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Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miej-
skiej Jeleniej Góry nr 427/LII/2009 
z dnia 7 lipca 2009 r. 

 
 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury  
technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania. 

 
Nie przewiduje sie realizacji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy. 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH 
NR XXXIV/314/09 

z dnia 23 czerwca 2009 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Kąty Wrocławskie 

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 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), art. 3 
ust. 1 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), w związku z uchwałą nr IV/28/07 Rady Miejskiej w Kątach 
Wrocławskich z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie przystąpienia do spo-
rządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Kąty Wrocławskie oraz po stwierdzeniu zgodności ze „Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Kąty Wrocławskie” uchwalonym uchwałą nr LV1/403/2006 Rady Miej-
skiej w Kątach Wrocławskich z dnia 12 paŝdziernika 2006 r. uchwala sić, 
co nastćpuje: 

 
 

§ 1 

1. Uchwala sić zmianć miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego miasta Kąty 
Wrocławskie, obejmującą teren położony mić-
dzy ulicami Staszica i Mireckiego, zwaną dalej 
planem. 

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

3. Załącznikami do niniejszej uchwały są ponadto: 
1) rozstrzygnićcie o sposobie realizacji zapisa-

nych w planie inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej, które należą do zadań wła-
snych gminy oraz o zasadach ich finanso-
wania zgodnie z przepisami o finansach pu-
blicznych − załącznik nr 2. 

2) rozstrzygnićcie o sposobie rozpatrzenia 
uwag wniesionych do projektu miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego − 
załącznik nr 3. 

R o z d z i a ł   I 

Przepisy ogólne 

§ 2 

1. Plan obejmuje obszar położony na terenie mia-
sta Kąty Wrocławskie mićdzy ulicami Staszica i 
Mireckiego. 

2. Granicć obszaru objćtego planem określono na 
rysunku planu w skali 1:1 000, stanowiącym za-
łącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 3 

Przedmiot ustaleń planu 

1. W planie określa sić:  
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1) przeznaczenie terenu oraz linić rozgranicza-
jącą teren o określonym przeznaczeniu, 

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 publicznej, 

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

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

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

9) stawkć procentową, na podstawie której 
ustala sić opłatć, o której mowa w art. 36 
ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80, poz. 717, z póŝniejszymi zmia-
nami). 

2. W obszarze objćtym planem planie nie zachodzi 
konieczność ustalenia: 
1) szczególnych warunków zagospodarowania 

terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, 
2) granic i sposobów zagospodarowania tere-

nów lub obiektów podlegających ochronie, 
ustalonych na podstawie odrćbnych przepi-
sów. 

3. W planie nie określa sić:  
1) granic obszarów wymagających przeprowa-

dzenia scaleń i podziałów nieruchomości, 
2) granic obszarów rehabilitacji istniejącej za-

budowy i infrastruktury technicznej, 
3) granic obszarów wymagające przekształceń 

lub rekultywacji, 
4) granic terenów przeznaczone pod budowć 

obiektów handlowych, o których mowa w 
art. 10 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 23 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, 

5) granic terenów służące organizacji imprez 
masowych, 

6) granic pomników zagłady oraz ich stref 
ochronnych, określone na podstawie ustawy 
z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów by-
łych hitlerowskich obozów zagłady. 

§ 4 

Ustalenia i oznaczenia planu 

1. Obowiązującymi ustaleniami planu są nastćpu-
jące oznaczenia graficzne rysunku planu: 
1) granica obszaru objćtego planem, 
2) linie rozgraniczające tereny o różnym prze-

znaczeniu lub różnych zasadach zagospoda-
rowania, wraz z oznaczeniami określającymi 
przeznaczenie terenu, 

3) obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabu-
dowy, 

4) granica strefy „A” ścisłej ochrony konserwa-
torskiej, 

5) granica strefy „B” ochrony konserwatorskiej, 
2. Pozostałe oznaczenia graficzne rysunku planu 

mają znaczenie informacyjne i nie stanowią 
obowiązujących ustaleń planu. 

§ 5 

Wyjaśnienie pojęć 

1. teren − należy przez to rozumieć obszar wy-
znaczony na rysunku planu liniami rozgrani-
czającymi, oznaczony symbolem określającym 
przeznaczenie podstawowe, 

2. przeznaczenie podstawowe − należy przez to 
rozumieć takie przeznaczenie lub funkcjć, któ-
ra przeważa na danym terenie wydzielonym 
liniami rozgraniczającymi, 

3. przeznaczenie dopuszczalne − należy przez to 
rozumieć rodzaje przeznaczenia lub funkcjć 
inną niż podstawowa, która stanowi uzupeł-
nienie lub wzbogaca funkcjć podstawową, 
jednocześnie niekolidując z nią lub nie wyklu-
czając możliwości zagospodarowania terenu 
w sposób określony przeznaczeniem podsta-
wowym, 

4. linie rozgraniczające − należy przez to rozu-
mieć linić rozdzielającą tereny o różnym prze-
znaczeniu (funkcji) lub różnych zasadach za-
gospodarowania, 

5. orientacyjne linie rozgraniczające − należy 
przez to rozumieć linie wskazujące przebieg 
odcinka drogi publicznej lub wewnćtrznej, któ-
rej szczegółowa lokalizacja może być odmien-
na od wskazanej na rysunku planu z zachowa-
niem podstawowych parametrów określonych 
w ustaleniach planu; droga wewnćtrzna może 
zostać wydzielona geodezyjnie lub ustalona 
na zasadzie służebności przejazdu; dopuszcza 
sić również odstąpienie od wydzielenia drogi 
wewnćtrznej, 

6. obowiązująca linia zabudowy − należy przez to 
rozumieć linić wyznaczającą położenie ściany 
frontowej obiektu kubaturowego w odniesie-
niu do wskazanej linii rozgraniczającej danego 
terenu; okapy i gzymsy mogą pomniejszyć tć 
odległość o nie wićcej niż 0,5 m, a balkony, 
galerie, werandy, wykusze, zadaszenia wej-
ściowe, tarasy lub schody zewnćtrzne o nie 
wićcej niż 1,0 m,  

7. nieprzekraczalna linia zabudowy − należy 
przez to rozumieć linić wyznaczającą dopusz-
czalne zbliżenie ściany frontowej obiektu ku-
baturowego do wskazanej linii rozgraniczają-
cej danego terenu; okapy i gzymsy mogą po-
mniejszyć tć odległość o nie wićcej niż 0,5 m, 
a balkony, galerie, werandy, wykusze, zada-
szenia wejściowe, tarasy lub schody ze-
wnćtrzne o nie wićcej niż 1,0 m,  

8. wskaŝnik powierzchni zabudowy – należy 
przez to rozumieć stosunek powierzchni zabu-
dowy budynków na działce do powierzchni 
działki lub terenu przeznaczonego pod inwe-
stycjć, 

9. droga wewnćtrzna – należy przez to rozumieć 
drogć nie bćdącą drogą publiczną, o charakte-
rze drogi osiedlowej, wydzieloną i utrzymy-
waną przez właściciela terenu, 
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10. infrastruktura techniczna − należy przez to 
rozumieć ogół podziemnych i nadziemnych 
urządzeń liniowych i kubaturowych służących 
zaopatrzeniu w wodć, odprowadzeniu ścieków 
i wód opadowych, zaopatrzeniu w energić 
elektryczną, gaz i ciepło oraz łączności i tele-
komunikacji, 

11. urządzenia towarzyszące − należy przez to 
rozumieć obiekty technicznego wyposażenia, 
dojazdy i dojścia oraz inne obiekty i urządze-
nia pełniące służebną rolć wobec funkcji okre-
ślonych w przeznaczeniu podstawowym lub 
dopuszczalnym. 

R o z d z i a ł   II 

Ustalenia ogólne 

§ 6 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

1. Ustala sić strefć „A" ścisłej ochrony konserwa-
torskiej, obejmującą teren położony w bezpo-
średnim sąsiedztwie zespołu kościelnego, na 
obszarze historycznego miasta Kąty Wrocław-
skie wpisanego do rejestru zabytków decyzją nr 
447 z dn. 8 grudnia 1958 r., w której obowiązują 
nastćpujące wymogi konserwatorskie: 
1) ochronie podlega ekspozycja pozostałości 

murów obronnych i kościoła widocznych od 
strony z ul. Mireckiego i ul. Zwycięstwa, 

2) podziały terenu oraz zmiany własnościowo-
prawne należy uzgadniać z właściwą służbą 
ochrony zabytków, 

3) ustala sić zakaz umieszczania reklam lub ta-
blic informacyjnych, z wyłączeniem tablic 
systemu informacji miejskiej, turystycznej 
oraz tablic informacyjnych dotyczących ele-
mentów zabytkowych lub historii miasta), 

4) wszelkie działania inwestycyjne należy po-
przedzić uzyskaniem wytycznych konserwa-
torskich i uzgadniać z właściwą służbą 
ochrony zabytków, 

5) wszelkie roboty ziemne należy uzgadniać 
z inspekcją zabytków archeologicznych wła-
ściwej służby ochrony zabytków oraz pro-
wadzić pod nadzorem i za zezwoleniem wła-
ściwej służby. 

2. Ustala sić strefć „B" ochrony konserwatorskiej, 
obejmująca teren położony w granicach obsza-
ru objćtego planem mićdzy ul. Mireckiego  
i ul. Staszica, w której obowiązują nastćpujące 
wymogi konserwatorskie: 
1) nowa zabudowa lokalizowana od strony  

ul. Mireckiego (teren oznaczony symbolem 
M/U) winna nawiązać układem, skalą, gaba-
rytami oraz formą architektoniczną do histo-
rycznej zabudowy na sąsiadujących dział-
kach, 

2) nowa zabudowa winna nawiązywać do lo-
kalnej tradycji architektonicznej w zakresie 
użytego materiału elewacyjnego, 

3) ustala sić zakaz stosowania okładzin elewa-
cyjnych z tworzyw sztucznych (typu sidding), 

4) wszelkie działania inwestycyjne wymagające 
pozwolenia na budowć lub zgłoszenia wła-

ściwemu organowi administracji architekto-
niczno-budowlanej w obrćbie tej strefy nale-
ży uzgadniać z właściwą służbą ochrony za-
bytków. 

3. Ustala sić strefć konserwatorskiej ochrony za-
bytków archeologicznych, obejmującą cały ob-
szar objćty planem, w której obowiązują nastć-
pujące wymogi konserwatorskie: 
1) wszelkie zamierzenia inwestycyjne związane 

z pracami ziemnymi mogą być wykonywane 
wyłącznie za pozwoleniem właściwej służby 
ochrony zabytków na prowadzenie ratowni-
czych badań archeologicznych; badania na-
leży wykonywać zgodnie z wymogami prze-
pisów odrćbnych, 

2) pozwolenie na prowadzenie ratowniczych 
badań archeologicznych należy uzyskać 
przed wydaniem pozwolenia na budowć, 
a dla robót nie wymagających pozwolenia 
na budowć – przed uzyskaniem zaświadcze-
nia potwierdzającego akceptacjć przyjćcia 
zgłoszenia wykonywanych robót budowla-
nych. 

§ 7 

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego 

1. Obszar objćty planem położony jest w zasićgu 
Gěównego Zbiornika Wód Podziemnych GWZP 
nr 319 „Subzbiornik Prochowice − Środa Ślą-
ska”, gromadzącego wody w trzeciorzćdowych 
utworach porowych. 

2. Działalność realizowana w granicach obszaru 
objćtego planem nie może powodować ponad-
normatywnych obciążeń środowiska uciążliwo-
ściami w zakresie hałasu, wibracji, emisji zanie-
czyszczeń pyłowych i gazowych, zanieczyszcze-
nia wód podziemnych i powierzchniowych, 
promieniowania elektromagnetycznego itp. po-
za granicami terenu, do którego inwestor po-
siada tytuł prawny. 

3. Ustala sić jako dopuszczalne poziomy hałasu 
wartości określone w obowiązujących przepi-
sach odrćbnych odpowiednio jak dla zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami rze-
mieślniczymi. 

4. W granicach obszaru objćtego planem ustala 
sić zakaz lokalizacji konstrukcji wieżowych zwią-
zanych z urządzeniami przekaŝnikowymi tele-
komunikacji. 

§ 8 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy sys-
temów komunikacji i infrastruktury technicznej 

1. Komunikacja 
1) Obsługa komunikacyjna terenów z przyle-

głych dróg publicznych: 
a) teren M/U – z ul. Mireckiego lub z pu-

blicznego ciągu pieszo-jezdnego KDX, 
b)  teren MN − z publicznego ciągu pieszo- 

-jezdnego KDX lub z ul. Staszica; do-
puszcza sić również włączenie do bocz-
nego odgałćzienia ul. Brzozowej, 

c) teren ZP − z ul. Mireckiego lub ul. Zwy-
cięstwa. 
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2) Ustala sić obowiązek zapewnienia odpo-
wiedniej liczby miejsc postojowych, lecz 
nie mniej niż: 
a) 1 stanowisko postojowe na 1 mieszka-

nie w zabudowie mieszkaniowo-
usługowej (M/U) oraz dwa miejsca po-
stojowe w zabudowie jednorodzinnej 
(MN); warunek ten uznaje sić za speł-
niony w przypadku lokalizacji na terenie 
działki garażu, 

b) dodatkowo 1 stanowisko na każde roz-
poczćte 25 m2 powierzchni użytkowej 
funkcji usługowej realizowanej na tere-
nach M/U i MN. 

2. Infrastruktura techniczna − zasady ogólne. 
Dopuszcza sić prowadzenie infrastruktury 
technicznej przez tereny o różnych funkcjach 
podstawowych, na warunkach uzgodnionych 
z właścicielem lub zarządcą terenu oraz zgod-
nie z przepisami odrćbnymi. 

3. Zaopatrzenie w wodć − z miejskiej sieci wo-
dociągowej. 

4. Kanalizacja sanitarna − odprowadzenie ście-
ków do miejskiej kanalizacji sanitarnej. 

5. Kanalizacja deszczowa: 
1) wody opadowe z połaci dachowych i na-

wierzchni utwardzonych należy odprowa-
dzić do kanalizacji deszczowej lub zago-
spodarować w granicach działki, 

2) tereny, na których może dojść do zanie-
czyszczenia substancjami ropopochodnymi 
należy utwardzić i skanalizować, zanie-
czyszczenia winny być zneutralizowane 
przed ich odprowadzeniem do odbiornika 
wód opadowych. 

6. Elektroenergetyka − zasilanie odbiorców ka-
blową siecią elektroenergetyczną. 

7. Zaopatrzenie w gaz − zasilanie odbiorców 
z dystrybucyjnej sieci gazowej. 

8. Zaopatrzenie w ciepło − z indywidualnych 
ŝródeł zaopatrzenia w ciepło. 

9. Telekomunikacja − zapewnienie dostćpu do 
sieci telekomunikacyjnej za pomocą sieci ka-
blowej lub radiowej. 

10. Gospodarka odpadami – zgodnie z przepisami 
odrćbnymi i Gminnym Programem Gospo-
darki Odpadami. 

§ 9 

Tymczasowe sposoby zagospodarowania,  
urządzania i użytkowania terenów 

Nie ustala sić terminu ani szczególnych warunków 
tymczasowego zagospodarowania terenu. 

R o z d z i a ł   III 

Ustalenia szczegółowe 

§ 10 

M/U – teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej, 
z urządzeniami towarzyszącymi 

1. Przeznaczenie podstawowe. 
1) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna lub 

jednorodzinna, 
2) usługi – z wyłączeniem usług związanych 

z obsługą i naprawami mechanicznymi, bla-

charskimi, lakierniczymi lub wulkanizacyj-
nymi pojazdów mechanicznych, skupu i 
składowania surowców wtórnych, lokalizacji 
stacji paliw, zakładów stolarskich (przeróbka 
drewna i produkcja wyrobów z drewna) oraz 
zakładów kamieniarskich (przeróbka i pro-
dukcja wyrobów z kamienia), 

3) administracja samorządowa. 
2. Przeznaczenie dopuszczalne: 

1) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej, 
2) drogi publiczne, 
3) drogi wewnćtrzne, 
4) parking wielostanowiskowy, naziemny, 
5) garaże − dopuszcza sić lokalizacjć garaży ja-

ko obiektów trwałych lub tymczasowych, w 
układzie zespołu o jednolitej formie architek-
tonicznej i gabarytach, 

6) zieleń urządzona. 
3. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-

strzennego. 
1) Ustala sić obowiązek stosowania dachów 

stromych o symetrycznym układzie połaci 
dachowych, w tym: 

a) budynek mieszkalny – dach dwuspadowy, 
b) budynki gospodarcze i garaże – dachy 

dwuspadowe lub wielospadowe. 
2) Nad czćściami dobudowywanymi do 

głównej bryły budynku dopuszcza sić da-
chy jednospadowe lub wielospadowe na-
wiązujące spadkami do głównej połaci da-
chowej budynku. 

3) Kąt nachylenia połaci dachowych: 
a) budynek mieszkalny od 400 do 450, 
b) budynki gospodarcze i garaże od 300 do 

450. 
4) Pokrycie dachów dachówką ceramiczną lub 

cementową w odcieniach koloru ceglaste-
go. 

5) Ustala sić zakaz stosowania dachów o po-
łaciach przesunićtych wzglćdem siebie 
i mijających sić na wysokości kalenicy. 

6) Wysokość budynku mieszkalnego winna 
wynosić nie mniej niż 7 m, lecz nie wićcej 
niż 10 m licząc od poziomu terenu do kale-
nicy; budynek dwukondygnacyjny, dopusz-
cza sić trzecią kondygnacjć użytkową 
w poddaszu. 

7) Wysokość wolno stojących budynków go-
spodarczych nie wićcej niż 6 m licząc od 
poziomu terenu do kalenicy. 

8) Wysokość garaży realizowanych jako 
obiekty trwałe nie wićcej niż 5 m licząc od 
poziomu terenu do kalenicy. 

9) Dopuszcza sić realizacjć przejazdu bramo-
wego oraz odcinka drogi publicznej lub 
wewnćtrznej łączącego ul. Mireckiego 
z ciągiem pieszo-jezdnym KDX. 

10) Ustala sić zakaz realizacji od strony dróg 
i terenów o charakterze publicznym ogro-
dzeń z przćseł wykonanych w całości z pre-
fabrykatów betonowych. 

4. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: 
Obowiązują warunki ochrony konserwatorskiej 
określone w § 6 ust. 2 i 3. 
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5. Parametry i wskaŝniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu: 
1) Ustala sić obowiązującą linić zabudowy na 

granicy działki od strony ul. Mireckiego, sta-
nowiącą przedłużenie linii zabudowy wyzna-
czonej przez elewacje frontowe sąsiadującej 
zabudowy pierzejowej. 

2) Wskaŝnik powierzchni zabudowy – nie wić-
cej niż 0,8. 

3) Powierzchnia terenów czynnych biologicznie 
– nie mniej niż 20% powierzchni działki. 

4) Wydzielona geodezyjnie droga wewnćtrzna 
lub publiczna powinna mieć w liniach po-
działu szerokość wynoszącą 6 m. 

§ 11 

MN – teren zabudowy mieszkaniowej  
jednorodzinnej, z urządzeniami towarzyszącymi 

1. Przeznaczenie podstawowe. 
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno 
stojąca. 

2. Przeznaczenie dopuszczalne. 
1) usługi nieprzekraczające 30% powierzchni 

całkowitej budynku mieszkalnego jednoro-
dzinnego, 

2) ustala sić zakaz lokalizacji usług związanych 
z obsługą i naprawami mechanicznymi, bla-
charskimi, lakierniczymi lub wulkanizacyj-
nymi pojazdów mechanicznych, skupu i 
składowania surowców wtórnych, lokalizacji 
stacji paliw, zakładów stolarskich (przeróbka 
drewna i produkcja wyrobów z drewna) oraz 
zakładów kamieniarskich (przeróbka i pro-
dukcja wyrobów kamienia), 

3) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej, 
4) drogi wewnćtrzne. 

3. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego. 
1) ustala sić obowiązek stosowania dachów 

stromych o symetrycznym układzie połaci 
dachowych, 

2) kąt nachylenia połaci dachowych od 350 do 450,, 
3) pokrycie dachów dachówką ceramiczną lub 

cementową w odcieniach koloru ceglastego, 
4) ustala sić zakaz stosowania dachów o poła-

ciach przesunićtych wzglćdem siebie i mija-
jących sić na wysokości kalenicy, 

5) wysokość budynków mieszkalnych nie mniej 
niż 6 m i nie wićcej niż 10 m licząc od po-
ziomu terenu do kalenicy, 

6) wysokość wolno stojących budynków go-
spodarczych lub garaży nie wićcej niż 6 m li-
cząc od poziomu terenu do kalenicy, 

7) ustala sić zakaz realizacji od strony dróg i te-
renów o charakterze publicznym ogrodzeń 
z prefabrykatów betonowych. 

4. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: 
Obowiązują warunki ochrony konserwatorskiej 
określone w § 6 ust. 2 i 3. 

5. Parametry i wskaŝniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu: 
1) ustala sić obowiązującą linić zabudowy od 

strony ul Staszica w odległości 5 m od linii 
rozgraniczającej, 

2) ustala sić nieprzekraczalną linić zabudowy w 
odległości 6 m od granicy ciągu pieszo-
jezdnego KDX, 

3) w przypadku wydzielenia drogi wewnćtrznej 
ustala sić nieprzekraczalną linić zabudowy w 
odległości 5 m od wyznaczonej granicy geo-
dezyjnej, 

4) wskaŝnik powierzchni zabudowy – nie wićcej 
niż 0,3, 

5) powierzchnia terenów czynnych biologicznie 
– nie mniej niż 50% powierzchni działki, 

6) dopuszcza sić podział terenu na działki bu-
dowlane z zachowaniem minimalnej po-
wierzchni nie mniejszej niż 700 m2,, 

7) wydzielona geodezyjnie droga wewnćtrzna 
powinna mieć w liniach podziału szerokość 
wynoszącą od 6 do 7 m. 

§ 12 

ZP – teren zieleni urządzonej 

1. Przeznaczenie podstawowe. 
Zieleń urządzona. 

2. Przeznaczenie dopuszczalne. 
1) podziemne sieci i urządzenia infrastruktury 

technicznej i obsługi komunalnej, 
2) obiekty małej architektury, obeliski, pomniki, 
3) parking naziemny stanowiący nie wićcej niż 

50% powierzchni terenu. 
3. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-

strzennego oraz wymagania wynikające z po-
trzeb kształtowania przestrzeni publicznych. 
Ustala sić zakaz lokalizacji nośników reklamo-
wych. 

4. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej. Obowiązują 
warunki ochrony konserwatorskiej określone w 
§ 6 ust. 1. 

§ 13 

KDX – publiczny ciąg pieszo-jezdny 

1. Przeznaczenie podstawowe. 
Droga publiczna. 

2. Przeznaczenie dopuszczalne. 
Sieci i urządzenia infrastruktury technicznej 
i obsługi komunalnej. 

3. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego oraz wymagania wynikające z po-
trzeb kształtowania przestrzeni publicznych. 
1) ustala sić zakaz lokalizacji trwałych i tymcza-

sowych obiektów usługowych (kioski, pawi-
lony itp.), 

2) ustala sić zakaz lokalizacji nośników rekla-
mowych. 

4. Parametry i wskaŝniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu. 
1) szerokość w liniach rozgraniczających 6−7 m, 
2) szerokość utwardzonej jezdni minimum 3,5 m. 

R o z d z i a ł   IV 

Ustalenia końcowe 

§ 14 

Ustala sić stawkć służącą naliczeniu opłaty, o któ-
rej mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 
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2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym − w wysokości 20%. 

§ 15 

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

 

 

 

§ 16 

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

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEJSKIEJ 

 
ADAM KLIMCZAK 

 
 
  



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 136 – 16052 – Poz.  2768 

 

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej 
w Kątach Wrocławskich XXXIV/314/09 
z dnia 23 czerwca 2009 r. 
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Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej 
w Kątach Wrocławskich XXXIV/314/09 
z dnia 23 czerwca 2009 r. 

 
 

ROZSTRZYGNIĆCIE 

o sposobie realizacji, zapisanych w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
miasta Kąty Wrocławskie, obejmującej teren położony mićdzy ulicami Staszica i Mireckiego inwestycji 

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

 
1. Zgodnie z ustaleniami planu zawartymi w treści uchwały ustala sić realizacjć inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy, polegających na budowie sieci wo-
dociągowej i sieci kanalizacyjnej oraz budowie drogi gminnej. 

2. Ustala sić, że ŝródłem finansowania inwestycji, o których mowa w pkt 1 bćdą: 
1) środki własne gminy, 
2) środki pozyskane z funduszy Unii Europejskiej, 
3) środki pozyskane z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
4) kredyt bankowy, 
5) emisja obligacji komunalnych. 

3. Ustala sić możliwość wykorzystania innych ŝródeł finansowania niewymienionych w pkt 2, w tym 
również finansowania inwestycji ze środków prywatnych. 

 
 

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej 
w Kątach Wrocławskich XXXIV/314/09 
z dnia 23 czerwca 2009 r. 

 
 

ROZSTRZYGNIĆCIE 

o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Kąty Wrocławskie, obejmującej teren położony mićdzy ulicami Staszica  

i Mireckiego podczas wyłożenia do publicznego wglądu 
 
Ze wzglćdu na brak uwag wniesionych do projektu planu podczas wyłożenia do publicznego wglądu 
Rada Miejska w Kątach Wrocławskich nie dokonuje rozstrzygnićć wynikających z 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 póŝniejszymi zmianami). 
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