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UCHWAŁA NR XXXII/176/2010 
 RADY GMINY JEŻÓW SUDECKI 

 z dnia 3 marca 2010 r. 

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Jeżów Sudecki nr XXVI/137/2009 z dnia 25 marca 2009 roku 
w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego 

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
z 2001 roku Dz. U. 142, poz. 1591, ze zmianami) 
oraz art. 6 ust. 12 i art. 19, pkt 2 ustawy z dnia  
12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lo-
kalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121,  
poz. 844; ze zmianami), oraz art. 6b ustawy z dnia 
15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst 
jednolity z 2006r Dz. U. Nr 136, poz. 969, ze zmia-
nami), Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XXVI/137/2009 z dnia  
25 marca 2009 roku w sprawie poboru w drodze 
inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolne-
go i leśnego zmienionej uchwałą Rady Gminy Je-
żów Sudecki, nr XXVI/152/2009 z dnia 24 czerwca 
2009 roku w sprawie uchwały Rady Gminy Jeżów 
Sudecki nr XXIII/137/2009 z dnia 25 marca 2009 
roku w sprawie poboru w drodze inkasa podatku 
od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego.  

§ 2. otrzymuje brzmienie: Na inkasentów 
w sołectwach wyznacza się:  
1)  Sołectwo Czernica – Eugenia Rozum,  
2)  Sołectwo Chrośnica – Stanisława Bieniasz,  
3)  Sołectwo Janówek – Magdalena Cyroń,  
4)  Sołectwo Jeżów Sudecki – Władysław Jagiełło,  
5)  Sołectwo Dziwiszów – Grzegorz Mazepa,  
6)  Sołectwo Płoszczyna – Filipina Pominkiewicz,  
7)  Sołectwo Siedlęcin – Marian Tyka,  
8)  Sołectwo Wrzeszczyn – Marcin Krzywy.”  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Jeżów Sudecki.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie  
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego.  

 
Przewodniczący Rady Gminy: 

Artur Smolarek 
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UCHWAŁA NR XLII/192/09 
 RADY GMINY KAMIENNA GÓRA 

 z dnia 30 grudnia 2009 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kamienna Góra 
obejmującego tereny działalności gospodarczej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w miejscowości 

Krzeszów 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia  
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, 
zmiany: Dz. U. 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 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r.  
Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201,  
poz. 1237, Nr 220, poz. 1413) oraz na podstawie 
art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiany: Dz. U. z 2002 r. 
Nr 23, poz. 220, Nr 62, oz. 558, Nr 113, poz. 984,  
Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r.  
Nr 80, poz. 717, 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) oraz w związku z uchwałą nr XV/57/07 
Rady Gminy Kamienna Góra z dnia 26 września 
2007 w sprawie przystąpienia do opracowania 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Kamienna Góra oraz 
uchwałą nr XVII/68/2007 Rady Gminy Kamienna 
Góra z dnia 26 listopada 2007 r. po stwierdzeniu 
zgodności z ustaleniami Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Kamienna Góra zatwierdzonego uchwałą  
nr VIII/41/99 Rady Gminy Kamienna Góra z dnia  
26 sierpnia 1999r., wraz ze zmianą studium dla 
obszaru położnego we wsi Krzeszów dla Specjal-
nej Strefy Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości 
S.A. zatwierdzoną uchwałą nr III/10/02 Rady Gminy 
Kamienna Góra z dnia 28 marca 2002 r., Rada 
Gminy Kamienna Góra uchwala, co następuje: 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne  

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Ka-
mienna Góra obejmującego tereny działalności 
gospodarczej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
w miejscowości Krzeszów.  

2. Granice obszaru objętego planem, o którym 
mowa w ust. 1 obejmuje obszar położony 
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w północnej części miejscowości Krzeszów, zgod-
nie z oznaczeniem na rysunku planu.  

3. Załącznikami do niniejszej uchwały są:  
1)  załącznik nr 1 – rysunek planu sporządzony na 

kopii mapy ewidencyjnej w skali 1 : 2000, sta-
nowiący integralną część uchwały;  

2)  załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie roz-
patrzenia uwag wniesionych do projektu planu;  

3)  załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie reali-
zacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które należą do za-
dań własnych gminy oraz zasadach ich finan-
sowania, zgodnie z przepisami o finansach pu-
blicznych.  

§ 2. W granicach obszaru objętego planem nie 
występują następujące elementy, których określe-
nie jest obowiązkowe, zgodnie z art. 15 ust.2 usta-
wy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 
poz. 717, z późn. zm.):  
1)  przestrzenie publiczne (w rozumieniu art. 2  

pkt 6 ustawy);  
2)  granice i sposoby zagospodarowania terenów 

lub obiektów podlegających ochronie, ustalo-
nych na podstawie odrębnych przepisów, 
w tym:  
a)  tereny górnicze,  
b)  tereny narażone na niebezpieczeństwo po-

wodzi,  
c)  tereny zagrożone osuwaniem się mas ziem-

nych;  
3)  sposoby i terminy ich tymczasowego zagospo-

darowania, urządzania i użytkowania;  
4)  tereny wymagające określenia szczególnych 

warunków zagospodarowania oraz ogranicze-
nia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy.  

§ 3. 1. Następujące oznaczenia graficzne na 
rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami 
planu:  
1)  granica obszaru objętego zmianą planu miej-

scowego;  
2)  linie rozgraniczająca tereny o różnym przezna-

czeniu i różnych zasadach zagospodarowania;  
3)  oznaczenia terenów, określające ich przezna-

czenie lub zasady zagospodarowania, a także 
symbol literowy i numer wyróżniający go spo-
śród innych terenów:  
a)  P – teren obiektów produkcyjnych, składów 

i magazynów,  
b)  ZP.1, ZP.2 – tereny zieleni urządzonej,  
c)  WS – teren wód powierzchniowych,  
d)  KDL – teren dróg publicznych – droga klasy 

lokalnej;  
4)  nieprzekraczalna linia zabudowy.  

2. Następujące oznaczenia graficzne na rysun-
ku planu nie stanowią ustaleń planu:  
1)  Obszar ekspozycji widokowej;  
2)  kierunek obsługi komunikacyjnej;  
3)  linie elektroenergetyczne średniego napięcia 

20kV;  
4)  projektowany przebieg gazociągu wysokiego 

ciśnienia 150 w/c;  
5)  proponowany układ komunikacyjny dróg we-

wnętrznych.  

§ 4. Ilekroć w uchwale jest mowa o:  
1)  planie – należy przez to rozumieć ustalenia do-

tyczące obszaru określonego w § 1 uchwały;  
2)  przepisach odrębnych – należy przez to rozu-

mieć aktualne przepisy ustaw wraz z aktami 
wykonawczymi, a także ratyfikowane umowy 
międzynarodowe, prawodawstwo organizacji 
i organów międzynarodowych których Rzecz-
pospolita Polska jest członkiem oraz prawo Unii 
Europejskiej, obowiązujące w regulowanej 
dziedzinie;  

3)  przeznaczeniu terenu:  
a)  podstawowym – należy przez to rozumieć 

przeznaczenie będące dominującą formą 
wykorzystania terenu oraz obiektów z nim 
związanych,  

b)  uzupełniającym – należy przez to rozumieć 
przeznaczenie inne niż podstawowe, które 
uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie pod-
stawowe (w maksimum 40%) i nie występuje 
samodzielnie na danym terenie;  

4)  terenie – należy przez to rozumieć obszar 
o określonym przeznaczeniu i zasadach zago-
spodarowania, wydzielony na rysunku planu li-
niami rozgraniczającymi i oznaczony symbo-
lem;  

5)  obszar ekspozycji widokowej – należy przez to 
rozumieć obszar wyznaczony na rysunku planu 
liniami wzdłuż których istnieje możliwość stałe-
go obserwowania ustalonego obiektu bądź ze-
społu obiektów architektonicznych lub krajobra-
zowych;  

6)  wysokości zabudowy – należy przez to rozumieć 
odległość mierzoną w pionie od poziomu tere-
nu przy najniżej położonym wejściu do budynku 
do najwyższej położonego punktu na połaci da-
chowej lub kalenicy dachu, nie wliczając komi-
nów;  

7)  wskaźniku intensywności zabudowy − wartość 
stanowiąca stosunek powierzchni całkowitej 
kondygnacji nadziemnych stałych obiektów zlo-
kalizowanych w obrębie działki budowlanej do 
powierzchni tej działki;  

8)  obiektach i urządzeniach infrastruktury tech-
nicznej – należy przez to rozumieć wybudowane 
pod ziemią, na ziemi i nad ziemią sieci wodo-
ciągowe, kanalizacyjne, ciepłownicze, elektro-
energetyczne, gazowe, telekomunikacyjne oraz 
związane z nimi obiekty i urządzenia budowlane 
w rozumieniu przepisów prawa budowlanego.  

Rozdział 2 

Przepisy szczegółowe  

§ 5. 1. Ustala się teren obiektów produkcyj-
nych składów i magazynów oznaczony na rysunku 
planu symbolem P, dla których określa się nastę-
pujące przeznaczenie:  
1)  podstawowe: tereny obiektów produkcyjnych, 

składów i magazynów;  
2)  uzupełniające:  

a)  teren usług komercyjnych o powierzchni 
sprzedaży nie przekraczającej 400 m2, 
z zastrzeżeniem lokalizacji usług związanych 
z handlem lub składowaniem odpadów 
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przemysłowych I motoryzacyjnych oraz 
składowisk złomu;  

b)  obiekty budowlane i urządzenia obsługi ko-
munikacji samochodowej i transportu, 
w tym stacje paliw;  

c)  obiekty i urządzenia towarzyszące przezna-
czeniu podstawowemu (np. obiekty biurowe, 
socjalne itp.)  

d)  parkingi;  
e)  place manewrowe;  
f)  drogi wewnętrzne;  

3)  ustalenia związane z przeznaczeniem podsta-
wowym obowiązują także dla przeznaczenia 
uzupełniającego.  

2. Określa się, dla terenu, o którym mowa 
w ust. 1, następujące zasady ochrony i kształtowa-
nia ładu przestrzennego:  
1)  wyznacza się na rysunku planu obszar ekspozy-

cji widokowej, w granicach którego zakazuje się 
lokalizacji nośników reklamowych i tablic in-
formacyjnych o wymiarze dłuższego boku prze-
kraczającym 3 m oraz o powierzchni przekracza-
jącej 4 m2;  

2)  dopuszcza się lokalizację:  
a)  obiektów małej architektury,  
b)  oświetlenia zewnętrznego terenu,  
c)  obiektów i urządzeń infrastruktury technicz-

nej, z wyjątkiem stacji bazowej telefonii ko-
mórkowej oraz masztów radiowo-teleko-
munikacyjnych.  

3. 1.Określa się, dla terenu, o którym mowa 
w ust. 1, następujące zasady ochrony środowiska, 
przyrody i krajobrazu kulturowego:  
1)  przed rozpoczęciem robót budowlanych wyma-

gających prowadzenia prac ziemnych, ustala się 
obowiązek zdjęcia warstwy urodzajnej gleby 
z części przeznaczonej pod obiekty budowlane 
oraz powierzchnie utwardzone, a następnie od-
powiednie jej zagospodarowanie;  

2)  działalność prowadzona na terenie o którym 
mowa w ust. 1 realizująca ustalenia niniejszego 
planu nie może powodować uciążliwości na te-
renach sąsiednich oraz ponadnormatywnego 
obciążenia środowiska poza granicami działki, 
do której inwestor posiada tytuł prawny;  

3)  teren znajduje się w zasięgu Głównego Zbiorni-
ka Wód Podziemnych nr 343 „Dolina Bobru 
„Marciszów” − wody podziemne podlegają 
ochronie na zasadach określonych w przepisach 
odrębnych;  

4)  uwzględnia się lokalizację obszaru planu 
w granicach projektowanego Parku Krajobra-
zowego Gór Kruczych i Zaworów; w przypadku 
ustanowienia obszaru chronionego, należy sto-
sować zasady użytkowania określone 
w prawomocnych decyzjach administracyjnych.  

4. Określa się, dla terenu, o którym mowa 
w ust. 1, następujące zasady ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współ-
czesnej:  
1)  w przypadku wystąpienia zabytków i obiektów 

archeologicznych wymagane jest podjęcie ra-
towniczych badań wykopaliskowych na koszt 
inwestora, prowadzonych przez uprawnionego 
archeologa, na podstawie pozwolenia konser-
watorskiego;  

2)  wszelkie odkryte w trakcie prac ziemnych 
przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome 
i nawarstwienia kulturowe podlegają ochronie 
prawnej.  

5. Określa się, dla terenu, o którym mowa 
w ust. 1, parametry i wskaźniki kształtowania za-
budowy oraz zagospodarowania terenu:  

1)  nieprzekraczalna linia zabudowy − zgodnie 
z oznaczeniem na rysunku planu,  

2)  maksymalna wysokość zabudowy:  
a)  dla obiektów – 8 m,  
b)  dla obiektów i urządzeń wyposażenia tech-

nologicznego (np. kominów) – 15 m;  
3)  ustala się maksymalną bezwzględną rzędną 

wysokości dla zabudowy – 470 m n.p.m.  
4)  maksymalny wskaźnik intensywności zabu-

dowy: 0,60;  
5)  zasady kształtowania zabudowy:  

a)  formy i bryły obiektów winny być jednolite 
w ramach tego samego przeznaczenia, na-
kazuje się stosowanie równomiernych po-
działów bryły obiektów oraz podziałów na 
elewacji,  

b)  a)nakazuje się stosowanie poziomego lub 
pionowego układu okien na elewacji, 
w linii poziomej okna winny być jednako-
wej wielkości oraz typu stolarki okiennej,  

c)  na elewacjach budynków nakazuje się sto-
sowanie tradycyjnych materiałów budow-
lanych, takich jak: tynków szlachetnych, 
okładziny klinkierowej, ceramiki, kamienia 
naturalnego, drewna lub materiałów wizu-
alnie do nich zbliżonych,  

d)  obowiązuje stosowanie stonowanej kolo-
rystyki elewacji (barwy pastelowe, o niskim 
nasyceniu pigmentem),  

e)  zakazuje się stosowania okładzin elewacyj-
nych z blachy i tworzyw sztucznych typu 
„siding” (oblicówka z paneli winylowych, 
PVC lub podobnych),  

f)  zakazuje się prowadzenia przewodów wen-
tylacyjnych i dymowych po elewacji bu-
dynku;  

6)  ustala się maksymalną długość ściany obiektu 
– 80 m, ściana obiektu może stanowić jedną 
prostą linię na długości maksymalnie 12 m;  

7)  zasady kształtowania dachów: ustala się da-
chy płaskie lub dwu – lub wielospadowe, 
o symetrycznych połaciach oraz kącie nachy-
lenia połaci dachowej – max 15˚;  

8)  udział powierzchni biologicznie czynnej: 
zgodnie z przepisami odrębnymi, jednak nie 
mniej niż 20% powierzchni działki budowlanej;  

9)  dopuszcza się grodzenie działek ogrodzeniami 
ażurowymi, umożliwiającymi ekspozycję zie-
leni nasadzonej wzdłuż granic działek;  

10)  zakazuje się stosowania ogrodzeń pełnych 
oraz ogrodzeń wykonanych z prefabrykowa-
nych płyt betonowych – dopuszcza się wy-
łącznie betonowe słupki i podmurówki  
(w przypadku ogrodzeń systemowych lub po-
krytych z zewnątrz okładzinami elewacyjnymi 
z kamienia naturalnego, ceramiki lub okładzin 
imitujących te materiały);  

11)  ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy od 
dróg wewnętrznych w odległości 6 m od gra-
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nicy działki wydzielonej pod drogę we-
wnętrzną.  
6. Określa się, dla terenu, o którym mowa 

w ust. 1, następujące zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomości:  
1)  ustala się następujące parametry działek uzy-

skiwanych w wyniku scalania i podziału nieru-
chomości:  
a)  minimalna szerokość frontu działki budow-

lanej:  
− dla funkcji produkcyjnej, składów i maga-

zynów oraz mieszanej (np. produkcyjno- 
-usługowej itp.) – 70m,  

− dla funkcji usługowej – 30 m;  
b)  minimalna szerokość działki wyznaczonej 

pod drogę wewnętrzną – 12 m,  
c)  minimalna powierzchnia działki budowlanej:  

− dla funkcji produkcyjnej, składów 
i magazynów oraz mieszanej (np. produk-
cyjno-usługowej itp.) – 10.000 m2,  

− dla funkcji usługowej – 2.000 m2,  
d)  dopuszcza się wydzielenie działek pod urzą-

dzenia i obiekty infrastruktury technicznej 
o parametrach wynikających z przepisów od-
rębnych;  

7. Określa się, dla terenu, o którym mowa 
w ust. 1, następujące zasady modernizacji, rozbu-
dowy i budowy systemów komunikacji:  
1)  warunki powiązań z układem zewnętrznym: 

dojazd do terenu odbywać się będzie od strony 
drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem 
KDL,  

2)  obsługa komunikacyjna zgodnie z oznaczeniem 
na rysunku planu terenu odbywać się będzie 
poprzez sieć dróg wewnętrznych z zastrzeże-
niem zapewnienia dojazdu do wszystkich obiek-
tów zlokalizowanych w obrębie terenu, na za-
sadach o których mowa w ust. 6;  

3)  proponuje się układ komunikacyjny dróg we-
wnętrznych przedstawiony na rysunku planu;  

4)  parametry dróg wewnętrznych:  
a)  minimalna szerokość drogi wewnętrznej 

w liniach rozgraniczających: 12 m,  
b)  w liniach rozgraniczających drogi wewnętrz-

nej:  
− obowiązuje wydzielenie jezdni o szeroko-

ści min. 6 m;  
− obowiązuje wydzielenie chodnika, 

o parametrach zgodnymi z przepisami 
odrębnymi,  

− dopuszcza się lokalizację ścieżki rowero-
wej, o parametrach zgodnymi z przepi-
sami odrębnymi,  

− dopuszcza się lokalizację sieci infrastruk-
tury technicznej,  

− dopuszcza się lokalizację pasa zieleni,  
− dopuszcza się lokalizację tablic informa-

cyjnych oraz znaków drogowych.  
5)  minimalne wymiary placów manewrowych:  

20 m x 20 m;  
6)  ustala się minimalną liczbę miejsc postojowych 

dla samochodów osobowych w oparciu 
o następujące wskaźniki:  
a)  dla funkcji produkcyjnej, składów, magazy-

nów oraz związanych z tą funkcją obiektów 
socjalnych i biurowych: 1 miejsce parkingo-

we w stosunku do 150 m2 powierzchni użyt-
kowej obiektu na działce budowlanej;  

b)  dla funkcji usługowej: 1 miejsce parkingowe 
w stosunku do 50 m2 powierzchni użytkowej 
obiektu na działce budowlanej;  

c)  dopuszcza się uwzględnienie przyulicznych 
miejsc postojowych w bilansie miejsc posto-
jowych usytuowanych bezpośrednio przy 
granicy danej działki budowlanej za zgodą 
zarządcy drogi;  

7)  nakazuje się zapewnienie odpowiedniej ilości 
miejsc parkingowych dla samochodów cięża-
rowych w stosunku do potrzeb działalności 
prowadzonej na działce budowlanej.  

8. Określa się, dla terenu, o którym mowa 
w ust. 1, następujące zasady modernizacji, rozbu-
dowy i budowy systemów infrastruktury technicz-
nej:  
1)  w zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej:  

a)  ustala się zaopatrzenie w wodę z komunalnej 
sieci wodociągowej, poprzez komunalną sieć 
kanalizacji rozdzielczej prowadzonej pod 
powierzchnią ziemi,  

b)  ustala się kompleksowe rozwiązanie odpro-
wadzania ścieków opadowych, szczególnie 
z parkingów terenowych, ich oczyszczanie, 
zgodnie z przepisami odrębnymi, kierując się 
przy tym zasadą zatrzymania wszelkich od-
pływów, niewymagających ze względu na 
swe zanieczyszczenie odprowadzenia do ka-
nalizacji, poprzez rozsączenie ich na gruncie 
bądź odprowadzenie ich do wód otwartych,  

c)  ustala się obowiązek zaopatrzenia wszystkie 
powierzchni utwardzone, płacy oraz dróg 
wewnętrznych w sieć kanalizacji deszczowej,  

d)  nakazuje się gromadzenie ścieków bytowych 
i przemysłowych do bezodpływowych zbior-
ników oraz ich wywożenie do komunalnej 
oczyszczalni ścieków (do czasu budowy ko-
munalnej sieci kanalizacyjnej) lub zbiorczej 
sieci kanalizacyjnej,  

e)  teren, na którym może dojść do zanieczysz-
czenia powierzchni substancjami ropopo-
chodnymi lub innymi substancjami che-
micznymi, należy utwardzić i skanalizować, 
a zanieczyszczenia winny być zneutralizowa-
ne na terenie inwestora przed odprowadze-
niem ścieków należy je odprowadzać do wy-
dzielonych bezodpływowych lub do kanali-
zacji, zgodnie z przepisami odrębnymi,  

f)  odprowadzenie wód opadowych i roztopo-
wych odbywać się będzie do kanalizacji 
deszczowej, przy czym dopuszcza się gro-
madzenie oraz wykorzystanie wód opado-
wych i roztopowych do celów gospodar-
czych,  

g)  zakazuje się odprowadzania nieoczyszczo-
nych ścieków do gruntu, wód gruntowych 
oraz powierzchniowych;  

2)  w zakresie gospodarki odpadami ustala się:  
a)  wywóz odpadów komunalnych na zorgani-

zowane składowisko odpadów,  
b)  odpady powstałe w wyniku działalności go-

spodarczej należy poddać odzyskowi lub 
unieszkodliwieniu, zgodnie z przepisami od-
rębnymi  
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c)  obowiązuje stosowanie technologii minima-
lizujących powstawanie odpadów i ograni-
czających ich uciążliwość dla środowiska.  

d)  zapewnienie miejsc na pojemniki służące do 
czasowego gromadzenia odpadów;  

3)  w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną 
ustala się:  
a)  realizację nowych odcinków sieci elektro-

energetycznej wraz z przyłączami prowadzo-
nej pod powierzchnią ziemi, zgodnie z prze-
pisami odrębnymi,  

b)  dopuszcza się lokalizację stacji transformato-
rowych i innych urządzeń sieci elektroener-
getycznych na powierzchni ziemi;  

4)  w zakresie zaopatrzenia w gaz:  
a)  ustala się realizację nowych odcinków sieci 

gazowej wraz z przyłączami prowadzonej 
pod powierzchnią ziemi, zgodnie z przepi-
sami odrębnymi,  

b)  w granicach terenu P dopuszcza się lokaliza-
cję, pod powierzchnią ziemi, sieci gazowej 
dystrybucyjnej oraz urządzeń z nią związa-
nych;  

5)  w zakresie zaopatrzenia w ciepło: ogrzewanie 
obiektów poprzez realizację indywidualne 
i grupowe instalacji grzewczych zasilanych ga-
zem, energią elektryczną i innymi paliwami, 
o możliwie najniższej emisji zanieczyszczeń;  

6)  dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń tele-
komunikacyjnych, z wyjątkiem zakazuje się lo-
kalizacji stacji bazowych telefonii komórkowych 
oraz masztów radiowo-telekomunikacyjnych.  

9. Ustala się, dla terenu, o którym mowa 
w ust. 1, stawkę procentową stanowiącą podstawę 
do określenia opłaty o której mowa w art. 36 ust. 4 
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 wysokości 30%.  

§ 6. 1. Ustala się tereny zieleni urządzonej, 
oznaczone na rysunku planu symbolami 1.ZP – 
2.ZP, dla których określa się następujące przezna-
czenie:  
1)  podstawowe: zieleń urządzona;  
2)  uzupełniające:  

a)  zieleń izolacyjna,  
b)  zieleń o funkcjach ochronnych,  
c)  ścieżki pieszo-rowerowe,  
d)  drogi wewnętrzne.  

2. Określa się, dla terenu, o którym mowa 
w ust. 1, następujące zasady ochrony i kształtowa-
nia ładu przestrzennego:  
1)  dopuszcza się lokalizację:  

a)  obiektów małej architektury,  
b)  oświetlenia zewnętrznego terenu,  
c)  obiektów i sieci infrastruktury technicznej;  

2)  zakazuje się lokalizacji:  
a)  zabudowy kubaturowej, z wyjątkiem obiek-

tów infrastruktury technicznej o których 
mowa w ust. 6,  

b)  tablic, pylonów, szyldów reklamowych 
i informacyjnych;  

3)  ustala się obszar wyznaczony na rysunku planu 
jako obszar ekspozycji widokowej w granicach 
którego nakazuje się nasadzenia zieleni 
z przewagą zieleni zimozielonej o minimalnej 

wysokości 10 m, dopuszcza się utworzenie wie-
lopiętrowego systemu zieleni.  

3. Określa się, dla terenu, o którym mowa 
w ust. 1, następujące zasady ochrony środowiska, 
przyrody i krajobrazu kulturowego:  
1)  przed rozpoczęciem robót budowlanych wyma-

gających prowadzenia prac ziemnych, ustala się 
obowiązek zdjęcia warstwy urodzajnej gleby 
z części przeznaczonej pod obiekty budowlane 
oraz powierzchnie utwardzone, a następnie od-
powiednie jej zagospodarowanie;  

2)  obowiązuje gęste nasadzenie zieleni, dopuszcza 
się utworzenie wielopiętrowego systemu zieleni;  

3)  teren znajduje się w zasięgu Głównego Zbiorni-
ka Wód Podziemnych nr 343 „Dolina Bobru − 
Marciszów” − wody podziemne podlegają 
ochronie na zasadach określonych w przepisach 
odrębnych;  

4)  uwzględnia się lokalizację obszaru planu 
w granicach projektowanego Parku Krajobra-
zowego Gór Kruczych i Zaworów; w przypadku 
ustanowienia obszaru chronionego, należy sto-
sować zasady użytkowania określone w pra-
womocnych decyzjach administracyjnych.  

4. Określa się, dla terenu, o którym mowa 
w ust. 1, następujące zasady ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współ-
czesnej.  
1)  w przypadku zamierzeń inwestycyjnych wyma-

gających przeprowadzenia robót ziemnych in-
westor jest zobowiązany do powiadomienia 
właściwymi służby ochrony zabytków o termi-
nie rozpoczęcia i zakończenia prac ziemnych, 
z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem;  

2)  wszelkie odkryte w trakcie prac ziemnych 
przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome 
i nawarstwienia kulturowe podlegają ochronie 
prawnej;  

3)  w przypadku wystąpienia zabytków i obiektów 
archeologicznych wymagane jest podjęcie ra-
towniczych badań wykopaliskowych na koszt 
inwestora, prowadzonych przez uprawnionego 
archeologa, na podstawie pozwolenia konser-
watorskiego.  

5. Określa się, dla terenu, o którym mowa 
w ust. 1, parametry i wskaźniki kształtowania za-
budowy oraz zagospodarowania terenu:  
1)  dopuszcza się grodzenie działek ogrodzeniami 

ażurowymi, umożliwiającymi ekspozycję zieleni 
nasadzonej wzdłuż granic działek;  

2)  zakazuje się stosowania ogrodzeń pełnych oraz 
ogrodzeń wykonanych z prefabrykowanych płyt 
betonowych – dopuszcza się wyłącznie beto-
nowe słupki i podmurówki (w przypadku ogro-
dzeń systemowych lub pokrytych z zewnątrz 
okładzinami elewacyjnymi z kamienia natural-
nego, ceramiki lub okładzin imitujących te ma-
teriały).  

6. Określa się, dla terenu, o którym mowa 
w ust. 1, następujące zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomości:  
1)  minimalna szerokość działki wyznaczonej pod 

drogę wewnętrzną – 12 m;  
2)  pod obiekty i urządzenia infrastruktury tech-

nicznej dopuszcza się wydzielenie działek o pa-
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rametrach wynikających z przepisów odręb-
nych;  

3)  dopuszcza się wydzielania działek w ramach 
więcej niż jednego przeznaczenia;  

4)  ustala się prostopadły bądź równoległy podział 
terenu na działki, w stosunku do wyznaczonej 
na rysunku planu nieprzekraczalnej linii zabu-
dowy.  

7. Określa się, dla terenu, o którym mowa 
w ust. 1, następujące zasady modernizacji, rozbu-
dowy i budowy systemów komunikacji i infrastruk-
tury technicznej:  
1)  zakazuje się lokalizacji miejsc postojowych;  
2)  budowa ścieżek pieszo-rowerowych zgodnie 

z przepisami odrębnymi;  
3)  parametry dróg wewnętrznych:  

a)  minimalna szerokość drogi wewnętrznej 
w liniach rozgraniczających: 12 m,  

b)  w liniach rozgraniczających drogi wewnętrz-
nej:  
− obowiązuje wydzielenie jezdni o szeroko-

ści min. 6 m,  
− obowiązuje wydzielenie chodnika, o pa-

rametrach zgodnymi z przepisami odręb-
nymi,  

− dopuszcza się lokalizację ścieżki rowero-
wej, o parametrach zgodnymi z przepi-
sami odrębnymi,  

− dopuszcza się lokalizację sieci infrastruk-
tury technicznej,  

− dopuszcza się lokalizację pasa zieleni,  
− dopuszcza się lokalizację tablic informa-

cyjnych oraz znaków drogowych;  
4)  dopuszcza się zachowanie, zmianę przebiegów 

istniejących sieci i urządzeń infrastruktury tech-
nicznej a także lokalizację nowych sieci 
i urządzeń infrastruktury technicznej pod wa-
runkiem prowadzenia jej pod powierzchnia 
ziemi;  

5)  w zakresie gospodarki odpadami ustala się:  
a)  wywóz odpadów komunalnych na zorgani-

zowane składowisko odpadów,  
b)  zapewnienie miejsc na pojemniki i kontenery 

służące do czasowego gromadzenia odpa-
dów;  

6)  ustala się zaopatrzenie w energię elektryczną 
poprzez:  
a)  realizację nowych odcinków sieci elektro-

energetycznej prowadzonej pod powierzch-
nia ziemi,  

b)  dopuszcza się lokalizację, na powierzchni 
ziemi, stacji transformatorowych i innych 
obiektów sieci elektroenergetycznych;  

7)  w zakresie zaopatrzenia w gaz:  
a)  ustala się realizację nowych odcinków sieci 

gazowej dystrybucyjnej wraz z przyłączami 
prowadzonej pod powierzchnią ziemi, zgod-
nie z przepisami odrębnymi,  

b)  dopuszcza się lokalizację, na powierzchni 
ziemi, stacji redukcyjno-pomiarowych sieci 
gazowych oraz urządzeń z nią związanych;  

8)  zakazuje się lokalizacji stacji bazowych telefonii 
komórkowych oraz masztów radiowo-teleko-
munikacyjnych.  

8. Ustala się, dla terenu, o którym mowa 
w ust. 1, stawkę procentową stanowiącą podstawę 

do określenia opłaty o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U z 2003 r. 
Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) w wysokości 30%.  

§ 7. 1. Ustala się teren wód powierzchniowych 
oznaczony na rysunku planu symbolem WS, dla 
którego określa się następujące przeznaczenie:  
1)  podstawowe: wody powierzchniowe, rowy od-

wadniające;  
2)  uzupełniające:  

a)  zieleń o funkcjach ochronnych,  
b)  ścieżki pieszo-rowerowe.  

2. Należy prowadzić działania zmierzające do 
wzbogacenia i uzupełnienia istniejących zadrze-
wień i zakrzewień wzdłuż cieku wodnego.  

3. Parametry ścieżek pieszo-rowerowych 
zgodnie z przepisami odrębnymi.  

4. Dopuszcza się lokalizację nowych sieci 
i urządzeń infrastruktury technicznej pod warun-
kiem prowadzenia jej pod powierzchnia ziemi 
z wyjątkiem lokalizacji stacji bazowych telefonii 
komórkowych oraz masztów radiowo-teleko-
munikacyjnych.  

5. Ustala się, dla terenu, o którym mowa 
w ust. 1, stawkę procentową stanowiącą podstawę 
do określenia opłaty o której mowa w art. 36 ust. 4 
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 wysokości 30%.  

§ 8. 1. Ustala się teren, oznaczony na rysunku 
planu symbolem KDL − droga publiczna klasy lo-
kalnej w granicach którego obowiązują następują-
ce ustalenia:  
1)  obowiązuje wydzielenie chodnika obustronne-

go, zgodnie z przepisami odrębnymi;  
2)  dopuszcza się lokalizację ścieżki pieszo- 

-rowerowej;  
3)  dopuszcza się lokalizację pasa zieleni;  
4)  dopuszcza się lokalizację tablic informacyjnych 

oraz znaków drogowych, zgodnie z przepisami 
odrębnymi;  

5)  dopuszcza się zachowanie, zmianę przebiegów 
istniejących sieci i urządzeń infrastruktury tech-
nicznej a także lokalizację nowych sieci i urzą-
dzeń infrastruktury technicznej pod warunkiem 
prowadzenia jej pod powierzchnia ziemi.  

2. Ustala się minimalną szerokość drogi 
w liniach rozgraniczających: 14 m.  

3. Parametry ścieżek pieszo-rowerowych 
zgodnie z przepisami odrębnymi.  

4. Przed rozpoczęciem robót budowlanych 
wymagających prowadzenia prac ziemnych, ustala 
się obowiązek zdjęcia warstwy urodzajnej gleby 
z części przeznaczonej pod obiekty budowlane oraz 
powierzchnie utwardzone, a następnie odpowied-
nie jej zagospodarowanie.  

5. Teren znajduje się w zasięgu Głównego 
Zbiornika Wód Podziemnych nr 343 „Dolina Bobru 
− Marciszów” − wody podziemne podlegają 
ochronie na zasadach określonych w przepisach 
odrębnych.  

6. Uwzględnia się lokalizację obszaru planu 
w granicach projektowanego Parku Krajobrazowe-
go Gór Kruczych i Zaworów; w przypadku ustano-
wienia obszaru chronionego, należy stosować za-
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sady użytkowania określone w prawomocnych 
decyzjach administracyjnych.  

7. Ustala się, dla terenu, o którym mowa 
w ust. 1, stawkę procentową stanowiącą podstawę 
do określenia opłaty o której mowa w art. 36 ust. 4 
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 wysokości 30%.  

Rozdział 3 

Przepisy końcowe  

§ 9. Wykonanie niniejszej uchwały powierza 
się Wójtowi Gminy Kamienna Góra.  

§ 10. Uchwała wchodzi w życie w terminie  
30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Dolnośląskiego oraz podlega 
publikacji na stronie internetowej Biuletynu Infor-
macji Publicznej Urzędu Gminy Kamienna Góra.  

 
 
 
 
 
 

Przewodniczący Rady Gminy: 
Zygmunt Homoncik 
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Załącznik nr 1 do uchwały nr XLII/ 
/192/09 Rady Gminy Kamienna Góra  
z dnia 30 grudnia 2009 r. 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr XLII/ 
/192/09 Rady Gminy Kamienna Góra  
z dnia 30 grudnia 2009 r. 

 

 
 
 
 

Załącznik nr 3 do uchwały nr XLII/ 
/192/09 Rady Gminy Kamienna Góra  
z dnia 30 grudnia 2009 r. 
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