
 

 

UCHWAŁA NR XX/194/12 

RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH 

z dnia 26 kwietnia 2012 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowo-wschodniej części wsi 

Gądów, gmina Kąty Wrocławskie  

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, 

Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, 

poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,  

poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172,  

poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17,  

poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48,  

poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218,  

z 2008 r. Nr 180, poz. 111, Nr 223, poz. 1458,  

z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. 

Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106,  

poz. 675, z 2011 r. Nr 117, poz. 679) oraz 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 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141,  

poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130,  

poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225,  

poz. 1635, z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199,  

poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, 

z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, 

poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 149, poz. 996) 

w związku z uchwałą nr XXXVI/332/09 Rady Miej-

skiej w Kątach Wrocławskich z dnia 29 września 

2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi 

Gądów-Jaszkotle, gmina Kąty Wrocławskie, dla połu-

dniowo-wschodniej części wsi oraz po stwierdzeniu 

zgodności ze Zmianą studium uwarunkowań i kierun-

ków zagospodarowania przestrzennego gminy Kąty 

Wrocławskie uchwaloną przez Radę Miejską w Ką-

tach Wrocławskich uchwałą nr LVI/403/06 z dnia  

12 października 2006 r. uchwala się co następuje:  

Rozdział 1 

Przedmiot uchwały 

§ 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego dla południowo-wschodniej 
części wsi Gądów, gmina Kąty Wrocławskie, w gra-
nicach określonych w załączniku nr 1 do uchwały, 
zwany dalej planem.  

§ 2. Plan jest wyrażony w postaci:  
1. tekstu planu stanowiącego treść uchwały,  
2. rysunku planu w skali 1:1000 stanowiącego 

załącznik nr 1 do uchwały.  

§ 3. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisa-
nych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które należą do zadań własnych gminy 
oraz o zasadach ich finansowania zgodnie z przepisa-
mi o finansach publicznych stanowi załącznik nr 2 do 
uchwały.  

§ 4. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia 
uwag wniesionych do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego stanowi załącznik 
nr 3 do uchwały.  

§ 5. Ze względu na nie występowanie na obsza-
rze planu problematyki, terenów lub obiektów okre-
ślonych w pkt od 1 do 3, w planie nie określa się:  

1. dóbr kultury współczesnej,  
2. terenów górniczych i narażonych na niebez-

pieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem 
się mas ziemnych,  

3. sposobu i terminu tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzenia i użytkowania terenów.  

§ 6. Rysunek planu obowiązuje w zakresie okre-

ślającym:  

1. granice obszaru objętego planem,  
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2. linie rozgraniczające tereny o różnym przezna-

czeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,  

3. obowiązującą linię zabudowy,  

4. nieprzekraczalną linię zabudowy,  

5. przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem 

MN,  

6. przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem 

KDL,  

7. przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem 

KDD,  

8. przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem 

KDW,  

9. przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem 

KPJ,  

10. przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem 

IT,  

11. przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem 

WS,  

12. strefę „B” ochrony konserwatorskiej,  

13. strefę „OW” ochrony konserwatorskiej dla 

zabytków archeologicznych.  

§ 7. Ilekroć w uchwale jest mowa o:  

1. obszarze– należy przez to rozumieć cały ob-

szar objęty uchwałą,  

2. terenie – należy przez to rozumieć teren wyod-

rębniony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, 

oznaczony numerem i symbolem przeznaczenia tere-

nu,  

3. linii rozgraniczającej – należy przez to rozu-

mieć linię rozgraniczającą tereny o różnym przezna-

czeniu lub zasadach zagospodarowania, dla których 

przypisano symbol cyfrowo-literowy odnoszący się 

do ustaleń szczegółowych o przeznaczeniu terenu,  

4. obowiązującej linii zabudowy – należy przez 

to rozumieć linię, przy której należy sytuować elewa-

cję frontową przynajmniej jednego budynku lokali-

zowanego na działce budowlanej, z wyjątkiem:  

1) obiektów infrastruktury technicznej, których obo-

wiązująca linia zabudowy nie dotyczy,  

2) garaży i budynków gospodarczych, dla których 

dopuszcza się lokalizowanie w głębi działki,  

5. nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy 

przez to rozumieć linię ograniczającą powierzchnię 

terenu, na której dopuszcza się wznoszenie budynków 

oraz określonych w ustaleniach planu rodzajów bu-

dowli naziemnych nie będących liniami przesyłowymi 

i sieciami uzbrojenia terenu, z wyjątkiem:  

1) obiektów infrastruktury technicznej, których nie-

przekraczalna linia zabudowy nie dotyczy,  

2) gzymsów, pilastrów i zryzalitowanych części bu-

dynków, które mogą przekroczyć linię zabudowy 

nie więcej niż 0,5 m,  

3) okapów i wykuszy, które mogą przekroczyć linię 

zabudowy nie więcej niż 0,8 m;  

6. usługach nieuciążliwych – należy przez to ro-

zumieć takie usługi, które w miejscu lokalizacji i poza 

granicami działki, na której się znajdują, nie spowo-

dują naruszenia przepisów odrębnych dotyczących 

standardów jakości środowiska określonego dla funk-

cji mieszkaniowej ustalonej w planie, tzn. usługi takie 

jak: handel detaliczny, biuro, pracownia, przedszkole, 

żłobek, gabinet lekarski i weterynaryjny, hotel, pen-

sjonat, agroturystyka, gastronomia, usługa sportu − 

szkółka tenisowa i klub fitness, rekreacja, świetlica, 

drobne rzemiosło usługowe – z wykluczeniem:  
1) warsztatów samochodowych związanych z mecha-

niką i elektromechaniką, lakiernictwem, wulkani-
zacja, wymianą opon i olejów,  

2) warsztatów stolarskich,  
3) usług skupu i składowanie złomu,  

7. urządzeniach infrastruktury technicznej – nale-
ży przez to rozumieć uzbrojenie terenu zarówno 
w sieci przesyłowe jak i obiekty podziemne i naziem-
ne związane z uzbrojeniem,  

8. dachu stromym – należy przez to rozumieć 
dach o dwóch lub więcej niż dwóch połaciach nachy-
lonych symetrycznie pod kątem 35°- 45°, dla którego 
dopuszcza się nadanie formy mansardowej,i w którym 
dopuszcza się lokalizowanie lukarn, wystawek okien-
nych i okien połaciowych oraz naczółków, z zastrze-
żeniem w § 11 ust 1,  

9. dachu płaskim – należy przez to rozumieć dach 
nachylony pod kątem do 15°, dopuszczony wyłącznie 
na budynkach parterowych stanowiących rodzaj przy-
budówki integralnie i funkcjonalnie powiązanej  
z budynkiem usługowym,  

10. okresowym przykryciu boiska, kortu – należy 
przez to rozumieć urządzenie konstrukcyjne pozwala-
jące w okresie zimowym, tj. od 1 listopada do 31 mar-
ca, na przykrycie boiska, kortu w celu korzystania 
z nich w tym okresie, i które na czas poza wymienio-
nym okresem będzie każdorazowo demontowane,  

11. pierwotnym poziomie terenu – należy przez 
to rozumieć poziom terenu przed przystąpieniem do 
inwestycji,  

12. front nowo wydzielonej działki – należy 
przez to rozumieć granicę działki przylegającą do 
drogi publicznej lub wewnętrznej, w linii której urzą-
dzona będzie brama wjazdowa i furtka,  

13. zbiorniku małej retencji – należy przez to ro-
zumieć zbiornik gromadzący wody opadowe i rozto-
powe dopuszczony do lokalizowania w obrębie dział-
ki przeznaczonej na cele mieszkaniowe lub usługowe,  

14. zabudowie – należy przez to rozumieć budy-
nek pojedynczy lub zespół budynków dopuszczonych 
do lokalizowania,  

15. powierzchni zabudowy – należy przez to ro-
zumieć powierzchnię pod budynkiem mierzoną po 
zewnętrznym obrysie budynku,  

16. stanowisku parkingowym – należy przez to 
rozumieć stanowisko naziemne lub garażowe,  

17. przepisach odrębnych – należy przez to ro-

zumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczy-

mi.  
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Rozdział 2 

Ustalenia ogólne dla obszaru objętego uchwałą 

§ 8. Przeznaczenie terenów oraz linie rozgrani-

czające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych 

zasadach zagospodarowania  

1. Plan ustala przeznaczenie terenów pod:  

1) zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oznaczoną 

symbolem MN,  

2) drogę publiczną klasy lokalnej oznaczoną symbo-

lem KDL,  

3) drogę publiczną klasy dojazdowej oznaczoną sym-

bolem KDD,  

4) drogę publiczną pieszo-jezdną oznaczoną symbo-

lem KPJ,  

5) wewnętrzną drogę dojazdową oznaczoną symbo-

lem KDW,  

6) infrastrukturę techniczną oznaczoną symbolem IT,  

7) rowy melioracyjne oznaczone symbolem WS.  

2. Linie rozgraniczające tereny o różnym prze-

znaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania są 

określone na rysunku planu.  

§ 9. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-

strzennego  

1. Z uwagi na położenie części obszaru przezna-

czonego pod zainwestowanie w obrębie strefy „B” 

ochrony konserwatorskiej, zasady ochrony i kształto-

wania ładu przestrzennego określono w § 11 ust. 1.  

2. Dla pozostałej części obszaru przeznaczonego 

pod zainwestowanie, zasady kształtowania ładu prze-

strzennego powinny nawiązywać do zasad kształto-

wania ładu przestrzennego obszaru położonego 

w strefie „B” ochrony konserwatorskiej.  

3. W obrębie strefy „B” ochrony konserwator-

skiej i jej otoczeniu zakazuje się wznoszenia obiektów 

masztowych.  

4. Sieci przesyłowe należy prowadzić jako pod-

ziemne.  

5. Na jednej działce budowlanej dopuszcza się 

lokalizowanie tylko jednego budynku mieszkalnego.  

6. Każda działka budowlana musi mieć bezpo-

średni dostęp do drogi publicznej lub wewnętrznej.  

7. Linie rozgraniczające terenów określonych na 

rysunku planu stanowią jednocześnie linie nowych 

podziałów geodezyjnych.  

8. Wyklucza się lokalizowanie wolno stojących 

nośników reklam, tablic i szyldów reklamowych nie 

związanych z usługą prowadzoną na terenie danej 

nieruchomości.  

§ 10. Zasady ochrony środowiska, przyrody 

i krajobrazu kulturowego  

1. Usługi prowadzone w ramach budynku miesz-

kalnego lub na działce, na której zlokalizowano budy-

nek mieszkalny oraz na działce wydzielonej pod usłu-

gi nie mogą powodować uciążliwości dla mieszkań-

ców.  

2. Dla usług lokalizowanych w obrębie obszaru 

objętego planem dopuszczone są poziomy hałasu jak 

dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, okre-

ślone w przepisach odrębnych.  

3. Grunty niezabudowane i nieutwardzone należy 

przeznaczyć na powierzchnię biologicznie czynną.  

4. W obrębie działek budowlanych sąsiadujących 

z potokiem Kasina położonym poza obrębem obszaru 

planu i biegnącym wzdłuż wschodniej granicy tego 

obszaru oraz z rowami melioracyjnymi oznaczonymi 

symbolem WS ustala się, w celu ochrony tych cieków, 

nieprzekraczalne linie zabudowy określone w § 18 

ust. 5 pkt 2 lit. d), § 20 ust. 5 pkt 4 i § 21 ust. 4 pkt 2 

i 3 oraz zakaz lokalizowania ogrodzeń i wprowadza-

nia nasadzeń drzew i krzewów w odległości 1,5 m od 

tych cieków.  

5. Do celów grzewczych należy stosować syste-

my o wysokiej sprawności spalania i niskim stopniu 

emisji zanieczyszczeń, w tym również źródła niekon-

wencjonalne takie jak baterie słoneczne i urządzenia 

geotermalne.  

6. Nawierzchnie narażone na zanieczyszczenia 

substancjami ropopochodnymi, w tymnawierzchnie 

dróg publicznych i wewnętrznych, parkingów i pla-

ców manewrowych należy uszczelnić, a wody z tych 

nawierzchni odprowadzać do kanalizacji deszczowej, 

a przypadku braku tej kanalizacji, do rowów meliora-

cyjnych lub potoku Kasina za pośrednictwem separa-

torów olejów i benzyn, wyłącznie za zgodą zarządcy 

tych cieków.  

7. Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji, 

z powierzchni przeznaczonej pod zabudowę ustala się 

obowiązek zdjęcia warstwy próchniczej i wykorzysta-

nie jej zgodnie z przepisami odrębnymi.  

8. W zakresie ochrony krajobrazu kulturowego 

obowiązują ustalenia zawarte w § 11 ust. 1.  

§ 11. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 

i zabytków  

1. ustala się strefę „B” ochrony konserwatorskiej, 

w obrębie której :  

1) nowej zabudowie należy nadać formę nawiązującą 

do budownictwa regionalnego, tj. budynki do 

dwóch kondygnacji, lecz nie wyższe niż 10 m li-

cząc od pierwotnego poziomu terenu do najwyż-

szej krawędzi dachu, dachy strome dwuspadowe 

z naczółkami, o symetrycznych połaciach dachu 

nachylonych pod kątem 38°–45°, krytych dachów-

ką ceramiczną w kolorze ceglastym, z dopuszcze-

niem lokalizowania lukarn, okien połaciowych 

i świetlików,  

2) zakazuje się lokalizowania ogrodzeń betonowych 

z elementów prefabrykowanych, umieszczania re-

klam lub innych tablic nie związanych z usługą 

prowadzoną w budynku, oraz prowadzenia napo-

wietrznych linii elektroenergetycznych i telefo-

nicznych,  
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3) istniejącą i planowaną napowietrzną linię elektro-

energetyczną SN należy skablować,  

4) istniejącą nawierzchnię brukową w części drogi 

oznaczonej symbolem 1 KDL, należy zachować.  

2. Ustala się strefę „OW” ochrony konserwator-

skiej dla zabytków archeologicznych w obrębie, której 

wszystkie prace ziemne należy prowadzić zgodnie 

z obowiązującymi przepisami odrębnymi.  

§ 12. Wymagania wynikające z kształtowania 

przestrzeni publicznych  

1. Wyznacza się przestrzeń publiczną w obrębie 

terenów dróg oznaczonych symbolami 1KDL, 

1 KDD, 2 KDD i 1KPJ, dla których zasady zagospo-

darowania określono w § 23–26.  

2. Ustala się zakaz lokalizowania tymczasowych 

obiektów usługowo – handlowych, z wyjątkiem okre-

sowego przykrycia kortów, o którym mowa w § 13 

ust. 5 pkt 4.  

§ 13. Parametry i wskaźniki kształtowania zabu-

dowy oraz zagospodarowania terenów, w tym linie 

zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensyw-

ności  

1. Zabudowie planowanej:  

1) mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej, nale-

ży nadać dachy strome, kryte dachówką lub mate-

riałem dachówkopodobnym; dopuszcza się, na 

części budynku, urządzenie tarasu,  

2) usługowej, należy nadać dachy strome, kryte da-

chówką lub materiałem dachówkopodobnym; do-

puszcza się dach płaski na części budynku stano-

wiącej rodzaj parterowej przybudówki funkcjonal-

nie i integralnie powiązanej z budynkiem usługo-

wym i nie przekraczającej 25% powierzchni rzutu 

kondygnacji przyziemnej tego budynku oraz urzą-

dzenie, na części budynku, tarasu − z wyjątkiem 

zabudowy lokalizowanej w strefie „B” ochrony 

konserwatorskiej, dla której dopuszcza się wyłącz-

nie dachy strome,  

3) garażowej i budynków gospodarczych, należy 

nadać dachy strome.  

2. Dla zabudowy, o której mowa:  

1) w ust. 1 pkt 1, ustala się wysokość do dwóch kon-

dygnacji w tym druga kondygnacja w dachu 

i maksymalnej wysokości 10 m licząc od pierwot-

nego poziomu terenu do kalenicy dachu,  

2) w ust. 1 pkt 2, ustala się wysokość do trzech kon-

dygnacji w tym trzecia kondygnacja w dachu 

i maksymalnej wysokości 14 m licząc od pierwot-

nego poziomu terenu do kalenicy dachu, z wyjąt-

kiem zabudowy lokalizowanej w obrębie strefy 

„B” ochrony konserwatorskiej, dla której parame-

try określono w § 11 ust. 1,  

3) w ust. 1 pkt 3, ustala się wysokość nie większą niż 

6 m licząc od pierwotnego poziomu terenu do ka-

lenicy dachu, z wyjątkiem budynków, o których 

mowa w ust. 5 pkt 3.  

3. Dla zabudowy istniejącej dopuszcza się prze-

budowę i remont budynków, pod warunkiem dosto-

sowania się do zasad kształtowania zabudowy ustalo-

nych dla terenu, na którym znajdują się te budynki.  

4. W przypadku gdy budynek istniejący:  

1) przekracza ustaloną linię zabudowy od dróg istnie-

jących i planowanych, dopuszcza się przebudowę 

i remont tego budynku, pod warunkiem nie rozbu-

dowywania w kierunku drogi,  

2) jest zlokalizowany w odległości większej od usta-

lonej obowiązującej linii zabudowy, dopuszcza się, 

w przypadku jego rozbudowy, odstępstwo od tej 

linii, pod warunkiem jej nie przekroczenia.  

5. Dopuszcza się:  

1) lokalizowanie, na każdej wydzielonej działce bu-

dowlanej, jednego budynku mieszkalnego,  

2) wyburzenie budynków i lokalizowanie nowych, 

pod warunkiem dostosowania ich do zasad kształ-

towania zabudowy ustalonych dla terenu, na któ-

rym się znajdują,  

3) lokalizowanie wolno stojącego budynku garażo-

wego lub gospodarczego na granicy działki, pod 

warunkiem, że w przypadku lokalizacji budynku 

na granicy:  

a) południowej, nie może być wyższy niż 5 m, li-

cząc od pierwotnego poziomu terenu do kaleni-

cy dachu,  

b) północnej, wschodnie i zachodniej, nie może 

być wyższy niż 4 m, licząc od pierwotnego po-

ziomu terenu do kalenicy dachu,  

c) bok budynku przylegający do granicy działki 

nie może być dłuższy niż 6 m,  

d) forma dachu powinna uniemożliwić spływ wód 

opadowych na działkę sąsiednią,  

e) ściana budynku przylegająca do granicy działki 

będzie bez otworów okiennych, drzwiowych 

i wentylacyjnych,  

4) lokalizowanie na działce przeznaczonej pod usługi 

sportu plenerowych boisk do gier małych i kortów 

z możliwością ich okresowego przykrycia w celu 

ich użytkowania w okresie wymienionym w § 7 

pkt. 11.  

6. W obrębie każdej wydzielonej działki przezna-

czonej pod:  

1) zabudowę mieszkaniową i zagrodową, należy za-

chować minimum 50% powierzchni biologicznie 

czynnej,  

2) zabudowę mieszkaniową z usługą, należy zacho-

wać minimum 30% powierzchni biologicznie 

czynnej,  

3) zabudowę usługową, należy zachować minimum 

30% powierzchni biologicznie czynnej.  

7. Wskaźnik intensywności zabudowy stanowią-

cy łączną powierzchnię przeznaczoną pod zabudowę, 

dojścia do budynku, dojazdu do garażu, miejsca par-

kingowe i tarasy oraz innych urządzeń naziemnych, 

wynika z obowiązku zachowania powierzchni biolo-
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gicznie czynnej i wynosi, dla każdej wydzielonej 

działki budowlanej przeznaczonej pod:  

1) zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – maksy-

malnie 50% powierzchni działki,  

2) zabudowę mieszkaniową z usługą – maksymalnie 

70% powierzchni działki,  

3) zabudowę usługową – maksymalnie 70% po-

wierzchni działki.  

8. Linie zabudowy dla poszczególnych terenów 

określono w Rozdziale III, § 18 – 21.  

§ 14. Granice i sposoby zagospodarowania tere-

nów i obiektów podlegających ochronie, ustalonych 

na podstawie przepisów odrębnych  

1. Do czasu skablowania napowietrznej linii elek-

troenergetycznej średniego napięcia, planowaną zabu-

dowę należy lokalizować w odległości od tej linii nie 

mniejszej niż określona w przepisach odrębnych.  

2. Pozostałe ustalenia wynikające z przepisów 

odrębnych – określono w § 10 i § 11.  

§ 15. Szczegółowe zasady i warunki scalania 

i podziału nieruchomości  

1. Ustala się minimalne powierzchnie nowo-

wydzielonych działek przeznaczonych pod:  

1) zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – 800 m²,  

2) zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dobu-

dowaną usługą – 800 m²,  

3) zabudowę usługową − 1200 m²,  

4) zabudowę zagrodową – 3000 m².  

2. Ustala się szerokość frontu nowo wydzielonej 

działki na minimum 22 m, z wyjątkiem działki o for-

mie trójkąta, której granica przylegająca do drogi nie 

może być mniejsza niż 40 m.  

3. Dopuszcza się odstąpienie od ustaleń, o któ-

rych mowa w ust. 2, dla nowo wydzielonej działki:  

1) przylegającej do placu manewrowego kończącego 

drogę wewnętrzną, pod warunkiem, że działka ta 

będzie posiadała szerokość nie mniejszą niż 22 m, 

a granica działki przylegająca do placu manewro-

wego będzie nie mniejsza niż 12,50 m,  

2) zlokalizowanej przy w wewnętrznym narożu drogi 

i przylegającej do linii rozgraniczającej tej drogi 

częścią granicy działki, pod warunkiem, że:  

a) część granicy działki przylegająca do linii roz-

graniczającej drogi będzie nie mniejsza niż 6 m, 

w której to części należy urządzić dojście 

i dojazd na działkę, a w przypadku koniecznym 

umiejscowić skrzynkę elektroenergetyczną złą-

cza kablowego,  

b) działka będzie posiadała szerokość nie mniejszą 

niż 22 m.  

4. Ustala się kąt nachylenia granic nowo wydzie-

lonych działek w stosunku do pasa drogowego na 

45º–90º.  

5. Każdej nowo wydzielonej działce należy za-

pewnić bezpośredni dostęp do drogi publicznej lub 

wewnętrznej.  

6. W przypadku wydzielenia działki na cele:  

1) obiektów infrastruktury technicznej nie wskaza-

nych na rysunku planu, działkom tym należy nadać 

powierzchnię niezbędną dla tych obiektów oraz 

zapewnić dostęp do drogi publicznej lub we-

wnętrznej,  

2) wewnętrznych dróg dojazdowych dopuszczonych 

do lokalizowania w obrębie terenów oznaczonych 

symbolem MN i nie wskazanych na rysunku planu 

obowiązują parametry § 16 ust. 2.  

3) dla działek pod infrastrukturę techniczną i komu-

nikację nie obowiązują ustalenia dotyczące kątów 

nachylenia granic w stosunku do pasa drogowego 

oraz szerokości frontów.  

§ 16. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji  

1. Wyznacza się obowiązujące linie rozgranicza-

jące dla dróg oznaczonych symbolami 1KDL, 1KDD, 

2KDD i 1KPJ oraz 1KDW, 2KDW, 3KDW i 4KDW, 

dla których parametry określono odpowiednio  

w § 23–30.  

2. Dopuszcza się wydzielenie w obrębie terenów 

oznaczonych symbolem MN dróg wewnętrznych, dla 

których ustala się następujące parametry:  

1) szerokość drogi wewnętrznej w liniach rozgrani-

czających co najmniej 10 m,  

2) w przypadku wydzielenia drogi wewnętrznej nie-

przelotowej drogę tę należy zakończyć placem 

manewrowym o wymiarach w liniach rozgranicza-

jących minimum 12,5 m x 12,5 m,  

3) w miejscach włączenia dróg wewnętrznych do 

drogi publicznej należy wprowadzić trójkąty wi-

doczności o wymiarach w liniach rozgraniczają-

cych minimum 5 m x 5 m,  

4) dopuszcza się urządzenie drogi jako jednopo-

wierzchniowej.  

3. Stanowiska parkingowe należy zapewnić na te-

renie własnym w następującej ilości:  

1) dla działek przeznaczonych pod zabudowę miesz-

kaniową jednorodzinną − co najmniej 2 stanowiska 

parkingowe na jeden lokal mieszkalny,  

2) dla działek przeznaczonych pod zabudowę miesz-

kaniową jednorodzinną z usługami – co najmniej 

2 stanowiska parkingowe na jeden lokal mieszkal-

ny oraz minimalną ilość stanowisk parkingowych 

wynikającą z powierzchni użytkowej usługi, tj. dla 

usług o powierzchni użytkowej do 30 m
2 

– co naj-

mniej 1 stanowisko parkingowe; o powierzchni 

powyżej 30 m
2 

i nie większej niż 60 m
2 

– co naj-

mniej 3 stanowiska parkingowe; o powierzchni 

większej niż 60 m
2 

– co najmniej po jednym sta-

nowisku parkingowym na każde 30 m
2 

i dodatko-

wo dwa stanowiska parkingowe,  

3) dla działek przeznaczonych pod zabudowę usłu-

gową:  
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a) dla usługi o powierzchni użytkowej do 30 m
2 

– 

co najmniej 1 stanowisko parkingowe,  

b) dla usługi o powierzchni użytkowej powyżej  

30 m
2 

i nie większej niż 60 m
2 

– co najmniej 

3 stanowiska parkingowe,  

c) dla usług o powierzchni użytkowej większej niż 

60 m
2 

- co najmniej po jednym stanowisku par-

kingowym na każde 30 m
2 

i dodatkowo dwa 

stanowiska parkingowe,  

d) dla usługi sportu z halą do gry w tenisa bez try-

buny dla widzów – co najmniej 2 stanowiska 

parkingowe na każde 100 m
2 

powierzchni usłu-

gi i dodatkowo 2 stanowiska parkingowe,  

e) dla kortu plenerowego – co najmniej 2 stanowi-

ska parkingowe na każdy kort i dodatkowo 

2 stanowiska parkingowe,  

f) w przypadku okresowego przykrycia kortu ple-

nerowego liczba stanowisk parkingowych nie 

ulega zmianie,  

g) w przypadku urządzenia trybun w hali lub 

w plenerze – co najmniej 1 stanowisko parkin-

gowe na 5 miejsc widowiskowych i dodatkowa 

ilość stanowisk parkingowych określonych dla 

hali lub boiska, kortu plenerowego,  

h) dla szkółki sportowej innych gier zespołowych, 

w tym klubu fitness − co najmniej 5 miejsc par-

kingowych na każde 100 m
2 
powierzchni usługi. 

§ 17. Zasady rozbudowy i budowy systemów in-

frastruktury technicznej  

1. Sieci uzbrojenia technicznego należy prowa-

dzić w obrębie linii rozgraniczających dróg.  

2. Dopuszcza się odstępstwa od zasady, o której 

mowa w ust. 1, przy zachowaniu ustaleń dotyczących 

zasad zabudowy i zagospodarowania terenów.  

3. Dopuszcza się możliwość realizacji urządzeń 

technicznych uzbrojenia towarzyszących inwesty-

cjom, na terenach własnych inwestorów.  

4. Wszelkie inwestycje oraz zmiany w zakresie 

zaopatrzenia w wodę, energię elektryczną, telefonię 

i odprowadzenia ścieków i wód opadowych oraz loka-

lizacje urządzeń związanych z tymi sieciami wymaga-

ją uzyskania warunków technicznych od właściwych 

dysponentów sieci.  

5. Zaopatrzenie w wodę ustala się z istniejącej 

gminnej sieci wodociągowej.  

6. W zakresie odprowadzania ścieków bytowych 

ustala się:  

1) wyposażenie w sieć kanalizacji sanitarnej wszyst-

kich obszarów zainwestowania,  

2) odprowadzenie ścieków do oczyszczalni ścieków 

zlokalizowanej poza obszarem objętym planem,  

3) do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej dopuszcza 

się lokalizowanie przez inwestorów na terenach 

własnych:  

a) bezodpływowych zbiorników na nieczystości 

ciekłe, z wywozem ścieków do oczyszczalni 

działającej w gminnym systemie gospodarki 

ściekami,  

b) przydomowej biologicznej oczyszczalni ście-

ków lub przydomowej oczyszczalni ścieków 

z rozsączaniem wyłącznie w przypadku wystę-

powania wód gruntowych poniżej 1,5 m i grun-

tów przepuszczalnych.  

4) w przypadku zrealizowania systemu zbiorczej 

kanalizacji sanitarnej bezodpływowe zbiorniki na 

nieczystości ciekłe należy zlikwidować lub prze-

znaczyć na zbiorniki do retencjonowania wód opa-

dowych.  

7. W zakresie odprowadzania wód opadowych  

i roztopowych ustala się:  

1) w kanalizację deszczową należy wyposażyć teren 

drogi lokalnej oznaczonej symbolem 1 KDL oraz 

dróg oznaczonych symbolami 1 KDD, 2 KDD  

i 1 KPJ ,  

2) dla terenów oznaczonych symbolami MN, KDW, 

IT, z dróg wewnętrznych dopuszczonych do loka-

lizowania, a także z połaci dachów, dopuszcza się 

odprowadzanie wód opadowych i roztopowy-

chwprost do gruntu, powierzchniowo lub do zbior-

ników małej retencji dopuszczonych do lokalizo-

wanych na terenie własnym oraz zbiorników na 

nieczystości ciekłe po zrealizowaniu sieci kanali-

zacji sanitarnej i wyłączeniu zbiornika z tej sieci,  

3) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do 

rowów melioracyjnych oznaczonych symbolem 

Ws lub potoku Kasina, pod warunkiem uzyskania 

stosownych pozwoleń,  

4) z nawierzchni narażonych na zanieczyszczenie 

substancjami chemicznymi obowiązują ustalenia  

§ 10 ust. 6 oraz przepisy odrębne.  

8. W zakresie urządzeń melioracyjno-drenarskich 

ustala się:  

1) z uwagi na możliwość występowania sieci drenar-

skich na terenach przeznaczonych pod zainwesto-

wanie wszelkie działania inwestycyjne należy po-

przedzić kompleksową przebudową systemu od-

wadniającego teren, na warunkach określonych 

przez zarządcę urządzeń melioracyjno-drenar-

skich,  

2) zachowanie wolnego pasa terenu szerokości min. 

1,5m od górnej krawędzi rowu, umożliwiającego 

dostęp do rowów i prowadzenie ich konserwacji, 

w obrębie którego zakazuje się lokalizowania 

obiektów nie związanych z obsługą rowu, ogro-

dzeń oraz nasadzania drzew i krzewów,  

3) zakaz lokalizowania zabudowy wzdłuż rowu 

w odległości mniejszej niż 10 m od górnej krawę-

dzi rowu, z wyjątkiem zabudowy lokalizowanej na 

terenie oznaczonym symbolem 1 MN, w obrębie 

którego odległość określono w § 18 ust. 5 pkt 2 

lit. d).  

9. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną 

ustala się:  
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1) zasilanie obiektów lokalizowanych na obszarze 
objętym planem z istniejących stacji transformato-
rowych zlokalizowanych:  
a) na obszarze objętym planem, w obrębie terenu 

oznaczonego symbolem 1 MN,  
b) poza obszarem planu,  

2) budowę sieci elektroenergetycznych niskiego na-
pięcia, na warunkach określonych przez właścicie-
la sieci, z zastrzeżeniem pkt 4),  

3) w przypadku wystąpienia braku mocy zapotrzebo-
wanej dopuszcza się lokalizowanie stacji transfor-
matorowej w formie kubaturowej na terenie ozna-
czonym symbolem IT lub na terenach własnych, na 
warunkach określonych przez zarządcę sieci,  

4) zakaz prowadzenia napowietrznych linii elektro-
energetycznych,  

5) w przypadku kolizji istniejącej napowietrznej linii 
elektroenergetycznej średniego napięcia z planowa-
ną zabudową, dopuszcza się przełożenie tej linii, 

6) istniejącą linię elektroenergetyczną na odcinku 
przebiegającym przez strefę „B” ochrony konser-
watorskiej należy skablować, a na odcinku poza tą 
strefą dopuszcza się skablować, na warunkach 
określonych przez zarządcę tej linii.  

10. W zakresie zaopatrzenie w gaz ustala się:  
1) poprzez budowę dystrybucyjnej sieci gazowej 

w przypadku wystąpienia ekonomicznych warun-
ków przyłączenia, na warunkach określonych 
przez zarządcę sieci, z zastrzeżeniem w ust. 1,  

2) dopuszcza się, do czasu realizacji dystrybucyjnej 
sieci gazowej, lokalizowanie zbiorników na gaz na 
terenach własnych.  

11. W zakresie zaopatrzenia w energię cieplną 
ustala się:  
1) stosowanie urządzeń grzewczych o wysokiej 

sprawności spalania i niskim stopniu emisji zanie-
czyszczeń,  

2) dopuszcza się stosowanie odnawialnych źródeł 
energii, z wyjątkiem elektrowiatrowni maszto-
wych.  

12. W zakresie sieci telekomunikacyjnych ustala 
się realizację połączeń telekomunikacyjnych:  
1) z sieci istniejącej lub z sieci innego dysponenta,  
2) z sieci szerokopasmowych.  

13. W zakresie usuwania odpadów ustala się:  
1) miejsce gromadzenia odpadów bytowych należy 

zlokalizować na terenie własnym inwestora, 
a miejsce ich gromadzenia obudować,  

2) odpady bytowe należy usuwać w sposób zgodny 
z gminnym systemem gospodarki odpadami,  

3) odpady powstałe przy prowadzeniu działalności 
usługowej należy usuwać w sposób zgodny z prze-
pisami odrębnymi.  

Rozdział 3 

Ustalenia szczegółowe dla poszczególnych terenów 
wydzielonych na rysunku planu liniami  

rozgraniczającymi 

§ 18. Dla terenu oznaczonego symbolem 1MN 

ustala się:  

1. Teren przeznacza się pod zabudowę mieszka-

niową jednorodzinną wolno stojącą.  

2. Oprócz zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej, dopuszcza się lokalizowanie:  

1) usług w zabudowie wolno stojącej,  

2) usług wbudowanych lub dobudowanych do bu-

dynku mieszkalnego,  

3) zabudowy zagrodowej,  

4) wolno stojących garaży i budynków gospodar-

czych,  

5) dróg wewnętrznych, dla których parametry podano 

w §16 ust 3, pod warunkiem nie włączenia ich do 

drogi oznaczonej symbolem 1 KPJ,  

6) urządzeń infrastruktury technicznej.  

3. Dopuszcza się zachowanie zabudowy istnieją-

cej z możliwością jej przebudowy i remontu, z za-

strzeżeniem określonym w § 13 ust. 3 i 4.  

4. W ramach prowadzonej działalności usługowej 

dopuszcza się wyłącznie usługi nieuciążliwe.  

5. Zabudowę należy sytuować z zachowaniem:  

1) obowiązującej linii zabudowy wynoszącej od linii 

rozgraniczającej drogi oznaczonej symbolem 

1 KDL w odległości równej z istniejącą linią zabu-

dowy,  

2) nieprzekraczalnych linii zabudowy wynoszących:  

a) od linii rozgraniczającej drogi oznaczonej sym-

bolem 1 KDD – 6 m,  

b) od linii rozgraniczającej drogi oznaczonej sym-

bolem 1 KPJ – 8 m,  

c) od dróg wewnętrznych dopuszczonych do loka-

lizowania w obrębie terenu − 6 m,  

d) od linii rozgraniczającej rowu oznaczonego 

symbolem 1Ws – 15 m.  

6. W miejscu włączenia dopuszczonej do lokali-

zowania wewnętrznej drogi dojazdowej do drogi 

określonej liniami rozgraniczającymi, linie zabudowy, 

o których mowa w ust. 5 pkt 1 i pkt 2 lit a), b) i d), 

tracą moc.  

7. W przypadku wprowadzenia drogi wewnętrz-

nej przekraczającej linię zabudowy, linia ta traci moc 

na odcinku równym szerokości tej drogi.  

8. Zabudowę można lokalizować na działkach 

o następujących parametrach:  

1) powierzchnia działki nie mniejsza niż:  

a) 800 m
2
 – dla zabudowy mieszkaniowej jedno-

rodzinnej, w tym także z dobudowaną usługę,  

b) 1200 m
2
 – dla zabudowy usługowej,  

c) 3000 m
2
 – dla zabudowy zagrodowej.  

2) szerokość frontu działki nowo-wydzielonej działki 

minimum 22 m,  

3) kąt nachylenia granicy nowo-wydzielonej działki 

w stosunku do pasa drogowego powinien wynosić 

45°−90°.  

4) dopuszcza się odstąpienie od ustalenia, o którym 

mowa w pkt 2, dla nowo wydzielonej działki:  

a) przylegającej do placu manewrowego kończą-

cego drogę wewnętrzną, pod warunkiem, że 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 7 – Poz. 2749



działka ta będzie posiadała szerokość nie mniej-

szą niż 22 m, a granica działki przylegająca do 

placu manewrowego będzie nie mniejsza niż 

12,50 m,  

b) zlokalizowanej przy w wewnętrznym narożu 

drogi, pod warunkiem, że:  

− część granicy działki przylegająca do placu 

manewrowego będzie nie mniejsza niż 6 m, 

w której to części należy urządzić dojście 

i dojazd na działkę, a w przypadku koniecz-

nym umiejscowić skrzynkę elektroenerge-

tyczną złącza kablowego,  

− działka będzie posiadała szerokość nie 

mniejszą niż 22 m.  

5) W przypadku wydzielenia działki na cele:  

a) obiektów infrastruktury technicznej nie wska-

zanych na rysunku planu, działkom tym należy 

nadać powierzchnię niezbędną dla tych obiek-

tów oraz zapewnić dostęp do drogi publicznej 

lub wewnętrznej; dla działek pod infrastrukturę 

techniczną i komunikację nie obowiązuję usta-

lenia dotyczące kątów nachylenia granic 

w stosunku do pasa drogowego,  

b) wewnętrznych dróg dojazdowych dopuszczo-

nych do lokalizowania i nie wskazanych na ry-

sunku planu obowiązują parametry § 16 ust. 2.  

9. Należy zapewnić, w obrębie każdej wydzielo-

nej działki, niezbędną liczbę stanowisk parkingowych, 

lecz nie mniej niż w ilości określonej w § 16 ust. 3.  

10. Z uwagi na:  

1) położenie części terenu w obrębie strefy „B” 

ochrony konserwatorskiej − obowiązują dla tej 

części ustalenia zawarte w § 11 ust. 1,  

2) położenie terenu w obrębie strefy „OW” ochrony 

konserwatorskiej dla zabytków archeologicznych - 

obowiązują ustalenia zawarte w § 11 ust. 2,  

3) przebiegającą przez teren napowietrzną linię elek-

troenergetyczną średniego napięcia - obowiązuje 

ustalenie zawarte w § 14 ust. 1.  

§ 19. Dla terenu oznaczonego symbolem 2 MN 

ustala się:  

1. Teren przeznacza się pod zabudowę mieszka-

niową jednorodzinną wolno stojącą.  

2. Oprócz zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej dopuszcza się lokalizowanie:  

1) usług w zabudowie wolno stojącej,  

2) usług wbudowanych lub dobudowanych do bu-

dynku mieszkalnego,  

3) zabudowy zagrodowej,  

4) wolno stojących garaży i budynków gospodar-

czych,  

5) dróg wewnętrznych, dla których parametry podano 

w § 16 ust 2,  

6) urządzeń infrastruktury technicznej,  

7) obiektów, o których mowa w § 13 ust.5 pkt 4.  

3. Dopuszcza się zachowanie zabudowy istnieją-

cej z możliwością jej przebudowy i remontu, z za-

strzeżeniem określonym w § 13 ust. 3 i 4.  

4. W ramach prowadzonej działalności usługowej 

dopuszcza się wyłącznie usługi nieuciążliwe.  

5. Zabudowę należy sytuować z zachowaniem 

nieprzekraczalnych linii zabudowy wynoszących:  

1) od linii rozgraniczającej drogi oznaczonej symbo-

lem 1 KDL − 6 m,  

2) od linii rozgraniczającej drogi oznaczonej symbo-

lem 2 KDD - 6 m,  

3) od linii rozgraniczającej drogi oznaczonej symbo-

lem 1 KPJ – 6 m,  

4) od linii rozgraniczającej drogi wewnętrznej ozna-

czonej symbolem 1 KDW – 6 m, z wyjątkiem od-

cinka linii rozgraniczającej prostopadłej do drogi 

oznaczonej symbolem 1KDL i biegnącej po 

wschodniej stronie terenu – 4 m,  

5) od linii rozgraniczających dróg wewnętrznych 

oznaczonych symbolami 2 KDW, 3 KDW  

i 4 KDW – 6 m,  

6) od dróg wewnętrznych dopuszczonych do lokali-

zowania w obrębie terenu − 6 m.  

6. W miejscu włączenia dopuszczonej do lokali-

zowania wewnętrznej drogi dojazdowej do drogi 

określonej liniami rozgraniczającymi, linie zabudowy, 

o których mowa w ust. 5 pkt 1−5, tracą moc.  

7. Zabudowę można lokalizować na działkach 

o następujących parametrach:  

1) powierzchnia działki nie mniejsza niż:  

a) 800 m
2
 – dla zabudowy mieszkaniowej jedno-

rodzinnej, w tym także z dobudowaną usługę,  

b) 1200 m
2
 – dla zabudowy usługowej,  

c) 3000 m
2
 – dla zabudowy zagrodowej.  

2) szerokość frontu działki nowo wydzielonej działki 

minimum 22 m,  

3) kąt nachylenia granicy nowo wydzielonej działki 

w stosunku do pasa drogowego powinien wynosić 

45°−90°.  

4) dopuszcza się odstąpienie od ustalenia, o którym 

mowa w pkt 2, dla nowo-wydzielonej działki przy-

legającej do placu manewrowego kończącego dro-

gę wewnętrzną, pod warunkiem, że działka ta bę-

dzie posiadała szerokość nie mniejszą niż 22 m, 

a granica działki przylegająca do placu manewro-

wego będzie nie mniejsza niż 12,50 m,  

5) w przypadku wydzielenia działki na cele:  

a) obiektów infrastruktury technicznej nie wska-

zanych na rysunku planu, działkom tym należy 

nadać powierzchnię niezbędną dla tych obiek-

tów oraz zapewnić dostęp do drogi publicznej 

lub wewnętrznej; dla działek pod infrastrukturę 

techniczną i komunikację nie obowiązują usta-

lenia dotyczące kątów nachylenia granic w sto-

sunku do pasa drogowego.  
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b) wewnętrznych dróg dojazdowych dopuszczonych 

do lokalizowania i nie wskazanych na rysunku 

planu obowiązują parametry § 16 ust. 2.  

8. Należy zapewnić, w obrębie każdej wydzielo-

nej działki, niezbędną liczbę stanowisk parkingowych, 

lecz nie mniej niż w ilości określonej w § 16 ust. 3.  

9. Z uwagi na:  

1) położenie części terenu w obrębie „B” ochrony 

konserwatorskiej – obowiązują dla tej części usta-

lenia zawarte w § 11 ust. 1,  

2) położenie terenu w obrębie strefy „OW” ochrony 

konserwatorskiej dla zabytków archeologicznych - 

obowiązują ustalenia zawarte w § 11 ust. 2,  

3) przebiegającą przez teren napowietrzną linię elek-

troenergetyczną średniego napięcia- obowiązuje 

ustalenie zawarte w § 14 ust. 1.  

§ 20. Dla terenu oznaczonego symbolem 3 MN 

ustala się:  

1. Teren przeznacza się pod zabudowę mieszka-

niową jednorodzinną wolno stojącą.  

2. Oprócz zabudowy mieszkaniowej dopuszcza 

się lokalizowanie:  

1) budynków usługowych wolno stojących,  

2) usług wbudowanych lub dobudowanych do bu-

dynku mieszkalnego,  

3) zabudowy zagrodowej,  

4) wolno stojących garaży i budynków gospodar-

czych,  

5) dróg wewnętrznych, dla których parametry podano 

w §16 ust. 2,  

6) urządzeń infrastruktury technicznej.  

3. Dopuszcza się zachowanie zabudowy istnieją-

cej z możliwością jej przebudowy i remontu, z za-

strzeżeniem określonym w § 13 ust. 3 i 4.  

4. W ramach prowadzonej działalności usługowej 

dopuszcza się wyłącznie usługi nieuciążliwe.  

5. Zabudowę należy sytuować z zachowaniem 

nieprzekraczalnych linii zabudowy wynoszących:  

1) od linii rozgraniczającej drogi oznaczonej symbo-

lem 1 KDL – 6 m,  

2) od linii rozgraniczającej drogi oznaczonej symbo-

lem 2 KDD – 6 m, z wyjątkiem odcinka linii roz-

graniczającej placu manewrowego, gdzie dopusz-

cza się linię zabudowy wynoszącą 4 m,  

3) od linii rozgraniczającej drogi oznaczonej symbo-

lem 1 KDW – 6 m,  

4) od linii rozgraniczającej cieku wodnego Kasina 

zlokalizowanego poza obrębem obszaru planu –  

10 m,  

5) od dróg wewnętrznych dopuszczonych do lokali-

zowania w obrębie terenu – 6 m.  

6. W miejscu włączenia dopuszczonej do lokali-

zowania wewnętrznej drogi dojazdowej do drogi 

określonej liniami rozgraniczającymi, linie zabudowy, 

o których mowa w ust. 5 pkt 1−3, tracą moc.  

7. Zabudowę można lokalizować na działkach 

o następujących parametrach:  

1) powierzchnia działki nie mniejszych niż:  

a) 800 m
2
 – dla zabudowy mieszkaniowej jedno-

rodzinnej, w tym także z dobudowaną usługę,  

b) 1200 m
2
 – dla zabudowy usługowej,  

c) 3000 m
2
 – dla zabudowy zagrodowej.  

2) szerokość frontu działki nowo wydzielonej działki 

minimum 22 m, z wyjątkiem działki o formie trój-

kąta, której granica przylegająca do drogi nie może 

być mniejsza niż 40 m,  

3) kąt nachylenia granicy nowo wydzielonej działki 

w stosunku do pasa drogowego powinien wynosić 

45°−90°.  

4) dopuszcza się odstąpienie od ustalenia, o którym 

mowa w pkt 2, dla nowo-wydzielonej działki przy-

legającej do placu manewrowego kończącego dro-

gę wewnętrzną, pod warunkiem, że działka ta bę-

dzie posiadała szerokość nie mniejszą niż 22 m, 

a granica działki przylegająca do placu manewro-

wego będzie nie mniejsza niż 12,50 m,  

5) W przypadku wydzielenia działki na cele:  

a) obiektów infrastruktury technicznej nie wska-

zanych na rysunku planu, działkom tym należy 

nadać powierzchnię niezbędną dla tych obiek-

tów oraz zapewnić dostęp do drogi publicznej 

lub wewnętrznej,  

b) wewnętrznych dróg dojazdowych dopuszczo-

nych do lokalizowania i nie wskazanych na ry-

sunku planu obowiązują parametry § 16 ust. 2.  

c) dla działek pod infrastrukturę techniczną i ko-

munikację nie obowiązuję ustalenia dotyczące 

kątów nachylenia granic w stosunku do pasa 

drogowego i szerokości frontu.  

8. Należy zapewnić, w obrębie każdej wydzielo-

nej działki, niezbędną liczbę stanowisk parkingowych, 

lecz nie mniej niż w ilości określonej w § 16 ust. 3.  

9. Z uwagi na położenie:  

1) części terenu w obrębie strefy „B” ochrony kon-

serwatorskiej − obowiązują dla tej części ustalenia 

zawarte w § 11 ust. 1,  

2) terenu w obrębie strefy „OW” ochrony konserwa-

torskiej dla zabytków archeologicznych - obowią-

zują ustalenia zawarte w § 11 ust. 2.  

§ 21. Dla terenu oznaczonego symbolem 4 MN 

ustala się:  

1. Teren przeznacza się pod zabudowę mieszka-

niową jednorodzinną wolno stojącą.  

2. Oprócz zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej dopuszcza się lokalizowanie:  

1) budynków usługowych wolno stojących,  

2) usług wbudowanych lub dobudowanych do bu-

dynku mieszkalnego,  

3) wolno stojących garaży i budynków gospodar-

czych,  
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4) dróg wewnętrznych, dla których parametry podano 

w § 16 ust. 2,  

5) urządzeń infrastruktury technicznej.  

3. W ramach prowadzonej działalności usługowej 

dopuszcza się wyłącznie usługi nieuciążliwe.  

4. Zabudowę należy sytuować z zachowaniem 

nieprzekraczalnych linii zabudowy wynoszących:  

1) od linii rozgraniczającej drogi oznaczonej symbo-

lem 2 KDD – 6 m, z wyjątkiem odcinka linii roz-

graniczającej placu manewrowego, gdzie dopusz-

cza się linię zabudowy wynoszącą 4 m,  

2) od linii rozgraniczającej terenu biegnącej wzdłuż 

potoku Kasina zlokalizowanego poz obszarem pla-

nu – 10 m,  

3) od linii rozgraniczającej rowu melioracyjnego 

oznaczonego symbolem 2 WS – 10 m,  

4) od linii rozgraniczającej terenu oznaczonego sym-

bolem IT – 15 m,  

5) od dróg wewnętrznych dopuszczonych do lokali-

zowania w obrębie terenu – 6 m,  

5. W miejscu włączenia dopuszczonej do lokali-

zowania wewnętrznej drogi dojazdowej do drogi 

określonej liniami rozgraniczającymi, linia zabudowy, 

o której mowa w ust. 4 pkt 1 traci moc.  

6. Zabudowę można lokalizować na działkach 

o następujących parametrach:  

1) powierzchnia działki nie mniejszych niż:  

a) 800 m
2
 – dla zabudowy mieszkaniowej jedno-

rodzinnej, w tym także z dobudowaną usługę,  

b) 1200 m
2
 – dla zabudowy usługowej,  

c) 3000 m
2
 – dla zabudowy zagrodowej.  

2) szerokość frontu działki nowo-wydzielonej działki 

minimum 22 m, z wyjątkiem działki o formie trój-

kąta, której granica przylegająca do granicy nie 

może być mniejsza niż 40 m,  

3) kąt nachylenia granicy nowo wydzielonej działki 

w stosunku do pasa drogowego powinien wynosić 

45°−90°.  

4) dopuszcza się odstąpienie od ustalenia, o którym 

mowa w pkt 2, dla nowo-wydzielonej działki przy-

legającej do placu manewrowego kończącego dro-

gę wewnętrzną, pod warunkiem, że działka ta bę-

dzie posiadała szerokość nie mniejszą niż 22 m, 

a granica działki przylegająca do placu manewro-

wego będzie nie mniejsza niż 12,5 m.  

5) W przypadku wydzielenia działki na cele:  

a) obiektów infrastruktury technicznej nie wska-

zanych na rysunku planu, działkom tym należy 

nadać powierzchnię niezbędną dla tych obiek-

tów oraz zapewnić dostęp do drogi publicznej 

lub wewnętrznej,  

b) wewnętrznych dróg dojazdowych dopuszczo-

nych do lokalizowania i nie wskazanych na ry-

sunku planu obowiązują parametry § 16 ust. 2.  

c) dla działek pod infrastrukturę techniczną i ko-

munikację nie obowiązuję ustalenia dotyczące 

kątów nachylenia granic w stosunku do pasa 

drogowego szerokości frontów.  

7. Należy zapewnić, w obrębie każdej wydzielo-

nej działki, niezbędną liczbę stanowisk parkingowych, 

lecz nie mniej niż w ilości określonej w § 16 ust. 3.  

8. Z uwagi na:  

1) położenie terenu w obrębie strefy „OW” ochrony 

konserwatorskiej dla zabytków archeologicznych − 

obowiązują ustalenia zawarte w § 11 ust. 2  

2) przebiegającą przez teren napowietrzną linię elek-

troenergetyczną średniego napięcia − obowiązuje 

ustalenie zawarte w § 14 ust. 1.  

§ 22. Dla terenu oznaczonego symbolem 1 IT 

ustala się:  

1. Teren przeznacza się pod urządzenia infra-

struktury technicznej.  

2. Z uwagi na położenie terenu w obrębie strefy 

„OW” ochrony konserwatorskiej dla zabytków arche-

ologicznych – obowiązują ustalenia zawarte w § 11 

ust. 2.  

3. Dla obiektów i zabudowy służących urządze-

niom infrastruktury technicznej nie ustala się linii 

zabudowy, a ich sytuowanie przy drodze nie może 

naruszyć przepisów odrębnych.  

§ 23. Dla terenu oznaczonego symbolem 1 KDL 

ustala się:  

1. Teren przeznacza się pod drogę publiczną kla-

sy lokalnej.  

2. Szerokość drogi w istniejących granicach – jak 

na rysunku planu.  

3. Dopuszcza się lokalizowanie:  

1) jezdni o szerokości minimum 6 m,  

2) co najmniej jednostronnie chodnika szerokości 

minimum 1,5 m,  

3) ścieżki rowerowej,  

4) trawnika i szpaleru drzew,  

5) urządzeń infrastruktury technicznej.  

4. Z uwagi na położenie:  

1) części terenu w obrębie strefy „B” ochrony kon-

serwatorskiej − obowiązują dla tej części ustalenia 

zawarte w § 11 ust. 1 pkt 4,  

2) terenu w obrębie strefy „OW” ochrony konserwa-

torskiej dla zabytków archeologicznych − obowią-

zują ustalenia zawarte w § 11 ust. 2.  

§ 24. Dla terenu oznaczonego symbolem 1 KDD 

ustala się:  

1. Teren przeznacza się pod drogę publiczną kla-

sy dojazdowej,  

2. Szerokość drogi w istniejących granicach – jak 

na rysunku planu,  

3. Dopuszcza się lokalizowanie:  

1) jezdni o szerokości minimum 6 m,  

2) co najmniej jednostronnie chodnika o szerokości 

minimum 1,00 m.  

3) urządzeń infrastruktury technicznej.  
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4. Z uwagi na położenie terenu w obrębie strefy 

„OW” ochrony konserwatorskiej dla zabytków arche-

ologicznych − obowiązują ustalenia zawarte w § 11 

ust. 2.  

§ 25. Dla terenu oznaczonego symbolem 

2KDDustala się:  

1. Teren przeznacza się pod drogę publiczną kla-

sy dojazdowej.  

2. Realizację drogi należy poprzedzić zarurowa-

niem odcinka rowu melioracyjnego wskazanego na 

rysunku planu − za zgodą i na warunkach zarządcy 

rowu.  

3. Szerokość drogi w liniach rozgraniczających - 

10 m.  

4. Dopuszcza się lokalizowanie:  

1) jezdni o szerokości minimum 6 m,  

2) co najmniej jednostronnie chodnika o szerokości 

minimum 1,00 m,  

3) trawnika i szpaleru drzew,  

4) urządzeń infrastruktury technicznej.  

5. Z uwagi na położenie terenu w obrębie strefy 

„OW” ochrony konserwatorskiej dla zabytków arche-

ologicznych – obowiązują ustalenia zawarte w § 11 

ust. 2.  

§ 26. Dla terenu oznaczonego symbolem 1 KPJ 

ustala się:  

1. Teren przeznacza się pod drogę publiczną pie-

szo-jezdną.  

2. Realizację drogi należy poprzedzić zarurowa-

niem odcinka rowu melioracyjnego wskazanego na 

rysunku planu - za zgodą i na warunkach zarządcy 

rowu.  

3. Szerokości drogi w liniach rozgraniczających 

− 8 m,  

4. Dopuszcza się urządzenie drogi jako jednopo-

wierzchniowej.  

5. Dopuszcza się lokalizowanie urządzeń infra-

struktury technicznej.  

6. Z uwagi na położenie terenu w obrębie strefy 

„OW” ochrony konserwatorskiej dla zabytków arche-

ologicznych – obowiązują ustalenia zawarte w § 11 

ust. 2.  

§ 27. Dla terenu oznaczonego symbolem 1 KDW 

ustala się:  

1. Teren przeznacza się pod dojazdową drogę 

wewnętrzną,  

2. Szerokość drogi w istniejących granicach – jak 

na rysunku planu,  

3. Dopuszcza się:  

1) urządzenie drogi jako jednopowierzchniowej,  

2) lokalizowanie urządzeń infrastruktury technicznej.  

4. Z uwagi na położenie terenu w obrębie strefy 

„OW” ochrony konserwatorskiej dla zabytków arche-

ologicznych – obowiązują ustalenia zawarte w § 11 

ust. 2.  

§ 28. Dla terenu oznaczonego symbolem 2 KDW 

ustala się:  

1. Teren przeznacza się pod dojazdową drogę 

wewnętrzną,  

2. Szerokość drogi w liniach rozgraniczających – 

10 m., z wyjątkiem północnego odcinka, dla którego 

ustala się szerokość niezbędną do utworzenia lewego 

trójkąta widoczności o wymiarach 5 m x 5 m – jak na 

rysunku planu.  

3. Dopuszcza się:  

1) urządzenie drogi jako jednopowierzchniowej,  

2) lokalizowanie urządzeń infrastruktury technicznej.  

4. Z uwagi na położenie terenu w obrębie strefy 

„OW” ochrony konserwatorskiej dla zabytków arche-

ologicznych – obowiązują ustalenia zawarte w § 11 

ust. 2.  

§ 29. Dla terenu oznaczonego symbolem 3 KDW 

ustala się:  

1. Teren przeznacza się pod dojazdową drogę 

wewnętrzną,  

2. Szerokość drogi w liniach rozgraniczających – 

10 m..  

3. Dopuszcza się:  

1) urządzenie drogi jako jednopowierzchniowej,  

2) lokalizowanie urządzeń infrastruktury technicznej.  

4. Z uwagi na położenie terenu w obrębie strefy 

„OW” ochrony konserwatorskiej dla zabytków arche-

ologicznych – obowiązują ustalenia zawarte w § 11 

ust. 2.  

§ 30. Dla terenu oznaczonego symbolem 4 KDW 

ustala się:  

1. Teren przeznacza się pod dojazdową drogę 

wewnętrzną,  

2. Szerokość drogi w liniach rozgraniczających – 

10 m., z wyjątkiem północnego odcinka, dla którego 

ustala się szerokość niezbędną do utworzenia lewego 

trójkąta widoczności o wymiarach 5 m x 5 m – jak na 

rysunku planu.  

3. Dopuszcza się:  

1) urządzenie drogi jako jednopowierzchniowej,  

2) lokalizowanie urządzeń infrastruktury technicznej.  

4. Z uwagi na położenie terenu w obrębie strefy 

„OW” ochrony konserwatorskiej dla zabytków arche-

ologicznych – obowiązują ustalenia zawarte w § 11 

ust. 2.  

§ 31. Dla terenów oznaczonych symbolami 1WS 

i 2 WS ustala się:  

1. Teren przeznacza się pod rów melioracyjny.  

2. Dopuszcza się zarurowanie rowu na odcinku 

niezbędnym do urządzenia przejazdu na obszar sąsia-

dujący z obszarem objętym planem.  

3. Z uwagi na położenie terenu w obrębie strefy 

„OW” ochrony konserwatorskiej dla zabytków arche-

ologicznych obowiązują ustalenia zawarte w § 11  

ust. 2. 
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Rozdział 4 

Ustalenia końcowe 

§ 32. Ustala się, zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12 

i art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowa-

niu przestrzennym, jednorazową opłatę określoną 

w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieru-

chomości, w wysokości:  

1) dla terenów oznaczonych symbolem MN – 10% .  

2) dla pozostałych terenów – 1%.  

§ 33. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.  

§ 34. Uchwała wchodzi w życie po upływie  

30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-

wym Województwa Dolnośląskiego.  

  

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej: 

Zofia Kozińska 
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Załącznik nr 1 do uchwały nr XX/194/12 

Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich  

z dnia 26 kwietnia 2012 r. 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr XX/194/12 

Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich  

z dnia 26 kwietnia 2012 r. 

 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE  

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-

nym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) Rada Miejska w Kątach Wrocławskich rozstrzyga, co następuje:  

1. Zgodnie z ustaleniami planu zawartymi w treści uchwały, przedmiotem rozstrzygnięcia są inwestycje 

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

  

Lp.  Rodzaj inwestycji  Oznaczenie 

w planie −  

symbol  

Parametry inwestycji  

1  Budowa dróg publicznych,  

w tym:  

1 KDD  długość: 130 m;  

2 KDD  długość: 370 m  

1KPJ  długość: 105 m  

− nabycie gruntu na poszerzenie istniejącej gminnej drogi 

gospodarczej w celu możliwości urządzenia drogi pu-

blicznej klasy dojazdowej i ciągu pieszo-jezdnego  

2 KDD  Łączna powierzchnia gruntu niezbędnego na posze-

rzenie drogi : 1.800 m2  

− zarurowanie odcinka rowu pod częścią drogi oznaczonej 

symbolem 2KDD i pod ciągiem pieszym oznaczonym 

symbolem 1 KPJ  

 długość: 140 m  

2  Budowa infrastruktury technicznej, w tym:  

− sieć wodociągowa   łączna długość:  560 m  

− sieć kanalizacji sanitarnej   560 m  

− sieć kanalizacji deszczowej   560 m  

Nabycie gruntu pod infrastrukturę techniczną stanowiącą 

zadanie własne gminy  

1 IT  powierzchnia: 80 m2 (powierzchnia może ulec 

zmniejszeniu w przypadku faktycznego zapotrze-

bowania dla realizacji inwestycji)  

2. Realizacja inwestycji zostanie sfinansowana z dochodów własnych gminy bądź innych źródeł finanso-

wania zgodnie przepisami o finansach publicznych.  

 

Załącznik nr 3 do uchwały nr XX/194/12 

Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich  

z dnia 26 kwietnia 2012 r. 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE  

1. Rozstrzygnięcia dokonano zgodnie z 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).  

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowo-wschodniej części wsi Gą-

dów wraz prognozą oddziaływania na środowisko był czterokrotnie wyłożony do wglądu publicznego 

w następujących terminach:  

1) pierwsze wyłożenie do wglądu publicznego od 10 grudnia 2010 r. do 10 stycznia 2011 r. z terminem skła-

dania uwag do 26 stycznia 2011 r.  

2) drugie wyłożenie do wglądu publicznego od 2 marca 2011 r. do 4 kwietnia 2011 r. z terminem składania 

uwag do dnia 20 kwietnia 2011 r.  
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3) trzecie wyłożenie do wglądu publicznego od 28 listopada 2011 r. do 30 grudnia 2011 r. z terminem składa-

nia uwag do 17 stycznia 2012 r.  

4) czwarte wyłożenie do wglądu publicznego od 20 lutego 2012 r. do 19 marca 2012 r. z terminem składania 

uwag do dnia 6 kwietnia 2012 r.  

2. Rada Miejska w Kątach Wrocławskich, podtrzymuje stanowisko Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wro-

cławskie co do nieuwzględnienia:  

1) uwagi złożonej w trakcie pierwszego wyłożenia projektu planu do wglądu publicznego, w której nie wyraża 

zgody na przeznaczenie na cele planowanej drogi publicznej klasy dojazdowej oznaczonej w planie symbo-

lem 2 KDD takiej wielkości powierzchni gruntu działki nr 63 jak ustalono w planie oraz wskazuje, że pla-

nowana droga będzie przebiegać zbyt blisko okien i uniemożliwi wyjazd maszyn rolniczych na pole,  

2) części uwagi złożonej w trakcie drugiego wyłożenia projektu planu do wglądu publicznego dotyczącej 

wprowadzenia w miejsce drogi dojazdowej oznaczonej symbolem 2 KDD ciągu pieszo-jezdnego, którego 

szerokość wynosiłaby w początkowym odcinku 5,5 m;  

3) uwagi złożonej w trakcie trzeciego wyłożenia projektu planu do wglądu publicznego, w której proponuje:  

a) odstąpienie od planowanej linii zabudowy dla budynków garażowych i gospodarczych wynoszącej 6 m 

i wprowadzenie linii zabudowy wynoszącej 3 lub 4 m od linii rozgraniczającej terenu oznaczonego sym-

bolem KPJ,  

b) wprowadzenie w miejsce linii zabudowy od linii rozgraniczającej drogi oznaczonej symbolem 4 KDW 

wynoszącej 6 m, linii zabudowy wynoszącej 4 m.  

3. Rozstrzygnięcie:  

Rada Miejskiej w Kątach Wrocławskich postanawia ww. uwag nie uwzględnić.  

4. Uzasadnienie:  

1) Odnośnie uwagi wymienionej w pkt 2 ppkt 1 lit a) stwierdza się, że:  

a) odległość planowanej drogi od okien istniejącego budynku zlokalizowanego na działce nr 63, która wy-

nosić będzie od 6 m do 10 m, jest standardową i dopuszczoną w przepisach odrębnych odległością od 

drogi klasy dojazdowej dla budynków mieszkalnych, zatem odległość ta będzie wystarczająca by droga 

ta nie stanowiła uciążliwości dla mieszkańców.  

b) po zrealizowaniu planowanej drogi zaistnieją korzystne warunki do urządzenia odpowiedniego zjazdu 

z tej drogi, w tym też dla maszyn rolniczych, na przedmiotową działkę.  

2) Odnośnie uwagi wymienionej w pkt 2 ppkt 1 lit. b) stwierdza się, że wprowadzenie ciągu pieszo-jezdnego 

o szerokości w początkowym jego odcinku wynoszącej 5,5 m w znaczący sposób naruszyłoby bezpieczeń-

stwo pieszych korzystających z tego ciągu oraz uniemożliwiłoby lokalizowanie infrastruktury technicznej 

wymienionej w § 17 przedmiotowego planu.  

3) Odnośnie uwagi wymienionej w pkt 2 ppkt 2 lit. a) i b) stwierdza się, że zachowanie planowanej linii zabu-

dowy wynoszącej 6 m od linii rozgraniczającej terenu drogi oznaczonej symbolem 4 KDW i terenu ciągu 

pieszo-jezdnego oznaczonego symbolem 1 KPJ wynika z konieczności umożliwienia:  

a) prawidłowego zagospodarowania działki w zakresie lokalizacji infrastruktury technicznej, w tym do-

puszczonej, do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej, lokalizacji bezodpływowych zbiorników na nieczy-

stości ciekłe,  

b) lokalizowania stanowisk parkingowych.  

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 15 – Poz. 2749


		2012-07-31T10:15:49+0000
	Not specified
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




