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UCHWAŁA RADY GMINY WALIM 
NR XXXVI/215/2009 

z dnia 22 czerwca 2009 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
obszaru zabudowy usługowej położonego w obrębie wsi Glinno,  
 gm. Walim 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorzņdzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142,  
poz. 1591, z póŝniejszymi zmianami), art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r.  
Nr 80, poz. 717, z póŝniejszymi zmianami) oraz w zwiņzku z uchwałņ 
nr XXV/149/2008 Rady Gminy Walim z dnia 10 września 2008 roku 
w sprawie przystņpienia do sporzņdzenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego, oraz po stwierdzeniu zgodności ustaleń 
miejscowego planu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego gminy, Rada Gminy uchwala, co nastňpuje: 

 
 

§ 1 

1. Uchwala siň miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego obszaru zabudowy usługowej 
połoşonego w obrňbie wsi Glinno, gm. Walim. 

2. Ustalenia planu zawarte sņ w tekście niniejszej 
uchwały oraz na rysunku planu w skali 1:500 
stanowiņcym załņcznik nr 1 do uchwały. Rysu-
nek planu obowiņzuje w zakresie ustalonym le-
gendņ. 

3. Rozstrzygniňcia o sposobie rozpatrzenia uwag 
do projektu planu oraz sposobie realizacji, zapi-
sanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej, które naleşņ do zadań wła-
snych gminy, oraz zasadach ich finansowania, 
zawarte sņ w załņczniku nr 2 do uchwały. Roz-
strzygniňcia zawarte w załņczniku nr 2 nie sņ 
ustaleniami planu. 

§ 2 

1. W obszarze objňtym planem obowiņzujņ na-
stňpujņce ustalenia dotyczņce przeznaczenia i 
zagospodarowania terenów wydzielonych li-
niami rozgraniczajņcymi i oznaczonych na ry-
sunku planu symbolami: 
1) 1 R – teren uşytkowany rolniczo, 
2) 2 KS – teren obsługi komunikacji samo-

chodowej (parking), 
3) 3 U – teren zabudowy usługowej. 

2. Ustalenia w zakresie ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego: 
1) na terenie projektowanej zabudowy usłu-

gowej (oznaczonym na rysunku planu 
symbolem 3U) ustala siň: 
a) realizacjň budynku usługowego powiņ-

zanego funkcjonalnie z istniejņcņ zabu-
dowņ zlokalizowanņ na działce nr 28, 
przeznaczonego pod usługi gastrono-
miczne i hotelowe. Moşliwa jest realiza-
cja na tym terenie obiektów zwiņzanych 
funkcjonalnie z podstawowym przezna-
czeniem terenu oraz urzņdzeń towarzy-

szņcych: dojśń, dojazdów, obiektów ma-
łej architektury i ogrodzeń, 

b) projektowana zabudowa musi swoim 
charakterem nawiņzywań do uwarun-
kowań kulturowych regionu, nie moşe 
stwarzań dysonansu z otoczeniem i 
winna szanowań środowisko naturalne, 
zaleca siň stosowanie architektury inspi-
rowanej charakterem zabudowy regio-
nalnej lub dobrej klasy architektury 
współczesnej, 

c) zakazuje siň stosowania jako materiałów 
wykończeniowych plastikowych listew 
elewacyjnych typu "siding", blachy fali-
stej i trapezowej oraz ogrodzeń z prefa-
brykowanych elementów betonowych, 

2) na terenie projektowanego parkingu (ozna-
czonym na rysunku planu symbolem 2KS) 
ustala siň moşliwośń lokalizacji obiektów 
zwiņzanych z obsługņ i dozorem parkingu, 

3) na terenie uşytków rolnych, oznaczonym 
na rysunku planu symbolem 1R, ustala siň 
zachowanie istniejņcego przeznaczenia te-
renu. 

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego: 
1) obowiņzuje stosowanie dla celów grzew-

czych urzņdzeń przyjaznych dla środowiska 
o niskiej emisji zanieczyszczeń, 

2) usuwanie odpadów komunalnych odbywań 
siň bňdzie w systemie gospodarki komu-
nalnej, 

3) uciņşliwości wynikajņce z prowadzonej 
działalności usługowej nie mogņ wykraczań 
poza granice terenu, do którego inwestor 
posiada tytuł prawny, 

4) gospodarkň odpadami wytworzonymi w 
wyniku prowadzenia działalności usługo-
wej naleşy rozwiņzań zgodnie z obowiņzu-
jņcymi w tym zakresie przepisami szcze-
gólnymi, 

5) nawierzchnie dojazdów i miejsc parkingo-
wych naleşy zabezpieczyń przed przenika-
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niem do gruntu i wód powierzchniowych 
zanieczyszczeń ropopochodnych i innych 
substancji chemicznych, 

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków oraz dóbr kultury współczesnej − teren 
połoşony jest w obszarze obserwacji arche-
ologicznej wsi projektowane zamierzenia in-
westycyjne obejmujņce roboty ziemne na tym 
terenie wymagajņ uzgodnienia z Wojewódz-
kim Konserwatorem Zabytków w celu ustale-
nia warunków konserwatorskich prowadzenia 
tych robót. 

5. Wymagania wynikajņce z potrzeb kształtowa-
nia przestrzeni publicznych: 
1) niedopuszczalne jest sytuowanie w obsza-

rze objňtym planem takich elementów za-
gospodarowania, które swņ wielkościņ, 
formņ lub kolorystykņ powodujņ dysonans 
z otoczeniem, 

2) na obszarze zabudowy usługowej i na te-
renach komunikacji obsługujņcej zabudo-
wň usługowņ wyklucza siň lokalizacjň urzņ-
dzeń reklamowych wolno stojņcych nie-
zwiņzanych z prowadzonņ działalnościņ, za-
równo na terenie działki, jak i w przyległym 
pasie drogowym. 

6. Parametry i wskaŝniki kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu: 
1) dla terenu zabudowy usługowej, oznaczo-

nego na rysunku planu symbolem 3U, 
ustala siň:  
a) nieprzekraczalnņ liniň zabudowy zgod-

nie z oznaczeniem na rysunku planu, 
b) wysokośń projektowanej zabudowy do 

trzech kondygnacji łņcznie z poddaszem 
uşytkowym. Moşliwe jest podpiwnicze-
nie budynku usługowego pod warun-
kiem, şe poziom posadowienia parteru 
budynku nie bňdzie wyşszy niş 0,5 m 
ponad średni poziom terenu, 

c) w zagospodarowaniu terenu przezna-
czonego pod projektowanņ zabudowň 
minimum 20% ich powierzchni naleşy 
przeznaczyń pod zagospodarowanie bio-
logicznie czynne (zadrzewienia, trawni-
ki). 

7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów 
lub obiektów podlegajņcych ochronie. Obszar 
objňty planem połoşony jest: 
1) w strefie ochrony pośredniej ujňcia wody 

ze zbiornika „Lubachów” − obowiņzujņ za-
kazy, nakazy i ograniczenia, wynikajņce z 
decyzji Urzňdu Wojewódzkiego w Wałbrzy-
chu nr OŚ.IV-6210/27/94 z dnia 12.04.1994 r., 

2) w Obszarze Chronionego Krajobrazu Gór 
Bardzkich i Sowich – obowiņzujņ zakazy 
i zasady zagospodarowania zawarte w roz-
porzņdzeniu nr 25 Wojewody Dolnoślņ-
skiego z dnia 28 listopada 2008 r. w spra-
wie Obszaru Chronionego Krajobrazu Góry 
Bardzkie i Sowie, 

3) w granicach proponowanego Specjalnego 
Obszaru Ochrony siedlisk Natura 2000 
„Ostoja Nietoperzy Gór Sowich”. 

8. Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości objňtych planem – na 
terenie objňtym planem nie ustala siň szcze-
gółowych zasad i warunków scalania i podzia-
łu nieruchomości. 

9. Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich uşytkowaniu − na 
terenie projektowanej zabudowy usługowej 
(3U) obowiņzuje zakaz realizacji obiektów 
i urzņdzeń, które nie sņ zwiņzane lub kolidujņ 
z przeznaczeniem terenu (nie dotyczy urzņ-
dzeń infrastruktury technicznej). 

10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury tech-
nicznej: 
1) obsługň komunikacyjnņ obszaru ustala siň 

istniejņcņ drogņ gminnņ, 
2) zasady obsługi w zakresie infrastruktury 

technicznej: 
a) zaopatrzenie w energiň elektrycznņ 

z istniejņcej sieci elektroenergetycznej 
na warunkach ustalonych przez zarzņdcň 
sieci, 

b) zaopatrzenie w wodň z sieci lokalnej 
z ujňcia zlokalizowanego poza obszarem 
opracowania planu,  

c) odprowadzanie ścieków do systemu ka-
nalizacji wiejskiej, w okresie przejścio-
wym do oczyszczalni przydomowych 
lub zbiorników bezodpływowych, 

d) odprowadzanie wód opadowych do 
gruntu na terenie działki lub kanalizacji 
opadowej. 

§ 3 

Do czasu zmiany sposobu zagospodarowania te-
renów, o których mowa w § 2, pozostajņ one w 
dotychczasowym uşytkowaniu. 

§ 4 

Ustala siň stawkň procentowņ słuşņcņ naliczeniu 
jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieru-
chomości z tytułu uchwalenia planu, o której mo-
wa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym, w wysokości 10%. 

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza siň Wójtowi Gminy 
Walim. 

§ 6 

Uchwała wchodzi w şycie po upływie 30 dni od 
daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym Wo-
jewództwa Dolnoślņskiego. 
 

ZASTŇPCA PRZEWODNICZŅCEJ 
RADY GMINY 

 
MARIA RADLIŃSKA 
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Załącznik nr 1 do uchwały Rady 
Gminy Walim nr XXXVI/215/2009 
z dnia 22 czerwca 2009 r. 
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Załącznik nr 2 do uchwały Rady 
Gminy Walim nr XXXVI/215/2009 
z dnia 22 czerwca 2009 r. 

 
 
zawierajņcy informacje o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz o sposobie realizacji, zap i-
sanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej naleşņcych do zadań własnych gminy 
oraz zasadach ich finansowania. 
 
2. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru zabudowy usługowej położonego w obrębie wsi Glinno, gm. Walim.  
 

Do projektu planu nie wniesiono uwag w okresie przewidzianym na ich składanie jak równieş 
w trakcie dyskusji publicznej. 

 
3. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury tech-

nicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania. 
 

Na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wykonano prognozň skutków fi-
nansowych uchwalenia planu miejscowego obszaru zabudowy usługowej połoşonego w obrňbie wsi 
Glinno, gm. Walim. 
Wynikiem prognozy sņ ekonomiczne skutki realizacji planu przedstawione w syntezie wydatków 
i wpływów. 
Z prognozy wynika, şe gmina nie ponosi skutków finansowych na infrastrukturň technicznņ oraz 
transformacjň terenu.  
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UCHWAŁA RADY GMINY WALIM 
NR XXXVI/216/2009 

z dnia 22 czerwca 2009 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ob-
szaru zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej położonego w obrębie
 wsi Olszyniec, gm. Walim 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorzņdzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142,  
poz. 1591, z póŝniejszymi zmianami), art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r.  
Nr 80, poz. 717, z póŝniejszymi zmianami) oraz w zwiņzku z uchwałņ 
nr XXV/144/2008 Rady Gminy Walim z dnia 10 września 2008 roku 
w sprawie przystņpienia do sporzņdzenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego oraz po stwierdzeniu zgodności ustaleń miej-
scowego planu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego gminy, Rada Gminy uchwala, co nastňpuje: 

 
 

§ 1 

1. Uchwala siň miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego obszaru zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej połoşonego w obrňbie 
wsi Olszyniec (Podlesie), gm. Walim. 

2. Ustalenia planu zawarte sņ w tekście niniejszej 
uchwały oraz na rysunku planu w skali 1:1000 
stanowiņcym załņcznik nr 1 do uchwały. Rysu-
nek planu obowiņzuje w zakresie ustalonym le-
gendņ. 

3. Rozstrzygniňcia o sposobie rozpatrzenia uwag 
do projektu planu oraz sposobie realizacji, zapi-
sanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruk-

tury technicznej, które naleşņ do zadań wła-
snych gminy, oraz zasadach ich finansowania, 
zawarte sņ w załņczniku nr 2 do uchwały. Roz-
strzygniňcia zawarte w załņczniku nr 2 nie sņ 
ustaleniami planu. 

§ 2 

1. W obszarze objňtym planem obowiņzujņ usta-
lenia dotyczņce przeznaczenia i zagospodaro-
wania terenów wydzielonych liniami rozgrani-
czajņcymi i oznaczonych na rysunku planu 
symbolami: 
1) MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jed-

norodzinnej, 


