
 

 

UCHWAŁA NR XVI/174/12 

RADY GMINY KOBIERZYCE 

z dnia 2 marca 2012 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania   

przestrzennego południowo-wschodniej części obrębu Szczepankowice  

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 z późn. zm.) 

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

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 

U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) w związku 

z uchwałą nr XLIX/607/10 Rady Gminy Kobierzyce 

z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego południowo-wschodniej części obrębu 

Szczepankowice oraz po stwierdzeniu zgodności ze 

„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowa-

nia przestrzennego Gminy Kobierzyce” uchwalonym 

przez Radę Gminy Kobierzyce uchwałą nr XXXVI/ 

/418/09 z dnia 28 sierpnia 2009 roku, Rada Gminy 

Kobierzyce uchwala, co następuje:  

Rozdział 1 

Przepisy ogólne  

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodaro-

wania przestrzennego południowo-wschodniej części 

obrębu Szczepankowice, zwany dalej planem, który 

obejmuje obszar przedstawiony na rysunku planu 

w skali 1 : 1000, stanowiącym załącznik nr 1 do 

uchwały.  

2. Ze względu na brak występowania na obszarze 

planu problematyki, terenów lub obiektów określo-

nych w pkt od 1 do 10, w planie nie określa się:  

1) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub 

obiektów podlegających ochronie, ustalonych na 

podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów 

górniczych;  

2) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego, zabyt-

ków oraz dóbr kultury współczesnej;  

3) sposobu i terminu tymczasowego zagospodaro-

wania, urządzania i użytkowania terenów;  

4) szczególnych warunków zagospodarowania tere-

nów oraz ograniczeń w  ich użytkowaniu;  

5) granic obszarów wymagających przeprowadzenia 

scaleń i podziałów nieruchomości;  

6) granic obszarów rehabilitacji istniejącej zabudo-

wy i infrastruktury technicznej;  

7) granic obszarów wymagających przekształceń 

lub rekultywacji;  

8) granic terenów pod budowę obiektów handlo-

wych, o których mowa w art. 10 ust. 2 pkt 8 

ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym;  

9) granic terenów rekreacyjno-wypoczynkowych 

oraz terenów służących organizacji imprez ma-

sowych;  

10) granic pomników zagłady oraz ich stref ochron-

nych, a także ograniczeń dotyczących prowadze-

nia na ich terenie działalności gospodarczej, 

określonych w ustawie z dnia 7 maja 1999 r. 

o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów 

zagłady.  

§ 2. 1. Określenia stosowane w uchwale oznaczają:  

1) infrastruktura techniczna – należy przez to rozu-

mieć ogół podziemnych i nadziemnych budowli 

i obiektów liniowych służących zaopatrzeniu 

w wodę, odprowadzeniu ścieków i wód opado-

wych, zaopatrzeniu w energię elektryczną, gaz 

i ciepło oraz łączności i telekomunikacji;  

2) przepisy szczególne – aktualne w momencie wy-

konywania niniejszej uchwały przepisy prawne;  

3) przeznaczenie podstawowe terenu – należy przez 

to rozumieć funkcje wraz z urządzeniami i obiek-
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tami towarzyszącymi możliwe do realizacji na da-

nym terenie oraz na poszczególnych działkach bu-

dowlanych;  

4) przeznaczenie uzupełniające terenu – należy przez 

to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż pod-

stawowe, które jedynie uzupełniają lub wzbogacają 

przeznaczenie podstawowe, lokalizowane na zasa-

dzie braku konfliktu z przeznaczeniem podstawo-

wym wynikającym z ich sąsiedztwa, przy czym 

powierzchnia zabudowy budynków związanych 

z uzupełniającym przeznaczeniem terenu nie może 

przekraczać powierzchni zabudowy budynków 

związanych z podstawowym przeznaczeniem tere-

nu;  

5) teren – obszar ograniczony na rysunku planu li-

niami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem - 

zgodnie z oznaczeniami graficznymi określonymi 

w legendzie;  

6) uciążliwość– zjawiska lub stany utrudniające życie 

albo dokuczliwe dla otaczającego środowiska takie 

jak: hałas, wibracje, zanieczyszczenia powietrza 

i zanieczyszczenia gruntu i wód.  

2. Pojęcia niezdefiniowane należy rozumieć zgod-

nie z przepisami szczególnymi.  

§ 3. 1. Integralną częścią uchwały jest rysunek 

planu, o którym mowa w § 1 ust. 1.  

2. Następujące oznaczenia graficzne przedstawio-

ne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami 

planu:  

1) granica opracowania;  

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznacze-

niu, bądź o różnych zasadach zagospodarowania;  

3) symbole określające podstawowe przeznaczenie 

terenu:  

a) PG – powierzchniowa eksploatacja kruszywa 

naturalnego,  

b) R – tereny rolnicze,  

c) KDg – drogi transportu rolnego.  

3. Pozostałe oznaczenia graficzne posiadają zna-

czenie informacyjne lub sugerujące określone rozwią-

zania przestrzenne.  

4. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 

wniesionych do projektu planu stanowi załącznik nr 

2 do uchwały.  

5. 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 przepi-

sami o finansach publicznych, stanowi załącznik nr 3 

do uchwały.  

Rozdział 2 

Ustalenia dla całego obszaru objętego planem  

§ 4. W zakresie zasad ochrony środowiska, przy-

rody i krajobrazu kulturowego, obowiązują następują-

ce ustalenia:  

1) ustala się zakaz realizacji inwestycji oraz prowa-

dzenia działalności, której oddziaływanie może 

przekroczyć granice nieruchomości;  

2) ustala się zakaz odprowadzania nieoczyszczonych 

ścieków do gruntu, wód gruntowych oraz po-

wierzchniowych;  

3) przed podjęciem działalności inwestycyjnej ustala 

się obowiązek zdjęcia warstwy próchniczej 

z części terenów przeznaczonych pod obiekty bu-

dowlane oraz powierzchnie utwardzone, a następ-

nie odpowiednie jej zagospodarowanie.  

§ 5. W zakresie wymagań wynikających z potrzeb 

kształtowania przestrzeni publicznych, dla terenów 

komunikacji publicznej, obowiązują ustalenia okre-

ślone w § 7. pkt 1 lit b.  

§ 6. W zakresie szczegółowych zasad i warunków 

scalania i podziału nieruchomości ustala się:  

1) powierzchnia działki powinna być nie mniejsza niż 

3000 m
2
;  

2) front działki może być dowolny;  

3) kąt położenia granic w stosunku dopasa drogowe-

go może być dowolny.  

§ 7. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy 

i budowy systemów komunikacji, obowiązują nastę-

pujące ustalenia: w liniach rozgraniczających dróg 

dopuszcza się lokalizację infrastruktury technicznej 

niezwiązanej z drogą.  

§ 8. Ustala się następujące zasady w zakresie bu-

dowy, przebudowy lub rozbudowy sieci uzbrojenia 

dla terenów objętych planem:  

1) w zakresie sieci i urządzeń wodociągowych ustala 

się:  

a) przewody sieci wodociągowej należy w miarę 

możliwości prowadzić w liniach rozgraniczają-

cych dróg, zgodnie z przepisami szczególnymi,  

b) szczegółowe warunki wykonania przyłączy 

wodociągowych należy uzgadniać z zarządcą 

sieci wodociągowej,  

c) ustala się zakaz budowy własnych ujęć wodo-

ciągowych zlokalizowanych na terenach inwe-

stora o głębokości przekraczającej 30 m 

i poborze wody w ilości powyżej 10 m
3 
/dobę;  

2) w zakresie odprowadzania ścieków ustala się: 

ścieki przemysłowe powstałe w wyniku działalno-

ści należy zneutralizować (oczyścić) na terenie in-

westora przed ich odprowadzeniem do kanalizacji 

sanitarnej;  

3) w zakresie odprowadzania wód opadowych ustala 

się:  

a) obowiązek zneutralizowania substancji ropopo-

chodnych lub chemicznych, jeśli takie wystą-

pią, na terenie własnym inwestora,  

b) utwardzenie i skanalizowanie terenów, na któ-

rych może dojść do zanieczyszczenia substan-

cjami, o których mowa w ppkt a);  
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4) w zakresie gospodarki odpadami: wywóz na zor-

ganizowane gminne wysypisko odpadów komu-

nalnych;  

5) w zakresie zaopatrzenia w ciepło: ustala się obo-

wiązek stosowania urządzeń grzewczych o wyso-

kiej sprawności i niskim stopniu emisji zanie-

czyszczeń.  

§ 9. Określa się wysokość stawki procentowej, na 

podstawie której ustala się opłatę, o której mowa 

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

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

dla:  

1) terenów oznaczonych na rysunku planu symbola-

mi: 1PG, 2PG, 3PG – na 30%;  

2) terenów oznaczonych na rysunku planu symbola-

mi: 1R, 2R, 1KDg, 2KDg, 3KDg, 4KDg – na 1%.  

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

nu symbolami od 1PG do 3PG ustala się następujące 

przeznaczenie:  

1) podstawowe − powierzchniowa eksploatacja kru-

szywa naturalnego, po wyczerpaniu złoża − rekul-

tywacja w kierunku rolno-leśnym;  

2) uzupełniające:  

a) urządzenia komunikacji – drogi wewnętrzne, 

miejsca parkingowe,  

b) infrastruktura techniczna.  

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 obowią-

zują następujące ustalenia:  

1) w przypadku przeznaczenia terenu o którym mowa 

w ust. 1, dopuszcza się zabudowę kubaturową 

w formie budynków parterowych wraz z niezbędną 

infrastrukturą techniczną, w celu zaspokojenia po-

trzeb socjalnych;  

2) dopuszcza się wypełnienie występujących na tere-

nach, o których mowa w ust. 1, zagłębień poeks-

ploatacyjnych materiałem mineralnym (z wyłącze-

niem odpadów komunalnych) i rekultywację  

w kierunku rolnym lub leśnym.  

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązu-

ją następujące ustalenia dotyczące kształtowania za-

budowy:  

1) nie określa się linii zabudowy;  

2) wysokość budynków, mierzona od poziomu terenu 

do najwyższego punktu dachu, nie może przekra-

czać 4 m;  

3) nie określa się wymagań w stosunku do dachów 

i pokryć dachowych.  

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązu-

ją następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania 

terenu i kształtowania ładu przestrzennego:  

1) powierzchnia zabudowy w stosunku do po-

wierzchni działki nie może przekroczyć 2%;  

2) co najmniej 1% powierzchni działki należy urzą-

dzić jako powierzchnię terenu biologicznie czyn-

nego;  

3) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy 

wynosi 0,05;  

4) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy 

wynosi 0,1.  

5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązu-

ją następujące ustalenia dotyczące parkowania pojaz-

dów: należy zapewnić wystarczającą ilość miejsc 

parkingowych w granicach własnych inwestora.  

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

nu symbolami 1R, 2R ustala się następujące przezna-

czenie: tereny rolnicze.  

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 obowią-

zują następujące ustalenia:  

1) zakaz lokalizacji zabudowy kubaturowej, w tym 

również zabudowy związanej z produkcją rolni-

czą;  

2) dopuszcza się lokalizację napowietrznych i pod-

ziemnych sieci infrastruktury technicznej oraz 

związanych z nimi urządzeń.  

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

nu symbolami 1KDg, 2KDg, 3KDg, 4KDgustala się 

następujące przeznaczenie – drogi transportu rolnego.  

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala 

się szerokość w liniach rozgraniczających, zgodnie 

z rysunkiem planu.  

Rozdział 3 

Przepisy końcowe  

§ 13. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się 

Wójtowi Gminy Kobierzyce.  

§ 14. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni 

od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Dolnośląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy: 

Czesław Czerwiec 
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Załącznik nr 1 do uchwały nr XVI/ 

/174/12 Rady Gminy Kobierzyce  

z dnia 2 marca 2012 r. 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr XVI/ 

/174/12 Rady Gminy Kobierzyce  

z dnia 2 marca 2012 r. 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE W SPRAWIE UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

południowo-wschodniej części obrębu Szczepankowice 
 

Ze względu na brak nieuwzględnionych uwag wniesionych do projektu planu podczas wyłożenia do pu-

blicznego wglądu Rada Gminy Kobierzyce nie dokonuje rozstrzygnięć wynikających z art. 20 ust. 1 ustawy  

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r. poz. 717,  

z późniejszymi zmianami). 

 
 

 

 

 

Załącznik nr 3 do uchwały nr XVI/ 

/174/12 Rady Gminy Kobierzyce  

z dnia 2 marca 2012 r. 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE W SPRAWIE SPOSOBU REALIZACJI ZAPISANYCH 

W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO POŁUDNIOWO-

WSCHODNIEJ CZĘŚCI OBRĘBU SZCZEPANKOWICE, 

INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ 

WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASAD ICH FINANSOWANIA 

 

 

W związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowo- 

-wschodniej części obrębu Szczepankowic, nie występują inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej sta-

nowiące zadania własne gminy. 
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