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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH 
NR XXXV/327/09 

z dnia 25 sierpnia 2009 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania  
przestrzennego wsi Czerńczyce, gmina Kąty Wrocławskie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samo-
rządzie 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, Nr 181, poz. 1337, 
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. 
Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420) i art. 20 
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, 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, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. 
Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413) oraz w związku 
z uchwałą nr IV/30/07 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 
26 stycznia 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Czerńczyce, 
gmina Kąty Wrocławskie, po stwierdzeniu zgodności ze Studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kąty 
Wrocławskie uchwalonym przez Radę Miejską w Kątach Wrocławskich 
uchwałą nr LVI/403/06 z dnia 12 października 2006 r., Rada Miejska 
w Kątach Wrocławskich uchwala, co następuje: 

 
 

R o z d z i a ł   I 

Przepisy ogólne 

§ 1 

1) Uchwala się zmianę miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego wsi Czerńczyce, 
gmina Kąty Wrocławskie, uchwalonego uchwa-
łą Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich 
nr XXXII/2557/96 z dnia 16 grudnia 1996 r. 
(Dziennik Urzędowy Województwa Wrocław-
skiego z 1997 r. Nr 17, poz. 22), zwaną dalej 
planem. 

2) Plan, o którym mowa w ust. 1, obejmuje obszar 
o powierzchni 3,61 ha, położony w południowej 
części obrębu wsi Czerńczyce, po północnej 
stronie drogi krajowej nr 5 (ul. Lotnicza), zgod-
nie z oznaczeniem na rysunku planu. 

3) Załącznikami do niniejszej uchwały są: 
1. załącznik nr 1 – rysunek planu w skali  

1 : 1000, stanowiący integralną część uchwa-
ły, 

2. załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie 
rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu 
planu, 

3. załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie 
realizacji zapisanych w planie inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej, które na-
leżą do zadań własnych gminy, oraz zasa-
dach ich finansowania, zgodnie z przepisami 
o finansach publicznych. 

§ 2 

1) W granicach obszaru objętego planem nie wy-
stępują następujące elementy, których określe-
nie jest obowiązkowe, zgodnie z art. 15 ust. 2 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 
80, poz. 717, ze zmianami), zwanej dalej ustawą: 
1. przestrzenie publiczne (w rozumieniu art. 2 pkt 

6 ustawy), wymagające ich ukształtowania, 
2. następujące granice i sposoby zagospoda-

rowania terenów lub obiektów podlegają-
cych ochronie, ustalonych na podstawie od-
rębnych przepisów: 
a) tereny górnicze, 
b) tereny zagrożone powodzią, 
c) tereny zagrożone osuwaniem się mas 

ziemnych, 
3. obszary wymagające określenia szczegóło-

wych zasad i warunków scalania i podziału 
nieruchomości, 

4. tereny wymagające określenia szczególnych 
warunków zagospodarowania oraz ograni-
czenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz za-
budowy, 

5. tereny wymagające określenia terminu 
i sposobu ich tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i użytkowania. 

§ 3 

1) Następujące oznaczenia graficzne na rysunku 
planu są obowiązującymi ustaleniami planu: 
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1. granica obszaru objętego planem, 
2. linie rozgraniczające tereny o różnym prze-

znaczeniu i różnych zasadach zagospodaro-
wania, 

3. oznaczenie zawierające symbol literowy 
określający przeznaczenie terenu: P − teren 
przemysłu, 

4. strefa włączenia do zewnętrznego układu 
komunikacyjnego, 

5. oznaczenia maksymalnej wysokości zabu-
dowy oraz innych obiektów, trudno dostrze-
galnych z powietrza, wynikające z dokumen-
tacji lądowiska Mirosławice, zawierające: 
a) wysokość terenu nad poziomem morza 

[n.p.m.], 
b) maksymalna wysokość zabudowy i in-

nych obiektów [m]. 
2) Następujące oznaczenia graficzne na rysunku 

planu mają charakter informacyjny i nie są 
obowiązujące: 
1. granica gminy, 
2. granice obrębów geodezyjnych, 
3. istniejąca droga dojazdowa do terenu opra-

cowania. 

§ 4 

1) Ilekroć w uchwale jest mowa o: 
1. planie – należy przez to rozumieć ustalenia 

dotyczące obszaru określonego w § 1 ust. 2 
uchwały, zawarte w części tekstowej oraz 
graficznej, o której mowa w § 1 ust. 3 pkt 1 
uchwały, 

2. powierzchni zabudowy – należy przez to ro-
zumieć powierzchnię terenu zajętą przez bu-
dynek lub budynki w stanie wykończonym, 
liczoną w zewnętrznym obrysie murów przy-
ziemia na wysokości 1 m, 

3. powierzchni ograniczającej lotniska – należy 
przez to rozumieć powierzchnię otaczającą 
pole wzlotów, wolną od przeszkód lotni-
czych, zgodnie z przepisami odrębnymi, 

4. przepisach odrębnych – należy przez to ro-
zumieć aktualne przepisy ustaw wraz z ak-
tami wykonawczymi, a także ratyfikowane 
umowy międzynarodowe, prawodawstwo 
organizacji i organów międzynarodowych, 
których Rzeczpospolita Polska jest człon-
kiem, oraz prawo Unii Europejskiej, obowią-
zujące w regulowanej dziedzinie, 

5. przeznaczeniu:  
a) podstawowym – należy przez to rozumieć 

przeznaczenie będące dominującą formą 
wykorzystania terenu oraz obiektów z nim 
związanych, 

b) uzupełniającym – należy przez to rozu-
mieć przeznaczenie inne niż podstawowe, 
które uzupełnia lub wzbogaca przezna-
czenie podstawowe i nie występuje sa-
modzielnie na danym terenie, 

6. terenie – należy przez to rozumieć obszar 
o określonym przeznaczeniu i zasadach za-
gospodarowania, wydzielony na rysunku 
planu liniami rozgraniczającymi i oznaczony 
symbolem, 

7. urządzeniach towarzyszących – należy przez 
to rozumieć urządzenia niezbędne do prawi-

dłowego funkcjonowania obiektów budow-
lanych lub stanowiące wyposażenie terenu, 
takie jak obiekty małej architektury i oświe-
tlenie terenu, 

8. wskaźniku zabudowy – należy przez to ro-
zumieć wartość stanowiącą stosunek łącznej 
powierzchni zabudowy zlokalizowanej w 
granicach wyznaczonych liniami rozgranicza-
jącymi terenu do powierzchni tego terenu.  

R o z d z i a ł   II 

Przepisy szczegółowe 

§ 5 

1) Ustala się teren przemysłu, oznaczony na ry-
sunku planu symbolem P, dla którego obowią-
zuje przeznaczenie: 
1. podstawowe – teren, na którym zlokalizowa-

no obiekty i urządzenia produkcji przemy-
słowej, przetwórstwa, transportu i logistyki, 
składy, magazyny i usługi, wraz z urządze-
niami towarzyszącymi, 

2. uzupełniające: 
a) urządzenia komunikacji, w tym drogi we-

wnętrzne, dojazdy i dojścia oraz place 
manewrowe, parkingi terenowe i garaże 
oraz stacje serwisowe i zakładowe stacje 
paliw, 

b) sieci i urządzenia infrastruktury technicz-
nej, 

c) zieleń urządzona, rozumiana jako kształ-
towane zespoły zieleni o zróżnicowanej 
wysokości, o charakterze ozdobnym, re-
kreacyjnym i izolacyjnym. 

2) Ustala się, dla terenu o którym mowa w ust. 1, 
następujące zasady ochrony środowiska, przy-
rody i krajobrazu kulturowego: 
1. uciążliwość związana z prowadzoną działal-

nością, mierzona na granicy własności, nie 
może przekraczać wartości dopuszczalnych 
określonych w przepisach odrębnych, 

2. przed rozpoczęciem robót budowlanych 
wymagających prowadzenia prac ziemnych, 
ustala się obowiązek zdjęcia warstwy uro-
dzajnej gleby z części przeznaczonej pod 
obiekty budowlane oraz powierzchnie 
utwardzone, a następnie odpowiednie jej 
zagospodarowanie. 

3) Ustala się, dla terenu o którym mowa w ust. 1, 
następujące zasady ochrony dziedzictwa kultu-
rowego i zabytków oraz dóbr kultury współcze-
snej: 
1. o terminie rozpoczęcia oraz zakończenia 

wszelkich robót budowlanych wymagają-
cych prowadzenia prac ziemnych należy po-
wiadomić wojewódzkiego konserwatora za-
bytków co najmniej siedmiodniowym wy-
przedzeniem, 

2. w przypadku wystąpienia zabytków i obiek-
tów archeologicznych wymagane jest podję-
cie ratowniczych badań wykopaliskowych, za 
pozwoleniem konserwatorskim i pod nadzo-
rem uprawnionego archeologa. 

4) Ustala się, dla terenu o którym mowa w ust. 1, 
następujące parametry i wskaźniki kształtowa-
nia zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 
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1. w przypadku budynku zwróconego ścianą 
bez otworów okiennych lub drzwiowych w 
stronę granicy sąsiedniej działki budowla-
nej dopuszcza się sytuowanie tej ściany 
bezpośrednio przy granicy działki,  

2. dopuszcza się wspólne zagospodarowanie 
przylegających do siebie działek gruntu, 
poprzez usytuowanie budynku w granicy 
tych działek, 

3. wysokość zabudowy oraz innych obiektów, 
trudno dostrzegalnych z powietrza, podle-
ga ograniczeniom ze względu na lokalizację 
całości terenu w powierzchni podejścia lą-
dowiska Mirosławice, zgodnie z przepisami 
odrębnymi − nie może przekraczać warto-
ści wynikających z dokumentacji lądowi-
ska, 

4. wysokość, o której mowa w pkt 3, jest 
zmienna w przedziale od 6,5 m w części 
północno-wschodniej do 20,8 m w części 
zachodniej, w zależności od położenia po-
szczególnych fragmentów terenu wzglę-
dem lądowiska i ustanowionych dla niego 
powierzchni ograniczających, 

5. wysokość, o której mowa w pkt 3, ozna-
czona na rysunku planu, 

6. w przypadku zatwierdzenia nowej doku-
mentacji lądowiska Mirosławice, zmienia-
jącej geometrię powierzchni ograniczają-
cych, zastosowanie mają ograniczenia wy-
sokości zabudowy oraz innych obiektów, 
trudno dostrzegalnych z powietrza, wynika-
jące z tej dokumentacji oraz przepisów od-
rębnych, 

7. budynki należy sytuować w nawiązaniu do 
istniejących budynków zlokalizowanych na 
sąsiednich działkach, równolegle bądź pro-
stopadle do kierunków nadanych przez ich 
elewacje, 

8. maksymalny wskaźnik zabudowy dla tere-
nu wynosi 0.65,  

9. minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnej ustala się na 10% powierzchni te-
renu, 

10. dopuszcza się wtórne podziały działek bu-
dowlanych, w przypadku: 
a) wydzielania działek pod urządzenia in-

frastruktury technicznej lub komunikacji, 
z zachowaniem warunków wynikających 
z przepisów odrębnych, 

b) gdy wydzielenie działki ma na celu po-
prawę warunków zagospodarowania 
działek przyległych, poprzez przyłącze-
nie działek samodzielnie niedających się 
w racjonalny sposób zagospodarować 
zgodnie z ustaleniami planu. 

5) Ustala się, dla terenu o którym mowa w ust. 1, 
następujące zasady modernizacji, rozbudowy 
i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej: 

1. dojazd do terenu z drogi wewnętrznej, ma-
jącej połączenie z drogą krajową nr 35 (ul. 
Lotnicza) odbywać się będzie na następu-
jących warunkach: 
a) wyznacza się strefę włączenia do ze-

wnętrznego układu komunikacyjnego, 

zgodnie z oznaczeniem na rysunku pla-
nu, 

b) należy zapewnić dostęp poprzez układ 
dróg wewnętrznych wszystkim działkom 
budowlanym zlokalizowanym w liniach 
rozgraniczających terenu, 

c) dopuszcza się ustalenie służebności 
przejazdu, 

2. ustala się obowiązek zapewnienia miejsc 
postojowych w ilości nie mniejszej niż:  
a) 1 miejsce na każde dwa stanowiska pra-

cy, na jednej zmianie, 
b) 1 miejsce na każde rozpoczęte 30 m2 

powierzchni sprzedaży lub służącej do 
świadczenia usług, lecz nie mniej niż 2 
miejsca postojowe dostępne dla klien-
tów, 

c) 1 miejsce dla pojazdu osoby niepełno-
sprawnej na każde kolejne 25 miejsc 
parkingowych, lecz nie mniej niż 1 miej-
sce w przypadku parkingów o liczbie 
miejsc większej niż 10, 

d) dopuszcza się lokalizację garaży stano-
wiących część innego budynku lub wol-
no stojących i wliczenie ich do bilansu 
miejsc postojowych, 

3. zaopatrzenie w wodę odbywać się będzie 
ze studni głębinowej,  

4. docelowo dopuszcza się zaopatrzenie w 
wodę z gminnej sieci wodociągowej, 

5. ustala się następujące zasady odprowa-
dzania ścieków: 
a) ścieki bytowe i przemysłowe, których 

dopuszczalny skład określają przepisy 
odrębne, należy odprowadzać przez sieć 
kanalizacyjną do oczyszczalni ścieków 
lub zneutralizować na terenie własnym 
inwestora, 

b) dopuszcza się budowę indywidualnych 
systemów oczyszczania ścieków, 

c) dopuszcza się budowę urządzeń i bu-
dowli podczyszczających ścieki bytowe 
i przemysłowe i odprowadzanie ich do 
szczelnych zbiorników bezodpływo-
wych, osadników lub do sieci kanaliza-
cji, 

d) każdy teren, na którym może dojść do 
zanieczyszczenia powierzchni substan-
cjami ropopochodnymi lub innymi sub-
stancjami chemicznymi, należy utwar-
dzić i skanalizować, a zanieczyszczenia 
winny być zneutralizowane na terenie 
inwestora przed odprowadzeniem ście-
ków do kanalizacji, zgodnie z przepisami 
odrębnymi, 

e) ścieki opadowe z powierzchni zanie-
czyszczonych o trwałej nawierzchni, w 
szczególności z terenów przemysło-
wych, handlowych i usługowych oraz 
dróg i parkingów o powierzchni powyżej 
0,1 ha, należy odprowadzać – po 
uprzednim oczyszczeniu do poziomu 
określonego w przepisach odrębnych – 
przez sieć kanalizacji deszczowej do wód 
lub urządzeń wodnych, 
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6. ustala się następujące zasady odprowa-
dzania wód opadowych i roztopowych, któ-
rych dopuszczalny skład określają przepisy 
odrębne: 
a) wody opadowe i roztopowe z po-

wierzchni szczelnych (terenów zabudo-
wanych i utwardzonych) należy odpro-
wadzać przez sieć kanalizacji deszczowej 
do wód lub urządzeń wodnych, 

b) wody opadowe i roztopowe z pozosta-
łego terenu należy odprowadzać bezpo-
średnio w grunt lub powierzchniowo, do 
wód lub urządzeń wodnych, 

c) dopuszcza się gromadzenie wód opa-
dowych i roztopowych z połaci dacho-
wych do szczelnych zbiorników i wyko-
rzystanie ich do celów związanych 
z utrzymaniem czystości na terenie 
oraz pielęgnacją zieleni, 

7. ustala się następujące warunki gospodarki 
odpadami: 
a) wywóz odpadów komunalnych odby-

wać się będzie na zorganizowane skła-
dowisko odpadów komunalnych, 

b) w granicach terenu należy zapewnić 
miejsca na pojemniki i kontenery służą-
ce do czasowego gromadzenia odpa-
dów stałych,  

c) odzysk lub unieszkodliwienie odpadów 
powstałych w wyniku działalności go-
spodarczej odbywać się będzie zgodnie 
z przepisami odrębnymi, 

8. zaopatrzenie w energię elektryczną odby-
wać się będzie z istniejącej sieci, z dopusz-
czeniem jej rozbudowy i modernizacji, 
w tym budowy nowych odcinków sieci 
oraz lokalizacji stacji transformatorowych, 

9. dopuszcza się budowę sieci gazowej i za-
opatrzenie z niej obiektów zlokalizowanych 
na terenie, w przypadku zaistnienia tech-
nicznych i ekonomicznych warunków do-
starczania paliwa gazowego; budowa sieci 
gazowej i przyłączenie do niej obiektów 

przez przedsiębiorstwo energetyczne nale-
ży prowadzić zgodnie z przepisami odręb-
nymi, 

10. obiekty w obszarze objętym planem zaopa-
trywane będą z indywidualnych lub gru-
powych źródeł zaopatrzenia w ciepło, w 
oparciu o źródła energii cieplnej o wysokiej 
sprawności grzewczej i niskiej emisji zanie-
czyszczeń do atmosfery, 

11. dopuszcza się rozbudowę lub budowę no-
wej sieci telekomunikacyjnej oraz lokaliza-
cję stacji bazowych telefonii komórkowej 
oraz masztów radiowo-telekomunikacyj-
nych, z uwzględnieniem ograniczeń wyso-
kości określonych w ust. 4 pkt od 3 do 6. 

6) Ustala się, dla terenu o którym mowa w ust. 1, 
stawkę procentową stanowiącą podstawę do 
określenia opłaty o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U 
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.), w wyso-
kości 15%. 

R o z d z i a ł   III 

Przepisy końcowe 

§ 6 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie. 

§ 7 

Uchwała wchodzi w życie w terminie 30 dni od 
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Dolnośląskiego oraz podlega publikacji 
na stronie internetowej Biuletynu Informacji Pu-
blicznej Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie. 
 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEJSKIEJ 

 
ADAM KLIMCZAK 
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Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej 
w Kątach Wrocławskich nr XXXV/327/09 
z dnia 25 sierpnia 2009 r. 
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Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej 
w Kątach Wrocławskich nr XXXV/327/09 
z dnia 25 sierpnia 2009 r. 

 
 

Rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego wsi Czerńczyce, gmina Kąty Wrocławskie 

 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717, zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492; 
z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635; z 2008 r. 
Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413), art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiany: 
Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; 
z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, 
poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, 
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; z 2009 r. Nr 223, 
poz. 1458, Nr 52, poz. 420), Rada Miejska w Kątach Wrocławskich rozstrzyga, co następuje: 
 

§ 1 

1. W wyniku wyłożenia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi 
Czerńczyce, gmina Kąty Wrocławskie do publicznego wglądu, w dniach w dniach od 19 maja 
do 19 czerwca 2009 r., w wyznaczonym nieprzekraczalnym terminie do 6 lipca 2009 r. nie wpłynęły 
uwagi, o których mowa w pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.  

2. Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, działając zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym: 
1) dnia 24 lipca 2009 r. stwierdził brak podstaw do przeprowadzenia czynności, o których mowa 

w 17 pkt 10 cytowanej wyżej ustawy, 
2) przekazał Radzie Miejskiej w Kątach Wrocławskich projekt planu miejscowego. 

§ 2 

Rada Miejska w Kątach Wrocławskich, na sesji w dniu 25 sierpnia 2009 r., przyjęła informację Burmistrza 
Miasta o braku uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi 
Czerńczyce, gmina Kąty Wrocławskie, uznając rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag za bez-
przedmiotowe. 

§ 3 

Rada Miejska w Kątach Wrocławskich nie stwierdziła konieczności dokonania zmian w przedstawionym 
do uchwalenia projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Czerńczyce, 
gmina Kąty Wrocławskie, a tym samym ponowienia czynności, o których mowa w art. 17 ustawy o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
 
 
 

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej 
w Kątach Wrocławskich nr XXXV/327/09 
z dnia 25 sierpnia 2009 r. 

 
 
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicz-

nej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami 
o finansach publicznych 

 
dotyczy: 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Czerńczyce, gmina Kąty Wrocławskie 
 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717, zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492; 
z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635; z 2008 r. 
Nr 123, poz. 803, Nr 199 poz. 1227, Nr 201 poz. 1237, Nr 220, poz. 1413), art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 
zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, 
poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 
i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, 
poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; z 2009 r. 
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Nr 223, poz. 1458, Nr 52, poz. 420), art. 167 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, 
poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, 
poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, 
poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619), art. 3 i 4 ustawy 
z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 88, 
poz. 539, Nr 220, poz. 1419 i 1429, z 2009 r. Nr 1, poz. 2, Nr 56, poz. 458) Rada Miejska w Kątach Wro-
cławskich rozstrzyga, co następuje: 
 

§ 1 

Zgodnie z ustaleniami zawartymi w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego wsi Czerńczyce, gmina Kąty Wrocławskie, oraz na podstawie Prognozy skutków finansowych 
uchwalenia wyżej wymienionej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
nie przewiduje się występowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań 
własnych gminy. 

§ 2 

W związku z brakiem inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych 
gminy na obszarze objętym zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, Rada Miej-
ska w Kątach Wrocławskich odstępuje od rozstrzygnięcia o sposobie realizacji tych inwestycji, jako bez-
przedmiotowego. 
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UCHWAŁA RADY GMINY W KONDRATOWICACH 
NR XXXVII/236/2009 

z dnia 28 sierpnia 2009 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
terenu górniczego złoża granitu „Górka I” oraz pozostałej części wsi 
 Górka Sobocka 

Działając na podstawie przepisów art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 usta-
wy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz.1951, ze zmianami), art. 3 ust. 1, art. 20 ust. 1, 
art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, ze zmianami) oraz art. 53 
ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 – Prawo geologiczne i górnicze (tekst 
jednolity Dz. U. Nr 228, poz. 1947 z 2005 r., ze zmianami), w związku 
z uchwałą Rady Gminy w Kondratowicach nr XXI/115/2008 z dnia 
20 marca 2008 r. Rada Gminy w Kondratowicach, po stwierdzeniu zgod-
ności z ustaleniami określonymi w „Studium uwarunkowań i kierunków  
zagospodarowania przestrzennego Gminy Kondratowice”, uchwala 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zwany dalej planem 
miejscowym terenu górniczego złoża granitu „Górka I” oraz pozostałej 
części wsi Górka Sobocka w granicach administracyjnych gminy Kon-
dratowice i przyjmuje ustalenia zawarte w uchwale jako akt prawa miej-
scowego 

 
 

R o z d z i a ł   I 

Przepisy ogólne 

§ 1 

Niniejszym miejscowym planem zagospodarowa-
nia przestrzennego objęto obszar gminy Kondra-
towice w obrębach geodezyjnych Górka Sobocka, 
Janowiczki, Czerwieniec, Lipowa-Sadowice, Goło-

stowice w rejonie terenu górniczego złoża granitu 
położonego we wsi Górka Sobocka.  

§ 2 

1. Integralne części  uchwały stanowią: 
1) ustalenia niniejszej uchwały stanowiące 

część tekstową, zawarte w rozdziałach: 
   I. Przepisy ogólne; 


