
 

 

UCHWAŁA NR 127/XXI/12 

RADY MIASTA NOWA RUDA 

z dnia 28 marca 2012 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu  

przy ulicy Zagórze  

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

8 marca 1990 r. o samorządzie 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 

i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717  

i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055  

i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441  

i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128  

i Nr 181, poz. 1337, z 2007 Nr 48, poz. 327, Nr 138, 

poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008, Nr 180, 

poz.1111, Nr 223,poz.1458, Nr 52, poz.420, Nr 157, 

poz. 1241, z 2010 roku Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, 

poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, 

Nr 117, poz.679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, 

Nr 217, poz. 1281) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 

marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. 

Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, 

poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45,  

poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127,  

poz. 880, z 2008 r., Nr 201, poz.1237, Nr 199,  

poz. 1227, Nr 220, poz. 1413, z 2010 roku Nr 24,  

poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, 

poz. 804, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043,  

Nr 130, poz. 871, z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 153, 

poz. 901), w nawiązaniu do uchwały nr 19/V/11 Rady 

Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 26 stycznia 2011 r. 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowe-

go planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu 

przy ulicy Zagórze, a także stwierdzając, że niniejszy 

plan nie narusza ustaleń „studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Miejskiej Nowa Ruda”, przyjętego uchwałą nr 25/IV/ 

/07 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 24 stycz-

nia 2007 r., Rada Miejska w Nowej Rudzie uchwa-

la: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

dla terenu przy ulicy Zagórze, zwany dalej „planem”  

Rozdział 1 

PRZEPISY OGÓLNE 

§ 1. 1. Integralną część planu stanowią:  

1) niniejsza uchwała;  

2) załącznik graficzny nr 1. – w skali 1:1000, zwany 

dalej "rysunkiem planu".  

2. Załącznikami do uchwały są:  

1) załącznik nr 2 – rozstrzygnięcia Rady Miejskiej 

w Nowej Rudzie o sposobie rozpatrzenia nie-

uwzględnionych uwag do projektu planu;  

2) załącznik nr 3 – rozstrzygnięcia Rady Miejskiej 

w Nowej Rudzie o sposobie realizacji zapisanych 

w planie inwestycji z zakresu infrastruktury tech-

nicznej, które należą do zadań własnych gminy 

oraz zasadach ich finansowania.  

3. Jeżeli w uchwale jest mowa o:  

1) „terenie” – należy przez to rozumieć: ograniczoną 

liniami rozgraniczającymi część obszaru planu 

o ustalonym przeznaczeniu terenu;  

2) „działce inwestycyjnej” – należy przez to rozu-

mieć: jedną lub zespół działek ewidencyjnych, na 

których będzie się realizowało inwestycję objętą 

jednym (ewentualnie etapowym) pozwoleniem 

na budowę;  

3) „przeznaczeniu terenu” – należy przez to rozu-

mieć: funkcje zabudowy, a także sposoby zago-

spodarowania oraz rodzaje działalności dopusz-

czone na poszczególnych terenach;  

4) „przeznaczeniu podstawowym” – należy przez to 

rozumieć: przeznaczenie terenu, jakie może wystę-

pować na działce inwestycyjnej i w budynkach na 
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niej zlokalizowanych w sposób samodzielny lub 

niesamodzielny, przy założeniu, że jego udział bę-

dzie stanowił więcej niż 50% powierzchni terenu 

w ramach poszczególnych działek inwestycyjnych 

i powierzchni użytkowej budynków na nich zloka-

lizowanych, z zastrzeżeniem, o którym mowa 

w definicji „przeznaczenia towarzyszącego”;  

5) „przeznaczeniu towarzyszącym” – należy przez to 

rozumieć: przeznaczenie terenu, jakie może jedy-

nie współwystępować z podstawowym przezna-

czeniem terenu, z zastrzeżeniem: dopuszcza się lo-

kalizowanie sieci i urządzeń infrastruktury tech-

nicznej, obiektów układu komunikacyjnego oraz 

zieleni urządzonej obejmujących 100% po-

wierzchni działek inwestycyjnych, lecz nie więcej 

niż 50% powierzchni terenu, w obrębie którego zo-

staną zlokalizowane;  

6) „nieprzekraczalnej linii zabudowy” – należy przez 

to rozumieć: liniowe oznaczenie graficzne, po we-

wnętrznej stronie którego ustala się wznoszenie 

naziemnych części obiektów budowlanych, 

z zastrzeżeniem: naziemna część frontowej ściany 

budynku lub budowli nie może wykraczać poza 

zewnętrzną krawędź linii, o ile ustalenia planu nie 

stanowią inaczej;  

7) „intensywności zabudowy” – należy przez to ro-

zumieć: wskaźnik, który wyraża stosunek sumy 

powierzchni całkowitej wszystkich kondygnacji 

naziemnych istniejących i projektowanych budyn-

ków do całkowitej powierzchni działki inwesty-

cyjnej;  

8) „uciążliwości” – należy przez to rozumieć: zjawi-

ska o negatywnym wpływie na warunki życia 

mieszkańców oraz stan środowiska przyrodnicze-

go, w tym m.in. zanieczyszczenie powietrza, wód 

i gleby, hałas, wibracje, promieniowanie niejonizu-

jące, odory i inne w rozumieniu przepisów odręb-

nych;  

9) „zieleni izolacyjnej” – należy przez to rozumieć: 

zespół zwartej zieleni składający się z co najmniej 

trzech rzędów drzew (o przewidywanej wysokości 

wzrostu minimum: 15 m), w tym przynajmniej 

jednego rzędu z gatunku zimozielonego oraz co 

najmniej dwóch rzędów krzewów (o przewidywa-

nej wysokości wzrostu maksimum: 5 m), w tym 

przynajmniej jednego rzędu z gatunku zimozielo-

nego, gatunki roślin należy dostosować do lokal-

nych warunków klimatycznych oraz gruntowo- 

-wodnych.  

4. W odniesieniu do innych określeń użytych 

w niniejszej uchwale, a nie ujętych w §1, ust. 3, nale-

ży stosować definicje zgodne z obowiązującymi prze-

pisami i aktami prawnymi.  

§ 2. 1. Oznaczenia graficzne na rysunku planu, 

które są obowiązującymi ustaleniami planu:  

1) granica obszaru objętego planem;  

2) linia rozgraniczająca tereny;  

3) nieprzekraczalna linia zabudowy;  

4) przeznaczenia terenu:  

a) P – teren obiektów produkcyjnych, składów 

i magazynów;  

b) ZNU – teren zieleni nieurządzonej;  

c) KDL – teren dróg publicznych klasy lokalnej;  

d) KDW – teren dróg wewnętrznych;  

5) zieleń izolacyjna;  

6) szlak rowerowy.  

2. Elementy planu o charakterze informacyjnym:  

1) cały obszar mpzp – strefa ochrony pośredniej ujęć 

wody i źródeł wody pitnej dla miasta Wrocławia;  

2) cały obszar mpzp – złoże węgla kamiennego „Słu-

piec”;  

3) granica pasa technologicznego od linii energetycz-

nej średniego napięcia;  

4) granica pasa eksploatacyjnego od sieci wodocią-

gowej;  

5) sieć napowietrzna średniego napięcia 20 kV;  

6) sieć wodociągowa − główna (400).  

Rozdział 2 

Ustalenia ogólne 

§ 3. 1. Ustalenia dotyczące przeznaczenia tere-

nów:  

1) Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów zawar-

te są w rozdziale „Przepisy ogólne” § 2 ust. 1 

pkt 4 oraz w rozdziale „Ustalenia szczegółowe”  

§ 4÷§ 7 niniejszego planu.  

2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształto-

wania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskaź-

ników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowa-

nia terenu:  

1) w zakresie lokalizowania zabudowy dopuszcza się 

wysunięcia przed ustalone w planie linie zabudo-

wy:  

a) na maksymalną odległość – 1,5 m: wykuszy, 

loggi, gzymsów, okapów, zadaszeń, wejść, 

elementów odwodnienia dachów, balkonów, 

galerii, werand, tarasów, schodów zewnętrz-

nych oraz elementów budynków w całości zlo-

kalizowanych pod ziemią;  

b) obiektów małej architektury, dojazdów, miejsc 

postojowych oraz urządzeń dla niepełnospraw-

nych;  

2) w zakresie lokalizowania reklam ustala się:  

a) zakaz lokalizowania reklam na terenach: ZNU, 

KDL, KDW;  

b) dopuszczenie lokalizowania reklam na terenie: 

4.P wyłącznie związanych z działalnością pro-

wadzoną na tym terenie;  

c) dopuszczenie lokalizowania reklam do wysoko-

ści najwyższego okapu budynku lub budowli 

(w wypadku, kiedy budowla nie posiada okapu, 

to do jej najwyższego elementu), zlokalizowa-
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nych w granicach tej samej działki inwestycyj-

nej.  

3. Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, 

przyrody i krajobrazu kulturowego:  

1) nakaz utrzymania standardów emisyjnych przez 

nowe obiekty budowlane, zgodnie z przepisami 

odrębnymi;  

2) zakaz lokalizowania inwestycji, których działal-

ność może powodować uciążliwość wykraczającą 

poza działkę inwestycyjną, do której inwestor po-

siada tytuł prawny;  

3) zakaz lokalizowania przedsięwzięć:  

a) mogących zawsze znacząco oddziaływać na 

środowisko;  

b) mogących potencjalnie znacząco oddziaływać 

na środowisko, związanych z:  

− przetwarzaniem i składowaniem odpadów;  

− wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepl-

nej;  

4) zakaz lokalizowania zakładów o zwiększonym 

i dużym ryzyku wystąpienia poważnych awarii 

przemysłowych.  

4. Na obszarze planu nie występują tereny wy-

magające ustaleń z zakresu ochrony dziedzictwa kul-

turowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.  

5. Ustalenia dotyczące wymagań wynikających 

z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:  

1) teren oznaczony na rysunku planu: 1.KDL wyzna-

cza się jako obszar związany z realizacją celu pu-

blicznego.  

6. Ustalenia dotyczące granic i sposobów zago-

spodarowania terenów lub obiektów podlegających 

ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepi-

sów:  

1) obszar planu znajduje się w strefie pośredniej 

ochrony ujęć wody i źródeł wody pitnej dla m. 

Wrocławia (o mniejszych ograniczeniach w korzy-

staniu z wód i użytkowaniu gruntów), w jej zasię-

gu obowiązują zasady zagospodarowania zgodne 

z Decyzją Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu 

RLS gw 1 053/17/74 z dnia 31 marca 1974 r., wg 

której została ustanowiona;  

2) obszar planu znajduje się w granicy złoża węgla 

kamiennego „Słupiec”;  

3) tereny: 2.KDW, 4.P, 5.ZNU częściowo znajdują 

się w pasie technologicznym od napowietrznej linii 

energetycznej średniego napięcia 20 kV o szeroko-

ści 16 m (po 8 m w każdą stronę od osi linii ener-

getycznej), ustala się nakaz jego uwzględnienia 

w wypadku zagospodarowywania działek;  

4) tereny: 1.KDL, 2.KDW, 4.P częściowo znajdują 

się w pasie eksploatacyjnym od wodociągu  

(o średnicy: 400 mm), ustala się nakaz jego 

uwzględnienia w wypadku zagospodarowywania 

działek i lokalizowania zabudowy.  

7. Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad 

i warunków scalania i podziału nieruchomości:  

1) na obszarze niniejszego planu nie ustala się granic 

obszarów wymagających scalenia i podziału nieru-

chomości zgodnych z art. 15 ust. 3, pkt 1 ustawy 

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-

rowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, 

poz. 717 z późn. zm.);  

2) minimalna powierzchnia działek uzyskanych 

w wyniku scalania i podziału nieruchomości –  

10 m
2
; 

3) minimalna szerokość frontów działek uzyskanych 

w wyniku scalania i podziału nieruchomości – 

2 m;  

4) kąt położenia granicy działek uzyskanych w wyni-

ku scalania i podziału nieruchomości w stosunku 

do pasa drogowego – 70
0
–110

0
.  

8. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, roz-

budowy i budowy systemów komunikacji i infrastruk-

tury technicznej:  

1) w zakresie lokalizowania oraz przebudowy sieci 

infrastruktury technicznej ustala się:  

a) dopuszczenie lokalizowania wszelkich sieci 

i urządzeń infrastruktury technicznej;  

b) podczas prac inwestycyjnych nakaz uwzględ-

nienia stref technicznych, eksploatacyjnych itp. 

od sieci i urządzeń infrastruktury technicznej;  

c) dopuszczenie zmiany przebiegu istniejących 

sieci w sposób powodujący ograniczenie 

w użytkowaniu działek, wykraczające poza do-

tychczasowe strefy: techniczne, eksploatacyjne, 

itp.;  

2) w zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:  

a) dopuszczenie zaopatrzenia w wodę z istniejącej 

i projektowanej sieci wodociągowej;  

b) dopuszczenie lokalizowania indywidualnych 

ujęć wody;  

3) w zakresie odprowadzania ścieków bytowych 

i przemysłowych ustala się:  

a) zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ście-

ków powstałych na obszarze planu do rowów 

melioracyjnych oraz wprost do gruntu;  

b) odprowadzanie ścieków do kanalizacji sanitar-

nej;  

c) na terenie: 4.P dopuszczenie stosowania lokal-

nych oczyszczalni ścieków;  

4) w zakresie odprowadzania wód opadowych 

i roztopowych ustala się:  

a) nakaz utwardzania i skanalizowania terenów 

o powierzchni pow. 0,1 ha, na których może 

dojść do zanieczyszczenia substancjami ropo-

pochodnymi i chemicznymi;  

b) nakaz neutralizowania substancji ropopochod-

nych i chemicznych na terenach własnych in-

westorów, przed ich wprowadzeniem do kanali-

zacji;  

c) nakaz zagospodarowania wód opadowych i roz-

topowych na terenach własnych inwestorów, do 
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czasu budowy sieci kanalizacyjnej przewidzia-

nej do ich obsługi;  

5) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną 

ustala się:  

a) realizację zasilania w średnie i niskie napięcie 

liniami podziemnymi;  

6) w zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się:  

a) zakaz lokalizowania ogrodzeń w odległości 

mniejszej niż: 0,5 m od gazociągu;  

b) dopuszczenie stosowania indywidualnych 

zbiorników gazowych;  

7) w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną ustala 

się:  

a) indywidualne i zbiorowe zaopatrzenie w ener-

gię cieplną;  

b) stosowanie proekologicznych wysokospraw-

nych źródeł energii cieplnej, charakteryzują-

cych się brakiem lub niską emisją substancji do 

powietrza;  

8) w zakresie obsługi telekomunikacji ustala się:  

a) dopuszczenie świadczenia usług telekomunika-

cyjnych przez wszystkich uprawnionych opera-

torów;  

b) dopuszczenie realizacji celu publicznego z za-

kresu łączności publicznej;  

9) w zakresie gospodarki odpadami ustala się:  

a) gospodarowanie odpadami zgodnie z przepisa-

mi odrębnymi oraz gminnymi regulaminami.  

9. Ustalenia dotyczące stawek procentowych sta-

nowiących podstawę do określania opłaty, o której 

mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:  

1) stawka procentowa, służąca naliczaniu opłaty 

związanej ze wzrostem wartości nieruchomości, 

wynosi 30%, słownie: trzydzieści procent.  

Rozdział 3 

Ustalenia szczegółowe 

§ 4. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu: 

4.P ustala się:  

1) przeznaczenie podstawowe:  

a) zabudowa obiektów produkcyjnych, składów 

i magazynów;  

b) zabudowa usługowa, z wykluczeniem obiektów 

handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej: 

400 m
2
;  

2) przeznaczenie towarzyszące:  

a) obiekty układu komunikacyjnego;  

b) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;  

c) zieleń urządzona.  

2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształto-

wania ładu przestrzennego oraz parametrów 

i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospo-

darowania terenu:  

1) dopuszcza się lokalizowanie:  

a) budynków gospodarczych;  

b) miejsc do parkowania oraz budynków gara-

żowych przewidzianych do obsługi terenu: 

4.P;  

c) obiektów małej architektury;  

2) intensywność zabudowy:  

a) maksymalna – 0,8;  

b) minimalna – 0,2;  

3) minimalny udział procentowy powierzchni bio-

logicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni 

działki inwestycyjnej – 10%;  

4) maksymalna wysokość zabudowy – 15 m;  

5) gabaryt budynków wyrażony maksymalną szero-

kością elewacji frontowej – 200 m;  

6) geometria dachów o dowolnym wyrazie architek-

tonicznym;  

7) stosowanie kolorystyki dachów w tonacji: czer-

wieni, brązu i szarości;  

8) zakaz stosowania jaskrawej kolorystyki elewacji 

i ogrodzeń, w tym: niebieskiego, fioletowego, 

pomarańczowego, różowego i czerwonego, o ile 

nie jest to związane z prezentacją znaku graficz-

nego prowadzonej tam działalności gospodar-

czej;  

9) zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykatów be-

tonowych;  

10) stosowanie ogrodzeń ażurowych minimalnie w: 

80% (rozliczanych w stosunku do jednego seg-

mentu ogrodzenia);  

11) minimalna liczba miejsc do parkowania i sposób 

ich realizacji:  

a) minimalnie – 1 miejsce do parkowania na 

każde rozpoczęte 35 m
2 

powierzchni użytko-

wej lokalu usługowego, lecz nie mniej niż 

2 miejsca;  

b) wszystkie miejsca do parkowania oraz place 

manewrowe przewidziane do obsługi zabu-

dowy należy lokalizować w ramach działek 

inwestycyjnych, na których te budynki są usy-

tuowane lub na działce albo jej części położo-

nej w bezpośrednim sąsiedztwie, do której 

inwestor posiada tytuł prawny;  

c) realizowanie miejsc do parkowania w formie:  

− wydzielonych miejsc postojowych na po-

wierzchni terenu;  

− parkingów wielopoziomowych;  

− garaży.  

3. Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowi-

ska, przyrody i krajobrazu kulturowego:  

1) zlokalizowanie zieleni izolacyjna zgodnie z rysun-

kiem planu.  

4. Ustalenia dotyczące minimalnej powierzchni 

nowo wydzielonych działek budowlanych:  

1) pod zabudowę zgodną z przeznaczeniem podsta-

wowym – 5000 m
2
.  

5. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, roz-

budowy i budowy systemów komunikacji:  
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1) zakaz lokalizowania skrzyżowań i zjazdów do 

działek budowlanych z drogi: 2.KDW od strony 

zieleni izolacyjnej.  

6. Ustalenia dotyczące sposobów i terminów 

tymczasowego zagospodarowania:  

1) możliwość lokalizowania zabudowy tymczasowej 

o funkcji zgodnej z planowanym przeznaczeniem 

terenu.  

§ 5. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu: 

5.ZNU ustala się:  

1) przeznaczenie podstawowe: zieleń nieurządzona;  

2) przeznaczenie towarzyszące: sieci i urządzenia 

infrastruktury technicznej.  

2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształto-

wania ładu przestrzennego oraz parametrów 

i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospo-

darowania terenu:  

1) zakaz lokalizowania budynków.  

§ 6. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu: 

1.KDL ustala się:  

1) przeznaczenie podstawowe: droga publiczne klasy 

lokalnej;  

2) przeznaczenie towarzyszące:  

a) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;  

b) zieleń urządzona.  

2. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, roz-

budowy i budowy systemów komunikacji i infrastruk-

tury technicznej:  

1) dla terenu: 1.KDL obejmującego część pasa dro-

gowego, szerokość w liniach rozgraniczających – 

15 m÷17,5 m, pozostała część pasa drogowego 

zlokalizowana jest poza granicami planu.  

§ 7. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku pla-

nu: 2.KDW, 3.KDW ustala się:  

1) przeznaczenie podstawowe: drogi wewnętrzne;  

2) przeznaczenie towarzyszące:  

a) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;  

b) zieleń urządzona.  

2. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, roz-

budowy i budowy systemów komunikacji i infrastruk-

tury technicznej:  

1) dla terenu: 2.KDW szerokość drogi w liniach roz-

graniczających – 10 m;  

2) dla terenu: 3.KDW:  

a) szerokość drogi w liniach rozgraniczających – 

8 m;  

b) plac do zawracania.  

Rozdział 4 

PRZEPISY KOŃCOWE 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Miasta Nowa Ruda.  

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 

od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-

jewództwa Dolnośląskiego.  

  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej: 

Andrzej Behan 
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Załącznik nr 1 do uchwały nr 127/XXI/12 

Rady Miasta Nowa Ruda z dnia 28 marca 

2012 r. 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr 127/XXI/12 

Rady Miasta Nowa Ruda z dnia 28 marca 

2012 r. 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO 

PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA TERENU PRZY ULICY ZAGÓRZE  

Zgodnie z wymogiem art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Rada Miejska w Nowej Rudzie odstępuje od roz-

strzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag, gdyż w terminie określonym na ich składanie nie wpłynęła żadna 

uwaga.  

 

Załącznik nr 3 do uchwały nr 127/XXI/12 

Rady Miasta Nowa Ruda z dnia 28 marca 

2012 r. 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W MIEJSCOWYM PLANIE 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA TERENU PRZY ULICY ZAGÓRZE, 

INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ 

WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI 

O FINANSACH PUBLICZNYCH  

§ 1. 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury tech-

nicznej służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb 

mieszkańców stanowią, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. 

zm.) zadania własne gminy.  

2. Rzeczywisty koszt inwestycji zostanie okre-

ślony w wyniku zamówień realizowanych w trybie 

ustawy Prawo o zamówieniach publicznych.  

§ 2. Opis sposobu realizacji inwestycji wskaza-

nych w § 1:  

1) realizacja inwestycji będzie przebiegać zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, w tym m.in. z pra-

wem budowlanym, o zamówieniach publicznych, 

o samorządzie gminnym, gospodarce komunalnej 

i o ochronie środowiska;  

2) inwestycje w zakresie przesyłania i dystrybucji 

paliw gazowych, energii elektrycznej i ciepła reali-

zowane będą w sposób określony zgodnie z obo-

wiązującymi przepisami;  

3) realizacja i finansowanie inwestycji w zakresie 

infrastruktury technicznej nie wyszczególnionych 

w § 1 będzie przedmiotem umowy zainteresowa-

nych stron.  

§ 3. Finansowanie inwestycji z zakresu infra-

struktury technicznej, które należą do zadań własnych 

gminy, ujętych w niniejszym planie, podlega przepi-

som ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 

z późn. zm.), przy czym:  

1) wydatki majątkowe gminy określa uchwała Rady 

Miejskiej;  

2) wydatki inwestycyjne finansowane z budżetu gmi-

ny ustala się w uchwale budżetowej.  

§ 4. 1. Zadania w zakresie budowy dróg należą-

cych do inwestycji, o których mowa w § 1, finanso-

wane będą przez budżet gminy lub na podstawie po-

rozumień z innymi podmiotami.  

2. Zadania w zakresie budowy sieci wodociągo-

wej i kanalizacji należących do inwestycji, o których 

mowa w § 1 będą finansowane na podstawie art. 15 

ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r., Nr 123, 

poz. 858 z późn. zm.), ze środków budżetu gminy lub 

poprzez partnerstwo publiczno – prawne/na podstawie 

porozumień z innymi podmiotami.  

3. Zadania w zakresie budowy sieci energetycz-

nych i gazowych będą finansowane na podstawie art. 

7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energe-

tyczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r., Nr 89, poz. 

625 z późn. zm.).  

§ 5. Prognozowane źródła finansowania przez 

gminę:  

1) dochody własne,  

2) dotacje,  

3) pożyczki preferencyjne,  

4) fundusze Unii Europejskiej,  

5) udział podmiotów gospodarczych/wpływy od in-

nych podmiotów.  

§ 6. Wykonanie finansowania inwestycji powie-

rza się Burmistrzowi Miasta Nowa Ruda. 
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