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UCHWAŁA RADY GMINY ŚWIDNICA 
NR XLVI/399/2009 

z dnia 28 maja 2009 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania  
przestrzennego obszaru położonego we wsi Słotwina 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591  
z póŝn. zm.), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z póŝn. zm.) 
oraz w związku z uchwałą nr XVII/137/2007 Rady Gminy Świdnica z dnia 
26 paŝdziernika 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru połoşo-
nego we wsi Słotwina, obejmującego działkę nr 51 wraz z jej sąsiedz-
twem, Rada Gminy Świdnica, po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Świdnica uchwala, co następuje: 

 
 

D Z I A Ł   I 

Przepisy ogólne 

§ 1 

Przedmiotem miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego jest obszar połoşony we wsi 
Słotwina, o powierzchni ok. 4,0 ha, w granicach 
określonych na rysunku planu. 

§ 2 

Załącznikami do niniejszej uchwały są:  
1) załącznik nr 1 – rysunek planu,  
2) załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie roz-

patrzenia uwag do projektu planu, 
3) załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie sposobie reali-

zacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które naleşą do za-
dań własnych gminy oraz zasadach ich finan-
sowania. 

§ 3 

Ilekroć w uchwale jest mowa o: 
1) planie − naleşy przez to rozumieć niniejszy 

miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego; 

2) działce − naleşy przez to rozumieć zabudowaną 
lub niezabudowaną działkę gruntu, której wiel-
kość, cechy geometryczne, dostęp do drogi pu-
blicznej oraz wyposaşenie w urządzenia infra-
struktury technicznej spełniają wymogi realiza-
cji obiektów budowlanych wynikające z odręb-
nych przepisów i nie jest objęta w niniejszym 
planie zakazem zabudowy, 

3) wskaźniku zabudowy − naleşy przez to rozu-
mieć stosunek powierzchni zabudowy obiektów 
kubaturowych do powierzchni działki, 

4) przeznaczeniu podstawowym − naleşy przez to 
rozumieć, şe powinno być ono realizowane na 
powierzchni większej niş 50% powierzchni 
działki, 

5) przeznaczeniu dopuszczalnym − naleşy przez to 
rozumieć, şe funkcje wymienione w tabeli nr 1 
jako dopuszczalne mogą być realizowane na 
powierzchni mniejszej niş 50% powierzchni 
działki, funkcje istniejące bilansuje się łącznie z 
projektowanymi, 

6) terenie zabudowy jednorodzinnej − naleşy 
przez to rozumieć zabudowę jednorodzinną, jak 
równieş małe domy mieszkalne do 5 lokali 
mieszkalnych, 

7) terenie − naleşy przez to rozumieć kontur wy-
dzielony na rysunku planu linią rozgraniczającą 
i opisany odrębnym oznaczeniem literowo-
cyfrowym, posiadający jednakowe ustalenia 
funkcjonalno- 
-przestrzenne, tereny opisano wewnątrz obrę-
bów. 

D Z I A Ł   II 

Ustalenia dla całego obszaru planu 

R o z d z i a ł   1 

Przeznaczenie terenów oraz zasady ochrony  
i kształtowania ładu przestrzennego, w tym pa-
rametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz  
                   zagospodarowania terenu 

§ 4 

Ustalenia DZIAŁU II. Obowiązują, o ile ustalenia 
zawarte w DZIALE III. nie stanowią inaczej. 

§ 5 

1. Ustala się podstawowe przeznaczenie terenów 
wyznaczonych na rysunku planu liniami rozgra-
niczającymi, oznaczonych w kolumnie 2. tabeli 
nr 1 symbolem literowym. Zasady przeznacze-
nia terenu pod określoną funkcję podstawową 
i dopuszczalną określają odpowiednio 3. i 4. ko-
lumna tabeli: 
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tabela nr 1 – przeznaczenie terenów 
 

Lp. 
Oznaczenie 

funkcji terenu 

Przeznaczenie terenu 
podstawowe 

(do 100% terenu działki) 
dopuszczalne 

(do 50% terenu działki) 
1 2 3 4 

1. MN tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

tereny sportu i rekreacji; 
usługi realizowane jako wbudowane – 
do 30% powierzchni uşytkowej obiek-

tu o funkcji podstawowej, 
drogi wewnętrzne 

2. MNU tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej 
tereny sportu i rekreacji, 

drogi wewnętrzne 

3. U tereny zabudowy usługowej 
funkcje produkcyjne, magazyny; 

funkcja mieszkaniowa 

4. R 
tereny rolnicze, zakaz zabudowy kubaturowej 

z dopuszczeniem obiektów i urządzeń  
infrastruktury technicznej i budowli rolniczych 

drogi realizowane jako dojazd do te-
renów rolnych 

5. RM/U tereny zabudowy zagrodowej i usług  

6. WS 
tereny wód powierzchniowych (teren  

powierzchniowych wód płynących i stojących, 
tereny rolne, wały przeciwpowodziowe) 

urządzenia wodne, budowle  
hydrotechniczne 

7. KDW tereny dróg wewnętrznych 
urządzenia i obiekty związane 

z obsługą komunikacji 
 
2. Ustala się, şe lokalizacja zabudowy garaşowo-

gospodarczej, zieleni urządzonej, miejsc posto-
jowych w granicach terenów wyznaczonych li-
niami rozgraniczającymi, a przeznaczonych pod 
zabudowę kubaturową, jest zgodna z planem. 

3. Ustala się, şe poza funkcjami określonymi w 
ustaleniach szczegółowych na całym obszarze 
opracowania moşliwa jest lokalizacja obiektów i 
urządzeń infrastruktury technicznej na ewentu-
alnie wydzielonych działkach o powierzchni do 
500 m2.  

§ 6 

Wskaŝniki zagospodarowania działki i parametry 
zabudowy odnoszą się do jej przeznaczenia nieza-
leşnie od kwalifikacji czy jest ono podstawowe czy 
dopuszczalne. 

§ 7 

1. Ustala się wskaŝniki zagospodarowania działki 
zgodnie z tabelą nr 2: 

 
tabela nr 2 – wskaźniki zagospodarowania działki 
 

Lp. Przeznaczenie terenu 
Maksymalny wskaŝnik zabudowy 

działki [%] 
Minimalny wskaŝnik 

powierzchni biologicznie czynnej [%] 
1 2 3 4 
1. MN 35 60 
2. MNU 55 40 
3. U 65 30 
4. RM/U 70 25 

 
2. Dopuszcza się inne wskaŝniki (przekraczające 

wartości zawarte w tabeli) zagospodarowania 
działek zabudowanych – oznacza to, şe dopusz-
cza się remonty, modernizację i przebudowę 
istniejącej zabudowy jak równieş odtworzenie 
zabudowy przeznaczonej do rozbiórki (po-
wierzchnia poziomego obrysu zabudowy no-
wych obiektów nie moşe być większa od po-
wierzchni obrysu obiektów przeznaczonych do 
rozbiórki). 

3. Ustala się następujące warunki rozbudowy: 

1) geometria dachu powinna nawiązywać do 
geometrii dachu budynku istniejącego z tole-
rancją spadku połaci do 10%, 

2) dopuszcza się zachowanie wysokości istnie-
jącego budynku, 

3) elewacje winny nawiązywać do tektoniki ist-
niejącego obiektu. 

§ 8 

1. Ustala się parametry kształtowania zabudowy 
zgodnie z tabelą nr 3: 
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tabela nr 3 – parametry kształtowania zabudowy 
 

Lp. 
Przeznaczenie  

zabudowy 
Max wysokość zabudowy 

[m] 
Geometria dachów 

Spadek głównych 
połaci dachu [º] 

1 2 3  4 

1. MN 11 
kalenica prostopadła  

lub równoległa do ulicy 
30÷45 

2. MNU 11 
kalenica prostopadła  

lub równoległa do ulicy 
30÷45 

3. U 12 
min. 20% obiektu kryte dachem 

stromym; 
układu kalenicy nie określa się 

15÷40 

4. RM/U 11 
kalenica prostopadła  

lub równoległa do ulicy 
30÷45 

5. 

obiekty garażowe 
i gospodarcze na 

terenach zabudowy 
mieszkaniowej 

nie wyşsze niş dopuszczona 
wysokość zabudowy  

o funkcji podstawowej 

kierunek kalenicy – prostopadły 
lub równoległy do budynku 

głównego 

spadki jak w budynku 
o funkcji podstawowej 

lub dopuszczalnej 
z tolerancją do 10%, 

 
2. Zaleca się dostosowanie parametrów nowej 

zabudowy do zabudowy istniejącej w sąsiedz-
twie i dostępnej z tej samej drogi; sąsiedztwem 
jest najblişszy budynek (o tej samej funkcji), je-
śli odległość do niego jest większa niş 50 m na-
leşy stosować parametr ustalony w tabeli nr 3. 

3. Zakazuje się realizacji dachów o przesuniętej w 
pionie kalenicy oraz o niesymetrycznych spad-
kach połaci, równieş wtedy, gdy takie występują 
w sąsiedztwie. 

4. Geometria dachu powinna nawiązywać do bu-
dynku sąsiedniego z zastrzeşeniem punktu 3. 
Dopuszcza się wprowadzenie naczółków, lu-
karn, okien połaciowych bez limitowania nachy-
lenia połaci daszków. 

5. Dla budynków gospodarczych opuszcza się 
odstąpienie od ustalonych parametrów, jeśli 
budynki te są lokowane w głębi działki, mini-
mum 30 m za budynkiem frontowym oraz 50 m 
od terenów publicznych. 

6. Dopuszcza się odstąpienie od obowiązku usta-
wienia kalenicy prostopadle lub równolegle do 
ulicy wtedy, gdy kształt działki to uniemoşliwia. 

7. Dopuszcza się zabudowę gospodarczą i gara-
şową w odległości mniejszej niş 3 m od granic 
działki oraz przy granicy wyłącznie w przypadku 
gdy sąsiednia działka ma takie same przezna-
czenie w planie. 

8. Zakazuje się stosowania ogrodzeń pełnych o 
wysokości powyşej 130 cm od dróg i ulic. 

9. Dopuszcza się tymczasowe lokalizacje obiektów 
handlowych do powierzchni uşytkowej do 5 m2 
i wysokości do 3,5 m bez prawa wydzielenia od-
rębnej działki na ten cel. 

R o z d z i a ł   2 

Zasady ochrony środowiska, przyrody 

§ 9 

Ustala się: 
1) na terenach oznaczonych symbolami MNU, U, i 

RM/U obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu 
jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej z usługami, 

2) na terenach oznaczonych symbolami MN obo-
wiązują dopuszczalne poziomy hałasu jak dla 

terenów zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej, 

3) działalność gospodarcza prowadzona w obrębie 
terenów mieszkaniowych nie moşe powodować 
dojazdu samochodów cięşarowych o nośności 
powyşej 3,5 t. 

§ 10 

Do celów grzewczych planować stosowanie paliw 
ekologicznych. 

§ 11 

Gospodarowanie odpadami innymi niş niebez-
pieczne naleşy prowadzić zgodnie z gminnym pla-
nem gospodarki odpadami. 

§ 12 

Działalność gospodarcza nie moşe powodować 
uciąşliwości wykraczających poza granice terenu, 
do którego inwestor posiada tytuł prawny. 

R o z d z i a ł   3 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

§ 13 

Na obszarze planu nie występują obiekty lub tere-
ny objęte ochroną. 

R o z d z i a ł   4 

Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych 

§ 14 

Ustala się następujące wymagania dotyczące 
kształtowania przestrzeni publicznych: 
1) zakaz stosowania barier architektonicznych 

powodujących ograniczenie dostępności przez 
osoby niepełnosprawne, 

2) zaleca się niestosowanie nawierzchni asfalto-
wych w strefach ruchu pieszego, 

3) powierzchnię biologicznie czynną realizować 
jako zieleń urządzoną, 

4) lokalizacja reklam nie moşe naruszać widoczno-
ści dróg publicznych, ani przesłaniać lub sta-
nowić bezpośredniego tła dla znaków drogo-
wych, 
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5) szyldy, reklamy i tablice informacyjne umiesz-
czane na budynkach nie mogą deformować bry-
ły ani zakłócać ich fasad; powinny nawiązywać 
do podziałów i tektoniki fasad. 

R o z d z i a ł   5 

Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów polegających ochronie, ustalonych na 

podstawie odrębnych przepisów 

§ 15 

Na obszarze planu nie występują tereny i obiekty 
objęte ochroną na podstawie odrębnych przepi-
sów. 

R o z d z i a ł   6 

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości 

§ 16 

Nie ustala się granic obszarów wymagających 
scaleń i podziałów nieruchomości. 

§ 17 

Ustala się: 
1) warunki podziału nieruchomości: 

a) podział nieruchomości winien uwzględniać 
parametry i wskaŝniki istniejącej i projekto-
wanej zabudowy;  

b) dopuszcza się ustanowienie słuşebności 
drogowej do jednej działki (minimalna sze-
rokość przejazdu – 3,5 m), 

2) szczególne warunki podziału zawarto w DZIALE 
III. – ustaleniach dla terenów wyznaczonych 
planem. 

R o z d z i a ł   7 

Szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 

§ 18 

Na obszarze planu nie występują tereny, na któ-
rych wymagane są szczególne warunki zagospo-
darowania oraz ograniczenia w ich uşytkowaniu. 

R o z d z i a ł   8 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy  
systemów komunikacji 

§ 19 

1. Ustala się minimalne ilości miejsc parkingo-
wych na działce zgodnie z tabelą nr 4: 

 
tabela nr 4 – miejsca parkingowe 
 
 

Funkcja obiektu Ilość miejsc parkingowych Jednostka odniesienia 
budynki mieszkalne (mieszkania) 1÷2 1 mieszkanie lub dom jednoro-

dzinny 
biura i budynki administracji 1 30 ÷ 40 m² pow. uşytkowej 
pomieszczenia o duşej częstotliwości  
odwiedzających (praktyki lekarskie, poczta, 
biura wysyłkowe) 

1 20 ÷ 30 m² pow. uşytkowej 

sklepy do 700 m2 pow. uşytkowej  1 (ale nie mniej niş  
2 miejsca na 1 sklep) 

30 ÷ 50 m² pow. sprzedaşy 

sklepy powyşej 700 m2 pow. uşytkowej 1 10 ÷ 30 m² pow. sprzedaşy 
restauracje 1 4 ÷ 8 m² pow. dla gości 
hotele, pensjonaty 1 2 ÷ 6 łóşek 
przedszkola, şłobki 1 (minimum 2 miejsca) 20 ÷ 30 dzieci 
zakłady handlowe, przedsiębiorstwa 1 50 ÷ 70 m² pow. uşytkowej 

lub na 3 osoby zatrudnione 
magazyny, place magazynowe (składowe) 

1 
120 m² pow. uşytkowej 
lub na 3 osoby zatrudnione 

place wystawowe i place handlowe 
1 

80 ÷ 100 m² pow. uşytkowej 
lub na 1 osobę zatrudnioną 

warsztaty samochodowe,  6 1 stanowisko napraw 
myjnie samochodowe 3 1 stanowisko do mycia 

 
2. Nie dopuszcza się bilansowania miejsc posto-

jowych wzdłuş ulic. 

§ 20 

Dla dróg wewnętrznych KDW ustala się: 
1) klasa drogi: ulice pieszo-jezdne, 
2) minimalna szerokość 5 m, o ile rysunek planu 

nie stanowi inaczej, 
3) jeşeli droga wewnętrzna nie ma dwustronnego 

połączenia z układem dróg publicznych i obsłu-
guje więcej niş 1 działkę ustala się wymóg wy-
znaczenia placu do zawracania pojazdów; w 
przypadku uznania drogi wewnętrznej jako dro-

gi poşarowej plac do zawracania winien mieć 
wymiary 20x20 m. 

R o z d z i a ł   9 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy  
systemów infrastruktury technicznej 

§ 21 

1. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w 
wodę: 
1) zachowuje się istniejące sieci wodociągowe, 

dopuszczając przebudowę odcinków sieci ze 
względów technicznych i eksploatacyjnych 
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oraz, dla poszczególnych obszarów zabudo-
wanych lub przeznaczonych pod zabudowę 
adaptuje się dotychczasowy system zaopa-
trzenia w wodę z sieci wodociągowej m. 
Świdnicy, 

2) dopuszcza się moşliwość korzystania z in-
dywidualnych studni lub inny system zaopa-
trzenia w wodę terenów zainwestowania 
pod warunkiem, şe nie ograniczą one moşli-
wości wykorzystania terenu w sposób okre-
ślony w planie, 

3) dopuszcza się moşliwość wymiany i remon-
tów istniejących sieci, a takşe zmiany ich 
przebiegów w przypadku kolizji z projekto-
wanym zainwestowaniem − w uzgodnieniu z 
administratorem sieci. 

2. Ustala się następujące zasady odprowadzenia 
i oczyszczania ścieków: 
1) przyjmuje się zasadę wyposaşenia wszyst-

kich obszarów zainwestowania w systemy 
kanalizacji oraz, dla poszczególnych obsza-
rów zabudowanych lub przeznaczonych pod 
zabudowę − adaptuje się dotychczasowy 
system odprowadzenia ścieków kanałem sa-
nitarnym oraz kanałem tłocznym do sieci ka-
nalizacyjnej m. Świdnicy, 

2) dopuszcza się: 
− prowadzenie projektowanych sieci pod 

warunkiem, şe nie ograniczą one moşli-
wości wykorzystania terenu w sposób 
określony w planie, 

− inne systemy odprowadzania i oczyszcza-
nia ścieków z terenów nowego zainwe-
stowania objętych niniejszym planem, 

− tymczasowe uşytkowanie szczelnego 
szamba lub realizację przydomowej 
oczyszczalni ścieków jeśli nie moşna pod-
łączyć obiektu do sieci kanalizacji sanitar-
nej. 

3) ustala się konieczność podczyszczania ście-
ków sanitarnych wytworzonych w związku z 
prowadzoną działalnością gospodarczą, 
przed odprowadzeniem ich do kanalizacji, je-
şeli nie będą odpowiadały ustalonym nor-
mom jakościowym. 

3. Ustala się następujące zasady w zakresie od-
prowadzenia ścieków opadowych: 
1) odprowadzenie ścieków opadowych naleşy 

przewidzieć siecią kanalizacji deszczowej do 
istniejących odbiorników, 

2) dla nawierzchni utwardzonych, nieprzepusz-
czalnych o powierzchni powyşej 1000 m² 
wymaga się zastosowania separatorów dla 
ścieków opadowych, obowiązek zastosowa-
nia separatorów dla nawierzchni o po-
wierzchni powyşej 1000 m² nie dotyczy dróg 
i ulic, jeśli zezwalają na to przepisy szczegól-
ne, 

3) powyşsze ustalenie nie zwalnia inwestorów z 
obowiązku wykonania separatorów (lub in-
nych, wymaganych urządzeń), jeśli skład 
odprowadzanych ścieków opadowych tego 
wymaga. 

4. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w 
gaz: 

1) zasilanie w gaz przewidziano z istniejących 
sieci z moşliwością ich rozbudowy; 

2) przewiduje się realizację nowych stacji re-
dukcyjno-pomiarowych oraz budowę sieci 
średniego ciśnienia; 

3) dopuszcza się wprowadzenie niskociśnie-
niowej sieci zaopatrzenia w gaz. 

5. Ustala się następujące zasady w zakresie elek-
troenergetyki: 
1) zasilanie w energię elektryczną przewidziano 

z istniejących linii z moşliwością ich rozbu-
dowy, 

2) na obszarze przeznaczonym w niniejszym 
planie pod zainwestowanie kubaturowe 
wymaga się prowadzenia nowych linii śred-
niego i niskiego napięcia pod powierzchnią 
terenu. 

6. Ustala się następujące zasady w zakresie sieci 
teletechnicznych: 
1) sieci teletechniczne naleşy prowadzić pod 

powierzchnią terenu, 
2) dopuszcza się budowę linii napowietrznych 

tylko w przypadku gdy nie ma moşliwości 
przeprowadzenia ich pod ziemią. 

7. Ustala się następujące zasady w zakresie go-
spodarki cieplnej: 
1) gospodarka cieplna powinna zostać oparta 

na indywidualnych kotłowniach pracujących 
na paliwie gazowym lub na paliwach ropo-
pochodnych, 

2) dopuszcza się stosowanie kotłów ekologicz-
nych na paliwo stałe (np.: spalające drewno, 
słomę lub węgiel z paleniskiem ekologicz-
nym, np.: retortowym). 

3) zakazuje się lokalizowania zbiorników na gaz 
w pasie terenu działki połoşonym między li-
niami rozgraniczającymi ulic a ścianą bu-
dynku. 

§ 22 

1. Prowadzenie sieci infrastruktury technicznej lub 
realizacja urządzeń (np.: kolektory kanalizacji 
sanitarnej, pompownie ścieków, odstojniki wód 
opadowych, kolektory kanalizacji deszczowej, 
pompownie wody, zbiorniki wody, wodociągi, 
studnie, urządzenia i linie elektroenergetyczne 
średniego i niskiego napięcia, urządzenia − 
maszty i linie teletechniczne, urządzenia – np.: 
stacje redukcyjno-pomiarowe i sieci gazowe 
itp.) jest moşliwa na kaşdym terenie wskazanym 
w planie. Wielkość terenu przeznaczonego pod 
urządzenia infrastruktury technicznej nie moşe 
przekroczyć 500 m². Dopuszcza się wydzielenie 
na ten cel działki gruntu, do której dojazd powi-
nien spełniać wymagania przejazdu poşarowe-
go. 

2. Dopuszcza się zmiany przebiegu istniejących 
sieci infrastruktury technicznej. 

D Z I A Ł   III 

Ustalenia dla terenów wyznaczonych planem 

§ 23 

1. Ustalenia dotyczące wskaŝników zagospodaro-
wania (wskaŝnik zabudowy i powierzchni biolo-
gicznie czynnej) oraz parametrów zabudowy 
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określają warunki zagospodarowania i zabudo-
wy działki w obrębie terenu wyznaczonego li-
niami rozgraniczającymi. 

§ 24 

Ustalenia dla terenów: 
1) 1.MN (ok. 0,54 ha): 

a) min. kubatura [m3] − 600,0; 
b) min. wysokość [m] − 7,5; 
c) spadek głównych połaci [º] − 30÷40; 
d) układ głównej kalenicy − równolegle do uli-

cy; 
pozostałe ustalenia zgodnie z odpowiednimi 
ustaleniami DZIAŁU II; 

2) 1.MNU (ok. 0,81 ha): 
a) min. kubatura [m3] − 700,0; 
b) min. wysokość [m] − 8,0; 
c) spadek głównych połaci [º] − 30÷45; 
d) układ głównej kalenicy − równolegle do 

bocznej granicy działki; 
e) min. szerokość frontu działki [m] − 25; 
pozostałe ustalenia zgodnie z odpowiednimi 
ustaleniami DZIAŁU II; 

3) 2.MNU (ok. 0,68 ha): 
a) min. kubatura [m3] − 700,0; 
b) min. wysokość [m] − 8,0; 
c) spadek głównych połaci [º] − 30÷45; 
d) układ głównej kalenicy – równolegle do 

bocznej granicy działki; 
e) w przypadku podziału terenu na działki wy-

maga się wyznaczenia placu manewrowego 
dostępnego z drogi wewnętrznej 2.KDW o 
minimalnych wymiarach 20 m x 20 m; 

pozostałe ustalenia zgodnie z odpowiednimi 
ustaleniami DZIAŁU II; 

4) 1.U (ok. 1,07 ha): zgodnie z odpowiednimi usta-
leniami DZIAŁU II; 

5) 1.RM/U (ok. 0,54 ha):  
a) zakazuje się prowadzenia chowu zwierząt  

w ilości powyşej 5 DJP; 

pozostałe ustalenia zgodnie z odpowiednimi 
ustaleniami DZIAŁU II; 

6) 1.WS (ok. 0,10 ha): zgodnie z odpowiednimi 
ustaleniami DZIAŁU II; 

7) 1.KDW (ok. 0,25 ha): zgodnie z odpowiednimi 
ustaleniami DZIAŁU II; 

8) 2.KDW (ok. 0,02 ha): zgodnie z odpowiednimi 
ustaleniami DZIAŁU II. 

D Z I A Ł   IV 

Przepisy końcowe 

§ 39 

Dopuszcza się dotychczasowe uşytkowanie i re-
monty istniejących obiektów budowlanych do cza-
su realizacji ustaleń planu. 

§ 40 

Ustala się stawkę procentową stanowiącą podsta-
wę do określania opłaty, o której mowa w art. 36 
ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 
10 maja 2003, poz. 717 z póŝniejszymi zmianami) 
równą 10%. Nie pobiera się opłaty, jeśli właścicie-
lem nieruchomości jest gmina i nieruchomość ta 
nie jest przedmiotem dzierşawy wieczystej. 

§ 41 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Świdnica. 

§ 42 

Uchwała wchodzi w şycie w terminie 30 dni od 
daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Dolnośląskiego. 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
HENRYK SARA 
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Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy 
Świdnica nr XLVI/399/2009 z dnia  
28 maja 2009 r. 
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Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy 
Świdnica nr XLVI/399/2009 z dnia  
28 maja 2009 r. 

 
 

rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmian planu,  
nie uwzględnionych przez Wójta 
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nie złożono żadnej uwagi 

 

 
 
 
 
 

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy 
Świdnica nr XLVI/399/2009 z dnia  
28 maja 2009 r. 

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

technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania 
 
1. Inwestorem zapisanych w zmianach planu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale-

şą do zadań własnych gminy, będzie Gmina Świdnica oraz administratorzy lub właściciele sieci i 
urządzeń infrastruktury technicznej oraz dróg i ulic.  

2. Ŝródłem finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które naleşą do zadań własnych 
gminy, będą: 
− budşet Gminy Świdnica, 
− środki i fundusze zewnętrzne, 
− fundusze prywatne. 
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