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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ GMINY MIRSK 
NR XXXVII/212/09 

z dnia 27 maja 2009 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/201/09 Rady Miejskiej Gminy Mirsk 
z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo- 
                           -krajobrazowego o nazwie „Tłoczyna” 

Na podstawie art. 44 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochro-
nie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880, z późn. zmianami) Rada 
Miejska Gminy Mirsk uchwala, co nastćpuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr XXXVI/201/09 Rady Miejskiej Gminy 
Mirsk z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie usta-
nowienia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego o 
nazwie „Tłoczyna” zmienia sić § 1, w ten sposób, 
że jego treść dotychczasową oznacza sić jako ust. 1 
i dopisuje sić treść poniższą: 
„2. Szczególne cele powołania zespołu przyrodni-
czo-krajobrazowego to ochrona i udostćpnienie 
dla celów rekreacyjno-poznawczych obszarów 
leśnych i górskich – gołoborza i granitognejso-
wych grup skalnych, ochrona walorów widoko-
wych i estetycznych, a także walorów krajobrazu 
naturalnego i kulturowego oraz ochrona walorów 
przyrodniczych i korytarzy ekologicznych.”. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza sić Burmistrzowi 
Miasta i Gminy Mirsk. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia  ogłoszenia w  Dzienniku Urzćdowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
 
 

PRZEWODNICZĄCA 
RADY MIEJSKIEJ 

 
DANUTA ŁAWNIKOWSKA 
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UCHWAŁA RADY MIASTA OLEŚNICY 
NR XXXIII/205/2009 

z dnia 26 maja 2009 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla obszaru położonego przy ul. Ludwikowskiej w Oleśnicy 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) 
i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze zm.), 
w związku z uchwałą nr X/77/2007 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 
29 czerwca 2007 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego 
przy ul. Ludwikowskiej w Oleśnicy, po stwierdzeniu zgodności ze Stu-
dium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Miasta Oleśnicy, Rada Miasta Oleśnicy uchwala, co nastćpuje: 
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D z i a ł  I 

USTALENIA OGÓLNE 

R o z d z i a ł  1 

Zakres obowiązywania planu 

§ 1 

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego dla obszaru położonego przy ul. Ludwi-
kowskiej w Oleśnicy, zwany dalej planem, 
obejmuje obszar ograniczony: od zachodu – li-
nią rozgraniczającą ulicy Żytniej, od południa 
granicą działki 94.14/1, od wschodu – linią roz-
graniczającą ul. Ludwikowskiej, w granicach 
przedstawionych na rysunku planu stanowiący 
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego 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) parametry i wskaźniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu, w tym 
linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaź-
niki intensywności zabudowy, 

6) szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości objćtych planem miej-
scowym, 

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

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

9) stawki procentowe, na podstawie których 
ustala sić opłatć, o której mowa w art. 36 
ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym. 

3. Ze wzglćdu na brak wystćpowania na terenie 
planu, odstćpuje sić od wprowadzenia ustaleń: 
1) granic i sposobów 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, 

2) sposobu i terminu tymczasowego zagospo-
darowania, urządzania i użytkowania tere-
nów, 

3) wymagań wynikających z potrzeb kształto-
wania przestrzeni publicznych. 

§ 2 

Określenia stosowane w uchwale oznaczają: 
1) plan – należy przez to rozumieć miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego, o którym 
mowa w § 1 niniejszej uchwały, 

2) linia rozgraniczająca – linia oddzielająca po-
szczególne tereny o różnym przeznaczeniu lub 
różnych zasadach zagospodarowania, 

3) nieprzekraczalna linia zabudowy – należy przez 
to rozumieć linić ograniczającą obszar, na któ-
rym dopuszcza sić wznoszenie budynków okre-
ślonych w ustaleniach planu, której nie może 
przekroczyć żaden element budynku, za wyjąt-
kiem elementów określonych w przepisach od-
rćbnych, 

4) szerokość elewacji – całkowita szerokość wido-
ku elewacji od strony frontu działki, 

5) powierzchnia zabudowy – suma powierzchni 
zabudowy wszystkich budynków na działce, 

6) przeznaczenie terenu – dopuszczalne zagospo-
darowanie i działalność na danym terenie, 

7) przeznaczenie podstawowe terenu – jest to 
czćść przeznaczenia terenu, która dominuje w 
danym terenie w sposób określony w ustale-
niach planu, 

8) przeznaczenie uzupełniające terenu – jest to 
czćść przeznaczenia terenu lub obiektu, która 
uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podsta-
wowe w sposób określony w ustaleniach planu, 

9) uchwała – niniejsza uchwała. 

§ 3 

Integralną czćścią planu jest rysunek planu w skali 
1:1000 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej 
uchwały. 

§ 4 

Rozstrzygnićcie o sposobie rozpatrzenia uwag 
wniesionych do projektu planu stanowi załącznik 
nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 5 

Rozstrzygnićcie o sposobie realizacji, zapisanych w 
planie, inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, które należą do zadań własnych gminy, 
oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepi-
sami o finansach publicznych stanowi załącznik nr 
3 do niniejszej uchwały. 

§ 6 

Nastćpujące oznaczenia graficzne na rysunku pla-
nu są obowiązującymi ustaleniami planu: 
1) granica obszaru objćtego planem, tożsama ze 

strefą ochrony zabytków archeologicznych, 
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przezna-

czeniu i różnych zasadach zagospodarowania, 
3) symbole terenów, 
4) nieprzekraczalne linie zabudowy, 
5) przeznaczenia terenów. 

§ 7 

1. Ustala sić przeznaczenia terenu i odpowiadają-
ce im oznaczenia na rysunku planu:  
1) teren zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej – MN, 
2) teren ulicy dojazdowej – KD-D. 

2. Na każdym z terenów zakazuje sić przeznaczeń 
innych niż te, które są dla niego ustalone w pla-
nie. 
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R o z d z i a ł  2 

Ustalenia w zakresie zasad zagospodarowania 
terenu i kształtowania zabudowy 

§ 8 

Na terenie objćtym planem, o ile przepisy działu II 
nie stanowią inaczej, dopuszcza sić lokalizacjć 
urządzeń technicznych (w tym infrastruktury tech-
nicznej) zapewniających możliwość użytkowania 
obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznacze-
niem, takie jak: przyłącza i urządzenia instalacyjne, 
przejazdy, drogi wewnćtrzne, ogrodzenia, place 
postojowe, parkingi, śmietniki. 

§ 9 

Na terenie objćtym planem, obowiązuje: 
1) zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych, 
2) wysokość obiektów budowlanych wraz z urzą-

dzeniami budowlanymi maksymalnie 15 m. 

R o z d z i a ł  3 

Ustalenia w zakresie ochrony środowiska 

§ 10 

Na terenie objćtym planem, o ile przepisy działu II 
nie stanowią inaczej, w zakresie ochrony środowi-
ska obowiązuje: 
1) tymczasowe gromadzenie w pojemnikach od-

padów komunalnych powstałych jedynie na te-
renie, 

2) zakaz poddawania recyclingowi odpadów in-
nych niż biodegradowalne, 

3) gromadzenie i usuwanie odpadów komunal-
nych na zasadach określonych w przepisach 
szczególnych oraz gminnych przepisach po-
rządkowych, 

4) stosowanie do indywidualnych celów grzew-
czych ekologicznych źródeł energii poprzez wy-
korzystanie energii cieplnej, przy wytwarzaniu 
której spełnione są normy w zakresie emisji za-
nieczyszczeń i ochrony środowiska, w tym w 
szczególności wykorzystanie z paliw płynnych i 
gazowych oraz kotłów na paliwa stałe o stopniu 
sprawności energetycznej nie mniejszej niż 
70%, 

5) zakazuje sić przedsićwzićć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko, wymagających 
i mogących wymagać sporządzenia raportu 
o oddziaływaniu na środowisko z wyłączeniem 
sieci infrastruktury technicznej i dróg publicz-
nych. 

R o z d z i a ł  4 

Ustalenia w zakresie ochrony dziedzictwa  
kulturowego i zabytków 

§ 11 

1. Ustala sić strefć ochrony zabytków archeolo-
gicznych, oznaczoną jak na rysunku planu. 

2. W strefie, o której mowa w ust. 1, obowiązuje 
uzgodnienie wszelkich inwestycji wymagają-
cych prac ziemnych z Dolnośląskim Wojewódz-
kim Konserwatorem Zabytków we Wrocławiu, 
co do obowiązku prowadzenia stałego nadzoru 
archeologicznego i w razie konieczności ratow-

niczych badań archeologicznych, za pozwole-
niem Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konser-
watora Zabytków na prace archeologiczne i wy-
kopaliskowe. 

3. Pozwolenie Dolnośląskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków na prace archeologicz-
ne i wykopaliskowe, o którym mowa w ust. 2, 
należy uzyskać przed złożeniem wniosku o po-
zwolenie na budowć lub zgłoszeniem robót bu-
dowlanych. 

4. Zasady ochrony ewentualnych zabytków arche-
ologicznych odkrytych w trakcie obowiązywania 
planu określają przepisy ustawy z dnia 23 lipca 
2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad za-
bytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 ze zmianami). 

5. Istnieje możliwość odkrycia nowych stanowisk 
archeologicznych, ich wykaz podlega sukce-
sywnej weryfikacji i uzupełnieniom. 

R o z d z i a ł  5 

Zasady obsługi w zakresie komunikacji  
i infrastruktury technicznej 

§ 12 

1. Na terenie objćtym planem, o ile przepisy dzia-
łu II nie stanowią inaczej, w zakresie zasad ob-
sługi infrastruktury technicznej obowiązuje: 
1) dostawa wody z sieci wodociągowej, 
2) odprowadzenie ścieków do sieci kanalizacyjnej, 
3) zaopatrzenie w energić elektryczną z sieci 

elektroenergetycznych, 
4) zaopatrzenie w ciepło z sieci ciepłowniczej 

lub z indywidualnych źródeł energii cieplnej, 
odpowiadających wymogom § 10 pkt 4, 

5) skablowanie w ziemi napowietrznych linii 
energetycznych, 

6) dostawa gazu z rozdzielczej sieci gazowej, 
7) rozbudowa sieci rozdzielczych na tereny 

przeznaczone pod zabudowć wyznaczone 
planem, 

8) lokalizacja nowych inwestycji, w zakresie re-
alizacji sieci infrastruktury technicznej, w li-
niach rozgraniczających ulic z zastrzeżeniem 
ust. 2. 

2. Na terenie objćtym planem, o ile przepisy dzia-
łu II nie stanowią inaczej, w zakresie zasad ob-
sługi infrastruktury technicznej dopuszcza sić 
odstćpstwo od zasady, o której mowa w ust. 1 
pkt 8, wyłącznie wtedy, gdy nie ma technicznej 
możliwości realizacji tych ustaleń. 

3. Na terenie objćtym planem, o ile przepisy dzia-
łu II nie stanowią inaczej, zakazuje sić lokalizo-
wania instalacji radiokomunikacyjnych, radio-
nawigacyjnych i radiolokacyjnych, emitujących 
pola elektromagnetyczne, o czćstotliwościach 
od 0,03 MHz do 300.000 MHz, z wyjątkiem do-
puszczonych wg przepisów odrćbnych. 

R o z d z i a ł  6 

Zasady dotyczące scalania i podziału nieruchomości 

§ 13 

Na terenie objćtym planem, o ile przepisy działu II 
nie stanowią inaczej, ustala sić zasady dotyczące 
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scalania i podziału nieruchomości polegających na 
wydzielaniu terenów zgodnie z wyznaczonymi na 
rysunku planu liniami rozgraniczającymi. 

D z i a ł  II 

USTALENIA DLA TERENÓW 

R o z d z i a ł  7 

Ustalenia dla terenu zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

§ 14 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 1MN ustala sić przeznaczenie: zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie 
kształtowania zabudowy obowiązuje: 
1) obowiązująca linia zabudowy określona jak 

na rysunku planu w odległości: 5 m od linii 
rozgraniczającej, 

2) wysokość budynku maksymalnie 12 m, 
3) ilość kondygnacji: maksymalnie trzy kondy-

gnacje nadziemne, w tym poddasze użytko-
we, 

4) zakaz stosowania: 
a) ogrodzeń z prefabrykatów betonowych, 
b) okładzin elewacyjnych z tworzyw sztucz-

nych. 
5) dachy o symetrycznym nachyleniu głównych 

połaci dachowych minimalnie 37o, maksy-
malnie 50o, 

6) pokrycie dachówką. 
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie 

kształtowania zabudowy dopuszcza sić: 
1) ogrodzenia od frontu działki o wysokości 

maksymalnie 1,5 m, o ażurowości min. 40%, 
z podmurówką pełną maksymalnie 0,5 m, 

2) obiekty małej architektury. 
4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie 

zagospodarowania terenu i kształtowania ładu 
przestrzennego obowiązuje: 
1) powierzchnia zabudowy maksymalnie 40% 

powierzchni działki, 
2) powierzchnia biologicznie czynna co naj-

mniej 35% powierzchni działki. 
5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie 

obsługi komunikacyjnej obowiązuje: 
1) obsługa terenu tylko od strony przyległych 

dróg klasy lokalnej oraz dojazdowych, 
2) zapewnienie co najmniej 2 miejsc postojo-

wych na terenie działki budowlanej. 
6. Teren, o którym mowa w ust. 1, pod wzglćdem 

akustycznym kwalifikuje sić jako teren przezna-
czony na cele mieszkaniowe. 

7. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie 
zasad i warunków scaleń i podziałów nieru-
chomości: 
1) obowiązuje powierzchnia działki budowlanej 

minimum 800 m2, 
2) obowiązuje szerokość frontu działki budow-

lanej minimum 25 m, 

3) dopuszcza sić wydzielenie działek pod urzą-
dzenia infrastruktury technicznej niespełnia-
jących parametrów określonych w pkt 1 i 2. 

8. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie 
stawek procentowych stanowiących podstawć 
określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 
80, poz. 717 ze zmianami), obowiązuje wyso-
kość stawki procentowej 25%. 

R o z d z i a ł  8 

Ustalenia dla terenu komunikacji 

§ 15 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 1KD-D ustala sić przeznaczenie ulica do-
jazdowa. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie 
zagospodarowania terenu i kształtowania ładu 
przestrzennego obowiązuje szerokość w liniach 
rozgraniczających: 12 m. 

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie 
zagospodarowania terenu i kształtowania ładu 
przestrzennego dopuszcza sić: 
1) miejsca postojowe, 
2) elementy wyposażenia ulicy, 
3) pasy zieleni przyulicznej w zależności od lo-

kalnych uwarunkowań. 
4. Teren, o którym mowa w ust. 1, wyznacza sić 

do realizacji inwestycji celu publicznego. 
5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie 

zasad i warunków scalania i podziału nieru-
chomości obowiązuje podział zgodnie z liniami 
rozgraniczającymi. 

6. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie 
stawek procentowych stanowiących podstawć 
określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  
Nr 80, poz. 717 ze zmianami), obowiązuje wy-
sokość stawki procentowej 25%. 

D z i a ł  III 

USTALENIA KOŃCOWE 

§ 16 

Wykonanie uchwały powierza sić Burmistrzowi 
Miasta Oleśnicy. 

§ 17 

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

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIASTA 

 
RYSZARD ZELINKA 
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Załącznik nr 1 do uchwały Rady Mia-
sta Oleśnicy nr XXXIII/205/2009 
z dnia 26 maja 2009 r. 
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Załącznik nr 2 do uchwały Rady Mia-
sta Oleśnicy nr XXXIII/205/2009 
z dnia 26 maja 2009 r. 

 
 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu planu 
 
 
W trakcie wyłożenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru poło-
żonego w rejonie ulicy Ludwikowskiej w Oleśnicy do publicznego wglądu (w terminie od 27 marca 
2009 r. do 27 kwietnia 2009 r.) oraz w okresie 14 dni od dnia zakończenia wyłożenia osoby prawne 
i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej nie wniosły uwag, które nie 
zostały uwzglćdnione. 
 
 
 

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Mia-
sta Oleśnicy nr XXXIII/205/2009 
z dnia 26 maja 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 
 
 
Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, bćdą finansowa-
ne z budżetu gminy, w tym ze środków pozyskiwanych z funduszy Unii Europejskiej, a także ze środków 
zewnćtrznych. 
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UCHWAŁA RADY MIASTA OLEŚNICY 
NR XXXIII/206/2009 

z dnia 26 maja 2009 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla obszaru położonego przy ul. Południowej i Osada  

Bystre w Oleśnicy 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) 
i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze zm.), 
w związku z uchwałą nr X/69/2007 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 
29 czerwca 2007 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego 
przy ul. Południowej i Osada Bystre w Oleśnicy, po stwierdzeniu zgod-
ności ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego Miasta Oleśnicy, Rada Miasta Oleśnicy uchwala, co nastćpuje: 

 


