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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA 
NR XLIV/271/09 

z dnia 29 czerwca 2009 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego obszaru położonego w obrębie Zachód w Dzierżoniowie,
 przy granicy miasta z Nowizną 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o sa-
morządzie gminnym (t.j. Dz. U. z dnia 2001 roku Nr 142, poz. 1591 
z późniejszymi zmianami), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 
roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 
poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz w związku z uchwałą 
nr XXXI/191/08 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 6 października 
2008 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie Za-
chód w Dzierżoniowie, przy granicy miasta z Nowizną i po stwierdzeniu 
zgodnoņci z ustaleniami okreņlonymi w „Studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego Miasta Dzierżoniów”, uchwa-
la się, co następuje: 

 
 

R o z d z i a ł   I 

Przepisy ogólne 

§ 1 

Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego obszaru położonego w obrębie 
Zachód w Dzierżoniowie, przy granicy miasta 
z Nowizną o łącznej powierzchni ok. 25 ha, wg 
granic wyznaczonych w rysunku planu. 

§ 2 

Celem ustaleń zawartych w planie jest: 
1) ochrona interesów publicznych w zakresie 

szczegółowych wymogów korzystania ze ņro-
dowiska, 

2) umożliwienie realizacji inwestycji na terenach 
niezainwestowanych, zapewnienie ładu prze-
strzennego przy lokalizacji nowych inwestycji, 
uwzględnienie w procesie zagospodarowania 
przestrzennego wymagań zrównoważonego 
rozwoju. 

§ 3 

1. Ustaleniami planu objęto wyznaczone na ry-
sunku planu liniami rozgraniczającymi tereny 
o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach 
zagospodarowania i oznaczone symbolami: 
− P – tereny zabudowy przemysłowej, składów 

i magazynów, 
− KDZ – tereny dróg kategorii zbiorczej. 

2. Przedmiotowe tereny mogą być w całoņci prze-
znaczone na cele zgodne z przeznaczeniem lub 
częņciowo także na cele przeznaczenia dopusz-
czalnego, na zasadach ustalonych w dalszej 
częņci uchwały. 

§ 4 

Integralne częņci uchwały stanowią: 
1) ustalenia niniejszej uchwały stanowiące częņć 

tekstową, zawarte w rozdziałach: 

a) Przepisy ogólne – rozdział I 
b) Przepisy szczegółowe – rozdział II 
c) Przepisy końcowe – rozdział III 

2) rysunek planu w skali 1:2000 − stanowiący za-
łącznik nr 1 do niniejszej uchwały.  

§ 5 

Załącznikami do uchwały są ponadto: 
1) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji 

z zakresu infrastruktury technicznej, które nale-
żą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich 
finansowania, zgodnie z przepisami o finansach 
publicznych, stanowiące załącznik nr 2 do ni-
niejszej uchwały, 

2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 
do projektu planu, stanowiące załącznik nr 3 do 
niniejszej uchwały. 

§ 6 

Oznaczenia graficzne będące obowiązującymi 
ustaleniami planu: 
1) linie rozgraniczające tereny o różnym rodzaju 

przeznaczenia, 
2) oznaczenia przeznaczenia terenów, 
3) nieprzekraczalne linie zabudowy, 
4) planowana linia elektroenergetycznych najwyż-

szego napięcia 400 kV wraz ze strefą technolo-
giczną. 

§ 7 

Pozostałe oznaczenia graficzne niebędące ustale-
niami planu mają charakter informacyjny. 

§ 8 

Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o: 
1) planie – należy przez to rozumieć ustalenia 

planu, o którym mowa w § 1 uchwały, o ile 
z treņci przepisu nie wynika inaczej, 

2) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą 
uchwałę Rady Miejskiej Dzierżoniowa, o ile 
z treņci przepisu nie wynika inaczej, 
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3) przepisach szczególnych i odrębnych – należy 
przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z ak-
tami wykonawczymi oraz ograniczenia w dys-
ponowaniu terenem, wynikające z prawo-
mocnych decyzji administracyjnych, 

4) rysunku planu – należy przez to rozumieć ry-
sunek planu sporządzony na mapie sytuacyj-
no-wysokoņciowej w skali 1:2000, 

5) terenie – należy przez to rozumieć obszar 
o okreņlonym rodzaju przeznaczenia, wyzna-
czony liniami rozgraniczającymi przy czym za 
linie rozgraniczające uznaje się także granice 
opracowania planu miejscowego,  

6) przeznaczeniu podstawowym – należy przez 
to rozumieć takie przeznaczenie, które powin-
no przeważać na przedmiotowym obszarze, 

7) przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez 
to rozumieć przeznaczenie inne niż podsta-
wowe, które uzupełniają, wzbogacają przezna-
czenie podstawowe, 

8) powierzchni zabudowy – należy przez to ro-
zumieć prócz powierzchni zabudowanej obiek-
tami kubaturowymi także utwardzone na-
wierzchnie służące wewnętrznym parkingom, 
ciągom pieszym innym urządzeniom funkcjo-
nalnie związanym z przeznaczeniem obszaru, 

9) wewnętrznej komunikacji ogólnodostępnej – 
należy przez to rozumieć inne niż publiczne 
drogi obsługujące poszczególne podmioty, 
położone poza ogrodzeniami ich zakładów, 

10) przemyśle – należy przez to rozumieć zakłady 
produkcyjne i drobnej wytwórczoņci, rzemio-
sło, składy i magazyny, bazy i zaplecza bu-
downictwa i transportu drogowego itp.  

R o z d z i a ł   II 

Przepisy szczegółowe 

§ 9 

Przeznaczenie terenów 

1. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku 
planu symbolem P1, przeznaczone na cele za-
budowy przemysłowej, składów i magazynów – 
jako funkcji podstawowej. Na wymienionych te-
renach dopuszcza się: 
1) zieleń urządzoną z obiektami małej architek-

tury, 
2) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej, 

służące podstawowej funkcji terenu a także 
terenów przyległych, 

3) drogi wewnętrzne służące obsłudze po-
szczególnych nieruchomoņci, 

4) zabudowę usługową o charakterze komer-
cyjnym, związaną wyłącznie i bezpoņrednio z 
obsługą wyznaczonych na rysunku planu 
kompleksów zabudowy przemysłowej, 

5) zabudowę usługową przeznaczoną na usługi 
ogólnodostępne niekolidujące z funkcją pod-
stawową. 

2. Wyznacza się tereny dróg oznaczonych na ry-
sunku planu symbolem KDZ − kategorii zbior-
czej. 

§ 10 

Zasady ochrony i kształtowania ładu  
przestrzennego 

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolem P1: 

1) dopuszcza się wydzielanie dróg wewnętrz-
nych obsługujących poszczególne nieru-
chomoņci,  

2) nakazuje się: 
a) projektowaną zabudowę kształtować we-

dług wyznaczonych linii zabudowy, w 
przypadku nieokreņlenia linii zabudowy 
należy stosować nieprzekraczalne linie 
zabudowy w odległoņciach wynikających 
z przepisów odrębnych i szczególnych 
z uwzględnieniem linii zabudowy ukształ-
towanych na działkach sąsiednich, jeņli 
odpowiadają one obowiązującym przepi-
som, 

b) nieprzekraczalne linie zabudowy: 
− 5 m od linii rozgraniczających dróg 

i ulic, 
− 20 m od granicy, z przyległymi do te-

renu objętego opracowaniem, tere-
nami kolejowymi (północno-wschod-
nia granica opracowania).  

2. Nakazy, dopuszczenia oraz ograniczenia w użyt-
kowaniu terenów służące ochronie i kształto-
waniu ładu przestrzennego okreņla rozdział II – 
przepisy szczegółowe. 

3. Dla terenów P1 w oznaczonym na rysunku pla-
nu pasie technologicznym wzdłuż linii najwyż-
szych napięć obowiązują dodatkowo ustalenia 
zawarte w § 18 ust. 4. 

§ 11 

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego 

Dla terenów przeznaczonych na cele inwestycyjne 
(oznaczonych symbolem P1) ustala się: 
1) zezwala się na lokalizację podmiotów mogą-

cych znacząco oddziaływać na ņrodowisko pod 
warunkiem spełnienia wszystkich wymagań 
wynikających ze stosownych decyzji ņrodowi-
skowych, jednakże z wyłączeniem podmiotów, 
których działalnoņć polega na zbieraniu, uniesz-
kodliwianiu, odzysku i składowaniu odpadów 
i substancji niebezpiecznych, 

2) dopuszcza się stosowanie asfaltów i mas bitu-
micznych w celu utwardzenia nawierzchni wy-
łącznie dróg wewnętrznych oraz zjazdów z dróg 
publicznych. Dla celów utwardzenia miejsc po-
stojowych, ciągów pieszych oraz powierzchni 
ekspozycyjnych należy stosować elementy 
drobnowymiarowe, 

3) nakaz podczyszczania – przed odprowadzeniem 
do odbiornika – wód deszczowych lub roztopo-
wych z dróg, parkingów oraz terenów składo-
wych, 

4) do celów grzewczych i technologicznych należy 
stosować centralne lub indywidualne, wysoko-
sprawne – w zakresie emisji zanieczyszczeń – 
systemy, z wykorzystaniem atestowanych urzą-
dzeń grzewczych. 

§ 12 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  
i zabytków oraz dóbr kultury 

1. Ze względu na istniejące uwarunkowania tere-
nowe, na obszarze objętym planem brak jest 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnoņląskiego Nr 137 – 16176 – Poz.  2781 

 

podstaw do okreņlania szczególnych zasad 
ochrony zabytków.  

2. Wszystkie odkryte w trakcie robót ziemnych 
ruchomoņci, dobra kultury i nawarstwienia hi-
storyczne podlegają ochronie z mocy prawa, 
każdorazowo po stwierdzeniu takiego faktu na-
leży powiadomić służby nadzoru archeologicz-
nego. 

§ 13 

Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych 

1. Dla każdego podmiotu nakłada się obowiązek 
wykonania parkingu ogólnodostępnego, poza 
linią ogrodzenia zakładu, usytuowanego bezpo-
ņrednio przy zjeździe z drogi publicznej lub we-
wnętrznej ogólnodostępnej − o liczbie stano-
wisk dla samochodów osobowych i ciężaro-
wych dostosowanej do specyfiki podmiotu. 

2. Strefę zjazdu na nieruchomoņć należy kształto-
wać w sposób, który umożliwi swobodny wjazd 
przy jednoczesnym ograniczeniu zajmowania 
pasa ruchu drogi publicznej lub wewnętrznej 
ogólnodostępnej. 

3. Dopuszcza się stosowanie ogrodzeń ażurowych 
o wysokoņci nie wyższej niż 1,70 m; dopuszcza 
się ogrodzenia w formie żywopłotów; zakazuje 
się natomiast stosowania ogrodzeń z betono-
wych elementów prefabrykowanych od strony 
ogólnodostępnej komunikacji publicznej i we-
wnętrznej. 

4. Zakazuje się umieszczania od strony terenów 
publicznych na elewacjach budynków tablic re-
klamowych nie związanych bezpoņrednio 
z przeznaczeniem obiektu lub jego częņci. 

§ 14 

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu 

1. Na terenach oznaczonych w planie symbolem 
P1 dopuszcza się lokalizację obiektów o nastę-
pujących parametrach: 
1) wysokoņć – maksymalnie 5 kondygnacji na-

ziemnych, przy czym wysokoņć liczona od 
poziomu istniejącego terenu w strefie wej-
ņciowej do poziomu okapu dachu maksy-
malnie 20,0 m, w przypadku dachów o spad-
ku poniżej 15% lub 25 m w odniesieniu do 
wysokoņci całkowitej. Dopuszcza się stoso-
wanie wyższych dominant architektonicz-
nych, także instalacji wynikających z techno-
logii, 

2) wysokoņć posadowienia posadzki parteru, li-
czona w strefie wejņciowej do budynku win-
na wynosić nie więcej niż 0,90 m powyżej 
istniejącego terenu, 

3) dopuszcza się dachy płaskie, 
4) budynki należy lokalizować zgodnie z nie-

przekraczalnymi liniami zabudowy okreņlo-
nymi na rysunku planu oraz zgodnie z prze-
pisami odrębnymi i szczególnymi, 

5) powierzchnia zabudowana na wydzielonych 
działkach, razem z nawierzchniami utwar-
dzonymi i parkingami oraz podjazdami nie 
może zajmować więcej niż 80% powierzchni 

działki brutto, co najmniej 20% działki należy 
zagospodarować jako teren biologicznie 
czynny, 

6) zabudowa usługowa jako funkcja uzupełnia-
jąca nie może przekroczyć 25% powierzchni 
poszczególnych terenów, 

7) wyposażenie w zorganizowaną wielopiętro-
wą zieleń towarzyszącą terenu objętego pla-
nem, pełniącą rolę także zieleni izolacyjnej, 
przy czym w sąsiedztwie linii kolejowej na 
zasadach wynikających z przepisów odręb-
nych i szczególnych, 

8) dla projektowanej zabudowy dopuszcza się 
dostępne technologie wznoszenia budyn-
ków, strefy wejņciowe obiektów administra-
cyjno-socjalnych wymagają szczególnych 
rozwiązań architektonicznych z zastosowa-
niem materiałów i rozwiązań wysokiej jako-
ņci, 

9) należy zapewnić miejsca parkingowe na każ-
dej z działek, zgodnie ze wskaźnikiem min. 1 
miejsce/3 zatrudnionych + min. 2 miejsca 
dodatkowe. 

2. Dla terenów komunikacji kołowej publicznej 
(KDZ) ustala się realizację urządzeń wynikają-
cych realizacji skrzyżowania dróg, dopuszcza się 
poszerzenie linii rozgraniczających wynikające 
z niezbędnych parametrów technicznych projek-
towanego skrzyżowania. 

3. Dla terenów wewnętrznej komunikacji kołowej 
ogólnodostępnej należy przyjąć następujące pa-
rametry: 
1) szerokoņć w liniach rozgraniczających min 

10,0 m, 
2) w szczególnych przypadkach dopuszcza się 

wykonanie zjazdów pieszo-jezdnych o szero-
koņci minimum 6,0 m z zielenią towarzyszą-
cą, warunek ten dotyczy wyłącznie odcinków 
dróg nie dłuższych niż 30,0 m, 

3) nakazuje się drogi wewnętrzne wyposażyć w 
place manewrowe do zawracania, zatoki 
i rozszerzenia, uwzględniając wielkoņci wy-
nikające z przepisów odrębnych oraz potrzeb 
podmiotów przez nie obsługiwanych. 

§ 15 

Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegających ochronie, ustalonych  

na podstawie przepisów odrębnych 

1. Obszar objęty niniejszym planem nie podlega 
ochronie na podstawie przepisów odrębnych, w 
tym w zakresie terenów górniczych, terenów 
narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz 
zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych. 

2.  W celu ochrony istniejącego gazociągu DN 300 
na terenie P1 prowadzenie ogrodzenia oraz za-
gospodarowania terenu w strefie jego przebie-
gu wymaga uzyskania stosownego uzgodnienia 
operatora sieci. 

3. Wszelka działalnoņć inwestycyjna oraz zmiany 
w zagospodarowaniu terenu w strefie technicz-
nej istniejącej i projektowanej linii elektroener-
getycznych najwyższych napięć wymagają 
uzgodnienia z ich administratorem. 
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§ 16 

Szczególne zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości objętych planem 

1. Powierzchnia terenów lub działek dla projekto-
wanych podmiotów i urządzeń infrastruktury 
technicznej powinna być dostosowana do zało-
żonego programu użytkowego (z uwzględnie-
niem powierzchni dla obiektów i urządzeń to-
warzyszących – w tym parkingów) z zachowa-
niem wymogów okreņlających maksymalną 
powierzchnię zabudowy oraz biologicznie czyn-
ną okreņlonych w § 14 ust. 1 pkt 5 i 6. 

2. Okreņla się minimalną powierzchnię nowo wy-
dzielanych działek budowlanych na 2000 m2, 
dopuszcza się różnicę w wielkoņci działki ±5%. 
Warunek ten nie dotyczy urządzeń z zakresu in-
frastruktury technicznej, dla których należy sto-
sować zapisy ust. 1. 

3. Podstawowy kąt położenia granic działek w 
stosunku do pasa drogowego dróg dojazdo-
wych publicznych oraz wewnętrznych ogólno-
dostępnych winien wynosić – 900, z tolerancją  
± 50. 

4. Każda z wydzielonych na cele inwestycyjne 
działek musi posiadać wielkoņć i cechy geome-
tryczne oraz dostęp do dróg publicznych i infra-
struktury technicznej spełniające wymogi dla 
realizacji obiektów budowlanych, wynikające 
z odrębnych przepisów i aktów prawa miejsco-
wego. 

5. Dopuszcza się podział nieruchomoņci, w przy-
padku:  
1) zapewnienia każdej z wydzielonych działek 

dostępu do drogi publicznej na zasadach za-
pisanych w planie, także poprzez wydzielenie 
dróg wewnętrznych ogólnodostępnych, 

2) zapewnienia wielkoņci umożliwiającej zago-
spodarowanie i użytkowanie zgodne z prze-
znaczeniem w planie, 

3) warunek dostępnoņci nie dotyczy wyodręb-
nianych obszarów zieleni. 

6. Na terenach P1 podziały nieruchomoņci dla 
celów inwestycyjnych wymagają uprzedniego 
opracowania koncepcji funkcjonalno-prze-
strzennej w zakresie terenu wyznaczonego li-
niami rozgraniczającymi z uwzględnieniem nie-
zbędnych dróg wewnętrznych ogólnodostęp-
nych. 

7. Dopuszcza się realizację jednej inwestycji na 
więcej niż jednej działce gruntu. Powyższe nie 
dotyczy przypadku sytuowania obiektu kubatu-
rowego na więcej niż 1 działce − w celu speł-
nienia wymagań wynikających z przepisów od-
rębnych należy w tym przypadku, przed wystą-
pieniem o pozwolenie na budowę dokonać sca-
lenia nieruchomoņci. 

§ 17 

Szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym  

zakazy zabudowy 

1. Na wydzielonych działkach, w pasie pomiędzy 
wyznaczoną linią zabudowy, a granicą frontową 
działki zakazuje się wznoszenia jakiejkolwiek za-

budowy kubaturowej, dopuszcza się realizację 
urządzeń infrastruktury technicznej oraz obiek-
tów wartowniczych. 

2. Strefy frontowe działek należy wyposażyć w 
zieleń zorganizowaną, ozdobną o wysokich wa-
lorach estetycznych. 

3. Należy zachować strefę ograniczonego użytko-
wania od kolei zgodnie z przepisami odrębnymi 
i szczególnymi. 

4. W strefach technicznych okreņlonych w § 18 
ust. 4 pkt 6 dla linii elektroenergetycznych naj-
wyższych napięć obowiązuje ograniczenie użyt-
kowania zgodnie z przepisami szczególnymi 
oraz uregulowaniami zawartymi na gruncie ko-
deksu cywilnego. 

5. Dostęp komunikacyjny do terenów oznaczo-
nych na rysunku planu symbolem P1 wyłącznie 
z ul. Brzegowej oraz planowanego skrzyżowania 
oznaczonego symbolem KDZ z dopuszczeniem 
realizacji komunikacji wewnętrznej i zjazdów 
grupowych.  

§ 18 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy  
systemów infrastruktury technicznej 

1. Zaopatrzenie w wodę wyłącznie z sieci gminnej 
istniejącej oraz rozbudowywanej dla potrzeb 
nowych inwestycji na zasadach okreņlonych 
przez jej zarządcę. 

2. Odprowadzenie ņcieków sanitarnych do zbior-
czej sieci komunalnej, prowadzącej ņcieki na 
oczyszczalnię, na warunkach ustalonych przez 
zarządcę sieci. 

3. Odprowadzanie wód opadowych: 
1) warunki dla rozbudowy bądź przebudowy 

kanalizacji deszczowej okreņli zarządca sieci, 
2) wody opadowe odprowadzane z utwardzo-

nych powierzchni dróg i palców należy przed 
odprowadzeniem do sieci poddać oczysz-
czeniu z substancji ropopochodnych. 

4. Wyposażenie terenów w energię elektryczną 
i media telekomunikacyjne: 
1) budowa, rozbudowa i modernizacja na wa-

runkach ustalonych przez właņciciela sieci, 
2) zakazuje się prowadzenia linii napowietrz-

nych ņredniego i niskiego napięcia, warunek 
ten nie dotyczy istniejącej i planowanej linii 
EE najwyższych napięć, 

3) od istniejących linii ņredniego napięcia usta-
la się strefę techniczną szerokoņci 5 m od osi 
sieci, 

4) ustalenia pkt 3 tracą moc w przypadku ska-
blowania sieci, 

5) dla obszaru objętego planem ustala się: 
a) budowę planowanej elektroenergetycznej 

linii dwutorowej 400 kV lub linii wieloto-
rowej, wielonapięciowej, po nowej trasie 
wskazanej w rysunku planu, 

b) możliwoņć eksploatacji i modernizacji 
elektroenergetycznych linii przesyłowych: 
istniejącej 220 kV i przewidywanej 400 kV, 

c) możliwoņć likwidacji istniejącej linii elek-
troenergetycznej 220 kV; 

6) wzdłuż wymienionych w pkt 5 linii należy 
uwzględniać pasy technologiczne z ograni-
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czeniami w użytkowaniu terenu o szerokoņci 
po 30 m od osi linii w obu kierunkach, 

7) dla terenów znajdujących się w pasie tech-
nologicznym obowiązują następujące usta-
lenia: 
a) nie należy lokalizować budynków prze-

znaczonych na stały pobyt ludzi, w indy-
widualnych przypadkach odstępstwa od 
tej zasady może udzielić właņciciel linii, 
na warunkach przez siebie ustalonych, 

b) warunki lokalizacji wszelkich obiektów na-
leży uzgadniać z właņcicielem sieci, 

c) nie należy sadzić roņlinnoņci wysokiej pod 
linią i w odległoņci 16,5 m od osi linii ist-
niejącej; dla linii 400 kV odległoņć ta zo-
stanie ustalona na etapie projektowania, 

d) lokalizacja budowli zawierających mate-
riały niebezpieczne pożarowo, stacji paliw 
i stref zagrożonych wybuchem oraz kon-
strukcji wysokich w bezpoņrednim są-
siedztwie pasów technologicznych wy-
maga uzgodnienia z właņcicielem linii, 

8) dopuszcza się lokalizację telekomunikacyj-
nych urządzeń przekaźnikowych – w tym tak-
że konstrukcji wieżowych oraz przy wykorzy-
staniu elementów wysokich (np. kominy) 
wraz z kontenerowym urządzeniem stacji ba-
zowej, na terenie objętym niniejszym pla-
nem przy spełnieniu następujących warun-
ków: 
a) realizacja dróg dojazdowych i niezbęd-

nych sieci infrastruktury technicznej sta-
raniem i na koszt inwestora, 

b) odległoņć od budynków mieszkalnych lub 
terenów, na których zgodnie ze studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania gminy, mogą takie powstać – min. 
300 m; 

5. Ogrzewanie oraz zaopatrzenie w ciepłą wodę 
użytkową: 
1) do celów grzewczych i technologicznych 

oraz uzyskania ciepłej wody użytkowej nale-
ży stosować wyłącznie źródła ekologiczne 
oraz wysokosprawne urządzenia atestowa-
ne, 

2) dopuszcza się lokalizację kontenerowych 
stacji redukcyjno-pomiarowych gazu na te-
renie objętym niniejszym planem. 

6. Gospodarka odpadami: 
1) odpady komunalne należy gromadzić i pod-

dawać segregacji w miejscach do tego prze-
znaczonych, w sposób zapewniających 

ochronę ņrodowiska wg systemu przyjętego 
na terenie gminy Dzierżoniów, 

2) sposób postępowania z odpadami innymi 
niż komunalne wymaga każdorazowo 
uzgodnienia z organami właņciwymi na pod-
stawie przepisów szczególnych. 

7. Dla istniejącego na terenie P1 gazociągu przesy-
łowego podwyższonego ņredniego ciņnienia DN 
300 ustala się strefy ochronne, wyłączone z za-
budowy kubaturowej o szerokoņci 7,5 m w każ-
dą stronę licząc od osi gazociągu. 

8. Prowadzenie sieci przesyłowych przez tereny 
będące we władaniu osób fizycznych i praw-
nych wymaga uregulowań przez zarządców 
tychże sieci na gruncie kodeksu cywilnego. 

9. Wszystkie sieci infrastruktury technicznej istnie-
jące na terenach przeznaczonych do zainwe-
stowania bądź przekształcenia mogą podlegać 
przebudowie po uzgodnieniu i na warunkach 
okreņlonych przez operatorów tychże sieci. 

§ 19 

Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzenia i użytkowania terenów 

Nie okreņla się przeznaczenia tymczasowego. Do 
czasu realizacji inwestycji obszar pozostaje w do-
tychczasowym rolniczym użytkowaniu. 

§ 20 

Stawki procentowe, na podstawie których ustala 
się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 

Dla obszaru objętego opracowaniem planu miej-
scowego i przeznaczonego na cele zainwestowa-
nia, ustala się stawkę w wysokoņci 0%. 

R o z d z i a ł   III 

Przepisy końcowe 

§ 21 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Dzierżoniowa. 

§ 22 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnoņląskiego. 
 

WICEPRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEJSKIEJ 

 
MIROSŁAW PIORUN 
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Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej 
Dzierżoniowa nr XLIV/271/09 z dnia 
29 czerwca 2009 r. 
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Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej 
Dzierżoniowa nr XLIV/271/09 z dnia 
29 czerwca 2009 r. 

 
 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury  
technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie  

z przepisami o finansach publicznych 
 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmia-
nami), rozstrzyga się, co następuje: 
 
Z ustaleń zawartych w uchwale w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
oraz z przeprowadzonej analizy i wykonanej prognozy skutków finansowych uchwalenia planu wynika, 
iż jego przyjęcie oraz realizacja zapisanych w nim zadań z zakresu infrastruktury technicznej nie pociąga 
za sobą wydatków z budżetu gminy.  
 
 
 

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej 
Dzierżoniowa nr XLIV/271/09 z dnia 
29 czerwca 2009 r. 

 
 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu  
zagospodarowania przestrzennego 

 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) rozstrzyga się, co następuje: 
 
W związku z brakiem uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wyłożo-
nego do publicznego wglądu wraz z prognozą skutków wpływu ustaleń planu na ņrodowisko, nie roz-
strzyga się o sposobie ich rozpatrzenia.  
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W JELCZU-LASKOWICACH 
NR XXXIX/269/2009 

z dnia 31 lipca 2009 roku 

w sprawie zmiany uchwały nr X/74/2007 Rady Miejskiej w Jelczu- 
-Laskowicach z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie udzielania przedsię-
biorstwom pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji 
lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją,
 w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) 
w związku z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 
i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, ze zm.) Rada 
Miejska w Jelczu-Laskowicach uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr X/74/2007 Rady Miejskiej w Jelczu-
Laskowicach z dnia 29 czerwca 2007 r. dodaje się 
§ 4A o następującej treņci: 
1. Zwalnia się od podatku od nieruchomoņci bu-

dynki i budowle będące w posiadaniu przedsię-

biorstw i wykorzystywane do prowadzonej dzia-
łalnoņci gospodarczej przed zgłoszeniem reali-
zacji nowej inwestycji, jeżeli w wyniku realizacji 
nowej inwestycji nastąpi przyrost netto etatów 
w całym przedsiębiorstwie. 

2. Zwolnienie od podatku dla ww. nieruchomoņci 
jest udzielane na okres i w wysokoņci okreņlo-


