
 

 

UCHWAŁA NR XXVIII/230/12 

RADY MIEJSKIEJ STRZELINA 

z dnia 26 czerwca 2012 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości 

Strzelin (dz. 13/3, 13/4, 13/5 AM16)  

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

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedno-

lity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 3 

ust. 1, art. 20 i art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  

(Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717 ze zm.), w związku 

z uchwałą nr XLVIII/451/10 Rady Miejskiej Strzelina 

z dnia 9 listopada 2010 r. o przystąpieniu do sporzą-

dzania miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego dla części miejscowości Strzelin (dz. 13/3, 

13/4, 13/5 AM16) oraz po stwierdzeniu, że plan nie 

narusza ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy 

Strzelin” przyjętym przez Radę Miejską Strzelina 

uchwałą nr XIV/174/2000 z dnia 2 lutego 2000 r., 

Rada Miejska Strzelina uchwala, co następuje:  

Rozdział 1 

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospoda-

rowania przestrzennego dla części miejscowości 

Strzelin (dz. 13/3, 13/4, 13/5 AM16), zwany dalej 

planem.  

2. Integralną częścią planu jest rysunek planu 

w skali 1: 500 stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.  

3. Załącznikami do niniejszej uchwały są:  

1) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 

wniesionych do projektu planu stanowiące załącz-

nik nr 2 do uchwały;  

2) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych 

w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury tech-

nicznej, które należą do zadań własnych gminy 

oraz o zasadach ich finansowania, zgodnie 

z przepisami o finansach publicznych, stanowiące 

załącznik nr 3 do uchwały.  

§ 2. 1. Plan obejmuje obszar położony w rejo-

nie pl. 1 Maja (Rondo im. Zesłańców Sybiru).  

2. Granicę obszaru objętego planem określono na 

rysunku planu skali 1:500 stanowiącym załącznik nr 1 

do niniejszej uchwały.  

§ 3. 1. Obowiązującymi ustaleniami planu są na-

stępujące oznaczenia graficzne rysunku planu:  

1) granice obszaru objętego planem;  

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznacze-

niu (funkcjach) lub różnych zasadach zagospoda-

rowania wraz z oznaczeniami określającymi pod-

stawowe przeznaczenie terenów;  

3) obowiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy.  

2. Pozostałe oznaczenia graficzne rysunku planu 

nie stanowią obowiązujących ustaleń planu, mają 

znaczenie informacyjne.  

3. Zmiana nazw własnych oznaczonych w niniej-

szej uchwale kursywą nie powoduje dezaktualizacji 

ustaleń planu.  

§ 4. Zakres ustaleń planu  

1. W planie określa się:  

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające 

tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasa-

dach zagospodarowania;  

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-

go;  

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego;  

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-

ków oraz dóbr kultury współczesnej;  

5) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabu-

dowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywno-

ści zabudowy;  
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6) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 

nieruchomości objętych planem;  

7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy syste-

mów komunikacji i infrastruktury technicznej;  

8) stawkę procentową, na podstawie której ustala się 

opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 

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

rowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 

z późniejszymi zmianami).  

2. W planie nie określa się:  

1) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznej – ze względu na brak ob-

szarów przestrzeni publicznej;  

2) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub 

obiektów podlegających ochronie, ustalonych na 

podstawie odrębnych przepisów – ze względu na 

brak takich terenów;  

3) szczególnych warunków zagospodarowania tere-

nów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu – ze 

względu na brak potrzeb;  

4) sposobów i terminów tymczasowego zagospoda-

rowania, urządzania i użytkowania terenów – ze 

względu na brak potrzeb.  

5) granic obszarów wymagających przeprowadzenia 

scaleń i podziałów nieruchomości – ze względu 

na brak takich obszarów;  

6) granic obszarów rehabilitacji istniejącej zabudo-

wy i infrastruktury technicznej – ze względu na 

brak takich obszarów;  

7) granic obszarów wymagających przekształceń 

lub rekultywacji – ze względu na brak takich ob-

szarów;  

8) granic terenów przeznaczonych pod budowę 

obiektów handlowych, o których mowa w art. 10 

ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 23 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

– ze względu na brak takich terenów;  

9) granic terenów służących organizacji imprez ma-

sowych – ze względu na brak takich terenów;  

10) granic pomników zagłady oraz ich stref ochron-

nych, określonych na podstawie ustawy z dnia 

7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitle-

rowskich obozów zagłady – ze względu na brak 

potrzeb.  

§ 5. 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 prze-

znaczenie podstawowe;  

2) przepisach odrębnych − należy przez to rozumieć 

przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi;  

3) przeznaczeniu podstawowym lub funkcji pod-

stawowej − należy przez to rozumieć takie prze-

znaczenie lub funkcję, która przeważa tj. zajmuje 

powyżej 50% powierzchni terenu wydzielonego 

liniami rozgraniczającymi; w przypadku ustale-

nia więcej niż jednej kategorii przeznaczenia 

podstawowego, każda z tych kategorii może sta-

nowić wyłączne przeznaczenie terenu lub po-

szczególnych nieruchomości położonych w gra-

nicach terenu;  

4) przeznaczeniu uzupełniającym lub funkcji uzu-

pełniającej − 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 zagospoda-

rowania terenu w sposób określony przeznacze-

niem podstawowym;  

5) liniach rozgraniczających − należy przez to ro-

zumieć linie rozdzielające tereny o różnym prze-

znaczeniu (funkcji) lub różnych zasadach zago-

spodarowania;  

6) obowiązujących liniach zabudowy − należy przez 

to rozumieć linie wyznaczające usytuowanie 

ściany frontowej budynku na długości co naj-

mniej 80% szerokości elewacji frontowej;  

7) nieprzekraczalnych liniach zabudowy − należy 

przez to rozumieć linie wyznaczające dopusz-

czalne zbliżenie ściany frontowej budynku do 

wskazanej linii rozgraniczającej danego terenu, 

okapy i gzymsy mogą pomniejszyć tę odległość 

o nie więcej niż 0,5 m, a balkony, galerie, weran-

dy, wykusze, zadaszenia wejściowe, tarasy lub 

schody zewnętrzne o nie więcej niż 1,0 m.; na te-

renach dla których nie zostały określone linie za-

budowy należy stosować ogólne zasady lokaliza-

cji obiektów określone w przepisach odrębnych;  

8) wskaźniku powierzchni zabudowy – należy przez 

to rozumieć stosunek powierzchni zabudowy bu-

dynków na działce do powierzchni działki lub te-

renu przeznaczonego pod inwestycję. Powierzch-

nię zabudowy budynku wyznacza rzut poziomy 

krawędzi budynku na powierzchnię terenu; do 

powierzchni zabudowy nie wlicza się powierzch-

ni obiektów budowlanych ani ich części nie wy-

stających ponad powierzchnię terenu oraz po-

wierzchni elementów takich jak: schody ze-

wnętrzne, rampy zewnętrzne, daszki, markizy;  

9) usługach − należy przez to rozumieć w szczegól-

ności usługi finansowe, doradztwo finansowe, 

podatkowe i prawne, obsługi rynku nieruchomo-

ści, handlu detalicznego, gastronomii, usługi 

o charakterze obsługi ludności, sportu i rekreacji, 

hotelarskie, usługi informatyczne, telekomunika-

cyjne i pocztowe, administracyjno-biurowe, pro-

jektowe, fotograficzne i poligraficzne, opieki 

zdrowotnej, kultury, oświaty oraz usługi związa-

ne z wykonywaniem wolnych zawodów;  

10) infrastrukturze technicznej – należy przez to ro-

zumieć ogół podziemnych i nadziemnych urzą-

dzeń liniowych i kubaturowych służących zaopa-

trzeniu w wodę, odprowadzeniu ścieków i wód 
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opadowych, zaopatrzeniu w energię elektryczną, 

gaz i ciepło, telekomunikacji;  

11) urządzeniach towarzyszących − należy przez to 

rozumieć obiekty technicznego wyposażenia, do-

jazdy i dojścia, parkingi i garaże, budynki gospo-

darcze, wiaty i zadaszenia, małą architekturę oraz 

inne urządzenia pełniące służebną rolę wobec 

funkcji określonych w przeznaczeniu podstawo-

wym lub uzupełniającym.  

Rozdział 2 

Ustalenia szczegółowe 

§ 6. U – teren zabudowy usługowej.  

1. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa usłu-

gowa z urządzeniami i zagospodarowaniem towarzy-

szącym.  

2. Przeznaczenie uzupełniające:  

1) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;  

2) zieleń urządzona.  

3. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-

strzennego:  

1) nową zabudowę należy kształtować w sposób za-

pewniający wyeksponowanie i podkreślenie per-

spektywy widokowej Starego Miasta w Strzelinie 

wzdłuż ul. Kościuszki ;  

2) ustala się zakaz budowy ogrodzeń od strony frontu 

działki.  

4. Ustalenia w zakresie ochrony środowiska, 

przyrody i krajobrazu kulturowego:  

1) działalność prowadzona w ramach funkcji podsta-

wowej lub uzupełniającej nie może powodować 

ponadnormatywnych obciążeń środowiska uciąż-

liwościami w zakresie hałasu, wibracji, emisji za-

nieczyszczeń pyłowych i gazowych, zanieczysz-

czenia wód podziemnych i powierzchniowych, 

promieniowania elektromagnetycznego poza gra-

nicami terenu, do którego inwestor posiada tytuł 

prawny;  

2) ustala się jako dopuszczalne poziomy hałasu war-

tości określone w obowiązujących przepisach od-

rębnych dla zabudowy mieszkaniowo-usługowej;  

3) obszar objęty planem znajduje się w całości 

w granicach strefy ochrony ujęć wody pitnej dla 

miasta Wrocławia, zatwierdzonej decyzją Prezy-

denta Miasta Wrocławia z dn. 31.03.1974 r.  

nr RLS/GW/I/053/17/74 – obowiązują nakazy, za-

kazy i ograniczenia określone w ww. decyzji.  

5. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej: Dla całego obszaru 

objętego planem, ujętego w wojewódzkiej ewidencji 

zabytków, ustala się strefę ochrony konserwatorskiej, 

w której obowiązują następujące wymogi:  

1) dopuszcza się realizację zabudowy o nowoczesnej 

architekturze zharmonizowanej z otoczeniem pod 

względem skali, gabarytów, zastosowanych mate-

riałów, podziałów architektonicznych oraz dosto-

sowanej do charakteru miejskiej zabudowy histo-

rycznej.  

2) nową zabudowę należy kształtować według nastę-

pujących zasad:  

a) narożnik ulic Kościuszki i Wolności należy wy-

różnić akcentem architektonicznym, wprowa-

dzającym w strefę Starego Miasta; Przez akcent 

architektoniczny należy rozumieć wyróżniającą 

się w otoczeniu i skupiającą uwagę obserwato-

rów kompozycję elementów budynku w posta-

ci: charakterystycznego wejścia lub prześwitu, 

wyodrębnionego pionu komunikacyjnego, wy-

różniającego się okna wystawowego na pozio-

mie parteru, wykusza, przewyższenia części 

budynku lub innego elementu podkreślającego 

ważność określonej części budynku w danej 

przestrzeni urbanistycznej;  

b) należy przewidzieć ukrycie urządzeń technicz-

nych w gabarytach nowej zabudowy;  

c) wyklucza się lokalizację wolnostojących reklam 

wielkogabarytowych.  

3) ustala się w konserwatorską strefę „OW” obserwa-

cji archeologicznej, tożsamą z wykazem zabytków 

archeologicznych, w której w odniesieniu do inwe-

stycji związanych z pracami ziemnymi wymagane 

jest przeprowadzenie badań archeologicznych 

w zakresie określonym przez organ konserwator-

ski.  

6. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudo-

wy oraz zagospodarowania terenu:  

1) ustala się obowiązujące i nieprzekraczalne linie 

zabudowy zgodnie z oznaczeniami na rysunku pla-

nu;  

2) w przypadku zlokalizowania obiektów w odległo-

ści mniejszej niż 8 m od krawędzi jezdni drogi wo-

jewódzkiej nr 395 (wzdłuż zachodniej granicy ob-

szaru objętego planem) budynki należy wyposażyć 

w izolacje przeciwdrganiową i akustyczną w celu 

zabezpieczenia przed negatywnym oddziaływa-

niem ruchu drogowego;  

3) poza oznaczonymi na rysunku planu liniami zabu-

dowy dopuszcza się realizację zabudowy na grani-

cy z działkami sąsiednimi;  

4) wskaźnik powierzchni zabudowy w stosunku do 

powierzchni działki – maksymalnie 0,9;  

5) wielkość powierzchni biologicznie czynnej – nie 

mniej niż 5% powierzchni terenu;  

6) wysokość budynków nie może przekroczyć 13 m.;  

7) nie ustala się wymagań w zakresie geometrii dachu 

oraz spadków połaci dachowych oraz rodzaju ich 

pokrycia.  

7. Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-

działu nieruchomości:  

1) minimalna powierzchnia działek nie mniej niż  

500 m
2
,;  

2) minimalna szerokość frontu działki nie mniej niż 

10 m.;  
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3) dopuszcza się wydzielanie niezbędnych działek na 

cele infrastruktury technicznej np. stacji transfor-

matorowej, pompowni itp. o parametrach mniej-

szych niż określone w pkt. 1 i 2;  

4) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa 

drogowego w zakresie 80°−100°.  

8. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji i infrastruktury technicznej  

1) komunikacja:  

a) obsługa komunikacyjna terenu od strony 

ul. Kościuszk i ul . Bella,  

b) ustala się obowiązek zapewnienia w granicach 

terenu miejsc parkingowych w liczbie nie 

mniejszej niż 1 stanowisko na 50 m
2 

po-

wierzchni użytkowej usług.  

2) infrastruktura techniczna:  

a) zaopatrzenie w wodę: z miejskiej sieci wodo-

ciągowej,  

b) kanalizacja sanitarna: odprowadzenie ścieków 

bytowych do kanalizacji sanitarnej;  

c) kanalizacja deszczowa: odprowadzenie wód 

opadowych i roztopowych z połaci dachowych 

i nawierzchni utwardzonych do kanalizacji 

deszczowej;  

d) elektroenergetyka:  

− w południowej części obszaru objętego pla-

nem przebiegają kablowe linie elektroener-

getyczne średniego napięcia; w wypadku 

wystąpienia kolizji z planowanym zagospo-

darowaniem należy przewidzieć ich przebu-

dowę,  

− zasilanie elektroenergetyczną kablową siecią 

niskiego napięcia,  

− dopuszcza się realizację urządzeń zapewnia-

jących awaryjne, niezależne zasilanie  

w energię elektryczną.  

e) zaopatrzenie w gaz: z rozdzielczej sieci gazo-

wej;  

f) zaopatrzenie w ciepło:  

− z indywidualnego źródła zaopatrzenia  

w ciepło, niepowodującego ponadnorma-

tywnego zanieczyszczenia powietrza,  

− dopuszcza się włączenie do zewnętrznego 

systemu zaopatrzenia w ciepło.  

g) telekomunikacja − dostęp do usług telekomuni-

kacyjnych kablową lub radiową siecią teleko-

munikacyjną;  

h) usuwanie odpadów komunalnych − obowiązują 

zasady usuwania i utylizacji odpadów określone 

w przepisach odrębnych i gminnych.  

Rozdział 3 

Ustalenia końcowe 

§ 7. Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12 i w związku 

z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodaro-

waniu przestrzennym dla terenów objętych planem 

ustala się stawkę służącą naliczaniu jednorazowej 

opłaty od wzrostu wartości nieruchomości w wysoko-

ści 5%.  

§ 8. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się 

Burmistrzowi Miasta i Gminy Strzelin.  

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 

od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Dolnośląskiego.  

 

 

 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej: 

Zdzisław Rataj 
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Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVIII/ 

/230/12 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 

26 czerwca 2012 r. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXVIII/ 

/230/12 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 

26 czerwca 2012 r. 

 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH  

DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO  

DLA CZĘŚCI MIEJSCOWOŚCI STRZELIN (dz. 13/3, 13/4, 13/5 AM16) PODCZAS WYŁOŻENIA  

DO PUBLICZNEGO WGLĄDU 

 

Ze względu na brak uwag wniesionych do projektu planu podczas wyłożenia do publicznego wglądu Rada 

Miejska Strzelina 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 zmiana-

mi).  
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Załącznik nr 3 do uchwały nr XXVIII/ 

/230/12 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 

26 czerwca 2012 r. 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE  REALIZACJI, ZAPISANYCH W MIEJSCOWYM  PLANIE 

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA CZĘŚCI MIEJSCOWOŚCI STRZELIN  

(dz. 13/3, 13/4, 13/5 AM16) INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ,  

KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA, 

ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH 

 

 

Zgodnie z ustaleniami planu zawartymi w treści uchwały nie przewiduje się finansowania inwestycji 

z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy.  
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