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W wyznaczonym terminie do Burmistrza nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski i tym samym nie wystņpiła 
potrzeba uwzględniania w projekcie zmiany planu zgłoszonych uwag i wniosków. 

§ 3 

Proponuje się przeprowadzanie regularnego, co najmniej raz do roku, monitoringu skutków realizacji 
ustaleń zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w formie analizy ogólnodostęp-
nych zdjęń satelitarnych i lotniczych, obserwacji terenowej oraz dokumentacji fotograficznej zmian 
w strukturze zagospodarowania terenu. 
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UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY PRUSICE 
NR XLIV/324/09 

z dnia 22 kwietnia 2009 roku 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla wsi Strupina uchwalonego uchwałą Rady Miasta 
 i Gminy Prusice nr XLV/388/02 z dnia 20 września 2002 r. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorzņdzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami), art. 20 ust. 1 usta-
wy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) 
oraz w zwiņzku z uchwałņ nr VIII/45/07 Rady Miasta i Gminy Prusice 
z dnia 26 lutego 2007 r. w sprawie przystņpienia do sporzņdzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Strupina 
uchwalonego uchwałņ Rady Miasta i Gminy Prusice nr XLV/388/02 z dnia 
20 wrzeņnia 2002 r., po stwierdzeniu zgodnoņci zmiany planu 
z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Prusice” uchwalonego uchwałņ Rady Gminy Pru-
sice nr XIV/145/99 z dnia 17 grudnia 1999 r. z późniejszymi zmianami, 
Rada Miasta i Gminy Prusice uchwala, co następuje 

 
 

R O Z D Z I A Ł   I 

Ustalenia ogólne 

§ 1 

Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dla wsi Strupina 
uchwalonego uchwałņ Rady Miasta i Gminy Prusi-
ce nr XLV/388/02 z dnia 20 wrzeņnia 2002 r. 
o granicach przedstawionych na rysunku zmiany 
planu, zwanņ dalej w treņci uchwały planem. 

§ 2 

Integralnņ częņciņ niniejszej uchwały sņ następujņ-
ce załņczniki: 
1. Rysunek planu w skali 1:2000 – załņcznik nr 1. 
2. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 

zgłoszonych do projektu planu – załņcznik nr 2. 
3. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych 

w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej oraz zasadach ich finansowania – 
załņcznik nr 3. 

4. Uzasadnienie i podsumowanie, zawierajņce 
informacje, zgodne z wymogami przepisów 
szczególnych i odrębnych – załņcznik nr 4. 

§ 3 

Przedmiot ustaleń zmiany planu jest zgodny z  
art. 15 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym. 

§ 4 

Ilekroń w dalszych przepisach niniejszej uchwały 
jest mowa o: 

1. przepisach szczególnych i odrębnych – należy 
przez to rozumień przepisy ustaw wraz z ak-
tami wykonawczymi, 

2. obszarze − należy przez to rozumień cały ob-
szar objęty granicami opracowania, 

3. terenie − należy przez to rozumień wyodręb-
nionņ liniami rozgraniczajņcymi częņń obsza-
ru, 

4. przeznaczeniu podstawowym − należy przez 
to rozumień przeznaczenie, którego udział 
przeważa na danym terenie,  

5. przeznaczeniu dopuszczalnym − należy przez 
to rozumień inne przeznaczenie, które może 
występowań łņcznie z przeznaczeniem pod-
stawowym,  

6. usługach − należy przez to rozumień działal-
noņń takņ jak administracja, kultura, oņwiata i 
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nauka, służba zdrowia, opieka społeczna i so-
cjalna, obsługa bankowa, handel detaliczny, 
gastronomia, turystyka, sport, rozrywka, pocz-
ta i łņcznoņń, 

7. nieprzekraczalnych liniach zabudowy − należy 
przez to rozumień linię, która nie może zostań 
przekroczona sytuowaniem elewacji budyn-
ków, przy budowie nowych obiektów oraz 
rozbudowie budynków istniejņcych. Nieprze-
kraczalne linie zabudowy nie odnoszņ się do 
budowli i obiektów małej architektury. Okapy i 
gzymsy nie mogņ wykraczań poza nieprzekra-
czalnņ linię zabudowy o więcej niż 0,5 m, bal-
kony, galerie, werandy, tarasy lub schody ze-
wnętrzne o więcej niż 1 m, a wykusze i ganki  
o więcej niż 1,5 m, i na długoņci nie więcej niż 
1/4 szerokoņci elewacji frontowej, pod warun-
kiem nie przekraczania linii rozgraniczajņcych 
teren, 

8. obiektach i urządzeniach towarzyszących − 
należy przez to rozumień obiekty technicznego 
wyposażenia i infrastruktury technicznej, go-
spodarcze i higieniczno-sanitarne, urzņdzenia 
budowlane, komunikacyjne, zaplecze parkin-
gowe i garażowe oraz inne urzņdzenia lub 
obiekty pełniņce służebnņ rolę wobec prze-
znaczenia podstawowego i uzupełniajņcego, 

9. wysokości budynku do okapu − należy przez 
to rozumień wysokoņń liczonņ od projektowa-
nej rzędnej terenu przy głównym wejņciu do 
budynku do okapu głównej połaci dachu, 

10. wysokości budynku do kalenicy − należy 
przez to rozumień wysokoņń liczonņ od projek-
towanej rzędnej terenu przy głównym wejņciu 
do budynku do najwyżej położonej krawędzi 
dachu lub punktu zbiegu połaci dachowych. 

 

§ 5 

1. Na rysunku planu obowiņzujņcymi ustaleniami 
sņ: 
1) granica obszaru objętego planem, 
2) linie rozgraniczajņce tereny o różnym prze-

znaczeniu, 
3) nieprzekraczalna linia zabudowy, 
4) strefa OW obserwacji archeologicznej, 
5) następujņce symbole literowe okreņlajņce 

przeznaczenia terenu: 
a) MN,U − tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i usługowej 
b) MN − tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej 
c) US − teren sportu i rekreacji 
d) RM – tereny zabudowy zagrodowej w go-

spodarstwach rolnych 
e) ZL − las 
f) KDG − teren drogi publicznej – głównej 
g) KDD − tereny dróg publicznych − dojaz-

dowych 
2. Następujņce pozostałe elementy rysunku majņ 

charakter informacyjny i nie sņ ustaleniami pla-
nu: 
1) wyrys ze „Studium uwarunkowań i kierun-

ków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Prusice”, uchwalony uchwałņ Rady 

Gminy w Prusicach nr XIV/145/99 z dnia  
17 grudnia 1999 r. z późniejszymi zmianami, 

2) propozycja podziału na działki budowlane. 

§ 6 

Ustala się zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego. 
1. Ustala się, że na obszarze nie występujņ ele-

menty zagospodarowania przestrzennego, które 
wymagajņ ochrony i w zwiņzku z tym nie 
wprowadza się ustaleń dla tych elementów. 

2. Okreņla się, że na obszarze nie występujņ ele-
menty zagospodarowania przestrzennego, które 
wymagajņ rewaloryzacji i w zwiņzku z tym nie 
wprowadza się ustaleń dla tych elementów. 

3. Ustala się, że ukształtowania wymaga zespół 
zabudowy mieszkaniowo-usługowej, zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy za-
grodowej w gospodarstwach rolnych. Nakazy, 
zakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zago-
spodarowaniu terenów ustala się w § 9, § 10  
i § 12 niniejszej uchwały. 

§ 7 

Ustala się wymagania wynikające z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych. 
1. Ustala się, że tereny przestrzeni publicznych 

stanowi teren drogi głównej, oznaczony symbo-
lem 1KDG, tereny dróg dojazdowych, oznaczo-
ne symbolami 1KDD, 2KDD, 3KDD, 4KDD i 
5KDD oraz teren sportu i rekreacji oznaczony 
symbolem 1US. 

2. Na terenach przestrzeni publicznych dopuszcza 
się umieszczanie elementów informacji tury-
stycznej, plansz reklamowych i elementów ma-
łej architektury, zgodnie z wymogami przepi-
sów szczególnych i odrębnych. 

3. Ustalenia dotyczņce zasad i standardów kształ-
towania zabudowy i zagospodarowania terenu 
oraz zasad i warunków podziału terenu, ozna-
czonego symbolem 1US, na działki budowlane 
przedstawia się w § 11 niniejszej uchwały. 

§ 8 

Ustala się sposób i termin tymczasowego zago-
spodarowania, urządzania i użytkowania terenów. 
Nie ustala się, innych niż dotychczasowe, sposo-
bów i terminów tymczasowego zagospodarowa-
nia, urzņdzenia i użytkowania terenów objętych 
planem. 

R O Z D Z I A Ł   II 

Ustalenia szczegółowe 

§ 9 

Ustala się następujące przeznaczenie terenu, wa-
runki, zasady i standardy kształtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenu oraz zasady i warunki 
podziału terenu na działki budowlane dla terenu 
oznaczonego symbolem 1MN,U. 
1. Przeznaczenie podstawowe: 

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 
2) zabudowa usługowa. 

2. Przeznaczenie dopuszczalne – drogi wewnętrz-
ne. 
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3. Warunki, zasady i standardy kształtowania za-
budowy i zagospodarowania terenu: 

1) Nie dopuszcza się lokalizacji przedsięwzięń 
mogņcych znaczņco oddziaływań na ņro-
dowisko, za wyjņtkiem inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej. 

2) Nieprzekraczalna linia zabudowy w odle-
głoņci 5 m od linii rozgraniczajņcej teren 
i tereny dróg klasy dojazdowej, oznaczo-
nych symbolem 2KDD i 4KDD. 

3) Nieprzekraczalna linia zabudowy w odle-
głoņci 10 m od linii rozgraniczajņcej teren i 
teren drogi klasy głównej, przyległej do 
obszaru objętego planem. 

4) W przypadku wydzielenia drogi wewnętrz-
nej dla obsługi działek zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej i usługowej ustala 
się minimalnņ szerokoņń drogi – 6 m. 

5) W przypadku gdy droga wewnętrzna jest 
zakończona placem do zawracania, ustala 
się minimalne wymiary placu do zawraca-
nia – 12 x 12 m. 

6) Maksymalna powierzchnia zabudowy (w 
tym tarasy, dojņcia, dojazdy, miejsca po-
stojowe i inne powierzchnie utwardzone) − 
35% powierzchni działki lub działek obję-
tych jednym zamierzeniem inwestycyjnym. 

7) Minimalny wskaźnik powierzchni terenu 
biologicznie czynnego − 50%. 

8) Na każdej z działek dopuszcza się realizację 
jednego budynku mieszkalnego, jednego 
budynku usługowego, jednego garażu i 
jednego budynku gospodarczego oraz 
obiektów towarzyszņcych, spełniajņcych 
warunki okreņlone w punkcie 9) i 10) ni-
niejszego ustępu. 

9) Budynek mieszkalny i usługowy: 
a) maksymalna wysokoņń do okapu –  

4,5 m, 
b) maksymalna wysokoņń do kalenicy – 

10,5 m, 
c) iloņń połaci dachowych − dwie o takim 

samym nachyleniu obu połaci, 
d) kņt nachylenia połaci dachowych −  

35–55°, 
e) pokrycie dachowe z dachówki lub mate-

riału dachówkopodobnego w kolorze 
ceglastym matowym, 

f) dopuszcza się realizację dachu o para-
metrach niespełniajņcych wymogów 
ustalonych w punkcie c), d) i e) niniej-
szego punktu na powierzchni nie więk-
szej niż 20% powierzchni rzutu dachu 
budynku. 

10) Garaż, budynek gospodarczy, obiekty to-
warzyszņce − obiekty wolno stojņce lub 
przylegajņce do budynku mieszkalnego al-
bo usługowego: 
a) maksymalna wysokoņń do okapu –  

3,5 m, 
b) maksymalna wysokoņń do kalenicy –  

9,0 m, 
c) iloņń połaci dachowych – jedna lub dwie 

o takim samym nachyleniu obu połaci, 
d) kņt nachylenia połaci dachowych −  

35–55°, 

e) pokrycie dachowe z dachówki lub mate-
riału dachówkopodobnego w kolorze 
ceglastym matowym, 

f) dopuszcza się realizację dachu o para-
metrach niespełniajņcych wymogów 
ustalonych w punkcie c), d) i e) niniej-
szego punktu na powierzchni nie więk-
szej niż 20% powierzchni rzutu dachu 
budynku. 

11) Ustala się następujņce zasady w zakresie 
obsługi komunikacyjnej − dojazdu do dzia-
łek budowlanych: 
a) projektowanymi zjazdami z dróg pu-

blicznych – dojazdowych, oznaczonych 
symbolami 2KDD i 4KDD, 

b) projektowanymi zjazdami z dróg we-
wnętrznych, posiadajņcych połņczenie 
z drogami publicznymi – dojazdowymi, 
oznaczonymi symbolami 2KDD i 4KDD,  

c) projektowanymi zjazdami z drogi woje-
wódzkiej nr 342, za zgodņ zarzņdcy dro-
gi. 

12) Ustala się następujņce wskaźniki dotyczņce 
minimalnej iloņci miejsc postojowych sa-
mochodów osobowych dla poszczególnych 
przeznaczeń: 
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 

− 2 miejsca postojowe na 1 mieszkanie 
w domu jednorodzinnym, 

b) zabudowa usługowa: 
− handel – 1 miejsce postojowe na  

40 m2 powierzchni użytkowej, nie 
mniej niż 2 miejsce postojowe na 
sklep, 

− inne usługi − 3 miejsca postojowe na 
100 m2 powierzchni użytkowej, 

c) dla terenów i budynków łņczņcych obie 
funkcje, należy przyjmowań sumę liczby 
miejsc postojowych dla tych funkcji, 

d) potrzeby w zakresie realizacji miejsc po-
stojowych i placów manewrowych dla 
innych pojazdów realizowane będņ w 
granicach własnych działek w iloņci za-
leżnej od potrzeb. 

13) Ustala się następujņce zasady i warunki 
podziału terenu na działki budowlane: 
a) minimalna powierzchnia działki −  

1000 m2, 
b) minimalna szerokoņń frontu działki −  

25 m, 
c) kņt położenia granic działek − 75–105°, 
d) dopuszcza się odstępstwo od warunków 

okreņlonych w literach a), b) i c) niniej-
szego punktu w przypadku wydzielania 
niezbędnych działek dla lokalizacji dróg 
wewnętrznych oraz urzņdzeń infrastruk-
tury technicznej oraz w przypadku wy-
dzielenia działki na powiększenie działki 
sņsiedniej lub regulacji granic pomiędzy 
działkami sņsiednimi, 

e) w przypadku gdy powierzchnia działki 
podlegajņcej podziałowi uniemożliwia 
wydzielenie działek o powierzchni okre-
ņlonej w literze a) niniejszego punktu, 
dopuszcza się pomniejszenie po-
wierzchni jednej z działek powstałych w 
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wyniku podziału maksymalnie o 20% 
minimalnej powierzchni okreņlonej w 
wyżej wymienionym rozdziale. 

§ 10 

Ustala się następujące przeznaczenie terenu, wa-
runki, zasady i standardy kształtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenu oraz zasady i warunki 
podziału terenu na działki budowlane dla terenów 
oznaczonych symbolami 1MN, 2MN, 3MN, 4MN 
1. Przeznaczenie podstawowe − zabudowa miesz-

kaniowa jednorodzinna. 
2. Przeznaczenie dopuszczalne – drogi wewnętrz-

ne. 
3. Warunki, zasady i standardy kształtowania za-

budowy i zagospodarowania terenu: 
1) Nie dopuszcza się lokalizacji przedsięwzięń 

mogņcych znaczņco oddziaływań na ņrodo-
wisko, za wyjņtkiem inwestycji z zakresu in-
frastruktury technicznej. 

2) Nieprzekraczalna linia zabudowy w odległo-
ņci 5 m od linii rozgraniczajņcej tereny ozna-
czone symbolem 3MN i 4MN i teren drogi 
klasy dojazdowej, oznaczonej symbolem 
4KDD. 

3) Nieprzekraczalna linia zabudowy w odległo-
ņci 10 m od linii rozgraniczajņcej teren ozna-
czony symbolem 3MN i teren drogi klasy 
głównej, przyległej do obszaru objętego pla-
nem. 

4) Nieprzekraczalna linia zabudowy w odległo-
ņci 5 m od linii rozgraniczajņcej teren ozna-
czony symbolem 1MN i tereny dróg klasy 
dojazdowej, oznaczone symbolem 1KDD, 
2KDD i 3KDD. 

5) Nieprzekraczalna linia zabudowy w odległo-
ņci 5 m od linii rozgraniczajņcej teren ozna-
czony symbolem 2MN i tereny dróg klasy 
dojazdowej, oznaczone symbolami 2KDD 
i 3KDD. 

6) Nieprzekraczalna linia zabudowy w odległo-
ņci 5 m od linii rozgraniczajņcej teren ozna-
czony symbolem 3MN i tereny dróg klasy 
dojazdowej, oznaczone symbolem 2KDD 
i 3KDD. 

7) Nieprzekraczalna linia zabudowy w odległo-
ņci 5 m od linii rozgraniczajņcej teren ozna-
czony symbolem 4MN i tereny dróg klasy 
dojazdowej, oznaczone symbolem 3KDD 
i 5KDD. 

8) Maksymalna powierzchnia zabudowy (w tym 
tarasy, dojņcia, dojazdy, miejsca postojowe 
i inne powierzchnie utwardzone) − 35% po-
wierzchni działki lub działek objętych jednym 
zamierzeniem inwestycyjnym. 

9) Minimalny wskaźnik powierzchni terenu bio-
logicznie czynnego − 50%. 

10) W przypadku wydzielenia drogi wewnętrznej 
dla obsługi działek zabudowy mieszkaniowej 
ustala się minimalnņ szerokoņń drogi – 6 m.  

11) W przypadku gdy droga wewnętrzna jest za-
kończona placem do zawracania, ustala się 
minimalne wymiary placu do zawracania – 
12 x 12 m. 

12) Na każdej z działek dopuszcza się realizację 
jednego budynku mieszkalnego oraz jedne-

go garażu i jednego budynku gospodarczego 
oraz obiektów towarzyszņcych, spełniajņcych 
warunki okreņlone w punktach 11) i 12) ni-
niejszego ustępu. 

13) Budynek mieszkalny: 
a) maksymalna wysokoņń do okapu – 4,5 m, 
b) maksymalna wysokoņń do kalenicy –  

10,5 m, 
c) Iloņń połaci dachowych − dwie o takim sa-

mym nachyleniu obu połaci, 
d) kņt nachylenia połaci dachowych − 35–55°, 
e) pokrycie dachowe z dachówki lub materia-

łu dachówkopodobnego w kolorze cegla-
stym matowym, 

f) dopuszcza się realizację dachu o parame-
trach niespełniajņcych wymogów ustalo-
nych w punkcie c) i d) niniejszego punktu 
na powierzchni nie większej niż 20% po-
wierzchni rzutu dachu budynku. 

14) Garaż, budynek gospodarczy, obiekty towa-
rzyszņce − obiekty wolno stojņce lub przyle-
gajņce do budynku mieszkalnego: 
a) maksymalna wysokoņń do okapu – 3,5 m, 
b) maksymalna wysokoņń do kalenicy –  

9,0 m, 
c) iloņń połaci dachowych – jedna lub dwie 

o takim samym nachyleniu obu połaci, 
d) kņt nachylenia połaci dachowych −  

35–55°, 
e) pokrycie dachowe z dachówki lub mate-

riału dachówkopodobnego w kolorze ce-
glastym matowym, 

f) Dopuszcza się realizację dachu o parame-
trach niespełniajņcych wymogów ustalo-
nych w punkcie c), d) i e) niniejszego 
punktu na powierzchni nie większej niż 
20% powierzchni rzutu dachu budynku. 

15) Ustala się następujņce zasady w zakresie ob-
sługi komunikacyjnej − dojazdu do działek 
budowlanych: 
a) projektowanymi zjazdami z dróg publicz-

nych – dojazdowych, oznaczonych sym-
bolami 1KDD, 2KDD, 3KDD, 4KDD i 5KDD,  

b) projektowanymi zjazdami z dróg we-
wnętrznych, posiadajņcych połņczenie z 
drogami publicznymi – dojazdowymi, 
oznaczonymi symbolami 1KDD, 2KDD, 
3KDD, 4KDD i 5KDD, 

c) projektowanymi zjazdami z drogi woje-
wódzkiej nr 342, za zgodņ zarzņdcy drogi. 

16) Ustala się wskaźnik dotyczņcy minimalnej 
iloņci miejsc postojowych samochodów 
osobowych – 2 miejsca postojowe na 
1 mieszkanie w domu jednorodzinnym. 

17) Ustala się następujņce zasady i warunki po-
działu terenu na działki budowlane: 
a) minimalna powierzchnia działki − 900 m2, 
b) minimalna szerokoņń frontu działki −  

20 m, 
c) kņt położenia granic działek − 75–105°, 
d) dopuszcza się odstępstwo od warunków 

okreņlonych w punkcie a), b) i c) w przy-
padku wydzielania niezbędnych działek 
dla lokalizacji dróg wewnętrznych oraz 
urzņdzeń infrastruktury technicznej oraz w 
przypadku wydzielenia działki na powięk-
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szenie działki sņsiedniej lub regulacji gra-
nic pomiędzy działkami sņsiednimi, 

e) w przypadku, gdy powierzchnia działki 
podlegajņcej podziałowi uniemożliwia 
wydzielenie działek o powierzchni okre-
ņlonej w literze a) niniejszego punktu, do-
puszcza się pomniejszenie powierzchni 
jednej z działek powstałych w wyniku po-
działu maksymalnie o 20% minimalnej 
powierzchni okreņlonej w wyżej wymie-
nionym rozdziale. 

§ 11 

Ustala się następujące przeznaczenie terenu, wa-
runki, zasady i standardy kształtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenu oraz zasady i warunki 
podziału terenu na działki budowlane dla terenu  
oznaczonego symbolem 1US. 
1. Przeznaczenie podstawowe – teren sportu i 

rekreacji. 
2. Przeznaczenie dopuszczalne – tereny zieleni 

urzņdzonej, usługi. 
3. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu: 
1) Nieprzekraczalna linia zabudowy w odległo-

ņci 10−20 m od linii rozgraniczajņcej teren i 
teren drogi klasy głównej, zgodnie z rysun-
kiem planu. 

2) Nieprzekraczalna linia zabudowy w odległo-
ņci 5 m od linii rozgraniczajņcej teren i drogę 
klasy dojazdowej oznaczonņ symbolem 
1KDD. 

3) Maksymalna powierzchnia zabudowy (w tym 
dojņcia, dojazdy, miejsca postojowe i inne 
powierzchnie utwardzone) − 75%. 

4) Minimalny wskaźnik powierzchni biologicz-
nie czynnej – 25%. 

5) Na terenie dopuszcza się realizację jednego 
budynku usługowego oraz obiektów towa-
rzyszņcych, spełniajņcych warunki okreņlone 
w punkcie 6) niniejszego ustępu. 

6) Budynek usługowy i obiekty towarzyszņce: 
a) maksymalna wysokoņń do okapu – 3,5 m, 
b) maksymalna wysokoņń do kalenicy – 9 m, 
c) iloņń połaci dachowych – jedna, dwie lub 

wiele o takim samym nachyleniu połaci, 
d) pokrycie dachowe z dachówki lub mate-

riału dachówkopodobnego w kolorze ce-
glastym matowym. 

7) Ustala się następujņce zasady w zakresie ob-
sługi komunikacyjnej − dojazdu do działek 
budowlanych – zjazdem z drogi publicznej – 
dojazdowej, oznaczonej symbolami 1KDD.  

8) Zakazuje się lokalizacji zjazdu z drogi pu-
blicznej – głównej, oznaczonej symbolem 
1KDG. 

9) Ustala się obowiņzek wydzielenia w obrębie 
własnoņci miejsc postojowych dla samo-
chodów użytkowników stałych i przebywajņ-
cych okresowo w iloņci nie mniejszej niż  
1 miejsce postojowe na 500 m2 powierzchni 
użytkowej terenowych urzņdzeń sportowych. 

4. Nie dopuszcza się podziału terenu na działki 
budowlane, za wyjņtkiem wydzielenia niezbęd-
nych działek dla lokalizacji urzņdzeń infrastruk-
tury technicznej oraz drogi wewnętrznej. 

§ 12 

Ustala się następujące przeznaczenie terenu, wa-
runki, zasady i standardy kształtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenu oraz zasady i warunki 
podziału terenu na działki budowlane dla terenu 
oznaczonego symbolem 1RM, 2RM. 
1. Przeznaczenie podstawowe − zabudowa zagro-

dowa w gospodarstwie rolnym. 
2. Przeznaczenie dopuszczalne – zabudowa miesz-

kaniowa jednorodzinna, drogi wewnętrzne. 
3. Warunki, zasady i standardy kształtowania za-

budowy i zagospodarowania terenu: 
1) Nie dopuszcza się lokalizacji przedsięwzięń 

mogņcych znaczņco oddziaływań na ņro-
dowisko, za wyjņtkiem inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej. 

2) Nieprzekraczalna linia zabudowy w odle-
głoņci 5 m od linii rozgraniczajņcej teren 
oznaczony symbolem 1RM i teren drogi 
klasy dojazdowej, oznaczony symbolem 
2KDD. 

3) Nieprzekraczalna linia zabudowy w odle-
głoņci 5 m od linii rozgraniczajņcej teren 
oznaczony symbolem 2RN i tereny dróg 
klasy dojazdowej, oznaczone symbolami 
2KDD i 3KDD. 

4) Minimalny wskaźnik powierzchni terenu 
biologicznie czynnego − 40%. 

5) W przypadku wydzielenia drogi wewnętrz-
nej dla obsługi działek zabudowy zagrodo-
wej ustala się minimalnņ szerokoņń drogi – 
6 m.  

6) W przypadku gdy droga wewnętrzna jest 
zakończona placem do zawracania, ustala 
się minimalne wymiary placu do zawraca-
nia – 12 x 12 m. 

7) Na każdej z działek dopuszcza się realizację 
jednego budynku mieszkalnego oraz bu-
dynków gospodarczych i obiektów towa-
rzyszņcych, spełniajņcych warunki okreņlo-
ne w punktach 8) i 9) niniejszego ustępu. 

8) Budynek mieszkalny: 
a) maksymalna wysokoņń do okapu –  

4,5 m, 
b) maksymalna wysokoņń do kalenicy – 

10,5 m, 
c) iloņń połaci dachowych − dwie o takim 

samym nachyleniu obu połaci, 
d) kņt nachylenia połaci dachowych − 35–

55°, 
e) pokrycie dachowe z dachówki lub mate-

riału dachówkopodobnego w kolorze 
ceglastym matowym, 

f) dopuszcza się realizację dachu o para-
metrach niespełniajņcych wymogów 
ustalonych w punkcie c) i d) niniejszego 
punktu na powierzchni nie większej niż 
20% powierzchni rzutu dachu budynku. 

9) Budynki gospodarcze, obiekty towarzyszņ-
ce − obiekty wolno stojņce lub przylegajņce 
do budynku mieszkalnego: 
a) Maksymalna wysokoņń do okapu –  

3,5 m, 
b) Maksymalna wysokoņń do kalenicy –  

9,0 m, 
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c) Iloņń połaci dachowych – jedna lub dwie 
o takim samym nachyleniu obu połaci, 

d) Kņt nachylenia połaci dachowych −  
35–55°, 

e) Pokrycie dachowe z dachówki lub mate-
riału dachówkopodobnego w kolorze 
ceglastym matowym, 

f) Dopuszcza się realizację dachu o para-
metrach niespełniajņcych wymogów 
ustalonych w punkcie c) i d) niniejszego 
punktu na powierzchni nie większej niż 
20% powierzchni rzutu dachu budynku. 

10) Ustala się następujņce zasady w zakresie 
obsługi komunikacyjnej − dojazdu do dzia-
łek budowlanych: 
a) projektowanymi zjazdami z dróg pu-

blicznych – dojazdowych, oznaczonych 
symbolami 2KDD i 3KDD,  

b) projektowanymi zjazdami z dróg we-
wnętrznych, posiadajņcych połņczenie z 
drogami publicznymi – dojazdowymi, 
oznaczonymi symbolami 2KDD i 3KDD. 

11) Ustala się następujņce wskaźniki dotyczņce 
minimalnej iloņci miejsc postojowych sa-
mochodów osobowych dla zabudowy za-
grodowej − 2 miejsca postojowe na 1 bu-
dynek mieszkalny w zabudowie zagrodo-
wej. 

12) Ustala się następujņce zasady i warunki 
podziału terenu na działki budowlane: 

a) minimalna powierzchnia działki −  
900 m2, 

b) minimalna szerokoņń frontu działki −  
20 m, 

c) kņt położenia granic działek − 75–105°, 
d) dopuszcza się odstępstwo od warunków 

okreņlonych w punkcie a), b) i c) w przy-
padku wydzielania niezbędnych działek 
dla lokalizacji dróg wewnętrznych oraz 
urzņdzeń infrastruktury technicznej oraz 
w przypadku wydzielenia działki na po-
większenie działki sņsiedniej lub regula-
cji granic pomiędzy działkami sņsiedni-
mi, 

e) w przypadku gdy powierzchnia działki 
podlegajņcej podziałowi uniemożliwia 
wydzielenie działek o powierzchni okre-
ņlonej w literze a) niniejszego punktu, 
dopuszcza się pomniejszenie po-
wierzchni jednej z działek powstałych w 
wyniku podziału maksymalnie o 20% 
minimalnej powierzchni okreņlonej w 
wyżej wymienionym rozdziale. 

§ 13 

Ustala się następujące przeznaczenie terenu, wa-
runki, zasady i standardy kształtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenu oraz zasady i warunki 
podziału terenu na działki budowlane dla terenu 
oznaczonego symbolem 1ZL. 
1. Przeznaczenie podstawowe – las. 
2. Przeznaczenie dopuszczalne − nie ustala się.  
3. Ustala się zakaz lokalizacji zabudowy. 
4. Ustala się dojazd do terenu − zjazdem z drogi 

publicznej – dojazdowej, oznaczonej symbolem 
1KDD. 

§ 14 

Ustala się następujące przeznaczenie terenu, wa-
runki, zasady i standardy kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu dla terenu ozna-
czonego symbolem 1KDG. 
1. Przeznaczenie terenu – droga publiczna, głów-

na. 
2. Szerokoņń dróg w liniach rozgraniczajņcych – 

zgodnie z załņcznikiem graficznym do planu. 
3. Zakazuje się wykonywania zjazdów na działki 

budowlane. 

§ 15 

Ustala się następujące przeznaczenie terenu, wa-
runki, zasady i standardy kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu dla terenów ozna-
czonych symbolami 1KDD, 2KDD, 3KDD, 4KDD, 
5KDD. 
1. Przeznaczenie terenów – drogi publiczne, do-

jazdowe. 
2. Szerokoņń dróg w liniach rozgraniczajņcych: 

1) dla terenów oznaczonych symbolem 1KDD – 
4KDD – 10 metrów, 

2) dla terenu oznaczonego symbolem 5KDD – 
5−6 metrów. 

3. W liniach rozgraniczajņcych drogi dopuszcza się 
lokalizację obiektów małej architektury oraz 
elementów infrastruktury technicznej niezwiņ-
zanej z drogņ, zgodnie z przepisami odrębnymi 
i w uzgodnieniu z zarzņdcņ drogi. 

§ 16 

Ustala się następujące zasady ochrony dziedzic-
twa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej. 
1. Na całym obszarze wprowadza się strefę OW − 

ochrony zabytków archeologicznych. Granice 
strefy przedstawia się na rysunku planu. 

2. Wszelkie zamierzenia inwestycyjne zwiņzane  
z pracami ziemnymi należy uzgodniń z Dolno-
ņlņskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabyt-
ków, co do koniecznoņci ich prowadzenia pod 
nadzorem archeologicznym i za pozwoleniem 
wojewódzkiego konserwatora zabytków. 

3. Nadzór archeologiczny i ratowniczy i ratownicze 
badania archeologiczne, prowadzone przez 
uprawnionego archeologa, odbywajņ się na 
koszt inwestora. 

4. Powyższe pozwolenie konserwatorskie należy 
uzyskań przed wydaniem pozwolenia na budo-
wę i dla robót niewymagajņcych pozwolenia na 
budowę – przed realizacjņ inwestycji to jest 
przed uzyskaniem zaņwiadczenia potwierdzajņ-
cego akceptację przyjęcia zgłoszenia wykony-
wania robót budowlanych. 

5. Ze względu na brak dóbr kultury współczesnej, 
wymagajņcych ochrony na obszarze nie obej-
muje się ochronņ dóbr kultury współczesnej. 

§ 17 

Ustala się następujące zasady ochrony środowi-
ska: 
1. Obszar znajduje się w zasięgu czwartorzędowe-

go Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 
(GZWP 303) – Pradolina Barycz-Głogów (E). 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnoņlņskiego Nr 109 – 13458 – Poz.  2248 

 

2. Wyznacza wymóg zachowania poziomów hała-
su poniżej dopuszczalnego lub na poziomie 
okreņlonym w przepisach odrębnych, dla na-
stępujņcych terenów: 
1) dla terenów oznaczonych symbolami 1MN,U 

i 2 MN,U – jak dla terenów zabudowy wielo-
rodzinnej, zagrodowej i mieszkaniowo-
usługowej,  

2) dla terenów oznaczonych symbolami 1MN, 
2MN, 3MN i 4MN − jak dla terenów zabudo-
wy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

3) dla terenów oznaczonych symbolami 1RM, 
2RM – jak dla terenów zabudowy zagrodo-
wej. 

R O Z D Z I A Ł   III 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 
infrastruktury technicznej i systemów komunikacji 

§ 18 

1. Dopuszcza się rozbudowę wszystkich systemów 
infrastruktury technicznej. Zaleca się lokalizo-
wanie sieci i urzņdzeń infrastruktury technicznej 
w liniach rozgraniczajņcych dróg. 

2. Na obszarze zakazuje się budowy linii energe-
tycznych wysokiego napięcia i gazociņgów wy-
sokiego ciņnienia. 

3. Na obszarze dopuszcza się budowę urzņdzeń 
i sieci infrastruktury technicznej, z zastrzeże-
niem ustępu 2 niniejszego paragrafu. 

4. Dopuszcza się lokalizację naziemnych kubatu-
rowych urzņdzeń infrastruktury technicznej, ja-
ko obiektów wbudowanych w granicach jedno-
stek terenowych, przeznaczonych na inne funk-
cje. 

5. Ustala się zaopatrzenie w energię elektrycznņ 
z istniejņcej i projektowanej sieci energetycznej. 

6. Ustala się zaopatrzenie w wodę z istniejņcej 
i projektowanej sieci wodociņgowej. 

7. Ustala się następujņce zasady odprowadzania 
ņcieków: 
1) ņcieki bytowe i komunalne: 

a) do oczyszczalni ņcieków poprzez projek-
towanņ sień kanalizacji sanitarnej, 

b) do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej, 
ņcieki należy odprowadzań do szczelnych 
zbiorników bezodpływowych lub indywi-
dualnych przydomowych oczyszczalni 
ņcieków, 

2) wody opadowe: 
a) do oczyszczalni ņcieków poprzez projek-

towanņ sień kanalizacji deszczowej, 
b) do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej 

wody opadowe należy odprowadzań do 
gruntu, zgodnie z wymogami przepisów 
odrębnych. 

8. Stałe odpady bytowo-gospodarcze należy gro-
madziń w szczelnych pojemnikach, przy zapew-
nieniu ich segregacji i systematycznego wywo-
zu, zgodnie z odpowiedniņ uchwałņ Rady Mia-
sta i Gminy. 

R O Z D Z I A Ł   IV 

Przepisy końcowe 

§ 19 

Na obszarze ustala się stawkę procentowņ do 
okreņlenia jednorazowej opłaty od wzrostu warto-
ņci nieruchomoņci, (o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym) w wysokoņci 30%. 

§ 20 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta i Gminy Prusice. 

§ 21 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnoņlņskiego. 
 
 
 

PRZEWODNICZŅCY 
RADY MIASTA I GMINY 

 
ROBERT KAWALEC 
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Załącznik nr 1 do uchwały Rady Mia-
sta i Gminy Prusice nr XLIV/324/09  
z dnia 22 kwietnia 2009 r. 
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Załącznik nr 2 do uchwały Rady Mia-
sta i Gminy Prusice nr XLIV/324/09  
z dnia 22 kwietnia 2009 r. 

 
 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu planu 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717, z późniejszymi zmianami) Rada Miasta i Gminy Prusice 
uchwala, co następuje: 

§ 1 

W zwiņzku z tym, że w ustawowym terminie, to jest do dnia 27 marca 2009 r., nie wniesiono żadnych 
uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Strupina, wy-
łożonego do publicznego wglņdu, nie rozstrzyga się w sprawie rozpatrzenia uwag. 
 
 

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Mia-
sta i Gminy Prusice nr XLIV/324/09  
z dnia 22 kwietnia 2009 r. 

 
 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, 

oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych 
 
 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80/2003, poz. 717, ze zmianami) i art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorzņdzie gminnym (Dz. U. Nr 142/2001, poz. 1592, ze zmianami), art. 111 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 
26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 15/2003, poz. 148) Rada Miasta i Gminy Prusi-
ce uchwala, co następuje: 

§ 1 

W projekcie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Strupina 
uchwalonego uchwałņ Rady Miasta i Gminy Prusice nr XLV/388/02 z dnia 20 wrzeņnia 2002 r. ze względu 
na zwiększenie powierzchni terenów przeznaczonych pod zabudowę, wprowadza się następujņce inwe-
stycje z zakresu infrastruktury technicznej, nieprzyjęte w obowiņzujņcym miejscowym planie zagospoda-
rowania przestrzennego dla wsi Strupina 
− budowa dróg publicznych, 
− budowa sieci wodociņgowej, 
− budowa sieci kanalizacji sanitarnej, 
− budowa sieci kanalizacji deszczowej. 

§ 2 

Koszt wykonania inwestycji wyniesie około 1 399 650.00 zł.  
Wpływy gminy z tytułu uchwalenia miejscowego planu wyniosņ około 1 031 243.00 zł. 

§ 3 

Powyższe inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej zostanņ wykonane zgodnie z Wieloletnim Pla-
nem Inwestycyjnym na lata 2015 do 2020. 

§ 4 

Zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należņ do zadań własnych 
gminy, będņ zgodne z wymogami przepisów, w tym będņ pochodziń z budżetu gminy oraz dotacji. 
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Załącznik nr 4 do uchwały Rady Mia-
sta i Gminy Prusice nr XLIV/324/09  
z dnia 22 kwietnia 2009 r. 
 

 
UZASADNIENIE I PODSUMOWANIE 

 
Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o ņrodowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie ņrodowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na ņrodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) Rada Miasta i Gminy Prusice uchwala, co następuje: 

§ 1 

Ustalenia zawarte w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi 
Strupina uchwalonego uchwałņ Rady Miasta i Gminy Prusice nr XLV/388/02 z dnia 20 wrzeņnia 2002 r. 
sņ zgodne z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Prusice” oraz wnioskami do planu, złożonymi zarówno przez instytucje, jak i osoby fizyczne. 
Zapewniajņ zachowanie ładu przestrzennego i wymogów wynikajņcych z potrzeb ochrony ņrodowiska 
przyrodniczego, prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody oraz ochrony gruntów rolnych 
i leņnych.  
Rozpatrywanym rozwiņzaniem alternatywnym było niezmienianie obowiņzujņcego planu zagospodaro-
wania przestrzennego. Rozwiņzanie to jest niezgodne z interesem społecznym mieszkańców gminy, wy-
rażonym poprzez złożone wnioski do zmiany planu.  

§ 2 

Ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na ņrodowisko zostały wzięte pod uwagę i w całoņci 
uwzględnione w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Trzebnicy w terminie wskazanym w piņmie przekazujņcym 
projekt planu wraz z „Prognozņ...” do uzgodnienia nie wniósł uwag ani zastrzeżeń do przesłanego pro-
jektu dokumentu. 
Regionalny Dyrektor Ochrony Ņrodowiska we Wrocławiu, pismem nr RDOŅ-02-WSI-7041-2/19/09/ja 
z 19 lutego 2009 r. zaopiniował pozytywnie projekt planu, nie wnoszņc uwag. 
Tym samym nie wystņpiła potrzeba uwzględniania, w projekcie zmiany planu, stanowiska wyżej wymie-
nionych organów.  
Burmistrz Miasta i Gminy Prusice zapewnił możliwoņń udziału społeczeństwa w postępowaniu, poprzez 
ogłoszenie prasowe, obwieszczenia na tablicach ogłoszeń oraz publikację w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej zawiadomienia o wyłożeniu do publicznego wglņdu projektu zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego dla wsi Strupina, wraz z „Prognozņ...”, i ustalił termin składania uwag i 
wniosków na dzień 27 marca 2009 r. 
W wyznaczonym terminie do Burmistrza nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski i tym samym, nie wystņpiła 
potrzeba uwzględniania w projekcie zmiany planu zgłoszonych uwag i wniosków. 

§ 3 

Zaleca się przeprowadzanie regularnego, co najmniej raz do roku, monitoringu skutków realizacji usta-
leń zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w formie analizy ogólnodostępnych 
zdjęń satelitarnych i lotniczych, obserwacji terenowej oraz dokumentacji fotograficznej zmian w struktu-
rze zagospodarowania terenu. 
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