepisami szczególnymi, 
ze szczególnym uwzględnieniem warunków 
dostępności do wody dla celów przeciwpo-
żarowych, 

2) w zakresie kanalizacji sanitarnej: 
a) realizacja systemem grawitacyjno-

tłocznym (przewody prowadzone w li-
niach rozgraniczających ulic za zgodą za-
rządcy drogi), 

b) dopuszcza się prowadzenie krótkich od-
cinków kanalizacji sanitarnej poza liniami 
rozgraniczającymi ulic w uzgodnieniu  
z właścicielami nieruchomości, wymaga-
ne jest formalne ustalenie zasad dostęp-
ności sieci w sytuacjach awaryjnych lub 
w celu jej modernizacji, 

c) ustala się zakaz lokalizacji bezodpływo-
wych zbiorników na nieczystości płynne 
(szamb) w zabudowie mieszkalnej, pro-
dukcyjnej i usługowej dla terenów skana-
lizowanych, 

3) w zakresie kanalizacji deszczowej – sieci 
prowadzone w liniach rozgraniczających ulic 
za zgodą zarządcy dróg, odprowadzenie wód 
opadowych za pomocą istniejących lub pro-
jektowanych kolektorów, do istniejących ro-
wów (za zgodą ich zarządcy), 
a) dopuszcza się powierzchniowe odprowa-

dzenie wód opadowych do czasu realiza-
cji kanalizacji sanitarnej, 

b) bezwzględnie zabrania się wprowadzania 
nieoczyszczonych ścieków do wód po-
wierzchniowych, podziemnych oraz grun-
tów, 

4) w zakresie zaopatrzenia w gaz – siecią roz-
dzielczą, prowadzoną w liniach rozgranicza-
jących ulic za zgodą zarządcy dróg, na tere-
nach przeznaczonych pod zabudowę i użyt-
kowanych rolniczo: 
a) dopuszcza się prowadzenie krótkich od-

cinków sieci gazowej (maksymalnie śred-
niego ciśnienia) poza liniami rozgranicza-
jącymi ulic, w uzgodnieniu z właściciela-
mi nieruchomości, wymagane jest for-
malne ustalenie zasad dostępności w sy-
tuacjach awaryjnych lub w celu moderni-
zacji sieci, 

b) przyłączanie nowych obiektów do sieci 
rozdzielczej odbywać się będzie w oparciu 
o warunki określone przez operatora sieci, 

c) do czasu realizacji sieci rozdzielczej do-
puszcza się zaopatrzenie ze zbiorników na 
gaz płynny, 

5) w zakresie zaopatrzenia w energię – zasila-
nie istniejącą siecią napowietrzną niskiego 
napięcia: 
a) projektowane oraz modernizowane sieci 

elektroenergetyczne prowadzić należy 
wzdłuż układów komunikacyjnych, tj. te-
renów ogólnie dostępnych, dla prowa-
dzenia sieci infrastruktury technicznej. 
Dopuszcza się odstępstwo od ww. zasady 
w uzgodnieniu z właścicielem terenu 
i zarządcą sieci, 

b) dopuszcza się rozbudowę sieci elektro-
energetycznej w formie linii napowietrz-
nych, kablowych lub napowietrzno-kablo-
wych, 

c) pozostawia się przebieg istniejących tras 
linii elektroenergetycznych o napięciu  
20 kV wraz ze strefami o szer. 13 m, w ob-
rębie których obowiązują ograniczenia w 
użytkowaniu terenów, zgodnie z oznacze-
niem na rysunku planu, 

d) zasilanie projektowanego zainwestowania 
w energię elektryczną z istniejących sieci 
elektroenergetycznych, projektowanych 
stacji transformatorowych określonych na 
rysunku planu symbolem E/ 1-5 lub z pro-
jektowanych sieci odbywać się będzie na 
warunkach określonych przez właściciela 
sieci, 

e) dopuszcza się kablowanie istniejących 
odcinków sieci napowietrznych w przy-
padku kolizji z projektowaną zabudową 
oraz w rejonach intensywnej istniejącej i 
projektowanej zabudowy, po uzgodnieniu 
z zarządcą sieci, 

f) ustala się przebiegi lokalnych linii elek-
troenergetycznych na terenach przewi-
dzianych pod rozwój zabudowy – w li-
niach rozgraniczających dróg i ulic za 
zgodą zarządcy drogi oraz poza pasem 
drogowym, 

g) sieci średniego napięcia w strefach zabu-
dowy mieszkaniowej postuluje się reali-
zować jako skablowane, 

h) ustala się obowiązek zachowania norma-
tywnych odległości zabudowy od istnie-
jących i projektowanych linii elektroener-
getycznych, 

6) w zakresie gospodarki odpadami – stałe od-
pady bytowo-gospodarcze gromadzone w 
szczelnych pojemnikach i kontenerach zloka-
lizowanych przy posesjach, przy zapewnie-
niu ich systematycznego wywozu na zorga-
nizowane wysypisko odpadów.  
a) Wprowadza się obowiązek usuwania od-

padów: 
o komunalnych w ramach gminnego 

systemu gromadzenia i usuwania nie-
czystości, 
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o innych zgodnie z obowiązującymi 
przepisami odrębnymi w tym zakresie, 

7) w zakresie telekomunikacji – obsługa po-
przez istniejące sieci telekomunikacyjne na 
warunkach określonych przez właściciela 
sieci, w liniach rozgraniczających drogi,  
a) lokalizacja stacji bazowych telefonii ko-

mórkowej możliwa jest jedynie na terenie 
oznaczonym na rysunku planu symbolem 
R/1. 

§ 12 

Sposoby i terminy tymczasowego urządzenia  
i użytkowania terenów 

Do czasu realizacji ustaleń planu pozostawia się 
dotychczasowe użytkowanie terenów. 

§ 13 

Szczegółowe zasady i warunki scalania nierucho-
mości i podziału nieruchomości objętych planem  
                              miejscowym 

1. Granice nowych podziałów geodezyjnych, do-
puszcza się z zastrzeżeniem zachowania mini-
malnej szerokości frontu działki budowlanej 
(mierzonej w linii zabudowy): 
1) w zabudowie oznaczonej symbolem MN, 

= 20 m, 
2) w zabudowie oznaczonej symbolem MU, 

= 24 m, 
3) w zabudowie oznaczonej symbolem U, 

= 24 m, 
4) w zabudowie oznaczonej symbolem UP, 

= 24 m, 
5) w zabudowie oznaczonej symbolem US, 

= 30 m, 
6) w zabudowie oznaczonej symbolem P, 

= 30 m, 
2. Ustala się minimalne powierzchnie nowo wy-

dzielanych działek budowlanych: 
1) w zabudowie oznaczonej symbolem MN 

= 1000 m2, 
2) w zabudowie oznaczonej symbolem MU  

= 1200 m2, 
3) w zabudowie oznaczonej symbolem U  

= 1000 m2, 
4) w zabudowie oznaczonej symbolem UP  

= 3000 m2, 
5) w zabudowie oznaczonej symbolem US  

= 3000 m2, 
6) w zabudowie oznaczonej symbolem P  

= 3000 m2. 

R o z d z i a ł  III 

Przepisy szczegółowe dla wyznaczonych terenów 
w granicach ich linii rozgraniczających 

§ 14 

MN/1- MN/59 – przeznaczenie podstawowe – za-
budowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno sto-
jąca lub bliŝniacza. 

1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe terenów sta-

nowi zabudowa mieszkaniowa jednoro-
dzinna wolno stojąca i bliŝniacza, 

2) dopuszcza się lokalizację: 
a) nieuciążliwych usług lokalnych (komer-

cyjne lub publiczne) o nieprzekraczajacej 
30% powierzchni całkowitej budynku 
mieszkalnego, usługi mogą być lokali-
zowane w adaptowanych pomieszcze-
niach budynku mieszkalnego, w po-
mieszczeniach dobudowanych do bu-
dynku lub w obiektach wolno stojących, 

b) istniejącej zabudowy mieszkaniowej za-
grodowej z dopuszczeniem prowadzenia 
nieuciążliwej działalności gospodarczej, 

c) zieleni urządzonej, w tym zadrzewień  
i zakrzewień, 

d) urządzeń infrastruktury technicznej, 
miejsc parkingowych i garaży wolno 
stojących. 

2. W zakresie parametrów i wskaŝników kształto-
wania zabudowy oraz zagospodarowania tere-
nu ustala się: 
  1) wysokość zabudowy nie może przekroczyć 

2 kondygnacji nadziemnych, tj. parter  
i poddasze użytkowe, 

  2) wysokość budynku mieszkalnego liczona 
od poziomu terenu do górnej krawędzi ka-
lenicy dachu nie może przekroczyć 9 m, 

  3) maksymalna wysokość budynków gospo-
darczych i garaży liczona od poziomu tere-
nu do górnej krawędzi kalenicy dachu nie 
może przekroczyć 7 m, 

  4) dachy budynków mieszkalnych i usługo-
wych dwuspadowe lub wielospadowe,  
o symetrycznie nachylonych połaciach, kąt 
nachylenia połaci dachowych określa się 
od 35–50 stopni, pokryte dachówką cera-
miczną lub materiałami dachówkopodob-
nymi, przy czym dopuszcza się zastosowa-
nie lukarn i innych elementów wzbogaca-
jących formę dachu, 

  5) dachy budynków gospodarczych określa 
się jako dwuspadowe o symetrycznie na-
chylonych połaciach, pokryte dachówką ce-
ramiczną lub materiałami dachówkopo-
dobnymi, 

  6) dopuszcza się sytuowanie ściany budynku 
gospodarczego i garażu w odległości 1,5 m 
od granicy z sąsiednią działką budowlaną 
lub bezpośrednio przy granicy w przypadku 
lokalizowania zabudowy na obu sąsiadują-
cych ze sobą działkach, 

  7) nieprzekraczalne i obowiązujące linie zabu-
dowy, zgodnie z oznaczeniami na rysunku 
planu, w następujących odległościach: 
a) 8 m od linii rozgraniczających drogi kla-

sy L, 
b) 6 m od linii rozgraniczających drogi kla-

sy D, 
c) 6 m od linii rozgraniczających drogi kla-

sy KDPJ, 
d) 6 m od linii rozgraniczających drogi 

wewnętrzne, 
e) 3 m od granicy cieków wodnych, 

  8) maksymalna powierzchnia zabudowy nie 
powinna przekroczyć 30% powierzchni 
działki, dla istniejących podziałów dopusz-
cza się 40%, 
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  9) minimalna powierzchnia biologicznie 
czynna nie powinna być mniejsza niż 70% 
powierzchni działki, 

10) wprowadza się obowiązek wyznaczenia w 
obrębie własności, w ramach przeznacze-
nia podstawowego, miejsc postojowych 
dla samochodów użytkowników stałych  
i przebywających okresowo w ilości okre-
ślonej w § 10 ust. 2, 

11) przy realizacji nowych ogrodzeń od frontu 
działki wprowadza się następujące zasady: 
a) ogrodzenie ażurowe o maksymalnej 

wysokości do 1,6 m, 
b) zakaz stosowania betonowych prefabry-

katów ogrodzeniowych. 
3. W zakresie szczegółowych zasad i warunków 

scalania i podziału nieruchomości ustala się: 
1) Podział terenu na projektowane działki bu-

dowlane: 
a) minimalna szerokość frontu działki po-

winna wynosić: 20 m dla zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej wolno sto-
jącej,  

b) minimalna powierzchnia działki dla zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej wol-
no stojącej nie może być mniejsza niż 
1000 m2, 

2) Minimalne wielkości działek oraz szerokości 
frontu działek, określone w ust. 3 pkt 1, nie 
mają zastosowania w odniesieniu do tere-
nów, które w chwili wejścia w życie niniej-
szej uchwały posiadają podziały geodezyjne 
lub inne podziały wynikające z aktów nota-
rialnych. 

§ 15 

MU/1- MU/8 – przeznaczenie podstawowe – tere-
ny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  
z dopuszczeniem usług. 

1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowi 

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna  
z nieuciążliwymi usługami lokalnymi, usługi 
mogą być lokalizowane w adaptowanych 
pomieszczeniach budynku mieszkalnego lub 
gospodarczego, w pomieszczeniach dobu-
dowanych do budynków lub w obiektach 
wolno stojących, 

2) dopuszcza się lokalizację: 
a) zieleni urządzonej, w tym zadrzewień i za-

krzewień, 
b) urządzeń infrastruktury technicznej, 

miejsc parkingowych i garaży wolno sto-
jących. 

2. W zakresie parametrów i wskaŝników kształto-
wania zabudowy oraz zagospodarowania tere-
nu ustala się: 
  1) wysokość zabudowy nie może przekroczyć 

2 kondygnacji nadziemnych, tj. parter i 
poddasze użytkowe, 

  2) wysokość budynku mieszkalnego liczona 
od poziomu terenu do górnej krawędzi ka-
lenicy dachu nie może przekroczyć 9 m, 

  3) maksymalna wysokość budynków gospo-
darczych i garaży liczona od poziomu tere-

nu do górnej krawędzi kalenicy dachu nie 
może przekroczyć 7 m, 

  4) dachy budynków mieszkalnych i usługo-
wych dwuspadowe lub wielospadowe,  
o symetrycznie nachylonych połaciach, kąt 
nachylenia połaci dachowych określa się 
od 35–50 stopni, pokryte dachówką cera-
miczną lub materiałami dachówkopodob-
nymi, przy czym dopuszcza się zastosowa-
nie lukarn i innych elementów wzbogaca-
jących formę dachu, 

  5) dachy budynków gospodarczych określa 
się jako dwuspadowe o symetrycznie na-
chylonych połaciach, pokryte dachówką ce-
ramiczną lub materiałami dachówkopo-
dobnymi, 

  6) dopuszcza się sytuowanie ściany budynku 
gospodarczego i garażu w odległości 1,5 m 
od granicy z sąsiednią działką budowlaną 
lub bezpośrednio przy granicy w przypadku 
lokalizowania zabudowy na obu sąsiadują-
cych ze sobą działkach, 

  7) nieprzekraczalne i obowiązujące linie zabu-
dowy, zgodnie z oznaczeniami na rysunku 
planu, w następujących odległościach: 
a) 8 m od linii rozgraniczających drogi kla-

sy L, 
b) 6 m od linii rozgraniczających drogi kla-

sy D, 
c) 6 m od linii rozgraniczających drogi kla-

sy KDPJ, 
d) 6 m od linii rozgraniczających drogi 

wewnętrzne, 
e) 3 m od granicy cieków wodnych, 

  8) maksymalna powierzchnia zabudowy nie 
powinna przekroczyć 50% powierzchni 
działki, 

  9) minimalna powierzchnia biologicznie 
czynna nie powinna być mniejsza niż 50% 
powierzchni działki, 

10) wprowadza się obowiązek wyznaczenia  
w obrębie własności, w ramach przezna-
czenia podstawowego, miejsc postojowych 
dla samochodów użytkowników stałych  
i przebywających okresowo w ilości okre-
ślonej w § 10 ust. 2, 

11) przy realizacji nowych ogrodzeń od frontu 
działki wprowadza się następujące zasady: 
a) ogrodzenie ażurowe o maksymalnej 

wysokości do 1,6 m, 
b) zakaz stosowania betonowych prefabry-

katów ogrodzeniowych. 
3. W zakresie szczegółowych zasad i warunków 

scalania i podziału nieruchomości ustala się: 
1) Podział terenu na projektowane działki bu-

dowlane: 
a) minimalna szerokość frontu działki po-

winna wynosić: 24 m,  
b) minimalna powierzchnia działki nie może 

być mniejsza niż 1200 m2, przy czym wy-
znaczona część usługowa nie może być 
mniejsza niż 200 m2, 

2) Minimalne wielkości działek oraz szerokości 
frontu działek, określone w ust. 3 pkt 1, nie 
mają zastosowania w odniesieniu do tere-
nów, które w chwili wejścia w życie niniej-
szej uchwały posiadają podziały geodezyjne 
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lub inne podziały wynikające z aktów nota-
rialnych. 

§ 16 

RM/1- RM/10 – przeznaczenie podstawowe – ist-
niejąca zabudowa zagrodowa. 

1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowi 

zabudowa mieszkaniowa zagrodowa, 
2) dopuszcza się lokalizację: 

a) nieuciążliwych usług lokalnych (komer-
cyjne lub publiczne) o nieprzekraczajacej 
30% powierzchni całkowitej budynku 
mieszkalnego, usługi mogą być lokalizo-
wane w adaptowanych pomieszczeniach 
budynku mieszkalnego, w pomieszcze-
niach dobudowanych do budynku lub w 
obiektach wolno stojących, 

b) zieleni urządzonej, w tym zadrzewień i za-
krzewień, 

c) urządzeń infrastruktury technicznej, 
miejsc parkingowych i garaży wolno sto-
jących. 

2. W zakresie parametrów i wskaŝników kształto-
wania zabudowy oraz zagospodarowania tere-
nu ustala się: 
  1) wysokość zabudowy nie może przekroczyć 

2 kondygnacji nadziemnych, tj. parter  
i poddasze użytkowe, 

  2) wysokość budynku mieszkalnego liczona 
od poziomu terenu do górnej krawędzi ka-
lenicy dachu nie może przekroczyć 9 m, 

  3) maksymalna wysokość budynków gospo-
darczych i garaży liczona od poziomu tere-
nu do górnej krawędzi kalenicy dachu nie 
może przekroczyć 9 m, 

  4) dachy budynków mieszkalnych i usługo-
wych dwuspadowe lub wielospadowe,  
o symetrycznie nachylonych połaciach, kąt 
nachylenia połaci dachowych określa się 
od 35–50 stopni, pokryte dachówką cera-
miczną lub materiałami dachówkopodob-
nymi, przy czym dopuszcza się zastosowa-
nie lukarn i innych elementów wzbogaca-
jących formę dachu, 

  5) dachy budynków gospodarczych określa 
się jako dwuspadowe o symetrycznie na-
chylonych połaciach, pokryte dachówką ce-
ramiczną lub materiałami dachówkopo-
dobnymi, 

  6) dopuszcza się sytuowanie ściany budynku 
gospodarczego i garażu w odległości 1,5 m 
od granicy z sąsiednią działką budowlaną 
lub bezpośrednio przy granicy w przypadku 
lokalizowania zabudowy na obu sąsiadują-
cych ze sobą działkach, 

  7) nieprzekraczalne i obowiązujące linie zabu-
dowy, zgodnie z oznaczeniami na rysunku 
planu, w następujących odległościach: 
a) 8 m od linii rozgraniczających drogi kla-

sy L, 
b) 6 m od linii rozgraniczających drogi kla-

sy D, 
c) 6 m od linii rozgraniczających drogi 

wewnętrzne, 

d) 3 m od granicy cieków wodnych, 
  8) maksymalna powierzchnia zabudowy  

i powierzchni utwardzonych nie powinna 
przekroczyć 40% powierzchni działki, (do-
puszcza się zwiększenie wskaŝnika do 
10%), 

  9) minimalna powierzchnia biologicznie 
czynna nie powinna być mniejsza niż 60% 
powierzchni działki, (dopuszcza się zmniej-
szenie wskaŝnika do 10%), 

10) wprowadza się obowiązek wyznaczenia w 
obrębie własności, w ramach przeznacze-
nia podstawowego, miejsc postojowych 
dla samochodów użytkowników stałych i 
przebywających okresowo w ilości okre-
ślonej w § 10 ust. 2, 

11) przy realizacji nowych ogrodzeń od frontu 
działki wprowadza się następujące zasady: 
a) ogrodzenie ażurowe o maksymalnej 

wysokości do 1,6 m, 
b) zakaz stosowania betonowych prefabry-

katów ogrodzeniowych. 

§ 17 

U/1- U/4 – przeznaczenie podstawowe – tereny 
zabudowy usługowej. 

1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe terenów stano-

wią usługi komercyjne, 
2) dopuszcza się lokalizację: 

a) zieleni urządzonej, w tym zadrzewień i za-
krzewień, 

b) urządzeń komunikacji i infrastruktury 
technicznej, miejsc parkingowych, 

c) mieszkań towarzyszących stanowiących 
nie więcej niż 30% powierzchni użytkowej 
obiektu usługowego, 

d) zakazuje się lokalizowania obiektów han-
dlowych o powierzchni sprzedaży powy-
żej 2000 m2. 

2. W zakresie parametrów i wskaŝników kształto-
wania zabudowy oraz zagospodarowania tere-
nu ustala się: 

1) wymóg kształtowania zabudowy w sposób 
zharmonizowany z lokalnym krajobrazem  
i wartościowymi elementami występującej 
w okolicy architektury, 

2) dopuszcza się adaptację, przebudowę ist-
niejących obiektów i budynków na cele 
usługowe zgodnie z przepisami odrębnymi, 

3) wysokość nowej zabudowy nie może prze-
kroczyć 2 kondygnacji nadziemnych, 

4) wysokość nowej zabudowy liczona od po-
ziomu terenu do górnej krawędzi kalenicy 
dachu nie może przekroczyć 10 m, 

5) dachy budynków usługowych dwuspado-
we, o symetrycznie nachylonych połaciach, 
kąt nachylenia połaci dachowych określa 
się od 35–50 stopni, pokryte dachówką ce-
ramiczną lub materiałami dachówkopo-
dobnymi, przy czym dopuszcza się zasto-
sowanie dachów dostosowanych do 
względów technicznych i technologicznych, 

6) formę przestrzenną projektowanych w ob-
rębie terenu wyznaczonego w ramach linii 
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rozgraniczających budynków należy dosto-
sować do skali ukształtowania bryły i deta-
lu istniejącej we wsi zabudowy, w tym 
formy i wysokości dachu, układu kalenicy 
oraz poziomu posadowienia budynku, 

7) z uwagi na wysoki poziom wód grunto-
wych wprowadza się nakaz właściwego 
izolowania przeciwwilgociowego law i mu-
rów fundamentowych, 

8) nieprzekraczalne i obowiązujące linie zabu-
dowy, zgodnie z oznaczeniami na rysunku 
planu, w następujących odległościach: 
a) 8 m od linii rozgraniczających drogi kla-

sy L, 
b) 6 m od linii rozgraniczających drogi kla-

sy D, 
9) maksymalna powierzchnia zabudowy  

i powierzchni utwardzonych nie powinna 
przekroczyć 70% powierzchni działki, 

10) minimalna powierzchnia biologicznie 
czynna nie powinna być mniejsza niż 30% 
powierzchni działki, 

11) wprowadza się obowiązek wyznaczenia w 
obrębie własności, w ramach przeznacze-
nia podstawowego, miejsc postojowych 
dla samochodów użytkowników stałych  
i przebywających okresowo w ilości okre-
ślonej w § 10 ust. 2, 

12) przy realizacji nowych ogrodzeń od frontu 
działki wprowadza się następujące zasady: 
a) ogrodzenie ażurowe o maksymalnej 

wysokości do 1,6 m, 
b) zakaz stosowania betonowych prefabry-

katów ogrodzeniowych. 
3. W zakresie szczegółowych zasad i warunków 

scalania i podziału nieruchomości ustala się: 
1) Podział terenu na  projektowane działki bu-

dowlane: 
a) minimalna szerokość frontu działki po-

winna wynosić: 24 m,  
b) minimalna powierzchnia działki nie może 

być mniejsza niż 1000 m2. 

§ 18 

US/1 – przeznaczenie podstawowe – tereny sportu 
i rekreacji. 

1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe terenów stano-

wią usługi sportu i rekreacji, 
2) dopuszcza się lokalizację: 

a) zieleni urządzonej, w tym zadrzewień i za-
krzewień, 

b) obiektów usługowych i sanitarnych zwią-
zanych przeznaczeniem podstawowym o 
maksymalnej powierzchni nieprzekracza-
jącej 200 m2, 

c) obiektów małej architektury, 
d) urządzeń komunikacji i infrastruktury 

technicznej, miejsc parkingowych tere-
nowych. 

2. W zakresie zasad zagospodarowania terenu 
ustala się: 
1) wysokość zabudowy obiektów usługowych  

i sanitarnych nie może przekroczyć 1 kondy-
gnacji naziemnej, 

2) wysokość budynku usługowego lub sanitar-
nego liczona od poziomu terenu do górnej 
krawędzi kalenicy dachu nie może przekro-
czyć 6 m, 

3) dachy budynków dwuspadowe, o syme-
trycznie nachylonych połaciach, kąt nachyle-
nia połaci dachowych określa się od 30–50 
stopni, pokryte dachówką ceramiczną lub 
materiałami dachówkopodobnymi, 

4) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie  
z oznaczeniami na rysunku planu, w nastę-
pujących odległościach: 
a) 6 m od linii rozgraniczających drogi  

klasy D, 
5) maksymalna powierzchnia zabudowy i po-

wierzchni utwardzonych nie powinna prze-
kroczyć 20% powierzchni działki, 

6) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 
nie powinna być mniejsza niż 70% po-
wierzchni działki, 

7) wprowadza się obowiązek wyznaczenia w 
obrębie własności, w ramach przeznaczenia 
podstawowego, miejsc postojowych dla sa-
mochodów użytkowników stałych i przeby-
wających okresowo. 

§ 19 

UP/1 – przeznaczenie podstawowe – usługi pen-
sjonatowe i hotelarskie, na wydzielonych dział-
kach wraz z zielenią towarzyszącą. 

1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe terenów stano-

wią usługi pensjonatowe i hotelarskie, 
2) dopuszcza się lokalizację: 

a) zieleni urządzonej, w tym zadrzewień i za-
krzewień, 

b) urządzeń komunikacji i infrastruktury 
technicznej, miejsc parkingowych, 

c) mieszkań towarzyszących stanowiących 
nie więcej niż 20% powierzchni użytkowej 
obiektu usługowego. 

2. W zakresie parametrów i wskaŝników kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu ustala się: 

1) wymóg kształtowania zabudowy w spo-
sób zharmonizowany z lokalnym krajo-
brazem i wartościowymi elementami 
występującej w okolicy architektury, 

2) wysokość zabudowy nie może przekro-
czyć 2 kondygnacji nadziemnych plus 
poddasze użytkowe, tj. parter, piętro i 
poddasze użytkowe, 

3) wysokość budynku liczona od poziomu 
terenu do górnej krawędzi kalenicy da-
chu nie może przekroczyć 9 m, 

4) dachy budynków jako dwuspadowe lub 
wielospadowe, o symetrycznie nachylo-
nych połaciach, kąt nachylenia połaci 
dachowych określa się od 35–50 stopni, 
pokryte dachówką ceramiczną lub mate-
riałami dachówkopodobnymi, przy czym 
dopuszcza się zastosowanie lukarn i in-
nych elementów wzbogacających formę 
dachu, 

5) z uwagi na wysoki poziom wód grunto-
wych wprowadza się nakaz właściwego 
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izolowania przeciwwilgociowego law  
i murów fundamentowych, 

6) nieprzekraczalne i obowiązujące linie 
zabudowy, zgodnie z oznaczeniami na 
rysunku planu, w następujących odle-
głościach: 
a) 8 m od linii rozgraniczających drogi 

klasy D, 
  7) maksymalna powierzchnia zabudowy  

i powierzchni utwardzonych nie powinna 
przekroczyć 40% powierzchni działki, 

  8) minimalna powierzchnia biologicznie 
czynna nie powinna być mniejsza niż 60% 
powierzchni działki, 

  9) wprowadza się obowiązek wyznaczenia w 
obrębie własności, w ramach przeznacze-
nia podstawowego, miejsc postojowych 
dla samochodów użytkowników stałych i 
przebywających okresowo w ilości okre-
ślonej w § 10 ust. 2, 

10) przy realizacji nowych ogrodzeń od frontu 
działki wprowadza się następujące zasady: 
a) ogrodzenie ażurowe o maksymalnej 

wysokości do 1,6 m, 
b) zakaz stosowania betonowych prefabry-

katów ogrodzeniowych. 
3. W zakresie szczegółowych zasad i warunków 

scalania i podziału nieruchomości ustala się: 
1) Podział terenu na  projektowane działki bu-

dowlane: 
a) minimalna szerokość frontu działki po-

winna wynosić: 24 m,  
b) minimalna powierzchnia działki nie może 

być mniejsza niż 3000 m2. 

§ 20 

P/1-2 – przeznaczenie podstawowe – tereny dzia-
łalności produkcyjnej, baz, składów, magazynów, 
usług. 

1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe terenów stano-

wią działalność produkcyjna, bazy, składy, 
magazyny oraz usługi, 

2) dopuszcza się lokalizację: 
a) zieleni urządzonej, w tym zadrzewień i za-

krzewień, 
b) urządzeń komunikacji i infrastruktury 

technicznej, miejsc parkingowych i garaży 
wolno stojących, 

c) mieszkań towarzyszących stanowiących 
nie więcej niż 30% powierzchni użytkowej 
obiektu usługowego, 

d) elementów reklamowych i informacyj-
nych. 

2. W zakresie parametrów i wskaŝników kształto-
wania zabudowy oraz zagospodarowania tere-
nu ustala się: 
  1) wymóg kształtowania zabudowy w sposób 

zharmonizowany z lokalnym krajobrazem, 
  2) dopuszcza się adaptację, przebudowę ist-

niejących obiektów i budynków na cele pro-
dukcyjne i usługowe zgodnie z przepisami 
odrębnymi, 

  3) wysokość przebudowywanych i nowych 
obiektów produkcyjnych, produkcyjno-
usługowych i magazynowych powinna być 

dostosowana do wymogów techniczno-
technologicznych, lecz nie może być wyższa 
niż 9 m, licząc od poziomu terenu do naj-
wyższego elementu dachu, 

  4) maksymalna wysokość budynku usługo-
wego (w przypadku realizacji jako oddziel-
nego budynku) nie może być wyższa niż 9 m, 
licząc od poziomu terenu do kalenicy dachu, 

  5) dachy obiektów produkcyjnych, produkcyj-
no-usługowych i magazynowych winny być 
dostosowane do wymogów technicznych i 
technologicznych, dopuszcza się zastosowa-
nie dachów jednospadowych, 

  6) dachy budynku usługowego (w przypadku 
realizacji jako oddzielnego budynku) dwu-
spadowe lub wielospadowe, pokryte da-
chówką ceramiczną lub materiałami da-
chówkopodobnymi,  

  7) nieprzekraczalne i obowiązujące linie zabu-
dowy, zgodnie z oznaczeniami na rysunku 
planu, w następujących odległościach: 
a) 8 m od linii rozgraniczających drogę  

klasy L, 
b) 6 m od linii rozgraniczających drogę  

klasy D, 
c) 10 m od granic terenu zamkniętego, 

  8) maksymalna powierzchnia zabudowy  
i powierzchni utwardzonych nie powinna 
przekroczyć 70% powierzchni działki, 

  9) minimalna powierzchnia biologicznie 
czynna nie powinna być mniejsza niż 30% 
powierzchni działki, 

10) wprowadza się obowiązek wyznaczenia w 
obrębie własności, w ramach przeznacze-
nia podstawowego, miejsc postojowych 
dla samochodów użytkowników stałych i 
przebywających okresowo w ilości okre-
ślonej w § 10 ust. 2, 

11) przy realizacji nowych ogrodzeń od frontu 
działki wprowadza się następujące zasady: 
a) ogrodzenie ażurowe o maksymalnej 

wysokości do 1,6 m, 
b) zakaz stosowania betonowych prefabry-

katów ogrodzeniowych. 
3. W zakresie szczegółowych zasad i warunków 

scalania i podziału nieruchomości ustala się: 
1) Podział terenu na  projektowane działki bu-

dowlane: 
a) minimalna szerokość frontu działki po-

winna wynosić: 30 m,  
b) minimalna powierzchnia działki nie może 

być mniejsza niż 2000 m2. 

§ 21 

ZP/1- ZP/5 – przeznaczenie podstawowe – tereny 
zieleni parkowej urządzonej, takiej jak parki, zie-
leńce, skwery, itp. 

1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowi 

zieleń parkowa urządzona, 
2) dopuszcza się lokalizację: 

a) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 
b) ciągów pieszych i rowerowych, 
c) urządzeń sportowo- rekreacyjnych, 
d) obiektów małej architektury. 
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2. W zakresie zasad zagospodarowania terenu 
ustala się: 
1) obowiązek utrzymania i konserwowania ist-

niejącej zieleni, a powstałe ubytki oraz nowe 
nasadzenia zieleni należy dokonywać zgod-
nie z istniejącymi uwarunkowaniami przy-
rodniczymi, 

2) minimalna szerokość ciągu pieszego 1,5 m. 

§ 22 

R/1 i R/2 – przeznaczenie podstawowe – tereny 
rolnicze – uprawy polowe. 

1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe terenów stano-

wią tereny rolnicze, 
2) dopuszcza się lokalizację: 

a) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej 
(napowietrzne i podziemne), 

b) ciągów pieszych i rowerowych, 
c) dróg transportu rolnego, 
d) urządzeń wodnych i melioracyjnych słu-

żących kształtujących i regulujących sto-
sunki wodne. 

2. W zakresie zasad oraz zagospodarowania tere-
nu ustala się: 
1) ustala się zakaz lokalizacji wszelkich obiek-

tów kubaturowych. 

§ 23 

R/3 – przeznaczenie podstawowe – tereny rolnicze 
– uprawy polowe. 

1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe terenów stano-

wią tereny rolnicze, 
2) dopuszcza się lokalizację: 
a) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej 

(napowietrzne i podziemne), 
b) urządzeń telekomunikacyjnych – stacji ba-

zowych telefonii komórkowej, 
c) ciągów pieszych i rowerowych, 
d) dróg transportu rolnego, 
e) urządzeń wodnych i melioracyjnych służą-

cych kształtujących i regulujących stosunki 
wodne. 

2. W zakresie zasad zagospodarowania terenu 
ustala się: 
1) ustala się zakaz lokalizacji wszelkich obiek-

tów kubaturowych z wyłączeniem ust. 1,  
pkt 2. 

§ 24 

WS/1- WS/27 – przeznaczenie podstawowe – te-
reny wód otwartych i płynących, w tym rowy me-
lioracyjne i cieki wodne. 

1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe terenów stano-

wią śródlądowe wody płynące (cieki wodne i 
rowy melioracyjne). 

2. W zakresie zasad zagospodarowania terenu 
ustala się: 
1) nakazuje się ochronę wód powierzchnio-

wych wraz z szatą roślinną w ich najbliższym 
sąsiedztwie oraz wód podziemnych, 

2) dopuszcza się przykrycie rowów melioracyj-
nych pod warunkiem niezaburzania ich pra-
widłowego funkcjonowania, 

3) wprowadza się zakaz grodzenia i obowiązek 
pozostawienia wolnego 3 m pasa terenu 
przy rowach melioracyjnych i ciekach wod-
nych celem zapewnienia dostępu do rowów 
i cieków wodnych oraz umożliwienia ich 
konserwacji, 

4) nakazuje się wprowadzenie obudowy biolo-
gicznej cieków i rowów melioracyjnych 
chroniących je przed zanieczyszczeniem. 

§ 25 

E/1- E/9 – przeznaczenie podstawowe – tereny 
urządzeń elektroenergetycznych – stacje trans-
formatorowe na wydzielonych działkach. 

1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe stanowią urzą-

dzenia elektroenergetyczne, 
2) dopuszcza się lokalizację zieleni niskiej. 

2. W zakresie zasad zagospodarowania terenu 
ustala się: 
1) dla nowych stacji transformatorowych okre-

śla się ich maksymalna wysokość do 9 m, li-
cząc od poziomu terenu do najwyższego 
punktu stacji, 

2) docelowa wielkość działek będzie określona 
na etapie projektowym, 

3) dopuszcza się lokalizację stacji w odległości 
do 1,5 m od granic działki pod warunkiem, 
że stacja posiada ściany oddzielenia ppoż., 

4) dla ogrodzenia stacji transformatorowych 
wprowadza się następujące zasady: 
a) ogrodzenie ażurowe o maksymalnej wy-

sokości 1,5 m, 
b) zakaz stosowania betonowych prefabry-

katów ogrodzeniowych. 

§ 26 

K/1- K/4 – przeznaczenie podstawowe – tereny 
urządzeń kanalizacji sanitarnej – w tym przepom-
pownie ścieków. 

1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe stanowią urzą-

dzenia kanalizacji sanitarnej, 
2) dopuszcza się lokalizację zieleni niskiej. 

§ 27 

Teren drogi lokalnej, oznaczonej na rysunku planu 
symbolem KDL/7. 

1. W zakresie przeznaczenia terenu ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe terenu stanowi 

droga lokalna klasy L (istniejąca droga po-
wiatowa nr 1928D), 

2) dopuszcza się lokalizację: 
a) zieleni towarzyszącej, chodników i ścieżek 

rowerowych, 
b) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej. 

2. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy  
i budowy systemów komunikacji ustala się: 
1) minimalna szerokość drogi w liniach rozgra-

niczających – 15 m w przekroju drogowym, 
12 m w przekroju ulicznym (w obszarze hi-



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 169 – 20081 – Poz.  3083 

 

storycznie ukształtowanej zabudowy do-
puszcza się pozostawienie jej przebiegu  
w istniejących liniach rozgraniczających), 

2) minimalna szerokość jezdni z dwoma pasa-
mi ruchu = 5,0–6,0 m, 

3) skrzyżowania drogi lokalnej z drogami do-
jazdowymi na warunkach określonych przez 
zarządcę drogi, 

4) krzyżowania z sieciami infrastruktury tech-
nicznej na warunkach określonych przez za-
rządców sieci. 

3. Nowe włączenia do drogi nr 1928D za zgodą i 
na warunkach zarządcy drogi. 

4. Zmiana przeznaczenia terenów, wzrost natęże-
nia ruchu wymagać będzie przebudowy wraz ze 
skrzyżowaniami na koszt inwestora lub wnio-
skodawcy i na warunkach określonych przez za-
rządcę drogi zgodnie z przepisami odrębnymi. 

§ 28 

Teren drogi lokalnej, oznaczonej na rysunku planu 
symbolem KDL/2 i KDL/3. 

1. W zakresie przeznaczenia terenu ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe terenu stanowi 

droga lokalna klasy L (istniejąca droga po-
wiatowa nr 1929D), 

2) dopuszcza się lokalizację: 
a) zieleni towarzyszącej, chodników i ścieżek 

rowerowych, 
b) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej. 

2. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy  
i budowy systemów komunikacji ustala się: 
1) minimalna szerokość drogi w liniach rozgra-

niczających – 15 m w przekroju drogowym, 
12 m w przekroju ulicznym (w obszarze hi-
storycznie ukształtowanej zabudowy do-
puszcza się pozostawienie jej przebiegu  
w istniejących liniach rozgraniczających), 

2) minimalna szerokość jezdni z dwoma pasa-
mi ruchu = 5,0–6,0 m, 

3) skrzyżowania drogi lokalnej z drogami do-
jazdowymi na warunkach określonych przez 
zarządcę drogi, 

4) krzyżowania z sieciami infrastruktury tech-
nicznej na warunkach określonych przez za-
rządców sieci. 

3. Nowe włączenia do drogi nr 1929D za zgodą  
i na warunkach zarządcy drogi. 

4. Zmiana przeznaczenia terenów, wzrost natęże-
nia ruchu wymagać będzie przebudowy wraz ze 
skrzyżowaniami na koszt inwestora lub wnio-
skodawcy i na warunkach określonych przez za-
rządcę drogi zgodnie z przepisami odrębnymi. 

§ 29 

Teren drogi lokalnej, oznaczonej na rysunku planu 
symbolem KDL/1. 

1. W zakresie przeznaczenia terenu ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe terenu stanowi 

droga lokalna klasy L (istniejąca droga po-
wiatowa nr 1930D), 

2) dopuszcza się lokalizację: 
a) zieleni towarzyszącej, chodników i ścieżek 

rowerowych, 
b) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 

3) określa się odtworzenie i uzupełnienie po-
przez dodatkowe nasadzenia istniejących 
szpalerów drzew. 

2. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy  
i budowy systemów komunikacji ustala się: 
1) minimalna szerokość drogi w liniach rozgra-

niczających – 15 m w przekroju drogowym,  
12 m w przekroju ulicznym (w obszarze hi-
storycznie ukształtowanej zabudowy do-
puszcza się pozostawienie jej przebiegu  
w istniejących liniach rozgraniczających), 

2) minimalna szerokość jezdni z dwoma pasa-
mi ruchu = 5,0–6,0 m, 

3) skrzyżowania drogi lokalnej z drogami do-
jazdowymi na warunkach określonych przez 
zarządcę drogi, 

4) krzyżowania z sieciami infrastruktury tech-
nicznej na warunkach określonych przez za-
rządców sieci. 

3. Nowe włączenia do drogi nr 1930D za zgodą  
i na warunkach zarządcy drogi. 

4. Zmiana przeznaczenia terenów, wzrost natęże-
nia ruchu wymagać będzie przebudowy wraz ze 
skrzyżowaniami na koszt inwestora lub wnio-
skodawcy i na warunkach określonych przez za-
rządcę drogi zgodnie z przepisami odrębnymi. 

§ 30 

Teren dróg lokalnych, oznaczonych na rysunku 
planu symbolem KDL/4, KDL/5, KDL/6 i KDL/10. 

1. W zakresie przeznaczenia terenu ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe terenu stanowią 

drogi lokalne klasy L, 
2) dopuszcza się lokalizację: 

a) zieleni towarzyszącej, chodników i ścieżek 
rowerowych, 

b) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej. 
2. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy  

i budowy systemów komunikacji ustala się: 
1) minimalna szerokość drogi w liniach rozgra-

niczających – 12 m w przekroju drogowym, 
10 m w przekroju ulicznym (dopuszczalne 
miejscowe zmniejszenia linii rozgraniczają-
cych na obszarach już ukształtowanej zabu-
dowy), 

2) minimalna szerokość jezdni z dwoma pasa-
mi ruchu = 5,0–6,0 m, 

3) skrzyżowania drogi lokalnej z drogami do-
jazdowymi na warunkach określonych przez 
zarządcę drogi, 

4) krzyżowania z sieciami infrastruktury tech-
nicznej na warunkach określonych przez za-
rządców sieci. 

§ 31 

Teren dróg dojazdowych, oznaczonych na rysunku 
planu symbolem KDD/1- KDD/17. 

1. W zakresie przeznaczenia terenu ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe terenu stanowią 

drogi dojazdowe klasy D,  
2) dopuszcza się lokalizację: 

a) zieleni towarzyszącej, chodników i ścieżek 
rowerowych, 

b) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej. 
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2. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy  
i budowy systemów komunikacji ustala się: 
1) minimalna szerokość drogi w liniach rozgra-

niczających – 10 m (dopuszczalne miejscowe 
zmniejszenia linii rozgraniczających jedynie 
na obszarach historycznie ukształtowanej 
zabudowy), 

2) minimalna szerokość jezdni = 5,0 m, 
3) skrzyżowania dróg dojazdowych z innymi 

drogami na warunkach określonych przez 
zarządcę drogi, 

4) krzyżowania z sieciami infrastruktury tech-
nicznej na warunkach określonych przez za-
rządców sieci. 

§ 32 

Teren dróg wewnętrznych, oznaczonych na rysun-
ku planu symbolem KDW/1- KDW/26. 

1. W zakresie przeznaczenia terenu ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe terenu stanowią 

drogi dojazdowe wewnętrzne,  
2) dopuszcza się lokalizację: 

a) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej. 
2. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i 

budowy systemów komunikacji ustala się: 
1) minimalna szerokość drogi w liniach rozgra-

niczających – 8–10 m w (dopuszczalne miej-
scowe zmniejszenia linii rozgraniczających 
jedynie na obszarach historycznie ukształto-
wanej zabudowy), 

2) skrzyżowania dróg dojazdowych wewnętrz-
nych z pozostałymi drogami na warunkach 
określonych przez zarządcę drogi, 

3) krzyżowania z sieciami infrastruktury tech-
nicznej na warunkach określonych przez za-
rządców sieci. 

3. Dopuszcza się zmianę układu komunikacyjnego 
poprzez likwidację lub przesunięcie drogi 
KDW/10 w ramach terenu MU/6. 

§ 33 

Teren ciągów pieszo-jezdnych, oznaczonych na 
rysunku planu symbolem KDPJ/1- KDPJ/16. 

1. W zakresie przeznaczenia terenu ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe terenu stanowią 

ciągi pieszo-jedne,  
2) dopuszcza się lokalizację: 

a) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 
2. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i 

budowy systemów komunikacji ustala się: 
1) minimalna szerokość ciągu w liniach rozgra-

niczających – 5 m (dopuszczalne miejscowe 
zmniejszenia linii rozgraniczających jedynie 
na obszarach historycznie ukształtowanej 
zabudowy), 

2) minimalna szerokość jezdni utwardzonej – 
3,0 m, 

3) skrzyżowania ciągów pieszo-jezdnych z po-
zostałymi drogami na warunkach określo-
nych przez zarządcę drogi. 

§ 34 

Teren ciągów pieszych, oznaczonych na rysunku 
planu symbolem KDX/1 i KDX/2. 

1. W zakresie przeznaczenia terenu ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe terenu stanowią 

ciągi,  
2) dopuszcza się lokalizację: 

a) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej. 
2. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy  

i budowy systemów komunikacji ustala się: 
1) minimalna szerokość ciągu w liniach rozgra-

niczających – 1,5 m. 

§ 35 

Stawki procentowe, na podstawie których ustala 
się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4. 

Ustala się następujące stawki procentowe w sto-
sunku do wzrostu wartości nieruchomości obję-
tych niniejszym planem, służące naliczeniu jedno-
razowej opłaty uiszczanej przez właścicieli nieru-
chomości, w przypadku ich zbycia w ciągu 5 lat od 
dnia, w którym ustalenia niniejszego planu stały 
się obowiązujące. 
1. MN, MU, RM    15% 
2. U, P      15% 
3. US, UP     0,1% 
4. WS, R, E, K, ZP    0,1% 

R o z d z i a ł  IV 

Przepisy końcowe 

§ 36 

Traci moc uchwała Rady Gminy Czernica nr XXVI/ 
/181/2009 z dnia 15 czerwca 2009 roku. 

§ 37 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wój-
towi Gminy Czernica. 

§ 38 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie po upływie  
30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego. 
 

PRZEWODNICZĄCY 
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