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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W OLSZYNIE 
NR IV/17/2009 

z dnia 20 maja 2009 roku 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla obszaru zespołu zabudowy mieszkaniowej wsi Krzewie
 Małe 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze zmianami) 
oraz na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591, ze zmianami), w związku z uchwałą nr VII/43/2007 Rady Miej-
skiej w Olszynie z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla obszaru zespołu zabudowy mieszkaniowej wsi Krzewie Małe, 
po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego gminy Olszyna, przyjćtego 
uchwałą nr IV/24/2001 Rady Gminy w Olszynie dnia 25 kwietnia 2001 r., 
Rada Miejska w Olszynie uchwala, co nastćpuje: 

 
 

R o z d z i a ł   1 

Przepisy ogólne 

§ 1 

1. Uchwala sić miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru zespołu zabudowy 
mieszkaniowej wsi Krzewie Małe. 

2. Granice terenów objćtych planem oznaczono 
na rysunku planu, stanowiącym załącznik nr 1 
do niniejszej uchwały. 

3. Załącznikami do uchwały są: 
1) załącznik nr 1 – rysunek planu, sporządzony 

na mapie zasadniczej w skali 1:2000, stano-
wiącym integralną czćść planu; 

2) załącznik nr 2 – rozstrzygniecie o sposobie 
rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu 
planu; 

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

Załączniki nr 2 i 3 nie stanowią ustaleń planu. 
4. Przedmiotem planu jest ustalenie: 

1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgrani-
czających tereny o róşnym przeznaczeniu 
lub róşnych zasadach zagospodarowania – 
ustalenia w tym zakresie zawiera rozdział 2 
oraz rysunki planu; 

2) zasad ochrony środowiska i przyrody – 
ustalenia w tym zakresie zawiera rozdział 2; 

3) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 
i krajobrazu kulturowego – ustalenia w tym 
zakresie zawiera rozdział 2; 

4) wymagań wynikających z potrzeb kształto-
wania przestrzeni publicznej – ustalenia 
w tym zakresie zawiera rozdział 2; 

5) zasad ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego, parametrów i wskaŝników 

kształtowania zabudowy oraz zagospoda-
rowania terenu – ustalenia w tym zakresie 
zawiera rozdział 2 oraz rysunki planu; 

6) szczegółowych zasad i warunków scalania 
oraz podziału nieruchomości objćtych pla-
nem miejscowym – ustalenia w tym zakre-
sie zawiera rozdział 2; 

7) granic i sposobów zagospodarowania te-
renów lub obiektów podlegających ochro-
nie, ustalonych na podstawie odrćbnych 
przepisów – ustalenia w tym zakresie za-
wiera rozdział 2; 

8) szczególnych warunków zagospodarowa-
nia terenów oraz ograniczenia w ich uşyt-
kowaniu – ustalenia w tym zakresie zawie-
ra rozdział 2; 

9) sposobów i terminów tymczasowego za-
gospodarowania, urządzania i uşytkowania 
terenów – ustalenia w tym zakresie zawiera 
rozdział 2; 

10) zasad budowy, rozbudowy i modernizacji 
systemu komunikacji – ustalenia w tym za-
kresie zawiera rozdział 2; 

11) zasad budowy, rozbudowy i modernizacji 
systemów infrastruktury technicznej – usta-
lenia w tym zakresie zawiera rozdział 2; 

12) stawki procentowej, słuşącej ustaleniu 
opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym – ustalenia w tym zakresie 
zawiera rozdział 3. 

§ 2 

1. Nastćpujące oznaczenia graficzne na rysunkach 
planu są obowiązującymi ustaleniami planu: 
1) granica obszaru opracowania planu; 
2) linie rozgraniczające tereny o róşnym prze-

znaczeniu lub róşnych zasadach zagospoda-
rowania – obowiązujące i orientacyjne; 

3) oznaczenia literowe i cyfrowe terenów od-
noszące sić do ich przeznaczeń oraz warun-
ków zabudowy i zagospodarowania; 



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 132 – 15607 – Poz.  2695 

 

4) nieprzekraczalne linie zabudowy. 
2. Oznaczenia graficzne na rysunkach planu niewy-

mienione w ust. 1 pełnią funkcjć informacyjną. 

§ 3 

Ilekroć w uchwale i na rysunku planu jest mowa o: 
1) terenie – naleşy przez to rozumieć teren 

o określonym rodzaju przeznaczenia i zasa-
dach zagospodarowania, wydzielony na ry-
sunku planu liniami rozgraniczającymi; 

2) podstawowym przeznaczeniu terenu – naleşy 
przez to rozumieć przeznaczenie, które w ra-
mach realizacji planu winno stać sić dominu-
jącą formą wykorzystania terenu. W ramach 
przeznaczenia podstawowego mieszczą sić 
elementy zagospodarowania bezpośrednio 
z nim związane, warunkujące prawidłowe ko-
rzystanie z terenu; 

3) uzupełniającym przeznaczeniu terenu – nale-
şy przez to rozumieć przeznaczenie, które mo-
şe być realizowane jako uzupełnienie funkcji 
podstawowej, na warunkach określonych 
w przepisach szczegółowych uchwały; 

4) obowiązującej linii rozgraniczającej – naleşy 
przez to rozumieć linić rozgraniczającą tereny 
o róşnym przeznaczeniu i róşnych zasadach za-
gospodarowania, której przebieg oznaczony 
na rysunku planu nie moşe ulegać przesunićciu; 

5) orientacyjnej linii rozgraniczającej – naleşy 
przez to rozumieć linić rozgraniczającą tereny 
o róşnym przeznaczeniu i róşnych zasadach 
zagospodarowania, której przebieg oznaczony 
na rysunku planu moşe podlegać modyfika-
cjom w ramach realizacji planu i przesunićciu 
w zakresie określonym w przepisach szczegó-
łowych uchwały; 

6) terenach zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej – naleşy przez to rozumieć tereny za-
budowy mieszkaniowej jednorodzinnej w ro-
zumieniu przepisów odrćbnych; 

7) terenach zabudowy usługowej – naleşy przez 
to rozumieć funkcjć terenów i obiektów słuşą-
cych działalności z zakresu: 
a) usług publicznych (sportu i rekreacji, kultu-

ry i rozrywki, opieki społecznej, ochrony 
zdrowia, oświaty i nauki, administracji pu-
blicznej, łączności, bezpieczeństwa pu-
blicznego, w tym straşy poşarnej), 

b) handlu detalicznego, z wyjątkiem stacji pa-
liw i sprzedaşy samochodów, 

c) gastronomii, 
d) usług turystyki i odnowy biologicznej, 
e) działalności biurowej, administracji, (biura 

obsługi działalności gospodarczej i zarzą-
dzania, agencje, banki, poradnictwo finan-
sowe i prawne, poczta, centrum konferen-
cyjne), 

f) usług informatycznych i łączności, 
g) wystawienniczej i targowej, 
h) projektowania i innych form pracy twór-

czej, 
i) drobnych usług rzemieślniczych związa-

nych z obsługą gospodarstw domowych, w 
tym usług fryzjerskich, kosmetycznych, 
krawieckich, szewskich, tapicerskich, pral-
niczych, piekarniczych i produkcji cukierni-

czej oraz usług naprawy sprzćtu codzien-
nego uşytku, z wyłączeniem naprawy sa-
mochodów i motocykli, 

j) kultury i rozrywki, 
k) sportu i rekreacji, 
l) ochrony zdrowia (opieka zdrowotna), 
m) oświaty (edukacji) i nauki, 
n) działalności kościołów; 

8) terenie funkcji mieszanej – mieszkaniowej 
oraz usługowej − naleşy przez to rozumieć te-
reny uşytkowane równocześnie pod wszystkie 
lub jedną z nişej wymienionych rodzajów 
uşytkowania terenu i zabudowy, z uwzglćd-
nieniem zastrzeşeń i warunków zawartych 
w ustaleniach szczegółowych planu; 

9) nieprzekraczalnej linii zabudowy – naleşy 
przez to rozumieć linić, która nie moşe być 
przekroczona przy sytuowaniu budynku. Nie 
dotyczy ona ryzalitów, okapów, przysionków, 
ganków, witryn, wykuszy, klatek schodowych 
i schodów wysunićtych do 1,5 m i na szeroko-
ści do 3,5 m 
a) zabudowć mieszkaniową jednorodzinnej 

i letniskowej (rekreacji indywidualnej), 
b) usługi, w zakresie określonym w pkt 7; 

10) przestrzeni publicznej – naleşy przez to rozu-
mieć obszar obejmujący tereny dróg publicz-
nych, placów i zieleni urządzonej, oznaczone 
symbolem: KD. Integralną czćścią przestrzeni 
publicznej mogą być: ogrodzenia, elementy 
małej architektury, nośniki reklam, zieleń, 
elewacje frontowe budynków i inne elementy 
zagospodarowania; 

11) urządzeniach infrastruktury technicznej – 
naleşy przez to rozumieć obiekty budowlane 
i urządzenia zlokalizowane na terenie gminy, 
obejmujące: 
a) urządzenia wodociągowe, 
b) urządzenia kanalizacyjne, 
c) sieci elektroenergetyczne, 
d) sieci gazownicze, 
e) stacjonarne i ruchome sieci telekomunika-

cyjne, 
f) urządzenia radiokomunikacyjne; 

12) wskaźniku zabudowy – naleşy przez to rozu-
mieć wartość stanowiącą stosunek po-
wierzchni zabudowy stałych obiektów zlokali-
zowanych (w tym gospodarczych i garaşy) 
w obrćbie działki do powierzchni tej działki; 
wyklucza sić etapowanie inwestycji w sposób 
niespełniający wymagań dot. wskaŝnika zabu-
dowy działki w poszczególnych rozpatrywa-
nych etapach; 

13) wysokości budynku – jest to wysokość mie-
rzona w metrach w linii elewacji frontowej od 
poziomu terenu (w odniesieniu do gruntu ro-
dzimego) i odnosząca sić do: 
− okapu obiektu w wypadku dachu strome-

go, 
− pełnej wysokości elewacji fronto-

wej/gzymsu/attyki obiektu w wypadku da-
chu płaskiego; 

14) dachu symetrycznym – naleşy przez to rozu-
mieć dach o jednakowym kącie nachylenia po-
łaci oraz symetrii układu połaci w płaszczyŝnie 
ściany usytuowanej w linii zabudowy; 
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15) obiektach obsługi komunikacji samochodo-
wej i transportu – naleşy przez to rozumieć: 
− obiekty sprzedaşy, obsługi i naprawy sa-

mochodów oraz motocykli, 
− obiekty sprzedaşy i naprawy sprzćtu bu-

dowlanego i rolniczego, 
− stacje paliw na gaz płynny; 

16) obiektach o funkcjach pomocniczych – naleşy 
przez to rozumieć obiekty gospodarcze i wiaty 
słuşące wyłącznie produkcji rolnej oraz garaş 
na potrzeby własne. 

R o z d z i a ł   2 

Ustalenia szczegółowe 

§ 4 

1. Ustala się tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej oraz usługowej oznaczone 
symbolem MN. 

2. Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolem 
MN zawiera tabela: 
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3. Ustala sić nastćpujące ogólne zasady budowy, 
rozbudowy i modernizacji systemów infrastruk-
tury technicznej: 
1) na terenach wyznaczonych w planie dopusz-

cza sić lokalizacjć urządzeń infrastruktury 
technicznej, obsługujących wyłącznie obszar 
gminy, na warunkach określonych dla po-
szczególnych terenów, 

2) nowe sieci naleşy prowadzić w liniach roz-
graniczających ulic w uzgodnieniu z zarządcą 
drogi, 

3) dopuszcza sić lokalizacjć nowych sieci poza 
terenami dróg, jeşeli przebiegi te wynikają z: 
a) ustaleń właściwych programów i koncep-

cji rozwoju poszczególnych sieci infra-
struktury, 

b) warunków terenowych i ukształtowania 
terenu oraz potrzeby zgodnego z wymo-
gami technicznymi poprowadzenia sieci. 

4. Na obszarze objćtym planem dopuszcza sić 
instalowanie urządzeń do pozyskiwania energii 
ze ŝródeł niekonwencjonalnych, za wyjątkiem 
turbin wiatrowych. 

5. Niekonwencjonalne ŝródła energii nie mogą 
powodować konfliktu z podstawowym przezna-
czeniem terenu, ustalonym w planie; a parame-
try tych urządzeń – powierzchnia zabudowy 

i wysokość – muszą odpowiadać wymogom 
określonym dla danego terenu. 

R o z d z i a ł   3 

Przepisy końcowe 

§ 11 

Ustala sić stawkć procentową słuşącą ustaleniu 
opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
w wysokości 30%. 

§ 12 

Wykonanie uchwały powierza sić Burmistrzowi 
Olszyny. 

§ 13 

Uchwała wchodzi w şycie w terminie 30 dni 
od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym 
Województwa Dolnośląskiego. 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 

JAN WRÓBLEWSKI
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Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miej-
skiej w Olszynie nr IV/17/2009 z dnia 
20 maja 2009 r. 
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Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miej-
skiej w Olszynie nr IV/17/2009 z dnia 
20 maja 2009 r. 

 
 

w sprawie uchwalenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru zespołu 
zabudowy mieszkaniowej wsi Krzewie Małe 

 
Rozstrzygnięcie dot. sposobu rozpatrzenia uwag złożonych do projektu planu zagospodarowania  

przestrzennego dla obszaru zespołu zabudowy mieszkaniowej wsi Krzewie Małe 
 
 
W czasie wyłoşenia do publicznego wglądu w dniach od 25 listopada 2008 r. do 23 grudnia 2008 r. pro-
jektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru zespołu zabudowy mieszka-
niowej wsi Krzewie Małe uwag nie zgłoszono. 
 

 
Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miej-
skiej w Olszynie nr IV/17/2009 z dnia 
20 maja 2009 r. 

 
 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru zespołu 
zabudowy mieszkaniowej wsi Krzewie Małe 

 
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w zmianach planu inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania 
 
1. Tereny objćte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w stanie istniejącym są czć-

ściowo wyposaşone w sieci infrastruktury technicznej oraz posiadają dostćp do dróg publicznych. 

2. Na terenach objćtych planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru zespołu zabudowy 
mieszkaniowej wsi Krzewie Małe wystąpi potrzeba budowy uzupełniających sieci infrastruktury tech-
nicznej – sieci kanalizacyjne i wodociągowe. 

3. Inwestycje, o których mowa w pkt 2, finansowane bćdą z budşetu gminy oraz ze środków własnych 
przedsićbiorstw działających w imieniu gminy. Nie wyklucza sić moşliwości współfinansowania wy-
şej wymienionych zadań ze środków zewnćtrznych, w tym pozyskiwanych z funduszy Unii Europej-
skiej. 
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