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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY 
NR XXVIII/169/2009 

z dnia 29 czerwca 2009 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania  
przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Głuszyca Górna, 
                                             gm. Głuszyca 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorzņdzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, 
poz. 1591, z póŝn. zm.), art. 20, art. 29, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 80, poz. 717, z póŝn. zm.) oraz w zwiņzku z uchwałņ nr XVIII/105/2008 
Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 26 maja 2008 r. w sprawie przystņpie-
nia do sporzņdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
ne, oraz po stwierdzeniu zgodności ustaleń planu miejscowego 
ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenne-
go gminy, Rada Miejska w Głuszycy uchwala, co nastňpuje: 

 
 

§ 1 

1. Uchwala siň miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego obszaru połoşonego w obrňbie 
wsi Głuszyca Górna, gm. Głuszyca. 

2. Ustalenia planu zawarte sņ w tekście niniejszej 
uchwały oraz na rysunku planu w skali 1:1000 
stanowiņcym załņcznik nr 1 do uchwały. Rysu-
nek planu obowiņzuje w zakresie ustalonym le-
gendņ. 

3. Rozstrzygniňcia o sposobie rozpatrzenia uwag 
do projektu planu oraz sposobie realizacji, zapi-
sanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej, które naleşņ do zadań wła-
snych gminy, oraz zasadach ich finansowania, 
zawarte sņ w załņczniku nr 2 do uchwały. Roz-
strzygniňcia zawarte w załņczniku nr 2 nie sņ 
ustaleniami planu. 

§ 2 

1. W obszarze objňtym planem obowiņzujņ usta-
lenia dotyczņce przeznaczenia i zagospodaro-
wania terenów wydzielonych liniami rozgrani-
czajņcymi i oznaczonych na rysunku planu 
symbolami: 
1) 1 R – teren uşytkowany rolniczo, 
2) 2 MN – teren zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej, 
3) 3 ZP – teren zieleni wysokiej, 
4) KDW – ulice wewnňtrzne. 

2. Ustalenia w zakresie ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego:   
1) na terenie projektowanej zabudowy miesz-

kaniowej jednorodzinnej (oznaczonej na 
rysunku planu symbolem 2MN) ustala siň: 
a) realizacjň budynków mieszkalnych jed-

norodzinnych z moşliwościņ lokalizacji 
na działce obiektów gospodarczych 
zwiņzanych funkcjonalnie z podstawo-
wym przeznaczeniem terenu (np. garaş) 
oraz urzņdzeń towarzyszņcych: dojśń, 
dojazdów, obiektów małej architektury, 
ogrodów przydomowych i ogrodzeń, 

b) projektowana zabudowa winna swoim 
charakterem nawiņzywań do uwarun-
kowań kulturowych regionu, nie moşe 
stwarzań dysonansu z otoczeniem i 
winna szanowań środowisko naturalne, 
zaleca siň stosowanie architektury inspi-
rowanej charakterem zabudowy regio-
nalnej lub dobrej klasy architektury 
współczesnej, 

c) zakazuje siň realizacji obiektów i urzņ-
dzeń, które nie sņ zwiņzane lub kolidujņ 
z przeznaczeniem terenu, 

d) zakazuje siň stosowania jako materiałów 
wykończeniowych plastikowych listew 
elewacyjnych typu "siding", blachy fali-
stej i trapezowej oraz ogrodzeń z prefa-
brykowanych elementów betonowych; 

2) na terenie oznaczonym symbolem 1R usta-
la siň zachowanie istniejņcego przeznacze-
nia terenu (uşytki rolne), 

3) na terenie oznaczonym symbolem 3 ZP 
ustala siň zachowanie istniejņcego zadrze-
wienia oraz moşliwośń jego uzupełnienia. 

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego: 
1) obowiņzuje stosowanie dla celów grzew-

czych urzņdzeń przyjaznych dla środowiska 
o niskiej emisji zanieczyszczeń, 

2) usuwanie odpadów komunalnych odbywań 
siň bňdzie w systemie gospodarki komu-
nalnej, 

3) nawierzchnie dojazdów i miejsc parkingo-
wych naleşy zabezpieczyń przed przenika-
niem do gruntu i wód powierzchniowych 
zanieczyszczeń ropopochodnych i innych 
substancji chemicznych. 

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków oraz dóbr kultury współczesnej − w 
przypadku odkrycia w takcie prac ziemnych 
przedmiotu, co do którego istnieje przypusz-
czenie, iş jest on zabytkiem, naleşy wstrzymań 
roboty mogņce uszkodziń lub zniszczyń zaby-
tek, zabezpieczyń przy uşyciu dostňpnych 
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środków przedmiot i miejsce odkrycia zabytku 
oraz niezwłocznie zawiadomiń o tym właści-
wego wojewódzkiego konserwatora zabytków, 
a jeśli jest to niemoşliwe Burmistrza Miasta 
Głuszyca (art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 
2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad za-
bytkami). 

5. Wymagania wynikajņce z potrzeb kształtowa-
nia przestrzeni publicznych: 

1) niedopuszczalne jest sytuowanie w obszarze 
objňtym planem takich elementów zagospo-
darowania, które swņ wielkościņ, formņ lub 
kolorystykņ powodujņ dysonans z otocze-
niem, 

2) na obszarze zabudowy i na terenach komu-
nikacji obsługujņcej zabudowň wyklucza siň 
lokalizacjň urzņdzeń reklamowych wolno sto-
jņcych zarówno na terenie działek jak i w 
przyległym pasie drogowym. 

6. Parametry i wskaŝniki kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu: 
1) dla terenu projektowanej zabudowy miesz-

kaniowej jednorodzinnej, oznaczonej na ry-
sunku planu symbolem 2MN, ustala siň: 
a) nieprzekraczalne i obowiņzujņce linie 

zabudowy zgodnie z oznaczeniem na ry-
sunku planu. Oznaczona na rysunku 
planu obowiņzujņca linia zabudowy do-
tyczy budynków mieszkalnych, dla 
obiektów gospodarczych (w tym garaşy) 
stanowi ona nieprzekraczalnņ liniň za-
budowy, 

b) powierzchniň zabudowy nieprzekracza-
jņcņ 30% powierzchni działki budowla-
nej, 

c) zasadň lokalizacji budynków mieszkal-
nych na działce w zakresie: usytuowania 
elewacji frontowej oraz kalenicy dachu 
zgodnie z zasadņ przedstawionņ na ry-
sunku planu, 

d) wysokośń projektowanej zabudowy na 
dwie kondygnacje naziemne (budynek 
parterowy z poddaszem mieszkalnym). 
Moşliwe jest czňściowe lub całkowite 
podpiwniczenie budynków, 

e) poziom posadowienia parteru budyn-
ków na ok. 0,5 m ponad poziom terenu 
mierzony przy głównym wejściu do bu-
dynku, 

f) dachy symetryczne, dwuspadowe 
z moşliwościņ wykonania okien dacho-
wych i lukarn. Wielkośń, forma oraz 
układ lukarn powinny byń harmonijnie 
wpasowane w połań dachowņ. Nachy-
lenie połaci dachowej w granicach od 
400 do 450. Obowiņzuje pokrycie dachu 
ceramiczne − matowe, koloru czerwo-
nego lub brņzowego, 

g) w zagospodarowaniu działki przezna-
czonej pod projektowanņ zabudowň 
mieszkaniowņ jednorodzinnņ minimum 
50% ich powierzchni naleşy przeznaczyń 
pod zagospodarowanie biologicznie 
czynne (np. zieleń przydomowa, za-
drzewienia, uprawy ogrodnicze). 

7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów 
lub obiektów podlegajņcych ochronie. 
Obszar objňty planem połoşony jest: 
1) w strefie ochrony pośredniej ujňcia wody 

ze zbiornika „Lubachów” − obowiņzujņ za-
kazy, nakazy i ograniczenia, wynikajņce z 
decyzji Urzňdu Wojewódzkiego w Wałbrzy-
chu nr OŚ.IV-6210/27/94 z dnia 12.04.1994 r., 

2) w projektowanym Specjalnym Obszarze 
Ochrony Siedlisk Natura 2000 „Góry Ka-
mienne”. Zagospodarowanie terenu musi 
uwzglňdniań zasady zagospodarowania i 
ochrony walorów przyrodniczo-
krajobrazowych określonych w art. 33 
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochro-
nie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 
880, z póŝn. zm.). 

8. Szczegółowe  zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości objňtych planem: 
dla terenu projektowanej zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej plan ustala przedsta-
wionņ na rysunku planu zasadň podziału tere-
nu na działki budowlane. Zasada podziału ma 
charakter orientacyjny, dopuszcza siň jej ko-
rektň z zachowaniem nastňpujņcych kryteriów:  
1) zapewniony zostanie bezpośredni dostňp 

do drogi, 
2) minimalna powierzchnia działki budowla-

nej nie moşe byń mniejsza niş 800 m2, 
3) szerokośń frontu działki przylegajņcej do 

drogi nie moşe byń mniejsza niş 24,0 m. 
(nie dotyczy działek zlokalizowanych na za-
kończeniu siňgaczy dróg wewnňtrznych 
KDW), 

4) moşliwe jest łņczenie dwóch sņsiednich 
działek. 

9. Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich uşytkowaniu: 
1) w obszarze objňtym zabudowņ nie dopusz-

cza siň realizacji inwestycji, które zgodnie z 
przepisami o ochronie środowiska zalicza-
ne sņ do przedsiňwziňń mogņcych znaczņco 
oddziaływań na środowisko, a takşe insta-
lacji powodujņcych znaczne zanieczyszcze-
nia poszczególnych elementów przyrodni-
czych albo środowiska jako całości (nie do-
tyczy urzņdzeń infrastruktury technicznej), 

2) na terenie projektowanej zabudowy miesz-
kaniowej, na jednej działce budowlanej 
moşliwe jest usytuowanie jednego budyn-
ku mieszkalnego. 

10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury tech-
nicznej: 
1) obsługň komunikacyjnņ obszaru ustala siň 

projektowanymi ulicami wewnňtrznymi. 
2) zasady obsługi w zakresie infrastruktury 

technicznej: 
a) zaopatrzenie w energiň elektrycznņ 

z sieci elektroenergetycznej, na warun-
kach ustalonych przez zarzņdcň sieci, 

b) zaopatrzenie w wodň z sieci wodociņ-
gowej lub ujňń lokalnych,   

c) odprowadzanie ścieków docelowo do 
sieci kanalizacyjnej, w okresie przej-
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ściowym do oczyszczalni przydomo-
wych lub zbiorników bezodpływowych, 

d) odprowadzanie wód opadowych do 
gruntu na terenie działki. 

§ 3 

Do czasu zmiany sposobu zagospodarowania te-
renów, o których mowa w § 2, pozostajņ one w 
dotychczasowym uşytkowaniu. 

§ 4 

Ustala siň stawkň procentowņ słuşņcņ naliczeniu 
jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieru-
chomości z tytułu uchwalenia planu, o której mo-
wa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym, w wysokości 0%. 

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza siň Burmistrzowi 
Miasta Głuszyca. 

§ 6 

Uchwała wchodzi w şycie po upływie 30 dni od 
daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym Wo-
jewództwa Dolnoślņskiego. 
 
 
 

PRZEWODNICZŅCY 
RADY MIEJSKIEJ 

 
JAN CHMURA 
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Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej 
w Głuszycy nr XXVIII/169/2009 z dnia 
29 czerwca 2009 r. 
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Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej 
w Głuszycy nr XXVIII/169/2009 z dnia 
29 czerwca 2009 r. 

 
 
zawierajņcy informacje o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz o sposobie realizacji, zap i-
sanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej naleşņcych do zadań własnych gminy 
i zasadach ich finansowania. 
 
 
1. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Głuszyca Górna, gm. Głuszyca. 

Do projektu planu nie wniesiono uwag w okresie przewidzianym na ich składanie, jak równieş w trak-
cie dyskusji publicznej. 

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

Na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wykonano prognozň skutków fi-
nansowych uchwalenia planu miejscowego obszaru połoşonego w obrňbie wsi Głuszyca Górna, 
gm. Głuszyca.  
Wynikiem prognozy sņ ekonomiczne skutki realizacji planu przedstawione w syntezie wydatków 
i wpływów. 
Z prognozy wynika, şe gmina nie ponosi skutków finansowych na infrastrukturň technicznņ oraz 
transformacjň terenu.  
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ NOWA RUDA 
NR 269/XXXIV/09 

z dnia 10 lipca 2009 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomo-
cy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
 na terenie gminy miejskiej Nowa Ruda 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samo-
rzņdzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, zm. z 2002 r. 
Dz. U. Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, poz. 984, 
Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Dz. U. Nr 80, 
poz. 717, Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz. 1055, 
Dz. U. Nr 116, poz. 1203, z 2005 Dz. U. Nr 172, poz. 1441, Dz. U. Nr 175, 
poz. 1457, z 2006 Dz. U. Nr 17, poz. 128, Dz. U. Nr 181, poz. 1337, 
z 2007 r. Dz. U. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, 
z 2008 r. Dz. U. Nr 180, poz. 1111, Nr 233, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, 
poz. 420) zwiņzku z art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty (t.j. z 2004 r. Dz. U. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 Nr 281, 
poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz.1020, 
Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006r. Nr 144, 
poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, 
Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, 
Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, 
poz. 917, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 2006, Nr 56, poz. 458), Rada 
Miejska w Nowej Rudzie uchwala: 


