
 

 

UCHWAŁA NR XXXI/218/12 

RADY MIEJSKIEJ GÓRY 

z dnia 9 października 2012 r. 

(Skarga Wojewody Dolnośląskiego NK-N6.4131.766.2012.JK8 z dnia 6 marca 2013 r. do WSA we Wrocławiu 

na uchwałę w całości) 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Góra, obręb  

Gola Górowska, dz. nr 72/1  

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. z 2012 r., poz. 647) oraz na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Górze nr IX/66/11 z 6 maja 2011 

roku Rada Miejska Góry po stwierdzeniu, że ustalenia niniejszego planu nie naruszają ustaleń studium uwarun-

kowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy zatwierdzonego uchwałą nr XVIII/126/99  

z 26 października 1999 r. uchwala, co następuje:  

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Góra, obręb Gola 

Górowska, dz. nr 72/1.  

2. Integralna częścią ustaleń planu stanowiących treść niniejszej uchwały są następujące załączniki:  

1) rysunek planu w skali 1:1000, będący załącznikiem nr 1 do uchwały Rady Miejskiej Góry,  

2) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej 

należących do zadań własnych gminy, stanowiące załącznik nr 2 do uchwały,  

3) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej Góry dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany 

planu w czasie wyłożenia do publicznego wglądu, stanowiące załącznik nr 3 do uchwały.  

§ 2. 1. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:  

1) planie – należy przez to rozumieć zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o którym 

mowa § 1 niniejszej uchwały,  

2) rysunku planu – należy przez to rozumieć graficzne zapisy zmiany planu, przedstawione na mapie sytua-

cyjno-wysokościowej w skali 1:1000, będącym załącznikiem graficznym nr 1 do uchwały Rady Miejskiej 

Góry,  

3) przepisach odrębnych – należy przez to rozumieć aktualne w momencie realizacji niniejszej uchwały prze-

pisy prawne wraz z aktami wykonawczymi, normy branżowe oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem 

wynikające z prawomocnych decyzji administracyjnych,  

4) terenie– należy przez to rozumieć obszar wyznaczony na rysunku zmiany planu liniami rozgraniczającymi, 

w którego każdym punkcie obowiązują te same ustalenia,  

5) przeznaczeniu podstawowym terenu – należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno prze-

ważać na danym terenie wyznaczonym na rysunku zmiany planu liniami rozgraniczającymi,  

6) przeznaczeniu uzupełniającym terenu – należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż podsta-

wowe, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe,  
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7) przeznaczeniu tymczasowym – należy przez to rozumieć sposoby zagospodarowania terenów i obiektów, 

do czasu realizacji podstawowej lub dopuszczalnej funkcji określonej w planie,  

8) nieprzekraczalnych liniach zabudowy – należy przez to rozumieć linię, która nie może zostać przekroczo-

na usytuowaniem elewacji wszystkich budynków, dopuszcza się przekroczenie linii zabudowy przez oka-

py i gzymsy o nie więcej niż 1,0 m, balkony, werandy, tarasy, schody zewnętrzne, wykusze i ganki o nie 

więcej niż 2,0 m i na długości nie większej niż 1/2 szerokości elewacji frontowej,  

9) wskaźniku intensywności zabudowy − należy przez to rozumieć proporcję sumy powierzchni zabudowy 

budynków zlokalizowanych na terenie lub działce budowlanej do powierzchni tego terenu lub tej działki,  

10) nieuciążliwych usługach lokalnych − należy przez to rozumieć funkcje usług komercyjnych lub publicz-

nych związanych z obsługą zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, nie zaliczanych do przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko, których uciążliwość mierzona zgodnie z odrębnymi 

przepisami nie przekracza swym zasięgiem granic własnego terenu,  

11) usługach komercyjnych − należy przez to rozumieć funkcje terenów i obiektów realizowane całkowicie 

lub z przewagą funduszy niepublicznych we wszelkich dziedzinach działalności gospodarczej pod warun-

kiem nie powodowania negatywnego oddziaływania − zakłóceń środowiska oraz konfliktów sąsiedzkich,  

12) usługach publicznych − należy przez to rozumieć funkcje terenów i obiektów realizowane z udziałem ja-

kichkolwiek funduszy publicznych we wszelkich dziedzinach o charakterze ogólnospołecznym.  

2. Pojęcia pozostałe niezdefiniowane należy rozumieć zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi 

i szczególnymi.  

§ 3. Obowiązującymi ustaleniami planu są następujące oznaczenia graficzne rysunku zmiany planu:  

1) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,  

2) symbole określające funkcje terenów,  

3) nieprzekraczalne linie zabudowy,  

4) obszary objęte ochroną konserwatorską.  

Rozdział 2 

Przepisy szczegółowe dla obszaru objętego planem 

§ 4. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego. Na obszarze objętym ustaleniami zmiany planu 

obowiązują następujące wymogi ochrony ładu przestrzennego i zasady jego kształtowania:  

1) ochrona ładu przestrzennego dotyczy i powinna być realizowana przez:  

a) zachowanie określonego w planie przeznaczenia terenów,  

b) przestrzeganie określonych planem funkcji i standardów przestrzennych, określonej skali i formy zabu-

dowy oraz wskaźników wykorzystania i zagospodarowania terenów w obrębie obszarów wyznaczonych 

liniami rozgraniczającymi,  

c) respektowanie ustalonych planem zasad zagospodarowania i użytkowania terenów zabudowy, warunków 

ochrony środowiska, ochrony i korzystania z walorów krajobrazowych środowiska na terenach objętych 

planem.  

2) dopuszcza się na terenach przeznaczenia podstawowego, jako stałe lub tymczasowe sposoby użytkowania, 

formy zagospodarowania terenu i obiektów lokalizowanych zgodnie z przepisami odrębnymi, obejmujące:  

a) zieleń o funkcjach ochronnych i rekreacyjnych,  

b) sieci infrastruktury technicznej,  

c) znaki reklamowe i informacyjne,  

d) obiekty małej architektury i gospodarcze,  

e) ogrodzenia.  

3) zakazuje się w obszarze objętym ustaleniami planu wznoszenia ogrodzeń frontowych od strony ulic pu-

blicznych jako pełnych oraz o wysokości większej niż 180 cm; nie ogranicza się wysokości i formy ogro-

dzeń bocznych pomiędzy terenami; zaleca się stosowanie ogrodzeń ażurowych z materiałów trwałych; nie 

dopuszcza się stosowania ogrodzeń prefabrykatów żelbetowych, istniejące winny być sukcesywnie wymie-

niane.  

4) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, w tym ekrany, znaki i symbole reklamowe, dopuszczone 

ustaleniami planu do lokalizacji na terenach przeznaczenia podstawowego lub lokalizowane poza terenami 

zabudowanymi w oparciu o przepisy odrębne, powinny być sytuowane w ustalonych planem liniach zabu-

dowy lub w odległościach od dróg publicznych określonych w przepisach prawa drogowego.  

§ 5. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.  

1. W zakresie ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego określa się następujące ustalenia:  
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1) na terenach zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem usług, oznaczonej na rysunku planu symbolami: 

MNU, wprowadza się zakaz lokalizowania przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na śro-

dowisko, za wyjątkiem przedsięwzięć dotyczących sieci i urządzeń infrastruktury technicznej oraz dróg,  

2) uciążliwość prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie emisji wibracji, hałasu, zanieczyszczenia 

powietrza, substancji zapachowych, niejonizującego promieniowania elektromagnetycznego oraz zanie-

czyszczenia gruntu i wód, nie może powodować przekroczeń obowiązujących standardów środowiskowych 

określonych w przepisach odrębnych oraz wywoływać konieczność ustanowienia obszaru ograniczonego 

użytkowania,  

3) uciążliwość prowadzonej działalności gospodarczej nie może przekroczyć wartości dopuszczalnych na gra-

nicy terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny  

4) na całym obszarze opracowania planu obowiązuje zakaz odprowadzania nie oczyszczonych ścieków do 

wód: powierzchniowych, podziemnych i do gruntu,  

5) wprowadza się wymóg utrzymania poziomu hałasu w granicach dopuszczalnych norm określonych jak dla 

terenów mieszkaniowych z dopuszczeniem usług MNU.  

2. Dodatkowo całość terenu opracowania zmiany planu położona jest w całości w granicach obszaru 

i terenu górniczego „Żuchlów - Góra”, dla którego obowiązują właściwe przepisy szczególne.  

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

1. Obszar opracowania zmiany planu położony jest w całości w strefie „B” ochrony konserwatorskiej, toż-

samej ze strefą ochrony historycznego układu ruralistycznego wsi, dla której obowiązują następujące ustalenia:  

1) obiekty o wartościach zabytkowych należy poddać restauracji i modernizacji technicznej z dostosowaniem 

obecnej lub projektowanej funkcji do wartości obiektu,  

2) wszelka działalność inwestycyjna musi uwzględniać istniejące już związki przestrzenne i planistyczne,  

3) należy przyznać pierwszeństwo wszelkim działaniom odtworzeniowym i rewaloryzacyjnym, zarówno 

w przypadku przyrodniczych elementów krajobrazu, jak i w stosunku do historycznej struktury technicz-

nej, instalacji wodnych, sieci komunikacyjnych oraz obiektów zabytkowych znajdujących się w woje-

wódzkiej i gminnej ewidencji zabytków,  

4) należy preferować te inwestycje, które stanowią rozszerzenie lub uzupełnienie już istniejących form zain-

westowania terenu, przy założeniu maksymalnego zachowania i utrwalenia istniejących już relacji oraz 

pod warunkiem, iż nie kolidują one z historycznym charakterem obiektu; przy opracowaniu zasad kształ-

towania przyszłej zabudowy należy uwzględnić historyczny charakter zabudowy miejscowości i jej roz-

planowania,  

5) przy nowych inwestycjach związanych z modernizacją, rozbudową, przebudową obiektów istniejących 

wymaga się nawiązania gabarytami i sposobem kształtowania bryły i użytymi materiałami do miejscowej 

historycznej zabudowy, w przypadku istniejącego obiektu po rozbudowie budynek powinien tworzyć 

spójną kompozycję z istniejącą częścią,  

6) należy stosować historyczny rodzaj pokrycia dachowego (dachówka, łupek) w obiektach historycznych, 

które posiadały inne pokrycie niż ceramiczne stosować pokrycie historyczne właściwe dla danego obiek-

tu,  

7) kolorystyka obiektów winna uwzględniać walory estetyczne otoczenia jak i rozwiązania kolorystyczne 

występujące w zabudowie historycznej wsi,  

8) elementy dysharmonizujące, nie spełniające warunków ochrony strefy konserwatorskiej, winny być usu-

nięte lub poddane odpowiedniej przebudowie, analogicznie należy postępować w stosunku do innych ele-

mentów zniekształcających założenie historyczne,  

9) wyklucza się możliwość stosowania ogrodzeń betonowych z elementów prefabrykowanych,  

10) umieszczanie reklam lub innych tablic nie związanych bezpośrednio z danym obiektem i stanowiących na 

obiekcie lub obszarze element obcy, jest zabronione. Dopuszczalne jest umiejscawianie tablic informacyj-

nych instytucji lub szyldów sklepów i zakładów w miejscach na to wyznaczonych, we właściwej, nie agre-

sywnej formie,  

11) wyklucza się możliwość prowadzenia napowietrznych linii energetycznych i teletechnicznych, istniejące 

linie napowietrzne, postuluje się sukcesywnie zastępować podziemnymi, skablowanymi.  

2. Obszar opracowania zmiany planu położony jest w całości w strefie „OW” obserwacji archeologicznej, 

równoznacznej z obszarem ujętym w ewidencji zabytków archeologicznych, w obrębie której wprowadza się 

wymogi, w zakresie określonym przez organ konserwatorski, zgodnie z przepisami szczególnymi.  

3. Obiekty o wartościach zabytkowych ujęte w wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków, w tym wpi-

sane do rejestru zabytków, na terenie opracowania zmiany planu nie występują.  

4. Stanowiska archeologiczne, na terenie opracowania zmiany planu nie występują.  
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§ 7. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych. Na obszarze opracowania 

zmiany planu nie ustala się obszarów przestrzeni publicznych.  

§ 8. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie ustalonych na 

podstawie przepisów odrębnych  

1. Na obszarze objętym planem nie zostały ustanowione tereny zamknięte.  

2. Na obszarze objętym zmianą planu nie występują granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 

obiektów podlegających ochronie ustalonych na podstawie przepisów odrębnych.  

3. Na obszarze objętym zmianą planu nie występują tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemnych.  

§ 9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu Na obszarze 

objętym zmianami planu nie ustala się szczególnych warunków zagospodarowania terenów i ograniczeń w ich 

użytkowaniu.  

§ 10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury komunikacyjnej:  

1. Określa się obsługę z istniejących dróg poprzez istniejące zjazdy.  

2. Ustala się obowiązek zapewnienia właściwej ilości stanowisk postojowych, w tym parkingów i garaży, 

w ilości nie mniejszej niż:  

1) 1 miejsce na mieszkanie,  

2) 1 miejsce postojowe na każde rozpoczęte 25 m
2
 powierzchni użytkowej funkcji usługowej zlokalizowanej 

na terenie zabudowy mieszkaniowej z usługami, lecz nie mniej niż 2 miejsca postojowe.  

§ 11. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:  

1. Docelowo przyjmuje się zasadę, iż wszystkie liniowe elementy infrastruktury technicznej wraz 

z towarzyszącymi urządzeniami, do poszczególnych obiektów, powinny być usytuowane pod lub nad ziemią 

(linie elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia napowietrzne lub kablowe oraz telefoniczne wyłącznie 

kablowe) z wyłączeniem trafostacji oraz znajdować się w liniach rozgraniczających dróg i ulic lub innych prze-

strzeni publicznych za zgodą zarządcy drogi. W sytuacjach szczególnie uzasadnionych względami techniczny-

mi bądź bezpieczeństwa dopuszcza się przeprowadzenie sieci poza układem ulic.  

2. Obsługę obszaru objętego planem w zakresie infrastruktury technicznej określa się następująco:  

1) w zakresie zaopatrzenia w wodę dla celów bytowych, usługowo-produkcyjnych oraz ochrony przeciwpoża-

rowej – rozdzielczą sieć wodociągową należy prowadzić w terenie zabudowanym lub przewidzianym do 

zabudowy w liniach rozgraniczających dróg za zgodą zarządcy drogi oraz na terenach nie przewidzianych 

pod zabudowę, zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi, ze szczególnym uwzględnieniem wa-

runków dostępności do wody dla celów przeciwpożarowych,  

2) w zakresie kanalizacji sanitarnej:  

a) realizacja systemem grawitacyjno-tłocznym (przewody prowadzone w liniach rozgraniczających ulic za 

zgodą zarządcy drogi),  

b) dopuszcza się prowadzenie krótkich odcinków kanalizacji sanitarnej poza liniami rozgraniczającymi ulic 

w uzgodnieniu z właścicielami nieruchomości, wymagane jest formalne ustalenie zasad dostępności sieci 

w sytuacjach awaryjnych lub w celu jej modernizacji,  

c) dopuszcza się lokalizację bezodpływowych zbiorników na nieczystości płynne (szamb) w zabudowie 

mieszkalnej, produkcyjnej i usługowej do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej,  

3) w zakresie kanalizacji deszczowej- sieci prowadzone w liniach rozgraniczających ulic za zgodą zarządcy 

dróg, odprowadzenie wód opadowych za pomocą istniejących lub projektowanych kolektorów, do istnieją-

cych rowów (za zgodą ich zarządcy),  

a) dopuszcza się powierzchniowe odprowadzenie wód opadowych zgodnie z wymogami przepisów szcze-

gólnych,  

b) bezwzględnie zabrania się wprowadzania nie oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych, pod-

ziemnych oraz gruntów,  

4) w zakresie zaopatrzenia w gaz – docelowo siecią rozdzielczą, prowadzoną w liniach rozgraniczających ulic 

za zgodą zarządcy dróg, na terenach przeznaczonych pod zabudowę i użytkowanych rolniczo:  

a) dopuszcza się prowadzenie krótkich odcinków sieci gazowej poza liniami rozgraniczającymi ulic, 

w uzgodnieniu z właścicielami nieruchomości, wymagane jest formalne ustalenie zasad dostępności 

w sytuacjach awaryjnych lub w celu modernizacji sieci,  

b) ewentualna budowa dystrybucyjnej sieci gazowej następować będzie w oparciu o obowiązujące branżo-

we przepisy szczególne, jeżeli zaistnieją techniczne i ekonomiczne warunki dostarczania paliwa gazowe-

go,  

c) do czasu realizacji sieci rozdzielczej dopuszcza się zaopatrzenie ze zbiorników na gaz płynny.  
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5) w zakresie zaopatrzenia w energię – zasilanie istniejącą siecią napowietrzną niskiego napięcia:  

a) projektowane oraz modernizowane sieci elektroenergetyczne prowadzić należy wzdłuż układów komu-

nikacyjnych, tj. terenów ogólnie dostępnych, dla prowadzenia sieci infrastruktury technicznej. Dopusz-

cza się odstępstwo od ww. zasady w uzgodnieniu z właścicielem terenu i zarządcą sieci,  

b) dopuszcza się rozbudowę sieci elektroenergetycznej w formie linii napowietrznych, kablowych lub na-

powietrzno- kablowych,  

c) zasilanie projektowanego zainwestowania w energie elektryczną z istniejących sieci elektroenergetycz-

nych, projektowanych stacji transformatorowych określonych na rysunku planu symbolem E lub 

z projektowanych sieci odbywać się będzie na warunkach określonych przez właściciela sieci,  

d) dopuszcza się kablowanie istniejących odcinków sieci napowietrznych w przypadku kolizji 

z projektowaną zabudową oraz w rejonach intensywnej istniejącej i projektowanej zabudowy, po uzgod-

nieniu z zarządcą sieci,  

e) ustala się przebiegi lokalnych linii elektroenergetycznych na terenach przewidzianych pod rozwój zabu-

dowy – w liniach rozgraniczających dróg i ulic za zgodą zarządcy drogi oraz poza pasem drogowym,  

f) sieci średniego napięcia w strefach zabudowy mieszkaniowej postuluje się realizować jako skablowane,  

g) ustala się obowiązek zachowania normatywnych odległości zabudowy od istniejących i projektowanych 

linii elektroenergetycznych.  

6) w zakresie gospodarki odpadami– stałe odpady bytowo-gospodarcze należy gromadzić w szczelnych po-

jemnikach i kontenerach zlokalizowanych przy posesjach, przy zapewnieniu ich systematycznego wywozu 

na zorganizowane składowisko odpadów.  

a) wprowadza się obowiązek usuwania odpadów:  

− komunalnych w ramach gminnego systemu gromadzenia i usuwania nieczystości,  

− innych zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi w tym zakresie.  

7) w zakresie telekomunikacji- obsługa poprzez istniejące i projektowane sieci telekomunikacyjne na warun-

kach określonych przez właściciela sieci, w liniach rozgraniczających drogi.  

§ 12. Sposoby i terminy tymczasowego urządzenia i użytkowania terenów: Do czasu realizacji ustaleń pla-

nu pozostawia się dotychczasowe użytkowanie terenów.  

§ 13. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym: 

Z uwagi na istniejące zainwestowanie oraz wielkość działki objętej zmianą planu nie określa się szczegółowych 

zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości.  

Rozdział 3 

Przepisy szczegółowe dla wyznaczonych terenów w granicach ich linii rozgraniczających 

§ 14. MNU/1 − przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopusz-

czeniem usług:  

1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala się:  

1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z nieuciążliwymi usłu-

gami lokalnymi, usługi mogą być lokalizowane w adaptowanych pomieszczeniach budynku mieszkalnego 

lub gospodarczego, w pomieszczeniach dobudowanych do budynków lub w obiektach wolno stojących, 

funkcje mogą być realizowane jako tylko mieszkaniowe lub tylko usługowe,  

2) dopuszcza się lokalizację:  

a) zieleni urządzonej, w tym zadrzewień i zakrzewień,  

b) urządzeń infrastruktury technicznej, miejsc parkingowych i garaży wolno stojących.  

2. W zakresie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu ustala 

się:  

1) wysokość zabudowy nie może przekroczyć 2 kondygnacji nadziemnych, tj. parter i poddasze użytkowe,  

2) wysokość budynku mieszkalnego liczona od poziomu terenu przy głównym wejściu do górnej krawędzi 

kalenicy dachu nie może przekroczyć 9 m,  

3) maksymalna wysokość budynków gospodarczych i garaży liczona od poziomu terenu przy głównym wej-

ściu do górnej krawędzi kalenicy dachu nie może przekroczyć 7 m,  

4) dachy budynków mieszkalnych i usługowych dwuspadowe lub wielospadowe, o symetrycznie nachylo-

nych połaciach, kąt nachylenia połaci dachowych określa się od 35−45 stopni, pokryte dachówką cera-

miczną lub materiałami dachówkopodobnymi, przy czym dopuszcza się zastosowanie lukarn i innych ele-

mentów wzbogacających formę dachu,  
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5) dachy budynków gospodarczych określa się jako dwuspadowe lub wielospadowe o symetrycznie nachylo-

nych połaciach, pokryte dachówką ceramiczną lub materiałami dachówkopodobnymi, dopuszczalne także 

jednospadowe,  

6) nieprzekraczalne linie zabudowy, w odległości 6m od linii rozgraniczających drogi klasy D,  

7) maksymalna powierzchnia zabudowy nie powinna przekroczyć 60% powierzchni działki,  

8) minimalna powierzchnia biologicznie czynna nie powinna być mniejsza niż 30% powierzchni działki,  

9) w ramach działki przeznaczonej do zabudowy minimalny wskaźnik udziału powierzchni biologicznie 

czynnej wynosi 20%,  

10) wskaźnik intensywności zabudowy w granicach 0,1 – 0,5,  

11) wprowadza się obowiązek wyznaczenia w obrębie własności, w ramach przeznaczenia podstawowego, 

miejsc postojowych dla samochodów użytkowników stałych i przebywających okresowo w ilości określo-

nej w § 10 ust. 2,  

12) przy realizacji nowych ogrodzeń od frontu działki wprowadza się zakaz stosowania betonowych prefabry-

katów ogrodzeniowych.  

3. Dla terenów położonych w strefach ochrony konserwatorskiej obowiązują odpowiednie ustalenia § 6.  

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

stawki procentowe w stosunku do wzrostu wartości nieruchomości objętych niniejszym planem, służące nali-

czeniu jednorazowej opłaty uiszczanej przez właścicieli nieruchomości, w przypadku ich zbycia w ciągu 5 lat 

od dnia, w którym ustalenia niniejszego planu stały się obowiązujące, w wysokości 20% dla terenu MNU.  

Rozdział 4 

Przepisy końcowe 

§ 16. Niniejsza uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego.  

 

 

Przewodniczący rady: 

J. Kubicki 
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Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXI/218/12 

Rady Miejskiej Góry z dnia 9 października 

2012 r.  
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Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXI/218/12 

Rady Miejskiej Góry z dnia 9 października 

2012 r.  

 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W PLANIE, INWESTYCJI 

W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NALEŻĄCEJ DO ZADAŃ WŁASNYCH  

GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA  

Rozstrzygnięcia dokonano na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 80, poz. 717 ze 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 roku Nr 249, poz. 2104) Rada Miej-

ska Góry rozstrzyga, co następuje:  

W związku z uchwaleniem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Góra, ob-

ręb Gola Górowska, dz. nr 72/1, nie przewiduje się inwestycji stanowiących zadania własne gminy; wszelkie 

inne koszty i korzyści i ich realizacja określone zostały w prognozie skutków finansowych uchwalenia niniej-

szej zmiany planu.  

 

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXI/218/12 

Rady Miejskiej Góry z dnia 9 października 

2012 r.  

 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE DOTYCZĄCE SPOSOBU ROZPATRZENIA UWAG NA PODSTAWIE  

ART. 20 UST. 1 WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU 

ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY GÓRA, 

OBRĘB GOLA GÓROWSKA, DZ. NR 72/1  

Do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Góra, obręb Gola Górowska,  

dz. nr 72/1, nie została złożona żadna uwaga.  

W związku z powyższym, ze względu na brak nieuwzględnionych uwag wniesionych do projektu planu 

podczas wyłożenia do publicznego wglądu Rada Miejska Góry nie dokonuje rozstrzygnięć wynikających  

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 późniejszymi zmianami).  
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