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§ 2 

Wykonanie uchwały powierza sić Prezydentowi 
Miasta Jeleniej Góry. 

 

 

 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w ďycie po upływie 14 dni od 
ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Województwa   
Dolnoċląskiego. 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEJSKIEJ 

 
HUBERT PAPAJ 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH 
NR XXXIII/308/09 

z dnia 29 maja 2009 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
                          dla części działki nr 8 we wsi Baranowice 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samo-
rządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, 
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, 
poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, 
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172,  
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, 
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r.  
Nr 180, poz. 1111) oraz art. 3 ust. 1 ustawy z dnia ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r.  
Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225,  
poz. 1635, z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, 
Nr 220, poz. 1413) uchwala sić, co nastćpuje: 

 
 

R o z d z i a ł   1 

Ustalenia ogólne 

§ 1 

Uchwala sić miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego obejmujący teren połoďony we wsi 
Baranowice dla czćċci działki nr 8. 

§ 2 

1. Integralną czćċcią uchwały jest rysunek planu w 
skali 1:1000 stanowiący załącznik nr 1 do niniej-
szej uchwały. 

2. Załącznikami do niniejszej uchwały są: 
1) rozstrzygnićcie o sposobie rozpatrzenia 

uwag wniesionych do projektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego − 
załącznik nr 2, 

2) rozstrzygnićcie o sposobie realizacji zapisa-
nych w planie inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej, które naleďą do zadaĉ wła-
snych gminy, oraz o zasadach ich finanso-
wania zgodnie z przepisami o finansach pu-
blicznych − załącznik nr 3. 

§ 3 

Nastćpujące oznaczenia graficzne przedstawione 
na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami 
planu: 
1) granica opracowania; 
2) linie rozgraniczające tereny o róďnym przezna-

czeniu lub zasadach zagospodarowania; 
3) symbol okreċlający przeznaczenie terenów; 
4) nieprzekraczalne linie zabudowy. 

§ 4 

1. Nastćpujące okreċlenia stosowane w uchwale 
oznaczają: 
1) nieprzekraczalnej linii zabudowy – jest to li-

nia ograniczająca obszar, na którym dopusz-
cza sić wznoszenie budynków oraz okreċlo-
nych w ustaleniach planu rodzaj budowli na-
ziemnych, niebćdącymi liniami przesyłowy-
mi, sieciami uzbrojenia terenu oraz związa-
nymi z nimi urządzeniami; nastćpujące czć-
ċci budynków nie mogą pomniejszać odle-
głoċci liczonej od linii rozgraniczającej do 
nieprzekraczalnej linii zabudowy: 
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a) schody zewnćtrzne, wejċcia do budyn-
ków, pochylnie i rampy o wićcej niď  
1,30 m, 

b) okapy i gzymsy o wićcej niď 0,8 m,, 
c) balkony, galerie, tarasy i wykusze o wić-

cej niď 1,0 m. 
2) przeznaczenie podstawowe – jest to czćċć 

przeznaczenia terenu, która dominuje w da-
nym terenie lub obszarze w sposób okreċlo-
ny ustaleniami planu; 

3) przeznaczenie dopuszczalne – rodzaj prze-
znaczenia terenu inny niď podstawowy, który 
uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie pod-
stawowe w sposób okreċlony w ustaleniach 
planu i którego powierzchnia uďytkowa, za-
budowy lub czćċci terenu zajmuje w grani-
cach terenu i poszczególnych nieruchomoċci 
mniej niď odpowiednia powierzchnia zajmo-
wana przez przeznaczenie podstawowe, 

4) teren – obszar wyznaczony w rysunku planu 
liniami rozgraniczającymi oznaczony symbo-
lem. 

2. Pojćcia niezdefiniowane naleďy rozumieć zgod-
nie z obowiązującymi przepisami szczególnymi. 

R o z d z i a ł   2 

Ustalenia dla całego terenu 

§ 5 

W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowe-
go i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej usta-
la sić: 
1) Wszelkie zamierzenia inwestycyjne w zakresie 

robot ziemnych podlegają zgłoszeniu do Dolno-
ċląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabyt-
ków; 

2) W przypadku wystąpienia zabytków i obiektów 
archeologicznych wymagane jest podjćcie ra-
towniczych badaĉ wykopaliskowych za pozwo-
leniem Dolnoċląskiego Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków.  

§ 6 

W granicach obszaru objćtego planem nie wystć-
pują obszary wymagające okreċlenia granic tere-
nów  lub obiektów  podlegających ochronie, usta-
lonych na podstawie odrćbnych przepisów, w tym 
terenów górniczych, a takďe naraďonych na nie-
bezpieczeĉstwo powodzi oraz zagroďonych osu-
waniem sić mas ziemnych. 

§ 7 

Nie okreċla sić ogólnych sposobów i terminu tym-
czasowego zagospodarowania, urządzenia i uďyt-
kowania terenów. 

R o z d z i a ł   3 

Infrastruktura techniczna 

§ 8 

1. Ustala sić nastćpujące ogólne zasady uzbro-
jenia terenów w infrastrukturć techniczną: 
1) Sieci uzbrojenia technicznego terenu nale-

ďy prowadzić w obrćbie linii rozgraniczają-
cych dróg;  

2) Projektowany układ poszczególnych sieci 
uzbrojenia technicznego naleďy sytuować 
równolegle w stosunku do istniejących i 
planowanych linii rozgraniczających ulic; 

3) Odstćpstwa od zasady, o której mowa w 
pkt. 1, 2, dopuszcza sić wyłącznie wtedy, 
gdy nie ma technicznej moďliwoċci realiza-
cji tych ustaleĉ; 

4) Dopuszcza sić realizacjć urządzeĉ technicz-
nych uzbrojenia jako towarzyszących inwe-
stycjom na terenach własnych inwestorów, 
pod warunkiem nienaruszenia warunków 
zabudowy, o których mowa w rozdziale 4; 

5) Realizacja układu komunikacyjnego po-
winna obejmować kompleksową realizacjć 
uzbrojenia technicznego. 

2. W zakresie zaopatrzenia w wodć ustala sić: 
1) zaopatrzenie w wodć z  sieci wodociągo-

wej;  
2) zakaz lokalizacji indywidualnych ujćć wody 

pitnej. 
3. W zakresie odprowadzania ċcieków komunal-

nych ustala sić: 
1) odprowadzenie ċcieków komunalnych sys-

temem grawitacyjno-tłocznym; 
2) do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitar-

nej dopuszcza sić odprowadzenie ċcieków 
do zbiorników bezodpływowych lub zasto-
sowanie innych systemów odprowadzenia 
ċcieków, zgodnych z obowiązującymi prze-
pisami i normami oraz warunkami lokal-
nymi. 

4. W zakresie odprowadzania wód opadowych 
ustala sić: 
1) dopuszcza sić rozwiązania techniczne słu-

ďące zatrzymaniu wód opadowych na tere-
nie działki; 

2) objćcie systemami odprowadzającymi wo-
dy opadowe terenów zabudowanych 
i utwardzonych; 

3) utwardzenie i skanalizowanie terenów, na 
których moďe dojċć do zanieczyszczenia 
substancjami ropopochodnymi. 

5. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala sić: 
1) dopuszcza sić budowć rozdzielczej sieci 

gazowej na tereny wyznaczone w planie 
pod zabudowć; 

2) dopuszcza sić lokalizacje zbiorników na gaz 
płynny. 

6. W zakresie zaopatrzenia w energić elektryczną 
ustala sić: 
1) dostawć energii elektrycznej z istniejącej 

sieci elektroenergetycznej  niskiego napić-
cia; 

2) zakaz budowy elektroenergetycznych linii 
napowietrznych ċredniego i niskiego na-
pićcia.  

7. W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala sić: 
1) realizacjć lokalnych čródeł ciepła na paliwo 

gazowe, płynne oraz wykorzystanie energii 
elektrycznej i odnawialnych čródeł energii; 

2) stosowanie urządzeĉ grzewczych o wyso-
kiej sprawnoċci i niskim stopniu emisji za-
nieczyszczeĉ. 

8. W zakresie systemów melioracyjnych ustala 
sić w sytuacji uszkodzenia sieci drenarskiej, 
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przebudowć sieci na koszt i za staraniem in-
westora, w uzgodnieniu z zarządca sieci. 

9. W zakresie telekomunikacji ustala sić:  
1) dopuszcza sić budowć sieci telekomunika-

cyjnej; 
2) zakaz lokalizacji masztów telekomunikacyj-

nych. 
10. W zakresie gospodarki odpadami ustala sić 

działania zgodne z gminnym Programem Go-
spodarki Odpadami. 

R o z d z i a ł   4 

Ustalenia szczegółowe dla terenów w liniach  
rozgraniczających 

§ 9 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem MN ustala sić przeznaczenie: 
1) podstawowe – zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna wolno stojąca lub w zabudo-
wie bličniaczej; 

2) uzupełniające: 
a) dojazdy, parkingi,  
b) sieci infrastruktury technicznej oraz zwią-

zane z nimi urządzenia,  
c) usługi nieuciąďliwe z zakresu handlu, ob-

sługi ludnoċci i przedsićbiorstw, usług tu-
rystycznych, gastronomii oraz opieki 
zdrowotnej z wyjątkiem szpitali. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust.1, obowiązują 
nastćpujące ustalenia: 
1) W zakresie parametrów i wskačników kształ-

towania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu, w tym linii zabudowy, gabarytów 
obiektów i wskačników intensywnoċci zabu-
dowy ustala sić: 
a) nieprzekraczalną linie zabudowy okreċla 

sić w odległoċci 6 m od linii rozgranicza-
jącej drogć oznaczona symbolem  KDD, 

b) wysokoċć zabudowy − maksymalnie dwie 
kondygnacje, w tym poddasze, 

c) wysokoċć budynków mierzona od natu-
ralnego poziomu terenu do najwyďszego 
do najwyďszego punktu dachu nie moďe 
przekraczać 10 m, 

d) dopuszczalne formy dachów: wielospa-
dowe o nachyleniu połaci od 35 do 45°,  

e) budynki gospodarcze lub garaďe wolno 
stojące mogą być wyłącznie parterowe 
i winny mieć formć dachu odpowiadającą 
formie budynków mieszkalnych, 

f) okreċla sić maksymalną powierzchnić za-
budowy działki na 40%, 

g) wymóg przeznaczenia i zagospodarowa-
nia terenów niezabudowanych i nie-
utwardzonych na tereny zieleni (minimal-
ny wskačnik − 60% powierzchni terenu),  

h) w przypadku wprowadzania usług jako 
uzupełniającego przeznaczenia terenu za-

budowy mieszkaniowej, powierzchnia 
uďytkowa tych usług nie moďe przekra-
czać 30% powierzchni uďytkowej budyn-
ku, 

i) w przypadku lokalizacji usług naleďy za-
pewnić odpowiednie zaplecze parkingo-
we na terenie własnym (minimalny 
wskačnik – 1 miejsce parkingowe na 
30 m2 p.u. usług). 

2) W zakresie szczegółowych zasad podziału 
nieruchomoċci: 
a) w celu realizacji zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej wolno stojącej zakazuje 
sić podziału terenu MN,  

b) w celu realizacji zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej w zabudowie bličniaczej  
okreċla sić minimalną powierzchnić nowo 
wydzielanej działki – 500 m2,  

c) szerokoċci frontu działki nie mogą być 
mniejsze niď 20 m, 

d) kąt połoďenia granic działek w stosunku 
do pasa drogi ustala sić na  60o−90o. 

§ 10 

1 Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolem KDD, ustala sić przeznaczenie – te-
ren drogi dojazdowej publicznej. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1: w liniach 
rozgraniczających drogi naleďy w miarć moďli-
woċci prowadzić wszelkie sieci infrastruktury 
technicznej. 

R o z d z i a ł   5 

Przepisy końcowe 

§ 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: 
1) dla terenów oznaczonych na rysunku planu 

symbolami MN w wysokoċci 10%;  
2) dla pozostałych terenów  w wysokoċci 1%. 

§ 12 

Wykonanie uchwały powierza sić Burmistrzowi 
Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie. 

§ 13 

Uchwała wchodzi w ďycie po upływie 30 dni od 
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Wo-
jewództwa Dolnoċląskiego i podlega publikacji na 
stronie internetowej Urzćdu Miasta i Gminy Kąty 
Wrocławskie. 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEJSKIEJ 

 
ADAM KLIMCZAK 
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Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej 
w Katach Wrocławskich nr XXXIII/308/09 
z dnia 29 maja 2009 r. 
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Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej 
w Katach Wrocławskich nr XXXIII/308/09 
z dnia 29 maja 2009 r. 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE W SPRAWIE UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU 

planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Baranowice dla czćċci działki nr 8 
 
Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717, z póčniejszymi zmianami) nie uwzglćdnia sić uwagi Pani Oksany Biliĉ-
skiej wniesionej do projektu planu podczas wyłoďenia do publicznego wglądu w dniach od 2 marca 2009 
r. do 23 marca 2009 r. 

 
 
 
 
Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej 
w Katach Wrocławskich nr XXXIII/308/09 
z dnia 29 maja 2009 r. 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE W SPRAWIE SPOSOBU REALIZACJI ZAPISANYCH 

 
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla czćċci działki nr 8 we wsi Baranowice,  

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które naleďą do zadaĉ własnych gminy, oraz zasad ich 
finansowania 

 
1. W związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowani przestrzennego dla czćċci działki  

nr 8 we wsi Baranowice  inwestycjami stanowiącymi zadania własne gminy bćdzie droga publiczna 
o łącznej długoċci ok. 43 m. 

2. Ustala sić, ďe čródłem finansowania inwestycji, o których mowa w pkt 1, bćdą: 
− ċrodki własne gminy, 
− ċrodki pozyskane z funduszy Unii Europejskiej oraz innych funduszy, 
− kredyty bankowe, 
− emisja obligacji komunalnych. 

3. Ustala sić moďliwoċć wykorzystania innych čródeł finansowania niewymienionych w pkt 2, w tym 
równieď finansowania inwestycji ze čródeł prywatnych. 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ 
NR XLVI/236/09 

z dnia 30 czerwca 2009 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr IV/17/07 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz 
z dnia 26 stycznia 2007 roku w sprawie określenia zasad gospodarki  
 nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Lubomierz 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 litera „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 
roku o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 roku Dz. U. Nr 142, poz. 1591,  
z póčn. zm.) oraz art. 67 ust. 1a, art. 68 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia  
21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomoċciami (t.j. z 2004 roku 
Dz. U. Nr 261, poz. 2603, z póčn. zm.) Rada Miejska Gminy Lubomierz 
uchwala, co nastćpuje: 


