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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH 
NR 0150/XLII/331/09 

z dnia 21 maja 2009 r. 

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

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/XXII/135/08 Rady Miejskiej w Oborni-
kach Ċląskich z dnia 20 maja 2008 r., po stwierdzeniu zgodnoċci ze „Stu-
dium uwarunkowaĉ i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Oborniki Ċląskie”, Rada Miejska w Obornikach Ċląskich uchwala, 
co nastćpuje: 

 
 

§ 1 

Uchwala sić miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego dla gminy Oborniki Ċląskie dla 
obrćbu Pćgów w granicach okreċlonych na załącz-
niku do uchwały nr 0150/XXII/135/08 Rady Miej-
skiej w Obornikach Ċląskich z dnia 20 maja 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) nieprzekraczalne linie zabudowy; 
4) symbole okreċlające podstawowe przeznacze-

nie terenu; 
5) strefa ochrony zabytków archeologicznych; 
6) linie elektroenergetyczne 20 kV wraz ze strefą 

ograniczenia w uďytkowaniu; 
7) strefa ochrony sanitarnej od cmentarza. 

§ 5 

W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowe-
go i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej usta-
la sić: 
1) strefć ochrony zabytków archeologicznych, 

w której granicach wszelkie zamierzenia inwe-

stycyjne związane z pracami ziemnymi naleďy 
uzgodnić z Dolnoċląskim Wojewódzkim Kon-
serwatorem Zabytków, co do koniecznoċci ich 
prowadzenia pod nadzorem archeologicznym 
i za pozwoleniem wojewódzkiego konserwatora 
zabytków, zgodnie z obowiązującymi przepisa-
mi; 

2) ochronć ekspozycji krajobrazu wsi od strony 
zachodniej, poprzez ograniczenie wysokoċci 
elementów zagospodarowania terenów zgodnie 
z ustaleniami szczegółowymi okreċlonymi 
w dalszej czćċci uchwały.  

§ 6 

1. Dla terenu oznaczonego na załączniku nr 1 
symbolem ZC ustala sić przeznaczenie na kato-
licki cmentarz wyznaniowy. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązu-
ją nastćpujące ustalenia: 
1) ustala sić zakaz lokalizacji obiektów kubatu-

rowych; 
2) naleďy odseparować ogrodzeniem teren 

od historycznego cmentarza; 
3) zakazuje sić realizacji ogrodzenia z betono-

wych elementów prefabrykowanych; 
4) dopuszcza sić realizacje sieci i urządzeĉ in-

frastruktury technicznej związanych wyłącz-
nie z uďytkowaniem terenu; 

5) nie okreċla sić sposobu i terminu tymczaso-
wego zagospodarowania, urządzania i uďyt-
kowania terenu. 

§ 7 

1. Dla terenu oznaczonego na załączniku nr 1 
symbolem ZI ustala sić przeznaczenie na zieleĉ 
izolacyjną. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązu-
ją nastćpujące ustalenia: 
1) ustala sić zakaz lokalizacji obiektów kubatu-

rowych, z wyjątkiem parterowych obiektów 
usługowych o powierzchni uďytkowej nie-
przekraczającej 50 m2, związanych z obsługą 
cmentarza; 

2) dopuszcza sić parkingi; 
3) dopuszcza sić niekubaturowe urządzenia 

słuďące rekreacji; 
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4) dopuszcza sić realizacje sieci i urządzeĉ in-
frastruktury technicznej związanych z uďyt-
kowaniem terenu lub terenów przyległych; 

5) dopuszcza sić wydzielanie dróg wewnćtrz-
nych; 

6) dopuszcza sić wydzielanie nieruchomoċci 
związanych z lokalizacją obiektów lub urzą-
dzeĉ, o których mowa w pkt 1−5; 

7) nie okreċla sić sposobu i terminu tymczaso-
wego zagospodarowania, urządzania i uďyt-
kowania terenu. 

§ 8 

Dla terenów oznaczonych na załączniku nr 1 sym-
bolami KDD 1, KDD 2 ustala sić przeznaczenie na 
tereny dróg publicznych. 

§ 9 

Dla terenu oznaczonego na załączniku nr 1 symbo-
lem KDW ustala sić przeznaczenie na drogć we-
wnćtrzną. 

§ 10 

1. Dla terenu oznaczonego na załączniku nr 1 
symbolem U ustala sić przeznaczenie na usługi, 
w tym usługi publiczne, np. ċwietlica, remiza. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązu-
ją nastćpujące ustalenia: 
1) W zakresie ochrony ċrodowiska, przyrody 

i krajobrazu kulturowego: 
a) zakazuje sić realizacji inwestycji oraz 

prowadzenia działalnoċci, która moďe po-
gorszyć stan ċrodowiska, w rozumieniu 
przepisów o ochronie ċrodowiska, 

b) ogrzewanie budynków naleďy zapewnić 
w sposób niepowodujący ponadnorma-
tywnej emisji gazów lub pyłów do atmos-
fery; 

2) W zakresie kształtowania przestrzeni pu-
blicznych dopuszcza sić place zabaw lub in-
ne urządzenia rekreacji oraz zieleĉ; 

3) W zakresie parametrów i wskačników kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu, w tym linii zabudowy, gabarytów 
obiektów i wskačników intensywnoċci zabu-
dowy: 
a) ustala sić nieprzekraczalne linie zabudo-

wy w odległoċci 6 m od granic terenu 
z terenami dróg publicznych, zgodnie 
z rysunkiem planu, 

b) łączna powierzchnia w granicach terenu, 
zajćta przez budynki w stanie wykoĉczo-
nym, wyznaczona przez rzut poziomy 
krawćdzi budynku na powierzchnić tere-
nu, nie wliczając powierzchni obiektów 
budowlanych lub ich czćċci niewystają-
cych ponad powierzchnić terenu oraz 
powierzchni schodów zewnćtrznych, 
ramp zewnćtrznych, daszków, markiz, 
wystćpów dachowych nie moďe przekro-
czyć 50% powierzchni terenu, 

c) powierzchnia biologicznie czynna powin-
na zajmować co najmniej 30% po-
wierzchni terenu, 

d) całkowita wysokoċć budynków mierzona 
do najwyďszego punktu dachu nie powin-
na przekraczać 12 m, 

e) dachy dwu- lub wielospadowe lub man-
sardowe, pokrycie dachówką lub materia-
łem dachówkopodobnym w kolorze ce-
glastym; 

4) Nie okreċla sić granic i sposobów zagospo-
darowania terenów lub obiektów podlegają-
cych ochronie, ustalonych na podstawie od-
rćbnych przepisów; 

5) W zakresie szczegółowych warunków zago-
spodarowania terenów oraz ograniczenia 
w ich uďytkowaniu, tym zakazu zabudowy 
ustala sić: 
a) obowiązek zapewnienia stanowisk posto-

jowych, zgodnie ze wskačnikiem 1 stano-
wisko na 40 m2 p. u. obiektów usługo-
wych, 

b) dopuszcza sić urządzenia infrastruktury 
technicznej; 

6) W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy 
i budowy systemów komunikacji i infrastruk-
tury technicznej: 
a) zaopatrzenie w wodć z ujćcia własnego 

lub z wodociągu gminnego na warunkach 
okreċlonych przez dysponenta sieci, 

b) usuwanie nieczystoċci płynnych do kana-
lizacji sanitarnej, tymczasowo dopuszcza 
sić zastosowanie zbiorników bezodpły-
wowych lub innych systemów odprowa-
dzania ċcieków zgodnych z obowiązują-
cymi przepisami i normami oraz warun-
kami lokalnymi, 

c) w granicach stref ograniczenia w uďytko-
waniu wzdłuď linii elektroenergetycznych 
20 kV obowiązuje zakaz lokalizacji zabu-
dowy, w przypadku skablowania linii 
ustalenie traci moc; 

7) Nie okreċla sić sposobu i terminu tymcza-
sowego zagospodarowania, urządzania 
i uďytkowania terenu. 

§ 11 

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%. 

§ 12 

Wykonanie uchwały powierza sić Burmistrzowi 
Obornik Ċląskich. 

§ 13 

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

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEJSKIEJ 

 
SZCZEPAN ANTOSZCZYSZYN
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Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej 
w Obornikach Śląskich nr 0150/XLII/331/09 
z dnia 21 maja 2009 r. 
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