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Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej 
w Środzie Śląskiej nr XXXIII/288/09 z dnia 
30 czerwca 2009 r. 

 
 

ROZSTRZYGNIĘCIE W SPRAWIE UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU  
ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO STOPNIA WODNEGO 

„MALCZYCE” 
 

Lista nieuwzględnionych uwag 
 

NIE WNIESIONO UWAG 
 
 

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej 
w Środzie Śląskiej nr XXXIII/288/09 z dnia 
30 czerwca 2009 r. 

 
 
ROZSTRZYGNIĘCIE W SPRAWIE SPOSOBU REALIZACJI INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY, ORAZ ZASAD ICH FINANSOWANIA 

 
 W związku z uchwaleniem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stop-
nia wodnego „Malczyce” nie wystąpią inwestycje stanowiące zadania własne gminy. 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ 
NR XXXIII/289/09 

z dnia 30 czerwca 2009 roku 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania  
przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Ciechów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, ze zm.) 
oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze zm.), oraz 
w związku z uchwałą nr XLVIII/435/06 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej 
z dnia 30 sierpnia 2006 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, oraz 
po ustaleniu zgodności ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zago-
spodarowania Przestrzennego Gminy Środa Śląska uchwalonego 
uchwałą nr XXIII/185/08 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 
30 września 2008 roku Rada Miejska uchwala, co nastćpuje: 

 
 

R o z d z i a ł   1 

Przepisy ogólne 

§ 1 

1. Uchwala sić miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego wsi Ciechów, zwany dalej pla-
nem, obejmujący obszar przedstawiony na ry-
sunku planu. 

2. W planie nie określa sić: 
1) granic i sposobu zagospodarowania terenów 

górniczych, a także narażonych na niebez-
pieczeństwo powodzi oraz zagrożonych 
osuwaniem sić mas ziemnych ze wzglćdu 
na brak takich terenów; 

2) sposobów i terminów tymczasowego zago-
spodarowania, urządzenia i użytkowania te-
renów ze wzglćdu na brak takich terenów; 

3) granic obszarów wymagających przeprowa-
dzenia scaleń i podziałów nieruchomości 
ze wzglćdu na brak takich terenów; 

4) granic obszarów rehabilitacji istniejącej za-
budowy i infrastruktury technicznej 
ze wzglćdu na brak takich obszarów; 

5) granic obszarów wymagających przekształ-
ceń i rekultywacji ze wzglćdu na brak takich 
terenów; 

6) granic terenów służących organizacji imprez 
masowych ze wzglćdu na brak takich terenów; 
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7) granic pomników zagłady oraz ich stref 
ochronnych ze wzglćdu ze wzglćdu na brak 
ich wystćpowania.  

§ 2 

1. Integralną czćścią planu jest rysunek planu: 
1) w skali 1:2000, stanowiący załącznik nr 1 

do niniejszej uchwały; 
2) w skali 1:5000, stanowiący załącznik nr 2 

do niniejszej uchwały. 
2. Załącznikami do uchwały są: 

1) rozstrzygnićcie o sposobie realizacji zapisa-
nych w planie inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej, które należą do zadań wła-
snych gminy, oraz zasadach ich finansowa-
nia − załącznik nr 3; 

2) rozstrzygnićcie o sposobie rozpatrzenia 
uwag wniesionych do projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego − 
załącznik nr 4. 

3. Nastćpujące oznaczenia graficzne na rysunku 
planu są obowiązującymi ustaleniami planu: 
1) granica opracowania planu; 
2) granica załącznika nr 1; 
3) linie rozgraniczające tereny o różnym prze-

znaczeniu; 
4) symbole terenów; 
5) nieprzekraczalne linie zabudowy; 
6) granice stref ochrony konserwatorskiej; 
7) strefa ochrony sanitarnej cmentarza. 

4. Pozostałe elementy rysunku planu mają charak-
ter informacyjny. 

§ 3 

1. Określenia stosowane w uchwale oznaczają: 
1) dojazd – dojazd pojazdem samochodo-

wym; 
2) infrastruktura techniczna – należy przez 

to rozumieć sieci uzbrojenia technicznego, 
w tym sieci wodociągowe, kanalizacyjne, 
gazowe, elektroenergetyczne, ciepłowni-
cze, telekomunikacyjne, w tym kabiny tele-
foniczne i anteny oraz inne podobne; 

3) nieprzekraczalna linia zabudowy – linia 
ograniczająca czćść terenu, na której do-
puszcza sić wznoszenie nadziemnych czć-
ści budynków oraz określonych w ustale-
niach planu nadziemnych czćści budowli, 
linia ta nie dotyczy: balkonów, wykuszy, 
loggii, gzymsów, okapów, zadaszeń nad 
wejściami do budynków i innych podob-
nych elementów; 

4) nośnik reklamowy – budowla służąca re-
klamie; 

5) obiekt wbudowany w budynek – wyod-
rćbniona grupa powiązanych ze sobą po-
mieszczeń stanowiąca całość funkcjonalną 
i znajdująca sić w budynku, którego 
co najmniej 70% powierzchni użytkowej 
zajmują pomieszczenia zaliczone do jednej 
z kategorii przeznaczenia innego od prze-
znaczenia tej grupy pomieszczeń; 

6) obszar zabudowany – obszar zajćty przez 
budynek lub budynki, ograniczony jego lub 
ich zewnćtrznym obrysem w poziomie te-
renu; 

7) przeznaczenie terenu – obiekty, które jako 
jedyne są dopuszczone na danym terenie; 

8) przeznaczenie podstawowe terenu – czćść 
przeznaczenia terenu, która powinna do-
minować na danym terenie; 

9) przeznaczenie uzupełniające terenu – czćść 
przeznaczenia terenu, która uzupełnia lub 
wzbogaca przeznaczenie podstawowe do-
puszczone do lokalizacji na danym terenie 
pod warunkiem, że suma przeznaczeń uzu-
pełniających nie może przekraczać 40% 
powierzchni całkowitej działki; 

10) teren – czćść obszaru objćtego planem wy-
znaczona liniami rozgraniczającymi, ozna-
czona symbolem. 

2. Niezdefiniowane pojćcia należy rozumieć zgod-
nie z przepisami szczególnymi. 

§ 4 

1. Ustala sić nastćpujące kategorie przeznaczenia 
terenu: 

1) zabudowa zagrodowa i agroturystyka; 
2) lasy; 
3) łąki; 
4) uprawy polowe i sady; 
5) uprawy szklarniowe; 
6) wody powierzchniowe; 
7) drogi; 
8) ulice; 
9) place; 

10) drogi wewnętrzne; 
11) ciągi piesze; 
12) ciągi rowerowe; 
13) ciągi pieszo-rowerowe; 
14) obiekty do parkowania; 
15) stacje transformatorowe; 
16) stacje gazowe; 
17) urządzenia wodociągowe – należy przez 

to rozumieć pompownie wody, zbiorniki 
wody, hydrofornie, a także obiekty do nich 
podobne, nienależące do innej kategorii 
przeznaczenia terenu; 

18) urządzenia kanalizacyjne – należy przez 
to rozumieć przepompownie ścieków, 
zbiorniki ścieków, urządzenia podczyszcza-
jące ścieki, a także obiekty do nich podob-
ne, nienależące do innej kategorii przezna-
czenia terenu; 

19) urządzenia telekomunikacyjne – należy 
przez to rozumieć kontenery telekomunika-
cyjne, szafy kablowe, a także obiekty 
do nich podobne, nienależące do innej ka-
tegorii przeznaczenia terenu; 

20) drogi transportu rolnego; 
21) drogi dojazdowe do gruntów leśnych. 

2. Ustala sić nastćpujące grupy kategorii przezna-
czenia terenu: 
1) usługi uliczne − obejmującą nastćpujące ka-

tegorie przeznaczeń: 
a) handel detaliczny małopowierzchniowy, 
b) gastronomia; 

2) rolnictwo − obejmującą nastćpujące katego-
rie przeznaczeń: 
a) łąki, 
b) uprawy polowe i sady; 

3) infrastruktura drogowa – obejmującą nastć-
pujące kategorie przeznaczeń; 
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a) place, 
b) drogi wewnćtrzne, 
c) ciągi piesze, 
d) ciągi rowerowe, 
e) ciągi pieszo-rowerowe, 
f) obiekty do parkowania; 

4) urządzenia infrastruktury technicznej – 
obejmującą nastćpujące kategorie przezna-
czeń: 
a) stacje transformatorowe, 
b) stacje gazowe, 
c) urządzenia wodociągowe, 
d) urządzenia kanalizacyjne, 
e) urządzenia telekomunikacyjne. 

3. Na każdym terenie dopuszcza sić zieleń, małą 
architekturć i urządzenia budowlane towarzy-
szące kategoriom przeznaczenia dopuszczonym 
na tym terenie. 

R o z d z i a ł   2 

Ustalenia ogólne dla całego obszaru objętego 
planem 

§ 5 

Obowiązują nastćpujące ustalenia dotyczące 
ukształtowania zabudowy i zagospodarowania 
terenów: 
1) dla budynków mieszkalnych wznoszonych, 

a także przy nadbudowie budynków istnieją-
cych, obowiązują dachy strome o nachyleniu 
połaci od 350 do 500 i dachy płaskie, o nachyle-
niu połaci do 120, dopuszcza sić wprowadzenie 
w dachach świetlików, lukarn itp.; 

2) o ile ustalenia dla terenów nie stanowią inaczej 
dla budynków niemieszkalnych dopuszcza sić 
dachy strome o nachyleniu połaci od 350 do 500 
i dachy płaskie, o nachyleniu połaci do 120; 

3) w przypadku wznoszenia dachów stromych, 
o ile ustalenia dla terenów nie stanowią inaczej, 
obowiązuje pokrycie dachówką lub materiałem 
dachówkopodobnym; 

4) maksymalna wysokość budowli nie może prze-
kraczać 50 m; 

5) dopuszcza sić lokalizacjć wolno stojących gara-
ży indywidualnych oraz budynków gospodar-
czych i obiektów towarzyszących; 

6) liczba kondygnacji nadziemnych obiektów, 
o których mowa w pkt 5, nie może przekraczać 1; 

7) nie dopuszcza sić ogrodzeń o monolitycznych 
przćsłach wykonanych z betonowych elemen-
tów prefabrykowanych; 

8) ustala sić zakaz zabudowy w pasie szerokości 
12 m od granic lasów; 

9) ustala sić zakaz zabudowy w pasie szerokości 
4 m od brzegów cieków wodnych i rowów me-
lioracyjnych. 

§ 6 

1. Na terenach dróg wewnćtrznych oraz terenach 
przeznaczonych do realizacji lokalnych celów 
publicznych, dopuszcza sić lokalizacjć nośników 
reklamowych, obiektów małej architektury, 
a także tymczasowych obiektów usługowo-
handlowych zgodnie z ustaleniami dla terenów. 

2. Powierzchnia użytkowa tymczasowych obiek-
tów usługowo-handlowych, o których mowa 
w ust. 1, nie może być wićksza niż 25 m2, a ich 
wysokość nie może przekraczać 6 m. 

§ 7 

1. Obszar planu leży w zasićgu Głównego Zbiorni-
ka Wód Podziemnych GZWP nr 319 „Subzbior-
nik Prochowice – Środa Śląska” o projektowa-
nym statusie wysokiej ochrony. 

2. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 1RM, 2RM, 3RM, 4RM obowiązują 
standardy akustyczne, określone przepisami 
szczególnymi, jak dla zabudowy zagrodowej. 

§ 8 

Obowiązują nastćpujące ustalenia dotyczące zasad 
scalania i podziału nieruchomości: 
1) dopuszcza sić scalenia i podziały nieruchomości; 
2) powierzchnia nowo wydzielanej działki budow-

lanej dla zabudowy zagrodowej nie może być 
mniejsza niż 3000 m²; 

3) w przypadkach uzasadnionych wzglćdami tere-
nowymi dopuszcza sić zmniejszenie powierzch-
ni działek, o których mowa w pkt 2, o nie wićcej, 
niż 10%; 

4) obowiązuje zachowanie kąta położenia granicy 
działki do pasa drogowego w przedziale od 1350 
do 450; 

5) zalecany podział na działki, zgodnie z rysunkiem 
planu. 

§ 9 

1. Ustala sić strefć “OW” ochrony konserwator-
skiej, zgodnie z rysunkiem planu, w której za-
kres ochrony obejmuje znajdujące sić w niej 
zabytki archeologiczne. 

2. Na obszarze, o którym mowa w ust. 1, wszelkie 
inwestycje wymagają uzgodnienia w zakresie 
prac ziemnych z właściwym organem ochrony 
zabytków co do obowiązku prowadzenia nadzo-
ru archeologicznego i ratowniczych badań ar-
cheologicznych. 

3. W obrćbie stanowisk archeologicznych oraz 
w przypadku odkryć zabytków archeologicznych 
należy przeprowadzić ratownicze badania ar-
cheologiczne za pozwoleniem właściwych służb 
ochrony zabytków. 

4. Ustala sić strefć “W” ochrony konserwatorskiej, 
zgodnie z rysunkiem planu, w której obowiązuje 
zakaz działań inwestycyjnych niezwiązanych 
bezpośrednio z konserwacją i rewaloryzacją te-
renu i obiektów zabytkowych. 

5. Na całym obszarze objćtym opracowaniem 
planu obowiązuje wymóg powiadamiania przez 
Inwestora Wydziału Zabytków Archeologicz-
nych WUOZ we Wrocławiu o terminie rozpo-
czćcia i zakończenia prac ziemnych z  co naj-
mniej 7-dniowym wyprzedzeniem, celem zor-
ganizowania nadzoru archeologiczno-
konserwatorskiego. W przypadku wystąpienia 
zabytków i obiektów archeologicznych zostaną 
podjćte ratownicze badania wykopaliskowe, 
prowadzone przez uprawnionego archeologa, 
za pozwoleniem konserwatorskim. 

§ 10 

1. Ustala sić strefć ochrony sanitarnej cmentarza 
oznaczoną na rysunku planu. 

2. Dla strefy, o której mowa w ust. 1, obowiązuje 
zakaz lokalizacji zabudowań mieszkalnych, za-
kładów produkujących artykuły żywnościowe, 
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zakładów żywienia zbiorowego, a także zakła-
dów przechowujących artykuły żywności oraz 
studzien, źródeł i strumieni służących do czer-
pania wody do picia i potrzeb gospodarczych. 

3. Dopuszcza sić odstćpstwa od ustalenia zawar-
tego w ust. 2 pod warunkiem uzgodnienia 
z właściwym inspektorem sanitarnym. 

§ 11 

1. Dojazd do terenów dopuszcza sić z przyległych 
dróg dojazdowych, lokalnych, wewnćtrznych 
lub ciągów pieszo-jezdnych, o ile ustalenia dla 
terenów nie stanowią inaczej. 

2. Obowiązują nastćpujące ustalenia dotyczące 
parkowania pojazdów: 
1) co najmniej 1 miejsce parkingowe na miesz-

kanie w zabudowie wielorodzinnej; 
2) co najmniej 2 miejsca parkingowe na budy-

nek mieszkalny jednorodzinny; 
3) co najmniej 1 miejsce parkingowe na 40 m² 

powierzchni użytkowej dla usług; 
4) co najmniej 0,8 miejsca parkingowego na 1 

miejsce pracy dla budynków produkcyjnych. 
3. Miejsca postojowe, o których mowa w ust. 2, 

należy sytuować na działce lub działkach, 
na których usytuowany jest obiekt, któremu 
te miejsca towarzyszą. 

§ 12 

Obowiązują nastćpujące ustalenia w zakresie in-
frastruktury technicznej: 

1) dopuszcza sić infrastrukturć techniczną; 
2) zaopatrzenie w wodć dopuszcza sić z sieci 

wodociągowej; 
3) odprowadzenie ścieków komunalnych do-

puszcza sić siecią kanalizacji sanitarnej, z za-
strzeżeniem pkt 4; 

4) do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej do-
puszcza sić odprowadzenie ścieków 
do szczelnych zbiorników bezodpływowych; 

5) zakazuje sić odprowadzania wód opadowych 
i roztopowych do urządzeń melioracyjnych; 

6) wody opadowe i roztopowe odprowadzać na-
leży do ziemi na obszarze, do którego użyt-
kownik posiada tytuł prawny, lub do urządzeń 
kanalizacji deszczowej; 

7) zarurowanie rowów melioracyjnych, przekra-
czanie rowów ciągami komunikacyjnymi oraz 
sieciami infrastruktury technicznej dopuszcza 
sić pod warunkiem wcześniejszego uzyskania 
pozwolenia wodnoprawnego; 

8) dla otwartych cieków wodnych oraz rowów 
melioracyjnych ustala sić obowiązek pozo-
stawienia wolnego pasa terenu o szerokości 
co najmniej 4 m, wzdłuż górnej krawćdzi jed-
nej ze skarp brzegów cieków, umożliwiającego 
prowadzenie prac konserwacyjnych;  

9) dopuszcza sić zaopatrzenie w gaz z sieci ga-
zowej lub zbiorników indywidualnych; 

10) dopuszcza sić zaopatrzenie w ciepło z lokal-
nych źródeł ciepła; 

11) sieci elektroenergetyczne niskiego napićcia 
dopuszcza sić wyłącznie jako podziemne; 

12) sieci telekomunikacyjne dopuszcza sić wy-
łącznie jako podziemne; 

13) w zakresie gromadzenia i usuwania odpadów 
obowiązują zasady określone w przepisach 
szczególnych i aktach prawa miejscowego; 

14) ustala sić strefć ochronną gazociągów: 
a) podwyższonego, średniego ciśnienia relacji 

Środa Śląska − Ciechów o parametrach 
technicznych DN 150 i PN 1.6 MPa; 

b) wysokiego ciśnienia relacji Załćcze – Rad-
kowice – Zgorzelec o parametrach tech-
nicznych DN300 i PN 6.3 MPa; 

o szerokości 50 m, mierząc po 25 m po obu 
stronach gazociągu, licząc od jego osi; 

15) w strefie, o której mowa w pkt 14, pokazanej 
na rysunku planu, obowiązują nastćpujące 
ustalenia: 
a) zakaz lokalizacji zabudowy, 
b) zakaz sadzenia drzew i krzewów, 
c) zagospodarowanie zielenią niską w pasie 

4 m − po 2 m od osi gazociągu, z wyjątkiem 
terenów rolnych, 

d) dopuszcza sić lokalizacjć sieci podziemne-
go uzbrojenia technicznego po uzgodnie-
niu i na warunkach określonych przez za-
rządcć gazociągu, 

e) zakaz prowadzenia działalności mogącej 
zagrozić trwałości gazociągu podczas eks-
ploatacji; 

16) dopuszcza sić możliwość zmniejszenia stref, 
o których mowa w pkt 14, zgodnie z przepi-
sami szczególnymi. 

§ 13 

Nastćpujące tereny ustala sić jako obszary prze-
znaczone na cele publiczne: 1KDZ, 1KDL, 1KDD, 
2KDD, 3KDD, 4KDD, 1KDP, 2KDP, 1US. 

R o z d z i a ł   3 

Ustalenia szczegółowe 

§ 14 

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 1RM, 2RM, 3RM, 4RM ustala sić 
przeznaczenie: 
1) podstawowe: 

a) zabudowa zagrodowa i agroturystyka, 
b) uprawy szklarniowe; 

2) uzupełniające: 
a) wody powierzchniowe, 
b) infrastruktura drogowa, 
c) urządzenia infrastruktury technicznej. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowią-
zują nastćpujące ustalenia dotyczące ukształto-
wania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 
1) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległo-

ści 6 m, o ile na rysunku planu nie ustalono 
inaczej; 

2) obszar zabudowany nie może przekraczać 
60% powierzchni działki budowlanej; 

3) co najmniej 30% powierzchni działki budow-
lanej musi stanowić powierzchnia biologicz-
nie czynna, z wyłączeniem działek przezna-
czonych na infrastrukturć drogową i urzą-
dzenia infrastruktury technicznej; 

4) maksymalna wysokość budynków nie może 
przekraczać 12 m; 

5) liczba kondygnacji nadziemnych budynków 
nie może być wićksza niż 3. 
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§ 15 

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 1R, 2R, 3R, 4R, 5R, 6R, 7R, 8R, 9R, 
10R, 11R, 12R ustala sić przeznaczenie: 
1) podstawowe: rolnictwo; 
2) uzupełniające: 

a) wody powierzchniowe, 
b) drogi dojazdowe do gruntów rolnych, 
c) urządzenia infrastruktury technicznej. 

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, obowią-
zuje zakaz lokalizacji zabudowy, w tym również 
zabudowy związanej z produkcją rolną. 

§ 16 

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu sym-
bolami 1ZL, 2ZL, 3ZL, 4ZL, 5ZL, 6ZL, 7ZL, 8ZL usta-
la sić przeznaczenie: 
1) podstawowe: lasy; 
2) uzupełniające: 

a) wody powierzchniowe, 
b) drogi dojazdowe do gruntów leśnych, 
c) urządzenia infrastruktury technicznej. 

§ 17 

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu sym-
bolami 1WS, 2WS, 3WS, 4WS ustala sić jako prze-
znaczenie: 
1) wody powierzchniowe; 
2) przystanie. 

§ 18 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 1KDZ ustala sić przeznaczenie: 
1) podstawowe: droga publiczna, klasy zbiorczej; 
2) uzupełniające: 

a) urządzenia infrastruktury technicznej, 
b) usługi uliczne. 

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, obowią-
zują nastćpujące ustalenia dotyczące zagospo-
darowania terenu: 
1) szerokość w liniach rozgraniczających 

zmienna, zgodnie z rysunkiem planu; 
2) obowiązuje ścieżka pieszo-rowerowa o sze-

rokości 3 m. 

§ 19 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 1KDL ustala sić przeznaczenie: 
1) podstawowe: droga publiczna, klasy lokalnej; 
2) uzupełniające: 

a) urządzenia infrastruktury technicznej, 
b) usługi uliczne. 

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiązu-
ją nastćpujące ustalenia dotyczące zagospoda-
rowania terenu: 
1) szerokość w liniach rozgraniczających 

zmienna, zgodnie z rysunkiem planu; 
2) ścieżka rowerowa, zieleń przyuliczna w za-

leżności od lokalnych uwarunkowań. 

§ 20 

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu sym-
bolami 1KDD, 2KDD ustala sić przeznaczenie:  
1) podstawowe: droga publiczna klasy dojaz-

dowej; 
2) uzupełniające: 

a) urządzenia infrastruktury technicznej, 
b) usługi uliczne. 

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, obowią-
zują nastćpujące ustalenia dotyczące zagospo-
darowania terenu: 
1) szerokość w liniach rozgraniczających 

zmienna, zgodnie z rysunkiem planu; 
2) obowiązuje co najmniej jednostronny chodnik; 
3) ścieżka rowerowa, zieleń przyuliczna w za-

leżności od lokalnych uwarunkowań. 

§ 21 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 3KDD, 4KDD ustala sić przeznaczenie:  
1) podstawowe: droga publiczna klasy dojaz-

dowej; 
2) uzupełniające: 

a) urządzenia infrastruktury technicznej, 
b) usługi uliczne. 

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, obowią-
zują nastćpujące ustalenia dotyczące zagospo-
darowania terenu: 
1) szerokość w liniach rozgraniczających 

zmienna, zgodnie z rysunkiem planu; 
2) ścieżka rowerowa, zieleń przyuliczna w za-

leżności od lokalnych uwarunkowań. 

§ 22 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 1KDW ustala sić przeznaczenie: 
1) podstawowe: niepubliczna droga wewnćtrzna; 
2) uzupełniające: 

a) urządzenia infrastruktury technicznej, 
b) usługi uliczne. 

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiązu-
ją nastćpujące ustalenia dotyczące zagospoda-
rowania terenu: 
1) szerokość w liniach rozgraniczających 

zmienna, zgodnie z rysunkiem planu; 
2) obowiązuje co najmniej jednostronny chod-

nik od strony planowanej zabudowy; 
3) ścieżka rowerowa, zieleń przyuliczna w za-

leżności lokalnych uwarunkowań. 

R o z d z i a ł   4 

Ustalenia końcowe 

§ 23 

Zgodnie art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym określa sić stawkć 
procentową, służącą naliczaniu jednorazowej opła-
ty od wzrostu wartości nieruchomości, w wysoko-
ści 30%. 

§ 24 

Wykonanie uchwały powierza sić Burmistrzowi 
Środy Śląskiej. 

§ 25 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Wo-
jewództwa Dolnośląskiego.  
 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 

ZBIGNIEW SOZAŃSKI

  



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 134 – 15828 – Poz.  2739 

 

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej 
w Środzie Śląskiej nr XXXIII/289/09 z dnia 
30 czerwca 2009 r. 
 

 
  



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 134 – 15829 – Poz.  2739 

 

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej 
w Środzie Śląskiej nr XXXIII/289/09 z dnia 
30 czerwca 2009 r. 
 

 
  



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 134 – 15830 – Poz.  2739 

 

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej 
w Środzie Śląskiej nr XXXIII/289/09 z dnia 
30 czerwca 2009 r. 

 
 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar 
położony w obrębie wsi Ciechów, zawierający rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach  
                                                                       ich finansowania 
 

§ 1 

Sposób realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej:  
1) Zadania w zakresie realizacji dróg gminnych przewidzianych w planie prowadzić bćdzie gmina Środa 

Śląska. 
2) Zadania w zakresie infrastruktury technicznej prowadzić bćdą właściwe przedsićbiorstwa, w kompe-

tencji których leży rozwój sieci: 
a) wodociągowej, 
b) kanalizacji sanitarnej, 
c) energetycznej, 
d) gazowej, 
e) cieplnej, 
zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz na podstawie przepisów od-
rćbnych. Zadania w zakresie gospodarki odpadami realizowane bćdą zgodnie z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z planem gospodarki odpadami oraz na podstawie prze-
pisów odrćbnych. 

3) Inwestycje realizowane mogą być etapowo w zależności od wielkości środków przeznaczonych 
na inwestycje. 

§ 2 

Zgodnie z zasadami finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej określonych w planie, 
finansowanie inwestycji bćdzie sić odbywać poprzez: 
1) Wydatki z budżetu gminy. 
2) Współfinansowanie środkami zewnćtrznymi, poprzez budżet gminy – w ramach mićdzy innymi: 

a) dotacji unijnych, 
b) dotacji samorządu województwa, 
c) dotacji i pożyczek z funduszy celowych, 
d) kredytów i pożyczek bankowych, 
e) innych środków zewnćtrznych; 
f) udział inwestorów w finansowaniu w ramach porozumień o charakterze cywilno-prawnym lub 

w formie partnerstwa publiczno-prywatnego – „PPP”, a także właścicieli nieruchomości. 
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