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Załącznik nr 6 do uchwały Rady Miejskiej 
w Sycowie nr XXXVII/205/09 z dnia 
28 maja 2009 r. 

 
 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia wniesionych uwag do projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717 z późn. zmianami) Rada Miejska w Sycowie rozstrzyga, 
co nastćpuje: 
 
W związku z brakiem zgłoszonych uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego, wyłożonego do publicznego wglądu wraz z prognozą skutków ustaleń planu na środowisko, nie 
rozstrzyga o sposobie ich rozpatrzenia. 

 
 
 

Załącznik nr 7 do uchwały Rady Miejskiej 
w Sycowie nr XXXVII/205/09 z dnia 
28 maja 2009 r. 

 
 

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

oraz o zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych 
 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717 z późn. zmianami) Rada Miejska w Sycowie nie rozstrzyga 
o sposobie finansowanie zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących 
do zadań własnych gminy, a także finansowanie wykupu gruntów przeznaczonych do realizacji zadań 
celu publicznego ze wzglćdu na brak przedmiotu ustaleń. 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SYCOWIE 
NR XXXVII/206/09 

z dnia 28 maja 2009 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
 przestrzennego zwanego w skrócie „MPZP WIOSKA” 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80 z 2003 r. poz. 717 z póź. zmianami) oraz uchwały 
nr XXVIII/137/08 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 28 sierpnia 2008 r., 
a także po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Syców, 
zatwierdzonym uchwałą nr XIII/151/2000 Rady Miejskiej w Sycowie 
z dnia 26 października 2000 r., oraz zmianą studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Syców, 
zatwierdzoną uchwałą nr XVIII/81/07 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 
22 listopada 2007 r., uchwala sić, co nastćpuje: 
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R O Z D Z I A Ł   1 

Przedmiot i zakres ustaleń planu 

§ 1 

1. Uchwala sić zmianć miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego zwanego w skró-
cie „MPZP WIOSKA” dla działki nr 162, obrćb 
Wioska, zwaną dalej „planem”, w granicach 
określonych na rysunku planu w skali 1:1000, 
stanowiącym załącznik graficzny nr 1 do niniej-
szej uchwały. 

2. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego zwanego „w skrócie „MPZP 
WIOSKA”, uchwalonego uchwałą nr XII/72/03 
Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 4 września 
2003 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 208, 
poz. 2972 z 2003 r.), dotyczy zmiany przezna-
czenia z rolnego (na czćści RV) na tereny zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

3. Załącznik nr 1 stanowi integralną czćść niniej-
szej uchwały. 

4. Załącznikami do uchwały są:  
1) rysunek planu w skali 1:1000 – załącznik nr 1; 
2) rozstrzygnićcie o sposobie rozpatrzenia 

wniesionych uwag do projektu planu – za-
łącznik nr 2; 

3) rozstrzygnićcie o sposobie realizacji zapisa-
nych w planie inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej, które należą do zadań wła-
snych gminy, oraz źródeł ich finansowania – 
załącznik nr 3. 

5. Plan określa: 
1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgrani-

czające tereny o różnym przeznaczeniu lub 
różnych zasadach zagospodarowania; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształto-
wania przestrzeni publicznych; 

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu, w tym 
linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaź-
niki intensywności zabudowy; 

7) granice i sposoby zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegających ochronie, 
ustalonych na podstawie odrćbnych przepi-
sów, w tym terenów górniczych, a także na-
rażonych na niebezpieczeństwo powodzi 
oraz zagrożonych osuwaniem sić mas ziem-
nych; 

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości objćtych planem miej-
scowym; 

9) szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, 
w tym zakaz zabudowy; 

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury tech-
nicznej; 

11) sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i użytkowania terenów; 

12) stawki procentowe, na podstawie których 
ustala sić opłatć, o której mowa w art. 36 
ust. 4. ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. 

§ 2 

Ilekroć w planie używa sić określeń takich jak: 
1) „dach symetryczny” − należy przez to rozu-

mieć dach o jednakowym kącie nachylenia 
oraz symetrii układu połaci; 

2) „funkcja terenu” – należy przez to rozumieć 
sposób użytkowania terenu; 

3) „funkcja podstawowa terenu ”– należy przez 
to rozumieć podstawowy sposób użytkowania 
terenu; 

4) „funkcja uzupełniająca” − należy przez to ro-
zumieć funkcjć towarzyszącą funkcji podsta-
wowej, która nie zmienia generalnego charak-
teru zagospodarowania terenu; 

5) „gabaryt obiektu” − należy przez to rozumieć 
zasadnicze wymiary obiektu budowlanego, 
określające jego wysokość i wymiary ścian 
zewnćtrznych; 

6) „linia rozgraniczająca” − należy przez to ro-
zumieć obowiązującą linią rozgraniczającą te-
reny o różnym przeznaczeniu i różnych zasa-
dach zagospodarowania, której przebieg okre-
ślony na rysunku planu ma charakter wiążący; 

7) „nieprzekraczalna linia zabudowy” − należy 
przez to rozumieć linić, której nie może prze-
kroczyć żadna z czćści budowanego obiektu; 

8) „przeznaczenie terenu” − należy przez to ro-
zumieć określoną dla danego terenu jego 
funkcjć podstawową; 

9) „teren” − należy przez to rozumieć wydzielony 
liniami rozgraniczającymi obszar o określonej 
w planie funkcji podstawowej, oznaczony od-
powiednim symbolem użytkowania; 

10) „tymczasowe zagospodarowanie” − należy 
przez to rozumieć dotychczasowy sposób ko-
rzystania z terenu do momentu docelowego 
zainwestowania zgodnego z funkcją terenu 
określoną zapisami planu; 

11) „uciążliwości” − należy przez to rozumieć zja-
wiska o negatywnym wpływie na warunki ży-
cia mieszkańców, stan środowiska przyrodni-
czego, w tym m.in.: zanieczyszczenia powie-
trza wód i gleby, hałas, wibracje, promienio-
wanie niejonizujące i in.; 

12)  „wskaźniku zabudowy” – należy przez to ro-
zumieć wskaźnik wyrażający stosunek po-
wierzchni zabudowy budynku do powierzchni 
odpowiadających im działek lub terenów; 

13)  „wymagany układ kalenicy” − należy przez to 
rozumieć ustalony przebieg najdłuższego od-
cinka kalenicy dachu od strony linii zabudowy, 
ulicy lub ciągu pieszego; 

14) „zabudowa” − należy przez to rozumieć bu-
dynki lub zespoły budynków wraz z dojazda-
mi, parkingami i innymi urządzeniami związa-
nymi z ich obsługą. 
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R O Z D Z I A Ł   2 

Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające 
tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych  

zasadach zagospodarowania 

§ 3 

1. Wyznacza sić tereny o nastćpującym przezna-
czeniu podstawowym: 
1) MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jed-

norodzinnej; 
2) R – tereny rolnicze; 
3) ZL – tereny lasów; 
4) KDW – tereny dróg wewnćtrznych. 

2. Oznaczenia na rysunku planu:  
1) napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV; 
2) drogi dojazdowej KD-D; 
3) strefy ochrony pośredniej zewnćtrznej dla 

ujćcia wody Syców – Wioska, 
położone poza obszarem opracowania planu 
nie są ustaleniami obowiązującymi i stanowią 
jedynie informacjć. 

3. Określona w planie funkcja terenu wskazuje 
podstawowy, ustalony w planie sposób ich 
użytkowania.  

4. Tereny o różnych funkcjach i różnych zasadach 
zagospodarowania wydzielają na rysunku planu 
linie rozgraniczające obowiązujące i orientacyjne. 

5. Orientacyjne linie rozgraniczające tereny o róż-
nych rodzajach przeznaczenia i różnych zasa-
dach zagospodarowania mogą być zmieniane 
w stosunku do linii oznaczonych na rysunku 
planu do 3 m. 

R O Z D Z I A Ł   3 

Zasady ochrony i kształtowania ładu  
przestrzennego 

§ 4 

1. Dla terenów oznaczonych symbolem 1.MN i 
2.MN ustala sić nastćpujące zasady ochrony i 
kształtowania ładu przestrzennego: 
1) zabudowa bćdzie realizowana w formie za-

budowy wolno stojącej; 
2) dopuszcza sić wprowadzenie budynków go-

spodarczych wolno stojących lub dobudo-
wanych; 

3) ustala sić lokalizacjć zabudowy mieszkalnej 
i gospodarczej w zespole zwartej zabudowy 
bez możliwości rozpraszania na terenie 
działki. 

2. Dla terenów oznaczonych symbolem R ustala 
sić nastćpujące zasady ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego: 
1) utrzymanie dotychczasowego sposobu za-

gospodarowania; 
2) dopuszcza sić wprowadzenie zadrzewień 

i zalesień; 
3) zagospodarowanie i użytkowanie zgodnie 

z przepisami szczególnymi; 
4) zakaz lokalizacji zabudowy, w tym obiektów 

rolniczych. Zakaz nie dotyczy urządzeń infra-
struktury technicznej. 

3. Dla terenów oznaczonych symbolem ZL ustala 
sić nastćpujące zasady ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego: 

1) utrzymanie dotychczasowego sposobu za-
gospodarowania; 

2) zagospodarowanie i użytkowanie zgodnie 
z przepisami szczególnymi; 

3) zakaz lokalizacji zabudowy. 

R O Z D Z I A Ł   4 

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego 

§ 5 

Dla terenów objćtych miejscowym planem ustala 
sić: 
1) należy zachować wolny od zabudowy pas tere-

nu o szerokości min. 10,0 m od brzegów cieków 
podstawowych potrzebny do wykonywania 
czynności związanych z eksploatacją tych urzą-
dzeń; 

2) zabrania sić grodzenia nieruchomości przyle-
głych do powierzchni wód publicznych w odle-
głości mniejszej niż 3,0 od linii brzegu, a także 
zakazywania lub uniemożliwiania przechodze-
nia przez ten obszar zgodnie z przepisami 
szczególnymi; 

3) sieci infrastruktury technicznej należy prowa-
dzić w odległości min. 3,0 m od skarpy urzą-
dzeń podstawowych; 

4) obszar objćty zmianą planu położony jest w 
strefie ochrony pośredniej zewnćtrznej dla ujć-
cia wody Syców – Wioska, na terenie której, 
zgodnie z Decyzją Wojewody Kaliskiego 
nr Osgw 6210/36/96 z 29 lipca 1996 r., ustala sić 
nastćpujące zakazy i ograniczenia: 
• stosowania nadmiernej ilości nawozów 

sztucznych; 
• wydobywania kopalin; 
• lokalizowania ferm hodowlanych, składo-

wisk odpadów promieniotwórczych, maga-
zynów materiałów ropopochodnych i innych 
substancji chemicznych oraz rurociągów do 
ich transportu; 

5) odpady komunalne gromadzone w zamykanych 
kubłach, wywożone na wysypisko odpadów 
komunalnych, zgodnie z zawartą umową; nie 
przewiduje sić wytwarzania i gromadzenia od-
padów niebezpiecznych dla środowiska i zdro-
wia ludzi; 

6) preferowanie wprowadzania jako paliw gazu 
i oleju opałowego oraz innych ekologicznych 
nośników energii i paliw, dla wyeliminowania 
tzw. „niskiej” emisji zanieczyszczeń powietrza; 

7) zakaz przechowywania na wolnym powietrzu 
lub w obiektach niezadaszonych materiałów 
powodujących pylenie; 

8) ustala sić obowiązek dotrzymania dopuszczal-
nego poziomu hałasu określonego przepisami 
odrćbnymi. 

R O Z D Z I A Ł   5 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

§ 6 

Dla terenów objćtych zmianą planu ustala sić stre-
fć ochrony zabytków archeologicznych. 
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1) W obrćbie strefy ochrony zabytków archeolo-
gicznych obowiązuje wymóg uzgadniania 
z Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem 
Zabytków wszelkich zamierzeń inwestycyjnych 
w zakresie prac ziemnych co do konieczności 
ich prowadzenia pod nadzorem archeologicz-
nym i za pozwoleniem wojewódzkiego konser-
watora zabytków. W razie konieczności ustala 
sić wymóg przeprowadzenia wyprzedzających 
badań archeologicznych. Nadzór archeologicz-
ny i ratownicze badania archeologiczne prowa-
dzone są przez uprawnionego archeologa. Po-
wyższe pozwolenie konserwatorskie należy uzy-
skać przed wydaniem pozwolenia na budowć i 
dla robót niewymagających pozwolenia na bu-
dowć − przed realizacją inwestycji, tj. przed 
uzyskaniem zaświadczenia potwierdzającego 
akceptacjć przyjćcia zgłoszenia wykonywania 
robót budowlanych. 

2) Istnieje możliwość odkrycia nowych stanowisk 
archeologicznych – zasób ich ewidencji i reje-
stru podlega sukcesywnej weryfikacji i uzupeł-
nieniom. W ich obszarze oraz w bezpośrednim 
sąsiedztwie obowiązuje wymóg przeprowadze-
nia wyprzedzających badań archeologicznych 
za pozwoleniem konserwatorskim. 

3) Dla terenów objćtych zmianą planu ustala sić 
strefć ochrony konserwatorskiej dla zabytków 
archeologicznych. 

4) Istnieje możliwość odkrycia nowych stanowisk 
archeologicznych – zasób ich ewidencji i reje-
stru podlega sukcesywnej weryfikacji i uzupeł-
nieniom. W ich obszarze oraz w bezpośrednim 
sąsiedztwie obowiązuje wymóg przeprowadze-
nia wyprzedzających badań archeologicznych 
za pozwoleniem konserwatorskim. 

R O Z D Z I A Ł   6 

Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych 

§ 7 

Nie wprowadza sić ustaleń ze wzglćdu na brak 
wystćpowania przedmiotu tych ustaleń. 

R O Z D Z I A Ł   7 

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabu-

dowy, gabaryty obiektów i wskaźniki  
intensywności zabudowy 

§ 8 

1. Ustala sić nastćpujące wskaźniki i parametry 
dla terenów oznaczonych symbolem 1.MN: 
1) linia zabudowy – jako linia nieprzekraczalna 

w odległości 6,0 m od drogi KD-D; 
2) maksymalny wskaźnik zabudowy: 0,30; 
3) przy przebudowie, rozbudowie, nadbudowie 

maksymalna wysokość kalenicy i geometria 
dachów: istniejąca z tolerancją zmian do 
10%; 

4) dla budynków mieszkalnych uzupełniających 
układ zabudowy wysokość kalenicy nie po-
winna być wićksza niż budynków zlokalizo-
wanych na danym terenie; zalecana maksy-
malna wysokość w kalenicy – 10 m, dachy 

strome, dwuspadowe o nachyleniu połaci 
30−45°; 

5) dla budynków garażowo-gospodarczych 
i obiektów małej architektury wysokość ka-
lenicy nie powinna być wićksza niż 6,0 m; za-
lecane dachy strome, dwuspadowe lub wie-
lospadowe o nachyleniu połaci 20−45°; 

6) układ kalenicy do pasa drogowego – dowolny. 
2. Ustala sić nastćpujące wskaźniki i parametry 

dla terenów oznaczonych symbolem 2.MN: 
1) linia zabudowy – jako linia nieprzekraczalna 

w odległości 12,0 m od granicy lasu; 
2) maksymalny wskaźnik zabudowy: 0,20; 
3) maksymalna wysokość kalenicy: do 10,0 m; 
4) maksymalna wysokość kalenicy budynku 

gospodarczego: 6 m; 
5) dach zasadniczej bryły budynku: stromy, 

symetryczny w formie dwuspadowej lub 
wielospadowej o nachyleniu połaci w zakre-
sie od 30° do 45°; dla obiektów rekreacyj-
nych (basen) opuszcza sić płaskie zadasze-
nie; 

6) układ kalenicy do pasa drogowego – dowol-
ny. 

R O Z D Z I A Ł   8 

Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegających ochronie, ustalonych na 
podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów 
górniczych, a także narażonych na niebezpieczeń-
stwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się 

mas ziemnych 

§ 9 

W obszarze objćtym zmianą planu nie wystćpują 
obiekty podlegające ochronie, ustalone na pod-
stawie odrćbnych przepisów, w tym tereny górni-
cze, a także narażone na niebezpieczeństwo powo-
dzi oraz zagrożone osuwaniem sić mas ziemnych. 

R O Z D Z I A Ł   9 

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości objętych planem miejscowym 

§ 10 

Nie wprowadza sić ustaleń ze wzglćdu na brak 
wystćpowania przedmiotu tych ustaleń. 

R O Z D Z I A Ł   10 

Szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, 

w tym zakaz zabudowy 

§ 11 

Dla terenów objćtych ustaleniami planu ustala sić: 
1) zakaz lokalizacji obiektów budowlanych na te-

renach oznaczonych symbolem ZL i R; 
2) zakaz wznoszenia pełnych i ażurowych ogro-

dzeń posesji z prefabrykowanych elementów 
betonowych; 

3) dopuszczenie stosowania elementów prefabry-
kowanych do budowy słupów i podmurówek w 
ogrodzeniach posesji; 

4) na terenie pasa ochronnego od napowietrznej 
linii elektroenergetycznej 110 kV, która wynosi 
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po 15,0 m od rzutu poziomego skrajnego prze-
wodu linii, ustala sić zakaz zabudowy dla obiek-
tów budowlanych oraz zakaz sadzenia zieleni 
wysokiej. 

R O Z D Z I A Ł   11 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy  
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 

§ 12 

1. Obsługa terenów zabudowy mieszkaniowej 
z drogi dojazdowej KD-D (działka nr ew. gr. 
121dr, na warunkach określonych przez admini-
stratora drogi. 

2. Minimalna odległość linii zabudowy powinna 
wynosić 6,0 m od granicy z działką drogową 
nr 121dr. 

§ 13 

1. Zaopatrzenie w wodć z wodociągu miejskie-
go, według warunków przyłączenia do sieci 
wodociągowej wydanymi przez administrato-
ra sieci. Dopuszcza sić możliwość zaopatrze-
nia w wodć we własnym zakresie ze studni. 

2. Odprowadzanie ścieków – do kanalizacji miej-
skiej, zgodnie z warunkami wydanymi przez 
administratora sieci. Dopuszcza sić tymcza-
sowo odprowadzanie ścieków do szczelnego 
zbiornika bezodpływowego. 

3. Odprowadzanie wód opadowych na teren 
własny nieutwardzony. 

4. Zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych źró-
deł ciepła z zastosowaniem urządzeń o wyso-
kiej wydajności i małej emisji zanieczyszczeń. 
W przypadku pojawienia sić zgłoszenia zapo-
trzebowania na gaz ustala sić przyłączenie do 
rozdzielczej sieci gazowej, na warunkach 
uzgodnionych z zarządcą.  

5. Zaopatrzenie w gaz ziemny grupy E/GZ-50 
ustala sić z sieci gazociągów średniego i ni-
skiego ciśnienia zgodnie z obowiązującym 
Prawem Energetycznym, po każdorazowym 
uzgodnieniu z dostawcą gazu i bćdzie zależało 
od szczegółowych warunków technicznych 
i ekonomicznych uzasadniających rozbudowć 
sieci gazowej średniego i niskiego ciśnienia. 
Dopuszcza sić prowadzenie gazociągów 
w pasach drogowych oraz lokalizacjć stacji 
gazowych wraz z wydzieleniem terenu dla po-
trzeb ich budowy. Należy zachować strefy 
kontrolne dla gazociągów zgodnie z przepi-
sami szczególnymi. 

6. W przypadku pojawienia sić zapotrzebowania 
na gaz z sieci gazowej wysokiego ciśnienia 
przez potencjalnego klienta, warunki odbioru 
gazu bćdą uzgodnione pomićdzy stronami 
i bćdą zależały od szczegółowych warunków 
technicznych i ekonomicznych uzasadniają-
cych rozbudowć sieci przesyłowej oraz do-
stawy gazu. Techniczne warunki rozwoju sys-
temu przesyłowego określone bćdą przez ope-
ratora sieci w zależności od zgłoszeń zapo-
trzebowania na gaz potencjalnych klientów 
i ich dostawców gazu.  

7. Dla zaopatrzenie w energić elektryczną przyj-
muje sić nastćpujące ustalenia: 

1) przy granicy opracowania przebiega na-
powietrzna linia elektroenergetyczna 
110 kV, dla której pas ochronny wynosi po 
15,0 m od rzutu poziomego skrajnego 
przewodu linii; w pasie terenu ochronnego 
ustala sić zakaz lokalizacji wszelkich bu-
dynków, budowli takich jak maszty oraz 
zieleni wysokiej; 

2) zaopatrzenie w energić elektryczną – z ist-
niejącej sieci elektroenergetycznej, zgodnie 
z technicznymi warunkami przyłączenia do 
sieci energetycznej wydanymi przez opera-
tora sieci; w przypadku wystąpienia zwićk-
szonego zapotrzebowania w zakresie zasi-
lania w energić elektryczną, a zasilanie 
z istniejącej sieci nie bćdzie możliwe, do-
puszcza sić budowć stacji transformatoro-
wych i sieci zasilających średniego napić-
cia oraz niskiego napićcia odpowiednio do 
zbilansowanych potrzeb i zgodnie z warun-
kami wydanymi przez operatora sieci; 
określenie ostatecznej rozbudowy sieci 
i ilości stacji transformatorowych bćdzie 
możliwe po określeniu zaopatrzenia 
na moc; w przypadku konieczności budowy 
stacji transformatorowych na terenie objć-
tym niniejszym planem, operator sieci 
wskaże miejsca pod ich budowć; jeżeli 
operator sieci nie bćdzie mógł pozyskać 
wskazanego gruntu dla potrzeb budowy 
stacji transformatorowych, istnieje możli-
wość innej lokalizacji; 

3) dla usytuowania urządzeń elektroenerge-
tycznych (w tym stacji transformatoro-
wych) nie jest wymagane zachowanie linii 
zabudowy; 

4) dopuszcza sić przebudowć sieci elektro-
energetycznych z kolidującym planowa-
nym zagospodarowaniem terenu i układem 
komunikacyjnym; sposób i warunki prze-
budowy sieci elektroenergetycznej określi 
operator sieci; 

5) wszystkie istniejące na obszarze opraco-
wania urządzenia elektroenergetyczne na-
leży wkomponować w projektowane zago-
spodarowanie terenu, zachowując bez-
pieczne odległości zgodnie z obowiązują-
cymi normami i przepisami. 

8. Środki łączności – przyłącze z sieci wg tech-
nicznych warunków przyłączenia, uzgodnio-
nych przez zakład telekomunikacji. 

9. Rozbudowa i wszelkie zmiany w układzie sieci 
infrastruktury technicznej (w tym przełożenie 
lub budowa uzupełniającego układu sieci) jest 
możliwa w uzgodnieniu z zarządcą sieci. 

10. Gospodarowanie odpadami – odpady komu-
nalne do zamykanych kubłów, wywożone na 
wysypisko odpadów komunalnych, zgodnie 
z zawartą umową. 

R O Z D Z I A Ł   12 

Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów 

§ 14 

Dopuszcza sić utrzymanie istniejącego sposobu 
użytkowania lub możliwość czasowego wykorzy-
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stania terenu na inne funkcje niż wskazane w pla-
nie, pod warunkiem niepowodowania zanieczysz-
czeń środowiska oraz niestwarzania utrudnień w 
funkcjonowaniu i zagospodarowaniu terenów i 
obiektów sąsiadujących. 

R O Z D Z I A Ł   13 

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

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
z dnia 27 marca 2003 r. 

§ 15 

Plan ustala stawkć procentową o wysokości 30%, 
służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 
ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. 
Nr 80 z 2003 r., poz. 717 z późn., zmianami). 

R O Z D Z I A Ł   14 

Przepisy końcowe 

§ 16 

Wykonanie uchwały powierza sić Burmistrzowi 
Miasta i Gminy Syców. 

§ 17 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od 
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Wo-
jewództwa Dolnośląskiego. 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEJSKIEJ 

 
BOLESŁAW MONIUSZKO 
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Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej 
w Sycowie nr XXXVII/206/09 z dnia 
28 maja 2009 r. 
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Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej 
w Sycowie nr XXXVII/206/09 z dnia 
28 maja 2009 r. 

 
 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia wniesionych uwag do projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

 
 

Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717 z późn. zmianami) Rada Miejska w Sycowie rozstrzyga, 
co nastćpuje: 
W związku z brakiem zgłoszonych uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego, wyłożonego do publicznego wglądu wraz z prognozą skutków ustaleń planu na środowisko, nie 
rozstrzyga o sposobie ich rozpatrzenia. 
 

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej 
w Sycowie nr XXXVII/206/09 z dnia 
28 maja 2009 r. 

 
 

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

oraz o zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717 z późn. zmianami) Rada Miejska w Sycowie nie rozstrzyga 
o sposobie finansowanie zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących 
do zadań własnych gminy, a także finansowanie wykupu gruntów przeznaczonych do realizacji zadań 
celu publicznego ze wzglćdu na brak przedmiotu ustaleń. 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA 
NR XXXIV/1148/09 

z dnia 21 maja 2009 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla północnej części zespołu urbanistycznego 

Strachowice-Rdestowa we Wrocławiu 

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 późń. zm.1) 
i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.2) 
w związku z uchwałą nr LVI/3342/06 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 
5 października 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej czćści 
zespołu urbanistycznego Strachowice-Rdestowa we Wrocławiu (Biuletyn 
Urzćdowy Rady Miejskiej Wrocławia Nr 10, poz. 358) Rada Miejska Wro-
cławia uchwala, co nastćpuje: 

 
 

R O Z D Z I A Ł   1 

Przepisy ogólne 

§ 1 

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego dla północnej czćści zespołu urbanistycz-
nego Strachowice-Rdestowa, zwany dalej pla-

nem, obejmuje obszar przedstawiony na rysun-
ku planu w skali 1:1000, stanowiącym załącznik 
nr 1 do uchwały.  

2. W planie nie określa sić:  
1) zasad ochrony dóbr kultury współczesnej – 

ze wzglćdu na brak takich dóbr kultury 
współczesnej; 


