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UCHWAŁA NR XXXI/234/09 
 RADY GMINY ŚWIĘTA KATARZYNA 

 z dnia 10 listopada 2009 r. 
 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wydzielonego obszaru 
Siechnice w rejonie ulic: Opolskiej, Ciepłowniczej i Osiedlowej 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
Nr 142 z 2001 r., poz. 1591, ze zmianami), art. 3 i 20 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80  
z 2003 r., poz. 717, ze zmianami), w związku 
z uchwałą Rady Gminy Święta Katarzyna  
nr XLVII/362/06 z dnia 26 października 2006 r.  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
wydzielonego obszaru Siechnice w rejonie ulic: 
Opolskiej, Ciepłowniczej i Osiedlowej oraz po 
stwierdzeniu zgodności ze „Studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania przestrzenne-
go gminy Święta Katarzyna” przyjętym przez Radę 
Gminy Święta Katarzyna uchwałą nr XLIV/230/97  
z dnia 16 grudnia 1997 r. Rada Gminy Święta Kata-
rzyna uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego wydzielonego obszaru 
Siechnice w rejonie ulic: Opolskiej, Ciepłowniczej  
i Osiedlowej, zwany dalej planem. 

2. Integralną częścią planu jest rysunek planu 
w skali 1: 1000 stanowiący załącznik nr 1 do 
uchwały. 

3. Załącznikami do niniejszej uchwały są: 
1) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 

wniesionych do projektu planu stanowiące za-
łącznik nr 2 do uchwały, 

2) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych 
w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które należą do zadań własnych 
gminy oraz o zasadach ich finansowania, zgod-
nie z przepisami o finansach publicznych, sta-
nowiące załącznik nr 3 do uchwały. 

Rozdział  I 

§ 2. 1. Plan obejmuje obszar położony w gra-
nicach administracyjnych miasta Siechnice między 
ulicami: Opolską, Ciepłowniczą i Osiedlową. 

2. Granicę obszaru objętego planem określo-
no na rysunku planu w skali 1: 1 000, stanowiącym 
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 3. 1. Obowiązującymi ustaleniami planu są 
następujące oznaczenia graficzne rysunku planu: 
1) granice obszaru objętego planem, 
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przezna-

czeniu (funkcjach) lub różnych zasadach zago-
spodarowania, wraz z oznaczeniami określają-
cymi podstawowe przeznaczenie terenów, 

3) nieprzekraczalne linie zabudowy, 
4) strefy zieleni izolacyjnej w ramach funkcji pod-

stawowej. 

2. Pozostałe oznaczenia graficzne rysunku 
planu nie stanowią obowiązujących ustaleń planu, 
mają znaczenie informacyjne. 

3. Zmiana nazw własnych i oznaczeń nume-
rycznych, oznaczonych w niniejszej uchwale kur-
sywą, nie powoduje dezaktualizacji ustaleń planu. 

§ 4. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 
1. Terenie – należy przez to rozumieć obszar wy-

znaczony na rysunku planu liniami rozgranicza-
jącymi, oznaczony symbolem określającym 
przeznaczenie podstawowe. 

2. Przepisach odrębnych – należy przez to rozu-
mieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonaw-
czymi, normy branżowe oraz ograniczenia  
w dysponowaniu terenami wynikające z pra-
womocnych decyzji administracyjnych. 

3. Przeznaczeniu podstawowym lub funkcji pod-
stawowej – należy przez to rozumieć takie prze-
znaczenie lub funkcję, która przeważa na danym 
terenie wydzielonym liniami rozgraniczającymi. 

4. Przeznaczeniu dopuszczalnym lub funkcji do-
puszczalnej – należy przez to rozumieć rodzaje 
przeznaczenia lub funkcję inną niż podstawowa, 
która uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie lub 
funkcję podstawową, jednocześnie nie kolidując 
z nią lub nie wykluczając możliwości zagospo-
darowania terenu w sposób określony przezna-
czeniem podstawowym. 

5. Liniach rozgraniczających – należy przez to ro-
zumieć linie rozdzielające tereny o różnym prze-
znaczeniu (funkcji) lub różnych zasadach zago-
spodarowania.  

6. Nieprzekraczalnych liniach zabudowy – należy 
przez to rozumieć linie wyznaczające dopusz-
czalne zbliżenie ściany frontowej obiektu kuba-
turowego do wskazanej linii rozgraniczającej 
danego terenu, regulacji tej nie podlegają wy-
kusze, zadaszenia wejściowe, rampy i podesty, 
tarasy bez podpiwniczenia, schody i okapy oraz 
podziemne urządzenia infrastruktury technicz-
nej, zieleń urządzona oraz parkingi; na terenach 
dla których nie zostały określone linie zabudo-
wy należy stosować ogólne zasady lokalizacji 
obiektów określone w przepisach odrębnych. 

7. Infrastrukturze technicznej – należy przez to 
rozumieć ogół podziemnych i nadziemnych 
urządzeń liniowych i kubaturowych służących 
zaopatrzeniu w wodę, odprowadzeniu ścieków  
i wód opadowych, zaopatrzeniu w energię elek-
tryczną, gaz i ciepło, telekomunikacji. 

8. Zagospodarowaniu tymczasowym – należy 
przez to rozumieć sposoby zagospodarowania 
terenu do czasu realizacji przeznaczenia lub 
funkcji podstawowej lub dopuszczalnej, okre-
ślonej w planie. 
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9. Urządzeniach towarzyszących – należy przez to 
rozumieć obiekty technicznego wyposażenia, 
dojazdy i dojścia, parkingi i garaże, budynki go-
spodarcze, wiaty i zadaszenia, małą architektu-
rę, oczka wodne o charakterze rekreacyjnym lub 
ozdobnym oraz inne urządzenia pełniące słu-
żebną rolę wobec funkcji określonych w prze-
znaczeniu podstawowym lub dopuszczalnym. 

Rozdział  II 

Ustalenia ogólne 

§ 5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. 

1. Ochronie konserwatorskiej podlegają po-
tencjalne zabytki archeologiczne. 

2. Ustala się następujące warunki ochrony 
konserwatorskiej: 
1) ustala się wymóg przeprowadzenia ratowni-

czych badań archeologicznych i wykopalisko-
wych, 

2) przed uzyskaniem pozwolenia na budowę na 
zamierzenia inwestycyjne wymagające prac 
ziemnych należy uzyskać zezwolenie właściwe-
go organu służby ochrony zabytków na prowa-
dzenie ratowniczych badań archeologicznych 
i wykopaliskowych, 

3) inwestor zobowiązany jest do pisemnego po-
wiadomienia właściwego organu służby ochro-
ny zabytków o terminie rozpoczęcia i zakończe-
nia prac ziemnych, z co najmniej 7 dniowym 
wyprzedzeniem, 

4) ratownicze badania archeologiczne finansuje 
inwestor, 

5) bez powiadomienia właściwego organu służby 
ochrony zabytków dopuszcza się jedynie pro-
wadzenie prac porządkowych, niewnikających 
wgłąb gruntu oraz prac rolniczych. 

§ 6. Szczególne warunki zagospodarowania 
terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu. 

Napowietrzne linie elektroenergetyczne: 
1. W oznaczonej na rysunku planu strefie 

ograniczeń zabudowy i zagospodarowania terenu 
(ochronnej) linii elektroenergetycznej, w odległości 
do 5 m od osi napowietrznej linii elektroenerge-
tycznej średniego napięcia ustala się zakaz lokali-
zacji obiektów z pomieszczeniami przeznaczonymi 
na stały pobyt ludzi, lokalizacja innych wymaga 
uzgodnienia z zarządcą sieci. 

2. W przypadku likwidacji, przełożeniu lub 
skablowaniu napowietrznej linii elektroenerge-
tycznej średniego napięcia SN 20 kV dopuszcza się 
możliwość zagospodarowania terenu położonego 
w zasięgu strefy ograniczeń zabudowy i zagospo-
darowania terenu (ochronnej) oznaczonej na ry-
sunku planu, zgodnie z przeznaczeniem podsta-
wowym terenu. 

§ 7. Granice i sposoby zagospodarowania te-
renów lub obiektów podlegających ochronie. 

1. Ze względu na położenie terenu objętego 
planem w obszarze Głównego Zbiornika Wód Pod-
ziemnych nr 320 „Pradolina rzeki Odry” ustala się: 
1) zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ście-

ków do wód podziemnych, gruntów oraz wód 
otwartych (rowów), 

2) zakaz składowania i utylizacji surowców wtór-
nych, odpadów komunalnych i niebezpiecznych 
oraz substancji promieniotwórczych. 

2. W granicach obszaru objętego planem na-
leży uwzględnić zakazy i ograniczenia ustanowione 
w decyzji nr RLS gw I 053/17/74 z dn. 31 marca 
1974 r. wydanej przez Wydział Rolnictwa, Leśnic-
twa i Skupu Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu 
ustanawiającej strefy ochronne ujęć i źródeł wody 
pitnej dla miasta Wrocławia. Z chwilą ustanowie-
nia w trybie obowiązujących przepisów prawnych 
nowych warunków zagospodarowania przedmio-
towych terenów należy stosować wymagania 
wprowadzone nowymi przepisami. 

3. W granicach obszaru objętego planem nie 
występują tereny górnicze, narażone na niebezpie-
czeństwo powodzi oraz zagrożone osuwaniem się 
mas ziemnych. 

§ 8. Zasady modernizacji, rozbudowy i budo-
wy systemów komunikacji i infrastruktury tech-
nicznej 

1. Komunikacja: 
1) włączenia komunikacyjne terenów do przylega-

jących dróg publicznych są dopuszczalne wy-
łącznie na warunkach i za zgodą zarządcy drogi, 

2) ustala się zakaz bezpośrednich włączeń komu-
nikacyjnych z drogi krajowej nr 94 (KDG 2/2), 

3) zagospodarowanie terenów w rejonie skrzyżo-
wań dróg, a w szczególności ogrodzenia i nasa-
dzenia zieleni nie mogą powodować ogranicze-
nia widoczności i pogarszać parametrów trójką-
tów widoczności wyznaczanych zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami szczególnymi, 

4) ustala się obowiązek zapewnienia w granicach 
poszczególnych terenów odpowiedniej liczby 
miejsc postojowych, lecz nie mniej niż: 
a) 1,2 stanowiska postojowego na 1 mieszkanie 

w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej  
i mieszkaniowo-usługowej (tereny MW, 
M/U), 

b) 35 stanowisk dla klientów na 1000 m2 po-
wierzchni użytkowej usług ogólnodostęp-
nych (nie dotyczy powierzchni magazyno-
wych w ramach funkcji), 

5) przyjmuje się dla samochodów osobowych 
wskaźnik powierzchni parkingowej brutto  
(w tym miejsce postojowe, droga dojazdowa, 
zieleń) wynoszący minimum 20,0 m2/1 stanowi-
sko, 

6) w zależności od charakteru działalności w pro-
jekcie zagospodarowania terenu należy przewi-
dzieć odpowiednią liczbę miejsc dla pojazdów 
ciężarowych oraz niezbędny plac manewrowy, 

7) warunki dotyczące zapewnienia minimalnej 
liczby miejsc postojowych dotyczącej mieszkań 
uznaje się za spełnione, jeżeli w bezpośrednim 
sąsiedztwie obiektów w liniach rozgraniczają-
cych ulic publicznych lub w odległości nie więk-
szej niż 300 m od terenów zlokalizowanych zo-
stanie nie więcej niż 50% wymaganej liczby 
miejsc postojowych. 

2. Infrastruktura techniczna – zasady ogólne: 
1) sieci infrastruktury technicznej należy prowa-

dzić w liniach rozgraniczających dróg i ulic po 
uzgodnieniu i za zgodą zarządcy drogi oraz na 
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warunkach określonych w przepisach odręb-
nych, wyłącznie jako sieci podziemne, 

2) dopuszcza się możliwość realizacji urządzeń 
infrastruktury technicznej jako towarzyszących 
inwestycjom na terenach własnych inwestorów. 

3. Zaopatrzenie w wodę odbiorców – z miej-
skiej lub zakładowej sieci wodociągowej, przyłą-
czami wodociągowymi wpiętymi do rozdzielczej 
sieci wodociągowej, na warunkach uzgodnionych 
z zarządcą sieci. 

4. Kanalizacja sanitarna: 
1) odprowadzenie ścieków bytowych systemem 

kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni ścieków, 
2) odprowadzenie ścieków bytowych z poszcze-

gólnych budynków przyłączami kanalizacji sani-
tarnej wpiętymi do sieci kanalizacji sanitarnej, 
zgodnie z przepisami odrębnymi, 

3) ustala się zakaz stosowania bezodpływowych 
zbiorników na nieczystości płynne (szamb) oraz 
przydomowych oczyszczalni ścieków z drena-
żem rozsączającym. 

5. Kanalizacja deszczowa: 
1) odprowadzenie wód opadowych z dróg (na-

wierzchni utwardzonych) kanalizacją deszczo-
wą, 

2) odprowadzenie wód opadowych z połaci dacho-
wych i nawierzchni utwardzonych w granicach 
poszczególnych działek powierzchniowo,  
z zastosowaniem studni chłonnych na terenie 
własnym inwestora lub do kanalizacji deszczowej, 

3) tereny, na których może dojść do zanieczysz-
czenia substancjami ropopochodnymi lub che-
micznymi należy utwardzić i skanalizować, za-
nieczyszczenia winny być zneutralizowane na 
terenie inwestora przed ich odprowadzeniem 
do kanalizacji deszczowej. 

6. Elektroenergetyka: 
1) zasilanie odbiorców elektroenergetyczną ka-

blową (podziemną) siecią niskiego i średniego 
napięcia, 

2) zasilanie nowo projektowanych stacji transfor-
matorowych z elektroenergetycznych linii śred-
niego napięcia, 

3) Istniejące napowietrzne linie elektroenergetycz-
ne o napięciu do 20 kV w razie przebudowy lub 
modernizacji powinny być realizowane jako sieć 
podziemna (kablowa). 

7. Zaopatrzenie w gaz: 
1) dostawa gazu z rozdzielczej sieci gazowej, przy-

łączanie obiektów na zasadach określonych  
w Prawie Energetycznym, 

2) rozdzielczą sieć gazową należy prowadzić  
w liniach rozgraniczających dróg (w chodni-
kach, poboczach i pasach zieleni) zgodnie  
z przepisami szczególnymi, 

3) dopuszcza się stosowanie indywidualnych 
zbiorników zaopatrzenia w gaz płynny, lokaliza-
cja zbiorników i związanych z nimi instalacji 
zgodnie z wymogami przepisów szczególnych. 

8. Zaopatrzenie w ciepło:  
1) Zaopatrzenie ze zbiorczego systemu zaopatrze-

nia w ciepło – podziemnym systemem ciepłow-
niczym, 

2) Ciepłociągi należy prowadzić pod ziemią w li-
niach rozgraniczających ulic lub na terenach 
inwestorów, 

3) Dopuszcza się zaopatrzenie z indywidualnych 
źródeł zaopatrzenia w ciepło – należy stosować 
paliwa proekologiczne, niskoemisyjne (energia 
elektryczna, olej opałowy, gaz przewodowy lub 
płynny itp.) niepowodujące ponadnormatyw-
nego zanieczyszczenia powietrza. 

9. Telekomunikacja: 
1) kablową siecią telekomunikacyjną, podłączenia 

nowych abonentów z lokalnej sieci rozdzielczej, 
2) ustala się zakaz lokalizacji masztów i stacji ba-

zowych telefonii komórkowej. 
10. Usuwanie odpadów komunalnych: 

Obowiązują zasady usuwania i utylizacji odpadów 
określone w przepisach odrębnych i gminnych. 

11. Melioracje: 
1) Ustala się obowiązek uzgodnienia prac kolidu-

jących z urządzeniami melioracyjnymi z ich za-
rządcą. 

2) W przypadku naruszenia i uszkodzenia sieci 
drenarskiej należy natychmiast powiadomić za-
rządcę sieci oraz dokonać naprawy układu dre-
nażowego pod nadzorem specjalisty ds. melio-
racji. 

§ 9. Tymczasowe sposoby zagospodarowa-
nia, urządzania i użytkowania terenów 
Nie ustala się szczególnych wymagań w zakresie 
sposobu i terminu tymczasowego użytkowania 
terenów. 

Rozdział  III 

Ustalenia szczegółowe 

§ 10. 01 – 05 MW – tereny zabudowy miesz-
kaniowej wielorodzinnej 

1. Przeznaczenie podstawowe: 
Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna  

z urządzeniami towarzyszącymi. 
2. Przeznaczenie dopuszczalne: 

1) usługi o charakterze obsługi ludności, np. han-
del detaliczny, gastronomia, rozrywka, kultura 
itp. – usługi lokalizowane w pomieszczeniach 
zlokalizowanych w parterze budynku, 

2) usługi o charakterze obsługi finansowo-prawnej 
(biura rachunkowe, kancelarie itp.), usług pro-
jektowych, pojedynczych gabinetów lekarskich 
– usługi lokalizowane w budynku, w miarę po-
trzeb na poszczególnych kondygnacjach. 

3) urządzenia infrastruktury technicznej. 
3. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-

strzennego: 
1) w budynkach mieszkalnych należy stosować 

dachy o spadkach nie mniejszych niż 200 (nie 
dotyczy lukarn, wykuszów, zadaszeń wejść do 
budynku itp.), 

2) dla terenu oznaczonego symbolem 01MW wy-
sokość zabudowy nie może przekroczyć 12,5 m, 

3) dla terenów oznaczonych symbolami 02-05MW 
wysokość zabudowy nie może przekroczyć 15 m. 

4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego: 
1) ustala się jako dopuszczalne poziomy hałasu 

wartości określone w obowiązujących przepi-
sach odrębnych odpowiednio jak dla zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkiwania 
zbiorowego, 
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2) ustala się zakaz prowadzenia działalności zali-
czonej zgodnie z przepisami szczególnymi do 
mogącej znacząco zawsze lub potencjalnie od-
działywać na środowisko, prowadzenia działal-
ności handlu komisowego pojazdami mecha-
nicznymi, usług naprawczych pojazdów me-
chanicznych (w tym blacharstwa, lakiernictwa 
usług wulkanizacyjnych), trwałego składowania 
surowców i materiałów masowych oraz lokali-
zowania obiektów i urządzeń związanych ze 
składowaniem, gospodarczym wykorzystaniem 
i utylizacją odpadów i surowców wtórnych oraz 
usług związanych z przetwarzaniem drewna 
oraz tworzyw sztucznych,  

3) na terenie 01 MW ustala się zakaz likwidacji 
istniejącej zieleni wysokiej w pasie o szerokości 
8 m od skarpy rowu melioracyjnego, o którym 
mowa w § 17,  

4) ustala się w zakaz zmiany ukształtowania po-
wierzchni terenu przez jego podniesienie wyżej 
niż o 0,5 m powyżej istniejącego poziomu tere-
nu przyległego do drogi publicznej (z wyjątkiem 
drogi krajowej nr 94) obsługującej działkę. 

5. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabyt-
ków oraz dóbr kultury współczesnej: 
Obowiązują ustalenia § 5. 

6. Parametry i wskaźniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu: 
1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy 

zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu w na-
stępujących odległościach (linie zabudowy nie 
dotyczą urządzeń infrastruktury technicznej np. 
stacji transformatorowych), 
a) 10 m od linii rozgraniczających dróg zbior-

czych KDZ 1/2, 
b) 8 – 10 m od linii rozgraniczających dróg lo-

kalnych KDL 1/2, 
c) 6 – 10 m od linii rozgraniczających dróg do-

jazdowych KDD 1/2, 
d) 4 – 9 m od linii rozgraniczających ciągów 

pieszo-jezdnych KDX, 
e) 6 m od linii rozgraniczających ciągów pie-

szych KDP, 
2) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 

(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i do-
jazdy, parkingi) maksymalnie do 70% po-
wierzchni działki budowlanej, pozostałą część 
działki należy zagospodarować zielenią urzą-
dzoną (zieleń wysoka i niską, urządzenia spor-
towo-rekreacyjne w zieleni), 

3) ustala się zakaz realizacji trwałych ogrodzeń od 
strony ulic i terenów publicznych, dopuszcza się 
nasadzenia żywopłotu wzdłuż granic, nasadze-
nia nie mogą powodować ograniczenia widocz-
ności i pogarszać parametrów trójkątów wi-
doczności wyznaczanych zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami szczególnymi, 

4) ustala się obowiązek zagospodarowania zielenią 
urządzoną w oznaczonej na rysunku planu strefie 
zieleni izolacyjnej w ramach funkcji podstawowej; 
zieleń ta winna, w co najmniej 30% powierzchni, 
zawierać nasadzenia wysokich drzew. 

7. Szczegółowe zasady i warunki scalania  
i podziału nieruchomości: 
1) dopuszcza się wydzielanie działek niezbędnych 

dla lokalizacji urządzeń infrastruktury technicz-
nej (np. stacji transformatorowych), 

2) wydzielane w wyniku podziałów wewnętrzne 
niepubliczne dojazdy i dojścia do zabudowy 
winny spełniać warunki określone w obowiązu-
jących przepisach szczególnych, w tym w prze-
pisach w zakresie bezpieczeństwa przeciwpoża-
rowego. 

§ 11. 01 – 06 M/U – zabudowa mieszkaniowo-
usługowa  

1. Przeznaczenie podstawowe: 
1) zabudowa mieszkaniowa (jednorodzinna lub 

wielorodzinna) z usługami, z urządzeniami to-
warzyszącymi, 

2) zabudowa usługowa, z urządzeniami towarzy-
szącymi, 

3) mieszkalnictwo zbiorowe (motele, hotele itp.). 
2. Przeznaczenie dopuszczalne: 

1) nieuciążliwa działalność produkcyjna, 
2) hurtownie i magazyny, 
3) urządzenia infrastruktury technicznej. 

3. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 
1) dopuszcza się stosowanie dachów stromych  

i płaskich, 
2) na terenie 01 M/U wysokość budynków miesz-

kalnych i mieszkalno-usługowych nie może 
przekroczyć 12,5 m od poziomu terenu do kale-
nicy lub najwyższego elementu konstrukcyjne-
go budynku, 

3) na terenach 02-06 M/U wysokość budynków 
mieszkalnych i mieszkalno-usługowych nie mo-
że przekroczyć 15 m od poziomu terenu do ka-
lenicy lub najwyższego elementu konstrukcyj-
nego budynku, 

4) wysokość budynków usługowych nie może 
przekroczyć 12 m od poziomu terenu do kaleni-
cy lub najwyższego elementu konstrukcyjnego 
budynku, 

5) dopuszcza się stosowanie subdominant stano-
wiących odpowiednik dodatkowej kondygnacji, 
zajmujących powierzchnie nie większą niż 20% 
powierzchni zabudowy budynku dla funkcji za-
budowy mieszkaniowej i/lub usługowej. 

4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego: 
1) ustala się jako dopuszczalne poziomy hałasu 

wartości określone w obowiązujących przepi-
sach odrębnych odpowiednio jak dla zabudowy 
mieszkaniowo-usługowej, 

2) ustala się zakaz prowadzenia działalności zali-
czonej zgodnie z przepisami szczególnymi do 
mogącej znacząco zawsze lub potencjalnie od-
działywać na środowisko, zakaz prowadzenia 
działalności handlu komisowego pojazdami 
mechanicznymi, usług naprawczych pojazdów 
mechanicznych (w tym blacharstwa, lakiernic-
twa usług wulkanizacyjnych), trwałego składo-
wania surowców i materiałów masowych oraz 
lokalizowania obiektów i urządzeń związanych 
ze składowaniem, gospodarczym wykorzysta-
niem i utylizacją odpadów i surowców wtór-
nych oraz usług związanych z przetwarzaniem 
drewna oraz tworzyw sztucznych z wyłączeniem 
terenu oznaczonego symbolem 06 M/U, 

3) dla terenu oznaczonego symbolem 06 M/U 
obiekty związane z działalnością zaliczoną 
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zgodnie z przepisami szczególnymi do mogącej 
znacząco zawsze lub potencjalnie oddziaływać 
na środowisko można lokalizować w odległości 
nie mniejszej niż 25 m od granicy z terenem 
oznaczonym symbolem 04MW.   

5. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabyt-
ków oraz dóbr kultury współczesnej: 

Obowiązują ustalenia § 5. 
6. Parametry i wskaźniki kształtowania zabu-

dowy oraz zagospodarowania terenu: 
1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy 

zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu w na-
stępujących odległościach (linie zabudowy nie 
dotyczą urządzeń infrastruktury technicznej,  
np. stacji transformatorowych), 
a) od linii rozgraniczającej drogi krajowej  

nr 94 (KDG 2/2): 
– budynki mieszkalne i oraz części miesz-

kalne budynków mieszkalno-usługowych 
– 25 m, 

– budynki usługowe – 10 m. 
b) 10 m od linii rozgraniczających dróg zbior-

czych KDZ 1/2, 
c) 10 m od linii rozgraniczających dróg lokal-

nych KDL 1/2, 
d) 6 – 10 m od linii rozgraniczających dróg do-

jazdowych KDD 1/2, 
e) 4 m od linii rozgraniczających terenu KS. 

2) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę  
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i dojaz-
dy, parkingi) maksymalnie do 70% powierzchni 
działki budowlanej, pozostałą część działki należy 
zagospodarować zielenią urządzoną, 

3) zaleca się wprowadzenie nasadzeń w formie 
szpaleru drzew w oznaczonej na rysunku planu 
strefie, 

4) obsługa komunikacyjna terenu 05 M/U wyłączni 
z dróg KDZ1/2 i KDD1/2. 

7. Szczegółowe zasady i warunki scalania  
i podziału nieruchomości: 
1) dopuszcza się wydzielanie działek niezbędnych 

dla lokalizacji urządzeń infrastruktury technicz-
nej (np. stacji transformatorowych), 

2) wydzielane w wyniku podziałów wewnętrzne 
niepubliczne dojazdy i dojścia do zabudowy 
winny spełniać warunki określone w obowiązu-
jących przepisach szczególnych, w tym w prze-
pisach w zakresie bezpieczeństwa przeciwpoża-
rowego. 

§ 12. 01 – 03 U – tereny zabudowy usługowej 
1. Przeznaczenie podstawowe: 
Zabudowa usługowa z urządzeniami towarzy-

szącymi. 
2. Przeznaczenie dopuszczalne: 

1) zabudowa mieszkaniowa jako funkcja towarzy-
sząca funkcji usługowej, 

2) mieszkalnictwo zbiorowe (motele, hotele, bursy 
itp.), 

3) działalność produkcyjna, 
4) hurtownie i magazyny, 
5) urządzenia infrastruktury technicznej. 

3. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 
1) dopuszcza się stosowanie dachów stromych  

i płaskich, 

2) wysokość zabudowy nie może przekroczyć  
12 m. 

4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego: 
1) ustala się zakaz trwałego składowania surow-

ców i materiałów masowych mogących prowa-
dzić do wzrostu zapylenia powietrza oraz lokali-
zowania obiektów i urządzeń związanych ze 
składowaniem, gospodarczym wykorzystaniem 
i utylizacją odpadów i surowców wtórnych,  

2) ustala się w zakaz zmiany ukształtowania po-
wierzchni terenu przez jego podniesienie wyżej 
niż o 0,5 m powyżej istniejącego poziomu tere-
nu przyległego do drogi publicznej (z wyjątkiem 
drogi krajowej nr 94) obsługującej działkę. 

5. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabyt-
ków oraz dóbr kultury współczesnej: 

Obowiązują ustalenia § 5. 
6. Parametry i wskaźniki kształtowania zabu-

dowy oraz zagospodarowania terenu: 
1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy 

zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu w na-
stępujących odległościach: 
a) od linii rozgraniczającej drogi krajowej  

nr 94 (KDG 2/2): 
– budynki mieszkalne i oraz części miesz-

kalne budynków mieszkalno-usługowych 
– 25 m, 

– budynki usługowe – 10 m. 
b) 10 m od linii rozgraniczających dróg zbior-

czych KDZ 1/2, 
c) 10 m od linii rozgraniczających dróg lokal-

nych KDL 1/2, 
d) 6 – 10 m od linii rozgraniczających dróg do-

jazdowych KDD 1/2, 
2) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę  

(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i do-
jazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 70% 
powierzchni działki budowlanej, pozostałą część 
działki należy zagospodarować zielenią urzą-
dzoną, 

3) ogrodzenia posesji od strony ulic i terenów 
publicznych należy wykonywać jako ażurowe 
(min. 60% prześwitów), dopuszcza się stosowa-
nie podmurówki o wysokości nieprzekraczającej 
60 cm licząc od poziomu terenu, wysokość 
ogrodzeń (dotyczy przęseł i elementów pozio-
mych, z wyłączeniem słupków nośnych) może 
wynosić od 1,5 do 2,2 m; ustala się zakaz reali-
zacji ogrodzeń pełnych lub z przęseł wykona-
nych w całości z prefabrykatów betonowych, 

4) zaleca się wprowadzenie nasadzeń w formie 
szpaleru drzew w oznaczonej na rysunku planu 
strefie, 

5) obsługa komunikacyjna terenów 01 U, 02 U  
i 3 U wyłącznie z dróg KDZ1/2 i KDD1/2. 

7. Szczegółowe zasady i warunki scalania  
i podziału nieruchomości: 
1) dopuszcza się zmianę istniejących podziałów 

geodezyjnych z zastrzeżeniem zachowania mi-
nimalnej powierzchni samodzielnych działek 
przeznaczonych pod zabudowę nie mniejszej 
niż 2000 m2, 

2) dopuszcza się wydzielanie działek niezbędnych 
dla lokalizacji urządzeń infrastruktury technicz-
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nej (np. stacji transformatorowych) o po-
wierzchniach mniejszych niż określone w pkt 1, 

3) wydzielane w wyniku podziałów wewnętrzne 
niepubliczne dojazdy i dojścia do zabudowy 
winny spełniać warunki określone w obowiązu-
jących przepisach szczególnych, w tym w prze-
pisach w zakresie bezpieczeństwa przeciwpoża-
rowego. 

§ 13. UO – teren usług oświaty 
1. Przeznaczenie podstawowe: 

Usługi oświaty z urządzeniami towarzyszącymi. 
2. Przeznaczenie dopuszczalne: 

1) usługi publiczne, sport i rekreacja, 
2) zieleń urządzona, 
3) urządzenia infrastruktury technicznej. 

3. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 
1) nie ustala się szczególnych wymagań w zakre-

sie geometrii i rodzaju pokrycia dachu, 
2) wysokość zabudowy nie może przekroczyć 12 m 

od poziomu terenu. 
4. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabyt-

ków oraz dóbr kultury współczesnej: 
Obowiązują ustalenia § 5. 

5. Parametry i wskaźniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu: 
1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy od 

linii rozgraniczających ul. Jarzębinowej  
(KDL 1/2) w odległości 6 m od linii rozgranicza-
jącej (granicy działki), 

2) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę  
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i dojaz-
dy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 40% po-
wierzchni działki budowlanej, pozostałą część 
działki należy zagospodarować zielenią urządzoną, 

3) ogrodzenia posesji od strony ulic i terenów 
publicznych należy wykonywać jako ażurowe 
(min. 60% prześwitów), dopuszcza się stosowa-
nie podmurówki o wysokości nieprzekraczającej 
60 cm licząc od poziomu terenu, wysokość 
ogrodzeń (dotyczy przęseł i elementów pozio-
mych, z wyłączeniem słupków nośnych) może 
wynosić od 1,5 do 2,2 m; ustala się zakaz reali-
zacji ogrodzeń pełnych lub z przęseł wykona-
nych w całości z prefabrykatów betonowych. 

6. Szczegółowe zasady i warunki scalania  
i podziału nieruchomości: 
Dopuszcza się wydzielanie działek niezbędnych dla 
lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej 
(np. stacji transformatorowych). 

§ 14. US – teren usług sportu i rekreacji 
1. Przeznaczenie podstawowe: 

Zabudowa usługowa związana ze sportem i rekre-
acją, z urządzeniami towarzyszącymi. 

2. Przeznaczenie dopuszczalne: 
1) usługi oświaty (przedszkole), 
2) zieleń urządzona, 
3) urządzenia infrastruktury technicznej. 

3. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 
1) nie ustala się szczególnych wymagań w zakre-

sie geometrii i rodzaju pokrycia dachu, 
2) wysokość zabudowy nie może przekroczyć 12 m 

licząc od poziomu terenu do najwyższego punk-
tu dachu. 

4. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabyt-
ków oraz dóbr kultury współczesnej: 

Obowiązują ustalenia § 5. 
5. Parametry i wskaźniki kształtowania zabu-

dowy oraz zagospodarowania terenu: 
1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy 

zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu w na-
stępujących odległościach (linie zabudowy nie 
dotyczą urządzeń infrastruktury technicznej,  
np. stacji transformatorowych), 
a) 10 m od linii rozgraniczającej drogi krajowej 

nr 94 (KDG 2/2), 
b) 6 – 10 m od linii rozgraniczających dróg do-

jazdowych KDD 1/2, 
c) 6 m od linii rozgraniczających wód po-

wierzchniowych WS. 
2) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę  

(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i do-
jazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 40% 
powierzchni działki budowlanej, pozostałą część 
działki należy zagospodarować zielenią urzą-
dzoną, 

3) ogrodzenia posesji od strony ulic i terenów 
publicznych należy wykonywać jako ażurowe 
(min. 60% prześwitów), dopuszcza się stosowa-
nie podmurówki o wysokości nieprzekraczającej 
60 cm licząc od poziomu terenu, wysokość 
ogrodzeń (dotyczy przęseł i elementów pozio-
mych, z wyłączeniem słupków nośnych) może 
wynosić od 1,5 do 2,2 m; ustala się zakaz reali-
zacji ogrodzeń pełnych lub z przęseł wykona-
nych w całości z prefabrykatów betonowych, 

4) zaleca się wprowadzenie nasadzeń w formie 
szpaleru drzew w oznaczonej na rysunku planu 
strefie, 

5) obsługa komunikacyjna terenu US wyłącznie  
z dróg KDD1/2. 

6. Szczegółowe zasady i warunki scalania  
i podziału nieruchomości: 
Dopuszcza się wydzielanie działek niezbędnych dla 
lokalizacji urządzeń infrastruktury technicznej 
(np. stacji transformatorowych, pompowni). 

§ 15. 01 – 04 TI – teren infrastruktury 
1. Przeznaczenie podstawowe: 

1) urządzenia zaopatrzenia w wodę (ujęcie wody, 
stacja uzdatniania wody, pompownia). 

2) urządzenia elektroenergetyczne - stacje trans-
formatorowe. 

2. Przeznaczenie dopuszczalne – zieleń urzą-
dzona. 

§ 16. KS – przeznaczenie podstawowe – teren 
obsługi komunikacji  

1. Przeznaczenie podstawowe: 
1) droga dojazdowa publiczna lub wewnętrzna, 
2) parking, 
3) zieleń urządzona. 

2. Przeznaczenie dopuszczalne – napowietrz-
ne i/lub podziemne urządzenia infrastruktury tech-
nicznej. 

3. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabyt-
ków oraz dóbr kultury współczesnej – obowiązują 
ustalenia § 5. 

§ 17. WS – przeznaczenie podstawowe – wo-
dy powierzchniowe (rowy melioracyjne). 
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Dopuszcza się zarurowanie za zgodą zarządcy czę-
ści rowu na odcinkach: równoległych do ulicy Ja-
rzębinowej (KDL 1/2) i 01 KDD 1/2 (z dopuszcze-
niem wykorzystania na realizację funkcji podsta-
wowej dla 01 KDD 1/2). 

§ 18. KDZ 1/2 – przeznaczenie podstawowe – 
ulica zbiorcza, z urządzeniami towarzyszącymi. 

1. Przeznaczenie dopuszczalne: 
1) podziemne sieci infrastruktury technicznej reali-

zowane za zgodą zarządcy drogi i zgodnie  
w wymaganiami przepisów odrębnych, zieleń 
urządzona, 

2) dopuszcza się za zgodą zarządcy ulicy lokaliza-
cję urządzeń pomiarowo-kontrolnych związa-
nych z podziemną infrastrukturą techniczną 
przy liniach rozgraniczających ulicy lub na tere-
nie towarzyszącej zieleni urządzonej – lokaliza-
cja tych urządzeń nie może powodować ograni-
czenia widoczności, powodować zagrożenia ru-
chu oraz utrudniać pieszym poruszanie się po 
chodnikach. 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego oraz wymagania wynikające z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych: 
Ustala się zakaz lokalizacji trwałych i tymczaso-
wych obiektów usługowych (kioski, pawilony itp.). 

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego: 
Wody opadowe odprowadzane z nawierzchni 
utwardzonych dróg przed odprowadzeniem do 
odbiornika wód należy oczyścić z zanieczyszczeń 
ropopochodnych. 

§ 19. KDL 1/2 – przeznaczenie podstawowe – 
ulica lokalna, z urządzeniami towarzyszącymi. 

1. Przeznaczenie dopuszczalne: 
1) podziemne sieci infrastruktury technicznej reali-

zowane za zgodą zarządcy drogi i zgodnie  
w wymaganiami przepisów odrębnych, zieleń 
urządzona, 

2) dopuszcza się za zgodą zarządcy ulicy lokaliza-
cję urządzeń pomiarowo-kontrolnych związa-
nych z podziemną infrastrukturą techniczną 
przy liniach rozgraniczających ulicy lub na tere-
nie towarzyszącej zieleni urządzonej – lokaliza-
cja tych urządzeń nie może powodować ograni-
czenia widoczności, powodować zagrożenia ru-
chu oraz utrudniać pieszym poruszanie się po 
chodnikach. 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego oraz wymagania wynikające z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych: 

Ustala się zakaz lokalizacji trwałych i tymcza-
sowych obiektów usługowych (kioski, pawilony 
itp.). 

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego: 

Wody opadowe odprowadzane z nawierzchni 
utwardzonych dróg przed odprowadzeniem do 
odbiornika wód należy oczyścić z zanieczyszczeń 
ropopochodnych. 

§ 20. 01 – 03 KDD 1/2 – przeznaczenie pod-
stawowe – ulice dojazdowe, z urządzeniami towa-
rzyszącymi. 

1. Przeznaczenie dopuszczalne: 

1) podziemne sieci infrastruktury technicznej reali-
zowane za zgodą zarządcy drogi i zgodnie  
w wymaganiami przepisów odrębnych, zieleń 
urządzona, 

2) dopuszcza się za zgodą zarządcy ulicy lokaliza-
cję urządzeń pomiarowo-kontrolnych związa-
nych z podziemną infrastrukturą techniczną 
przy liniach rozgraniczających ulicy lub na tere-
nie towarzyszącej zieleni urządzonej – lokaliza-
cja tych urządzeń nie może powodować ograni-
czenia widoczności, powodować zagrożenia ru-
chu oraz utrudniać pieszym poruszanie się po 
chodnikach. 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego oraz wymagania wynikające z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych: 

Ustala się zakaz lokalizacji trwałych i tymcza-
sowych obiektów usługowych (kioski, pawilony 
itp.). 

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego: 

Wody opadowe odprowadzane z nawierzchni 
utwardzonych dróg przed odprowadzeniem do 
odbiornika wód należy oczyścić z zanieczyszczeń 
ropopochodnych. 

4. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabyt-
ków oraz dóbr kultury współczesnej: 

Obowiązują ustalenia § 5. 
5. Parametry i wskaźniki kształtowania zabu-

dowy oraz zagospodarowania terenu:  
1) szerokość w liniach rozgraniczających 10–15 m 

– zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu, 
2) skrzyżowanie drogi 01 KDD1/2 z drogą krajową 

nr 94 (KDG2/2) ograniczone wyłącznie do pra-
woskrętów. 

§ 21. 01 – 03 KDX – przeznaczenie podsta-
wowe – ciąg pieszo-jezdny, z urządzeniami towa-
rzyszącymi. 

1. Przeznaczenie dopuszczalne: 
Podziemne sieci infrastruktury technicznej re-

alizowane za zgodą zarządcy drogi i zgodnie  
w wymaganiami przepisów odrębnych, zieleń 
urządzona. 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego oraz wymagania wynikające z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych: 
1) ustala się zakaz lokalizacji trwałych i tymczaso-

wych obiektów usługowych (kioski, pawilony 
itp.), 

2) ustala się zakaz lokalizacji nośników reklamo-
wych. 

§ 22. KDP – przeznaczenie podstawowe – ciąg 
pieszy, z urządzeniami towarzyszącymi oraz zie-
leń urządzona. 

1. Przeznaczenie dopuszczalne: 
Podziemne sieci infrastruktury technicznej re-

alizowane za zgodą zarządcy drogi i zgodnie  
w wymaganiami przepisów odrębnych. 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego oraz wymagania wynikające z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych: 
1) ustala się zakaz lokalizacji trwałych i tymczaso-

wych obiektów usługowych (kioski, pawilony 
itp.), 
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2) ustala się zakaz lokalizacji nośników reklamo-
wych, 

3) ustala się zakaz likwidacji istniejącej zieleni wy-
sokiej w pasie o szerokości 8 m od skarpy rowu 
melioracyjnego, o którym mowa w § 17. 

§ 23. W granicach obszaru objętego planem 
nie występują: obszary wymagające przeprowa-
dzenia scaleń i podziałów nieruchomości, obszary 
rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury 
technicznej, obszary wymagające przekształceń lub 
rekultywacji, tereny przeznaczone pod budowę 
obiektów handlowych, o których mowa w art. 10 
ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 23 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, te-
reny służące organizacji imprez masowych oraz 
granice pomników zagłady wraz ze strefami 
ochronnymi, określone na podstawie ustawy  
z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych 
hitlerowskich obozów zagłady. 

Rozdział  IV 

Ustalenia końcowe 

§ 24. Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12 i art. 36 
ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80  
z 2003 r., poz. 717, z późniejszymi zmianami) ustala 
się stawkę służącą naliczaniu jednorazowej opłaty 
– w wysokości 30%. 

§ 25. Wykonanie niniejszej uchwały powierza 
się Wójtowi Gminy Święta Katarzyna. 

§ 26. Uchwała wchodzi w życie po upływie  
30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego. 
 
 

Przewodniczący Rady: 
Jerzy Woźniak 
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Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXI/ /234/09 
Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 10 li-
stopada 2009 r. 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXI/ /234/09 
Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 10 li-
stopada 2009 r. 

 
 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych 
do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wydzielonego obszaru Siechnice 

w rejonie ulic: Opolskiej, Ciepłowniczej i Osiedlowej 
 
 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, ze zmianami), art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami) Rada Gminy Święta 
Katarzyna rozstrzyga, co następuje: 
 
 

§ 1. Rozstrzygnięciu podlega uwaga wniesiona w trybie art. 17 pkt. 11 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, ze zmianami), 
do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
wydzielonego obszaru Siechnice w rejonie ulic: Opolskiej, Ciepłowniczej i Osiedlowej. 

§ 2. Rada Gminy Święta Katarzyna rozstrzyga o nieuwzględnieniu uwagi złożonej przez Milana Uš-
aka, zam. ul Kalinowa 7, 55-011 Siechnice w zakresie punktów 1, 4–8, 10–12, 14–17 dotyczących części 
tekstowej oraz zakresie punktów 2–5 dotyczących części graficznej projektu planu. 

1. Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga: projekt planu. 
1) Symbol terenu w projekcie planu:  

a) 01 M/U – zabudowa mieszkaniowo-usługowa, 
b) 01 U – zabudowa usługowa, 
c) US – teren usług sportu i rekreacji, 
d) KDP – ciąg pieszo-jezdny. 

2. Treść uwagi:  
Dotycząca części opisowej uchwały: 

1) w § 3 w ust. 1 pkt 4 projektu treść: „strefy zieleni izolacyjne w ramach funkcji podstawowej” zastą-
pić treścią: „dla terenów przeznaczonych pod działalność pod działalność gospodarczą strefy zieleni 
izolacyjnej w ramach funkcji podstawowej złożone z co najmniej szpaleru drzew oraz zieleni średniej 
i niskiej, tam gdzie nie jest to możliwe ze względu na istniejące lub projektowane zainwestowane, 
bądź wymiary i kształt działki należy zastosować żywopłoty”; 

2) w § 8 ust. 1 pkt 4 lit. a projektu treść: „1,1 stanowisko postojowe na 1 mieszkanie w zabudowie 
mieszkaniowo-usługowej wielorodzinnej (tereny MN, M/U)” zastąpić treścią „1,2 stanowisko posto-
jowe na 1 mieszkanie w zabudowie mieszkaniowo-usługowej wielorodzinnej i mieszkaniowej wielo-
rodzinnej (tereny M/U i MW)”; 

3) w § 8 ust. 6 projektu dodać pkt 3 o treści: „Istniejące napowietrzne linie elektroenergetyczne o na-
pięciu do 20 kW w razie przebudowy lub modernizacji powinny być zaprojektowane i zrealizowane 
jako sieć kablowa (podziemna)”; 

4) w § 10 projektu oznaczenie terenów ,,01-04 MW” zastąpić: „01MW-05MW”; 
5) w § 10 ust. 3 projektu w pkt 1 dodać po przecinku wyrazy „z zastrzeżeniem pkt 3”; 
6) w § 10 ust.3 pkt 2 projektu zastąpić treść:,,15 m od poziomu terenu do kalenicy” treścią: ,,15 m od 

istniejącego poziomu terenu do kalenicy lub najwyższego elementu konstrukcyjnego budynku, z za-
strzeżeniem pkt 4.”; 

7) w § 10 ust. 3 projektu dodać pkt 3 o treści: „na terenie 01MW–05MW w budynkach mieszkalnych 
należy stosować dachy o spadkach nie mniejszych niż 30% (nie dotyczy lukarn, wykuszów, zadaszeń 
wejść do budynku)”; 

8) w § 10 ust. 3 projektu dodać pkt 4 o treści: „na terenie 01 MW i 05 MW wysokość zabudowy nie mo-
że przekroczyć 12 m do istniejącego poziomu terenu do kalenicy lub najwyższego elementu kon-
strukcyjnego budynku”; 

9) w § 10 ust. 4 pkt 2 projektu po wyrazach: „mogącej znacząco” dodać wyrazy w nawiasie: „zawsze 
i potencjalnie”; 

10) w § 11 ust. 3 pkt 1 projektu dodać po przecinku treść: „na terenie 01 M/U należy stosować dachy 
o spadkach nie mniejszych niż 30%”; 

11) w § 11 ust. 3 pkt 2 projektu wyrazy: „nie może przekroczyć 15 m od poziomu terenu” zastąpić wyra-
zami: „nie może przekroczyć 15 m od istniejącego poziomu terenu do kalenicy lub najwyższego 
elementu konstrukcyjnego budynku”; po przecinku dodać wyrazy: „na terenie 01 M/U wysokość 
budynków mieszkalnych i mieszkalno-usługowych nie może przekroczyć 12 m od istniejącego po-
ziomu terenu do kalenicy lub najwyższego elementu konstrukcyjnego budynku”; 
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12) w § 11 ust. 3 pkt 3 projektu wyrazy: „12 m od poziomu terenu” zastąpić wyrazami: „12 m od istnie-
jącego poziomu terenu od istniejącego poziomu terenu do kalenicy  lub najwyższego elementu kon-
strukcyjnego budynku”; 

13) w § 11 ust. 4 pkt 2 projektu zastąpić treść: „ustala się zakaz prowadzenia działalności” treścią „usta-
la się zakaz lokalizowania i prowadzenia działalności mogącej zawsze lub potencjalnie znacząco od-
działywać na środowisko”; 

14) w § 12 projektu oznaczenie terenu „01–03 U” zastąpić oznaczeniem „02–03U”; 
15) w § 14 projektu oznaczenie terenu „US” zastąpić oznaczeniem „US/ZP” i w ust. 1 kropkę zastąpić 

przecinkiem i dodać: „zieleń publiczna urządzona”; 
16) w § 17 po kropce dodać zadania: „Dopuszcza się zarurowanie rowu, pod warunkiem zapewnienia 

odprowadzenia do rurociągu wód z istniejących drenaży odwadniających tereny przyległe. Dopusz-
cza się wykorzystanie terenu  jako elementu ciągu pieszo-rowerowego. Z zachowaniem powyższych 
wymogów dopuszcza się zlokalizowanie na części terenu miejsc postojowych. Zaleca się zaprojek-
towanie (przed realizacją inwestycji na terenie 01MW) łącznego wykorzystania terenu WS i terenu 
KDP/ZP (§ 22) dla realizacji projektowych na tych terenach funkcji.”; 

17) w § 22 zamienić oznaczenie na KDP/ZP i po kropce dodać zdanie: „Zieleń urządzona oddzielająca 
dwa rodzaje intensywności zabudowy mieszkaniowej. Nakazuje się zachowanie istniejącego po-
dwójnego szpaleru drzew z zaleceniem uzupełnienia zielenią niską i średnią. Zaleca się zaprojekto-
wanie (przed realizacją inwestycji na terenie 01 MW) łącznego wykorzystania terenu KDP/ZP i terenu 
WS (§ 17) dla realizacji projektowanych na tych terenach funkcji”. 

Dot. części graficznej uchwały: 
1) w legendzie, w ustaleniach funkcjonalnych usunąć pozycję drugą (M-teren zabudowy mieszkaniowej) 

– nie istnieje w załączniku graficznym i w części tekstowej uchwały; 
2) oznaczenie terenu 01 M/U zastąpić oznaczeniem 05 MW; 
3) oznaczenie terenu 01 U zastąpić oznaczeniem US/ZP; 
4) oznaczenie terenu US zastąpić oznaczeniem US/ZP; 
5) oznaczenie terenu KDP zastąpić oznaczeniem KDP/ZP. 

3. Rozstrzygnięcie:  
Dotyczące uwag z zakresu części opisowej uchwały: 
Ad. 1) Uwaga nieuwzględniona. 
Uzasadnienie: 
W § 3 ust. 1 projektu uchwały zawarto wykaz oznaczeń graficznych rysunku planu stanowiących obowią-
zujące ustalenia planu, a nie ich definicje. Uwzględnienie uwagi spowodowało by unieczytelnienie treści 
§ 3 ust. 1,  
ponieważ należało by wprowadzić również definicje granicy obszaru objętego planem, linii rozgranicza-
jących oraz nieprzekraczalnych linii zabudowy (pojęcia te zdefiniowane są w odrębnym § 4). Strefy zie-
leni izolacyjnej w ramach funkcji podstawowej oznaczone są na rysunku planu na terenach 04MW 
i 05M/U. Narzucenie obowiązku stosowania żywopłotów na terenach prowadzonej działalności gospo-
darczej (tj. na terenie 05 M/U) od strony drogi publicznej (KDD1/1) jest nieuzasadnione. 
Ad. 2) Uwaga uwzględniona 
Ad. 3) Uwaga uwzględniona 
Ad. 4) Uwaga uwzględniona 
Ad. 5) Uwaga nieuwzględniona 
Propozycja dodania po przecinku wyrazów „z zastrzeżeniem pkt 3” jest nieuzasadniona – nie przewiduje 
się uzupełnienia § 10 ust. 3 o pkt 3.  
Ad. 6) Uwaga nieuwzględniona 
Propozycja zmiany treści § 10 ust. 3 pkt 2 jest nieuzasadniona – nie przewiduje się uzupełnienia § 10 
ust. 3 o pkt 4. Ponadto wprowadzenie do opisu określenia „od istniejącego poziomu terenu” jest istotną 
ingerencją w definicję wysokości budynku określoną w § 7 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytu-
owanie (Dz. U. Nr 75 z 2002 r., poz. 690, z późniejszymi zmianami). Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Są-
du Administracyjnego z dnia 28 kwietnia 2009 r. niedopuszczalne jest ustalanie definicji wysokości bu-
dynku innych niż w obowiązujących przepisach prawa, a w tych przepisach nie ma określenia „od istnie-
jącego poziomu terenu”. 
Ad. 7) Uwaga nieuwzględniona 
Propozycja uzupełnienia treści § 10 ust. 3 o dodatkowy pkt 3 jest nieuzasadniona – wprowadzenie spad-
ków o wielkości 30% czyli ok. 15°, a więc mniejszych niż dopuszczone projektem planu 20° jest nieuza-
sadnione. 
Ad. 8) Uwaga częściowo uwzględniona 
Propozycja uzupełnienia treści § 10 ust. 3 o dodatkowy pkt 4 jest nieuzasadniona – zmniejszenie dopusz-
czalnej wysokości zabudowy z 15 m do 12 m na terenie 01MW (wprowadzenie nowego oznaczenia dla 
terenu 05MW nie zostało uwzględnione) w kontekście wysokości istniejącej na tym terenie zabudowy 
wielorodzinnej i przyjętych spadków połaci dachowych nie jest uzasadnione. 
Dla terenu oznaczonego symbolem 01 M/U, którego oznaczenie i przeznaczenie nie zostało zmienione 
zgodnie z wnioskiem zawartym w II części ust. 2 przedmiotowej uwagi ustalono, że wysokość budynków 
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mieszkalnych i mieszkalno-usługowych nie może przekroczyć 12,5 m od poziomu terenu do kalenicy lub 
najwyższego elementu konstrukcyjnego budynku. 
Ad. 9) Uwaga uwzględniona 
Ad. 10) Uwaga nieuwzględniona 
Propozycja uzupełnienia treści § 11 ust. 3 pkt 1 jest nieuzasadniona – wprowadzenie spadków o wielko-
ści 30% czyli ok. 15°, jest nieuzasadnione ponieważ ustalenia planu na terenach M/U dopuszczają stoso-
wanie dachów stromych lub płaskich. 
Ad. 11) Uwaga nieuwzględniona 
Propozycja uzupełnienia treści § 11 ust. 3 pkt 2 jest nieuzasadniona – zmniejszenie dopuszczalnej wyso-
kości zabudowy z 15 m do 12 m na terenie 01M/U w kontekście wysokości zabudowy istniejącej na są-
siadujących terenach 01MW i 2 MW i przyjętych spadków połaci dachowych nie jest uzasadnione. Po-
nadto wprowadzenie do opisu określenia „od istniejącego poziomu terenu” jest istotną ingerencją 
w definicję wysokości budynku określoną w § 7 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 
2002 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. 
U. Nr 75 z 2002 r., poz. 690, z późniejszymi zmianami). Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Admini-
stracyjnego z dnia 28 kwietnia 2009 r. niedopuszczalne jest ustalanie definicji wysokości budynku innych 
niż w obowiązujących przepisach prawa, a w tych przepisach nie ma określenia „od istniejącego pozio-
mu terenu”. 
Ad. 12) Uwaga nieuwzględniona 
Propozycja uzupełnienia treści § 11 ust. 3 pkt 2 jest nieuzasadniona – wprowadzenie do opisu określenia 
„od istniejącego poziomu terenu” jest istotną ingerencją w definicję wysokości budynku określoną w § 7 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002 r., poz. 690, z późniejszymi 
zmianami). Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 kwietnia 2009 r. niedo-
puszczalne jest ustalanie definicji wysokości budynku innych niż w obowiązujących przepisach prawa, 
a w tych przepisach nie ma określenia „od istniejącego poziomu terenu”. 
Ad. 13) Uwaga uwzględniona  
Za wyjątkiem nowo wyznaczonego terenu oznaczonego symbolem 06 M/U. 
Ad. 14) Uwaga nieuwzględniona 
Zmiana zapisu oznaczeń terenów U jest nieuzasadniona – nie przewiduje się zmiany ilości terenów U 
(uzasadnienie zawarte jest w ad. 3 dot. części graficznej uchwały). 
Ad. 15) Uwaga nieuwzględniona 
Zmiana zapisu oznaczenia terenu US jest nieuzasadniona – nie przewiduje się zmiany oznaczenia US 
(uzasadnienie zawarte jest w ad. 4 dot. części graficznej uchwały). 
Ad. 16) Uwaga nieuwzględniona 
Propozycja uzupełnienia zapisu w § 17 dla terenu WS o możliwość zarurowania rowu jest nieuzasadnio-
na. Zarurowanie rowu zmniejszy możliwości drenażowe rowu i  niekorzystnie wpłynie na walory krajo-
brazowe tej części Siechnic przez wyeliminowanie pozostałości naturalnego elementu krajobrazu. Po-
nadto we wnioskach składanych do projektu planu Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych 
wnioskował o pozostawienie niezabudowanego pasa terenu wzdłuż skarp rowu, co jest jednoznaczne 
z brakiem zgody na jego zarurowanie. 
Ad. 17) Uwaga nieuwzględniona 
Propozycja uzupełnienia zapisu w § 22 dla terenu KDP jest nieuzasadniona. Wprowadzenie dodatkowe-
go zapisu stwierdzającego, że zieleń urządzona znajdująca się na tym terenie ma charakter oddzielający 
dwa rodzaje intensywności zabudowy mieszkaniowej oraz o uzupełnieniu istniejącego szpaleru drzew 
o zieleń niską i średnią w kontekście szerokości tego terenu wynoszącej ok. 4 m jest bezzasadne, a pro-
ponowane działania praktycznie są niewykonalne. 
Dotyczące uwag z zakresu części graficznej uchwały: 
Ad. 1) Uwaga uwzględniona. 
Ad. 2) Uwaga uwzględniona 
Uzasadnienie: 
Teren 01M/U znajduje się w pasie wzdłuż drogi krajowej nr 94 narażonym na potencjalne uciążliwości 
związane z ruchem pojazdów. Przeznaczenie terenów położonych w tym pasie, między drogą krajową 
nr 94 a terenami istniejącej zabudowy, w większości mieszkaniowej wielorodzinnej jest zamierzone. Ma 
bowiem stanowić strefę izolacyjną dla zabudowy mieszkaniowej osiedla wielorodzinnego i sąsiadującej 
zabudowy jednorodzinnej, przeznaczoną pod działalność usługową oraz towarzyszące jej mieszkalnic-
two. Zabudowa ta ma na celu płynne wytłumienie uciążliwości (głównie hałasu) pochodzących z ruchu 
pojazdów samochodowych. Wprowadzenie do tej strefy jednolitego mieszkalnictwa wielorodzinnego 
nie jest uzasadnione, ponieważ narażało by potencjalnych mieszkańców na uciążliwe oddziaływania 
drogi krajowej nr 94. Natomiast funkcja mieszkaniowa dopuszczona na tych terenach może być wyko-
rzystana przez właścicieli lokalizowanych tu zakładów usługowych, o co często wnioskują zainteresowa-
ni inwestorzy. 
Ad. 3) Uwaga uwzględniona częściowo 
Zasięg terenu 01M/U został rozszerzony na całość obszaru działki nr 84/2.  
Uzasadnienie: 
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Całkowita zmiana przeznaczenia terenu oznaczonego symbolem 01 U na teren 01M/U nie ma uzasadnie-
nia, ponieważ znajduje się on w pasie wzdłuż drogi krajowej nr 94 narażonym na potencjalne uciążliwo-
ści związane z ruchem pojazdów.  
Wprowadzenie do całości tej strefy zabudowy mieszkaniowej nie jest uzasadnione, szczególnie w okoli-
cach planowanego, nowego skrzyżowania z drogą krajową nr 94. Narażało by potencjalnych mieszkań-
ców na uciążliwe oddziaływanie drogi krajowej i planowanego z nią skrzyżowania. Pozostawienie 
w większości tego terenu na cele zabudowy usługowej jest zamierzone. Poza tym że będzie on stanowić 
strefę izolacyjną dla pobliskiej zabudowy mieszkaniowej osiedla wielorodzinnego i sąsiadującej zabu-
dowy jednorodzinnej, to będzie mógł również być zapleczem dla terenów sportu i rekreacji znajdujących 
się w sąsiedztwie, z uwagi na możliwość lokalizacji na nim  m.in. moteli lub hoteli. Lokalizacja przy dro-
dze krajowej i drodze wprowadzającej ruch na tereny osiedlowe powinna przyciągnąć potencjalnych 
inwestorów z branży usługowej, natomiast wprowadzenie dodatkowej funkcji mieszkaniowej ze względu 
na znaczne rezerwy takich terenów w Siechnicach nie jest konieczne. 
Ad. 4) Uwaga nieuwzględniona 
Uzasadnienie: 
W ustaleniach dla terenu US dopuszcza się jako funkcję dopuszczalną zieleń urządzoną.  
Ad. 5) Uwaga nieuwzględniona 
Uzasadnienie: 
Podstawową funkcją terenu KDP jest funkcja komunikacyjna – ciąg pieszy. Przebiega on wzdłuż cieku 
wodnego i może stanowić dogodny skrót dla mieszkańców tego rejonu Siechnic. Umożliwi również 
w razie konieczności dostęp do tego cieku dla służb konserwacyjnych. Ustalenia projektu planu dopusz-
czają natomiast wprowadzenie jako uzupełnienie zieleni urządzonej, co jest zapisem wystarczającym. 

§ 3. Rozpatrzenie uwagi nie wymaga ponowienia czynności, o których mowa w art. 17. ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXI/ /234/09 
Rady Gminy Święta Katarzyna z dnia 10 li-
stopada 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 
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.), art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 
1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 167 ust. 2 pkt 1 
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) Rada Gmi-
ny Święta Katarzyna rozstrzyga, co następuje: 
 

§ 1. Zgodnie z „Prognozą skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wydzielonego obszaru Siechnice w rejonie ulic: Opolskiej, Ciepłowniczej i Osiedlowej, 
opracowaną przez mgr inż. Zbigniewa Rzewnickiego rzeczoznawcę majątkowego upr. nr 4155 niniejsza 
uchwała nie rodzi skutków finansowych z uwagi na charakter regulacyjny i korygujący niniejszego planu 
miejscowego, który zmienia jedynie warunki zabudowy i zagospodarowania dla terenów wcześniej już 
przeznaczonych pod zabudowę w dotychczas obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego. 
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