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Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej 
w Nowogrodźcu nr XLVII/327/09 z dnia 
24 czerwca 2009 r. 

 
 
Wykaz niezbćdnych dokumentów do przedłoďenia: 

1) jako załączniki do wniosku: 
a) kopia aktualnego dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do budynku/działki oraz zgodć wła-

ċciciela, w przypadku współwłaċcicieli zgody wszystkich pozostałych właċcicieli na realizacjć za-
dania lub w przypadku wspólnoty mieszkaniowej uchwałć właċciwego organu; 

b) kopia dokumentu potwierdzającego zgłoszenie prac polegających na usuwaniu wyrobów zawiera-
jących azbest do organu administracji architektoniczno-budowlanej; 

c) oċwiadczenie wnioskodawcy, ďe obiekty, których dotyczy wymiana azbestowego pokrycia dacho-
wego oraz grunty, na których są one połoďone, nie są wykorzystywane na cele działalnoċci gospo-
darczej w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalnoċci gospodarczej (Dz. U. 
z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, ze zm.); 

d) ocena stanu i moďliwoċci bezpiecznego uďytkowania wyrobów zawierających azbest” wykonana 
zgodnie ze wzorem zawartym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 
z dnia 2.04.2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego uďytkowania i usuwania wyro-
bów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649) – zał. nr 2 do wniosku; 

e) zgłoszenie o zamiarze przystąpienia do wykonania robót związanych z usuwaniem azbestu − zał. 
nr 3 do wniosku; 

2) przy podpisywaniu umowy cywilnoprawnej: 
a) dowód toďsamoċci (do wglądu); 
b) oryginały dokumentów, o których mowa w pkt. 1 lit. a−b, do wglądu; 
c) w przypadku korzystania z pomocy Powiatowego Funduszu Ochrony Ċrodowiska i Gospodarki 

Wodnej – umowa zawarta z Zarządem Powiatu o dofinansowanie – oryginał do wglądu; 
d) oċwiadczenie inwestora o przeprowadzeniu negocjacji dotyczących ceny wykonania usługi z mi-

nimum trzema uprawnionymi przedsićbiorstwami – zgodnie z zał. nr 4 do wniosku; 
3) do rozliczenia umowy (przekazania ċrodków finansowych): 

a) oryginał faktury VAT lub rachunku (faktura/rachunek nie mogą być związane z prowadzoną dzia-
łalnoċcią gospodarczą) wystawiony przez przedsićbiorcć za usunićcie odpadów zawierających 
azbest (dokument po naniesieniu na nim adnotacji o wysokoċci przyznanego dofinansowania bć-
dzie zwracany); 

b) kserokopia oċwiadczenia przedsićbiorcy usuwającego wyroby zawierającego azbest o prawidło-
woċci wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właċciwych 
przepisów technicznych i sanitarnych (na podstawie § 8 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodar-
ki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego uďytkowania i usu-
wania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649), zawierającego dodatkowo 
informacjć o łącznej powierzchni płyt zawierających azbest usunićtych z obiektów budowlanych 
i przetransportowanych na uprawnione składowisko. 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH 
NR 0150/XLII/330/09 

z dnia 21 maja 2009 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
gminy Oborniki Śląskie dla obrębu Wilczyn 

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, ze zmiana-
mi), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze zmianami) 
oraz w związku z uchwałą nr 0150/XXIX/180/08 Rady Miejskiej w Oborni-
kach Ċląskich z dnia 10.07.2008 r., po stwierdzeniu zgodnoċci ze „Stu-
dium uwarunkowaĉ i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Oborniki Ċląskie”, Rada Miejska w Obornikach Ċląskich uchwala, 
co nastćpuje: 
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§ 1 

Uchwala sić miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego dla gminy Oborniki Ċląskie dla 
obrćbu Wilczyn w granicach okreċlonych na za-
łączniku do uchwały nr 0150/XXIX/180/08 Rady 
Miejskiej w Obornikach Ċląskich z dnia 10.07.2008 r. 

§ 2 

Integralną czćċcią uchwały jest rysunek planu sta-
nowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 3 

1. Nastćpujące okreċlenia stosowane w uchwale 
oznaczają: 
1) plan – ustalenia zawarte w niniejszej uchwa-

le wraz z załącznikami; 
2) przeznaczenie terenu – jest to sposób uďyt-

kowania okreċlony ustaleniami planu; 
3) teren – obszar wyznaczony na rysunku planu 

liniami rozgraniczającymi, oznaczony sym-
bolami przeznaczenia podstawowego. 

2. Pojćcia niezdefiniowane naleďy rozumieć zgod-
nie z przepisami odrćbnymi. 

§ 4 

Nastćpujące oznaczenia graficzne przedstawione 
na rysunkach planu są obowiązującymi ustalenia-
mi planu: 
1) granice opracowania; 
2) linie rozgraniczające tereny o róďnym przezna-

czeniu lub roďnych zasadach zagospodarowa-
nia; 

3) symbol okreċlający podstawowe przeznaczenie 
terenu; 

4) teren zabytkowego cmentarza wpisany do reje-
stru zabytków; 

5) strefa B ochrony konserwatorskiej; 
6) strefa K ochrony krajobrazu; 
7) strefa ochrony zabytków archeologicznych. 

§ 5 

1. Dla terenu oznaczonego na załączniku nr 1 
symbolem ZP ustala sić przeznaczenie na 
cmentarz zamknićty z zielenią urządzoną. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązu-
ją nastćpujące ustalenia: 
1) istniejący obiekt budowlany winien być 

uďytkowany na cele sakralne jako kaplica ko-
ċcielna na potrzeby parafii rzymsko-
katolickiej, 

2) obiekt, o którym mowa w pkt 1, moďe być 
remontowany i rozbudowywany z zachowa-
niem jego pierwotnego charakteru, 

3) ustala sić zakaz lokalizacji innych obiektów 
kubaturowych. 

§ 6 

W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowe-
go i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej usta-
la sić strefy ochrony konserwatorskiej B, ochrony 
krajobrazu K, ochrony zabytkowego cmentarza, 
ochrony zabytków archeologicznych, w których 
granicach obowiązują nastćpujące wymogi kon-
serwatorskie: 
1) naleďy przyznać pierwszeĉstwo wszelkim dzia-

łaniom odtworzeniowym i rewaloryzacyjnym, 

w odniesieniu do przyrodniczych elementów 
krajobrazu i do obiektów zabytkowych; 

2) naleďy zachować, konserwować i wyekspono-
wać elementy historycznego układu przestrzen-
nego nekropolii, w tym historyczne ogrodzenie, 
mauzoleum rodowe, nagrobki, obiekty sztuki 
sepulkralnej, rozplanowanie alei, kompozycje 
wnćtrz urbanistycznych oraz kompozycjć ziele-
ni; 

3) obiekty o wartoċciach zabytkowych naleďy pod-
dać restauracji i modernizacji technicznej z do-
stosowaniem funkcji do wartoċci obiektu; 

4) przy prowadzeniu działaĉ budowlanych związa-
nych z istniejącym obiektem wymaga sić na-
wiązania uďytymi materiałami do miejscowej 
tradycji architektonicznej; 

5) wszelkie zamierzenia inwestycyjne związane 
z pracami ziemnymi naleďy uzgodnić z Dolno-
ċląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabyt-
ków, co do koniecznoċci ich prowadzenia pod 
nadzorem archeologicznym i za pozwoleniem 
wojewódzkiego konserwatora zabytków, zgod-
nie z obowiązującymi przepisami. 

§ 7 

W zakresie granic i sposobów zagospodarowania 
terenów lub obiektów podlegających ochronie, 
ustalonych na podstawie odrćbnych przepisów, 
obowiązują wymagania ochrony dotyczące obiek-
tów i obszarów wpisanych do rejestru zabytków. 

§ 8 

W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i bu-
dowy systemów komunikacji i infrastruktury tech-
nicznej dopuszcza sić sieci i urządzenia infrastruk-
tury technicznej związane wyłącznie z uďytkowa-
niem terenu, o ile nie narusza to innych przepisów 
niniejszej uchwały. 

§ 9 

Nie okreċla sić sposobu i terminu tymczasowego 
zagospodarowania, urządzania i uďytkowania tere-
nu. 

§ 10 

Ustala sić stawkć procentową, o której mowa 
w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
dla terenów połoďonych w granicach planu, 
w wysokoċci 0%. 

§ 11 

Wykonanie uchwały powierza sić Burmistrzowi 
Obornik Ċląskich. 

§ 12 

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

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEJSKIEJ 

 
SZCZEPAN ANTOSZCZYSZYN

 



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Dolnoċląskiego Nr 126 – 15125 – Poz.  2615 

 

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej 
w Obornikach Śląskich nr 0150/XLII/330/09 
z dnia 21 maja 2009 r.  
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