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§ 2. Wykonanie uchwały powierza siň Burmi-
strzowi Miasta.  

§ 3. Uchwała wchodzi w Őycie po upływie 
czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzňdowym Województwa DolnoŌlņskiego z mocņ 
obowiņzujņcņ od dnia 1 wrzeŌnia 2010 roku.  

 
Przewodniczņcy Rady Miejskiej: 

Stanisław Urbaniak 

9 43 

 

944 
9 44 

UCHWAŁA NR XLIX/304/10 
 RADY MIASTA BOGUSZOWA-GORC 

 z dnia 26 lutego 2010 r. 

w sprawie przyznania pierwszeństwa do nabycia jednolokalowych budynków mieszkalnych  
lub użytkowych stanowiących w całości przedmiot umowy najmu lub dzierżawy wraz z gruntem 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” usta-
wy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzņdzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, 
z póŎn. zm.), art. 37 ust 2 pkt 1 , art. 34 ust 6, 6a 
i 6b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomoŌciami (tekst jednolity z 2000 r. Dz. U. 
Nr 46, poz. 543 z póŎn. zm.) Rada Miasta Bogu-
szowa-Gorc uchwala, co nastňpuje: 

§ 1. 1.  Przyznaje sie pierwszeŊstwo w nabyciu 
jednolokalowych budynków mieszkalnych lub 
uŐytkowych stanowiņcych w całoŌci przedmiot 
umowy najmu lub dzierŐawy, wraz z gruntem nie-
zbňdnym do racjonalnego korzystania z budynku.  

2.  SprzedaŐ bňdzie nastňpowań na rzecz osób, 
które sņ najemcami lub dzierŐawcami tych lokali.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza sie Burmi-
strzowi Boguszowa-Gorc  

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzňdowym Województwa DolnoŌlņskiego.  

§ 4. Uchwała wchodzi w Őycie po upływie  
14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym 
Województwa DolnoŌlņskiego.  

 
Przewodniczņcy Rady Miejskiej: 

Stanisław Urbaniak 

9 44 

 
 

945 
9 45 

UCHWAŁA NR XXXVII/357/09 
 RADY MIEJSKIEJ W KARPACZU 

 z dnia 30 grudnia 2009 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki A – Centrum 
Karpacza, obejmującej teren działek nr 128/1, 128/2 (obręb Karpacz – 4) przy ul. Konstytucji 3 Maja 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia  
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze zmia-
nami) oraz na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy 
z 8 marca 1990 r. o samorzņdzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze 
zmianami), w zwiņzku z uchwałņ nr XI/129/07  
z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie przystņpienia 
do sporzņdzenia zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego jednostki A – Cen-
trum Karpacza, obejmujņcej teren działek nr 128/1, 
128/2 przy ul. Konstytucji 3 Maja, po stwierdzeniu 
zgodnoŌci z ustaleniami studium uwarunkowaŊ  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
przyjňtego przez Radň Miejskņ uchwałņ nr XIV/ 
/73/99 z dnia 1 paŎdziernika 1999r., Rada Miejska  
w Karpaczu uchwala, co nastňpuje: 

Rozdział  1 

Przepisy ogólne 

§ 1. 1. Uchwala siň zmianň miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego jednostki A – 
Centrum Karpacza, obejmujņcej teren działek  
nr 128/1, 128/2 przy ul. Konstytucji 3 Maja. 

2. Granice obszaru objňtego zmianņ planu 
oznaczono na rysunku zmiany planu, stanowiņcym 
załņcznik graficzny do niniejszej uchwały. 

3. Załņcznikami do uchwały sņ: 
1) załņcznik nr 1 – rysunek zmiany planu, sporzņ-

dzony na mapie zasadniczej w skali 1 : 1000, 
stanowiņcy integralnņ czňŌń zmiany planu; 

2) załņcznik nr 2 – rozstrzygniňcie o sposobie reali-
zacji zapisanych w zmianie planu inwestycji  
z zakresu infrastruktury technicznej, które nale-
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Őņ do zadaŊ własnych gminy, oraz zasadach ich 
finansowania, zgodnie z przepisami o finansach 
publicznych. 

4. Załņcznik nr 2 nie stanowi ustaleŊ zmiany 
planu. 

5. Przedmiotem zmiany planu jest ustalenie: 
1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgranicza-

jņcych tereny o róŐnym przeznaczeniu lub 
róŐnych zasadach zagospodarowania – usta-
lenia w tym zakresie zawiera rozdział 2 oraz 
rysunek zmiany planu; 

2) zasad ochrony Ōrodowiska i przyrody – usta-
lenia w tym zakresie zawiera rozdział 2; 

3) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków oraz dóbr kultury współczesnej i kra-
jobrazu kulturowego – ustalenia w tym zakre-
sie zawiera rozdział 2 oraz rysunek zmiany 
planu; 

4) wymagaŊ wynikajņcych z potrzeb kształtowa-
nia przestrzeni publicznej – ustalenia w tym 
zakresie zawiera rozdział 2; 

5) zasad ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego, parametrów i wskaŎników kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania te-
renu – ustalenia w tym zakresie zawiera roz-
dział 2; 

6) szczegółowych zasad i warunków scalania 
oraz podziału nieruchomoŌci objňtych zmianņ 
planu – ustalenia w tym zakresie zawiera roz-
dział 2; 

7) granic i sposobów zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegajņcych ochronie, 
ustalonych na podstawie odrňbnych przepi-
sów – ustalenia w tym zakresie zawiera roz-
dział 2; 

8) sposobów i terminów tymczasowego zago-
spodarowania, urzņdzania i uŐytkowania tere-
nów – ustalenia w tym zakresie zawiera roz-
dział 2; 

9) zasad budowy, rozbudowy i modernizacji sys-
temu komunikacji – ustalenia w tym zakresie 
zawiera rozdział 2; 

10) zasad budowy, rozbudowy i modernizacji sys-
temów infrastruktury technicznej – ustalenia 
w tym zakresie zawiera rozdział 2; 

11) stawki procentowej, słuŐņcej ustaleniu opłaty, 
o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
– ustalenia w tym zakresie zawiera rozdział 2. 
6. W obszarze zmiany planu nie wystňpuje po-

trzeba ustalenia szczególnych warunków zagospo-
darowania terenów oraz ograniczenia w ich uŐyt-
kowaniu. 

§ 2. 1. Nastňpujņce oznaczenia graficzne na 
rysunku zmiany planu sņ obowiņzujņcymi ustale-
niami zmiany planu: 
1) granica obszaru opracowania zmiany planu, 
2) linie rozgraniczajņce tereny o róŐnym przeznacze-

niu lub róŐnych zasadach zagospodarowania, 
3) oznaczenia literowe i cyfrowe terenów z ozna-

czeniem okreŌlajņcym przeznaczenie podsta-
wowe, 

4) nieprzekraczalna linia zabudowy, 
5) budynek o walorach architektonicznych – wska-

zany do ochrony. 

2. Oznaczenia graficzne na rysunku zmiany 
planu niewymienione w ust. 1 pełniņ funkcjň in-
formacyjnņ. 

§ 3. Ilekroń w uchwale i na rysunku zmiany 
planu jest mowa o: 
1) rysunku zmiany planu – naleŐy przez to rozu-

mień rysunek zmiany planu stanowiņcy załņcz-
nik nr 1 do niniejszej uchwały; 

2) terenie – naleŐy przez to rozumień obszar  
o okreŌlonym rodzaju przeznaczenia i zagospo-
darowania, wyznaczony na rysunku zmiany 
planu liniami rozgraniczajņcymi; 

3) przeznaczeniu terenu – naleŐy przez to rozumień 
przeznaczenie okreŌlone w ustaleniach szczegó-
łowych zmiany planu oraz elementy zagospo-
darowania bezpoŌrednio z nim zwiņzane, wa-
runkujņce prawidłowe korzystanie z terenu. 
Elementy te obejmujņ w szczególnoŌci: 
− budynki i budowle przeznaczone pod funkcjň 

podstawowņ, 
− zieleŊ urzņdzonņ, 
− dojŌcia, dojazdy, niezbňdne place gospodar-

cze i miejsca postojowe, 
− urzņdzenia infrastruktury technicznej obsłu-

gujņce dany teren i obiekty na nim usytu-
owane; 

4) wskaŎniku zabudowy – naleŐy przez to rozumień 
wskaŎnik wyraŐajņcy stosunek powierzchni za-
budowy budynków stałych do powierzchni od-
powiadajņcych im działek lub terenów; 

5) wskaŎniku intensywnoŌci zabudowy – naleŐy 
przez to rozumień wartoŌń stanowiņca stosunek 
powierzchni całkowitej kondygnacji nadziem-
nych stałych obiektów zlokalizowanych w obrň-
bie działki do powierzchni tej działki; 

6) nieprzekraczalnej linii zabudowy – naleŐy przez 
to rozumień liniň, która nie moŐe byń przekro-
czona przy budowie budynku, za wyjņtkiem 
przypadków, w których jej przekroczenie do-
puszczajņ ustalenia szczegółowe; 

7) powierzchni zieleni – naleŐy przez to rozumień 
powierzchniň zieleni urzņdzonej (np. trawniki, 
kwietniki, komponowane zakrzewienia i za-
drzewienia) na gruncie rodzimym i przekształ-
conym, w nasypy i wykopy; 

8) przestrzeni publicznej – naleŐy przez to rozu-
mień obszar połoŐony wzdłuŐ drogi publicznej, 
obejmujņcy czňŌci terenów przyległych do ulic, 
których granicň wyznacza linia elewacji istniejņ-
cych i projektowanych budynków od strony 
dróg. 

Rozdział  2 

Ustalenia szczegółowe 

§ 4. 1. Ustala siň tereny usług ochrony zdro-
wia – zakład opieki zdrowotnej oznaczone symbo-
lem Z10 A – UZ. 

2. Ustalenia dla terenów oznaczonych symbo-
lem Z10 A – UZ zawiera tabela: 
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Przedmiot ustaleŊ 
zmiany planu 

TreŌń ustaleŊ 

I Przeznaczenie 
terenu. 

1. Przeznaczenie podstawowe:  
tereny usług ochrony zdrowia – zakład opieki zdrowotnej w rozumieniu ustawy 
o zakładach opieki zdrowotnej. 

2. Przeznaczenie/funkcje dopuszczalne: 
1) apteka, 
2) gabinety chirurgii plastycznej, 
zajmujņce maksimum 30% pow. całkowitej budynku/budynków. 

II Zasady ochrony 
Ōrodowiska 
 i przyrody. 

1. Minimalny wskaŎnik powierzchni zieleni na terenie winien wynosiń 0,25. 
2. Zasady ochrony drzew i krzewów oraz warunki ich usuniňcia naleŐy przyjmowań 

zgodnie z przepisami ustawy o ochronie przyrody. 
3. Zaleca siň stosowanie w budynku rozwiņzaŊ ograniczajņcych przenikanie radonu 

do pomieszczeŊ przeznaczonych na stały pobyt ludzi, w szczególnoŌci poprzez 
stosowanie podpiwniczenia, folii izolacyjnych lub wentylacji przestrzeni podpod-
łogowych w parterach. 

III Zasady ochrony 
dziedzictwa kultu-
rowego i zabyt-
ków oraz dóbr 
kultury współcze-
snej i krajobrazu 
kulturowego oraz 
granice i sposoby 
zagospodarowa-
nia terenów pod-
legajņcych ochro-
nie, na podstawie 
odrňbnych prze-
pisów. 

1. Teren połoŐony jest na obszarze miasta Karpacz wpisanym do rejestru zabytków 
(nr 606/J z dnia 28.02.1980 r.). 

2. Prace budowlane na obszarze wpisanym do rejestru zabytków naleŐy prowadziń 
zgodnie z obowiņzujņcymi przepisami ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami. 

3. Budynek znajduje siň w gminnej ewidencji zabytków pod numerem 300/508 i jest 
budynkiem wskazanym do ochrony. 

4. Dla budynku ul. Konstytucji 3 Maja 71ustala siň: 
a) zakaz nadbudowy budynku,  
b) ochronň elementów architektonicznego ukształtowania budynku i jego deta-

lu architektonicznego, w tym ukształtowanie bryły budynku, formy dachu, 
ukształtowanie elewacji oraz  jej rozwiņzaŊ materiałowych, w szczególnoŌci 
granitowy cokół z nieregularnych ciosów kamiennych i snycersko opraco-
wany szalunek elewacji, werandy, a takŐe elementy zdobnicze: kroksztyny  
i opaski, 

c) przywrócenie zdegradowanych elementów zewnňtrznych w ramach prowa-
dzonej przebudowy i rozbudowy budynku. 

IV Zasady ochrony  
i kształtowania 
ładu przestrzen-
nego 

1. Dopuszcza siň rozbudowň budynku od elewacji zachodniej i północnej w nawiņ-
zaniu do historycznego charakteru zabudowy 

  2. 1) Przy rozbudowie budynku naleŐy uwzglňdniń nastňpujņce elementy architek-
tonicznego ukształtowania zabudowy: 
a) strome wielospadowe dachy, o symetrycznych układach połaci i kaleni-

cy, oraz z wysuniňtymi okapami, 
b) zróŐnicowane ukształtowanie elewacji, uwzglňdniajņc, miňdzy innymi: 

– wyeksponowany cokół, 
– deskowane partie elewacji w postaci nawiņzujņcej do istniejņcego 

dekowania, 
c) detal drewniany w rozwiņzaniach balkonów, werand, ganków, 
d) stolarkň okiennņ z podziałami nawiņzujņcymi do zabudowy zabytkowej. 

2) Dopuszcza siň pokrycie dachu: 
a) dachówkņ koloru czerwonego, 
b) blachņ płaskņ, w kolorze szarym lub miedzianym, na rņbek stojņcy lub li-

stwie. 
3) Dopuszcza siň nastňpujņce elementy architektonicznego ukształtowania za-

budowy: 
a) dodatkowe elementy dachu – lukarny, daszki ze szczytami z poprzecznie 

usytuowanņ kalenicņ do kalenicy głównej, 
b) balkony, wykusze, werandy, strefy wejŌciowe (ganki), zwieŊczone do-

datkowymi elementami dachu. 
3. Ustala siň nastňpujņce zasady kształtowania kolorystyki: 

a) wyodrňbniń kolorystycznie elementy architektonicznego ukształtowania bu-
dynku; 

b) wyklucza siň zastosowanie kolorów podstawowych i jaskrawych dla głównej 
płaszczyzny elewacji. 
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Przedmiot ustaleŊ 
zmiany planu 

TreŌń ustaleŊ 

V Parametry  
i wskaŎniki kształ-
towania zabudo-
wy oraz zagospo-
darowania terenu. 

1. Linia zabudowy 
a) wzdłuŐ ulicy Konstytucji 3 Maja – nieprzekraczalna – okreŌlona w odległoŌci 

4,5m od linii rozgraniczajņcej ulicy; 
b) wzdłuŐ działki nr 126 (ul Konstytucji 3 Maja 73) – nieprzekraczalna – 4,0 m  

od granicy działki; 
c) linia zabudowy wzdłuŐ ulicy Konstytucji 3 Maja nie dotyczy wysuniňtych 

maksymalnie o 1,5 m poza obrys budynków zadaszenia, okapów i ganków. 
2. Charakter zabudowy – wolno stojņca lub zwarta. 
3. Maksymalny wskaŎnik zabudowy działki – 0,30. 
4. Maksymalny wskaŎnik intensywnoŌci zabudowy działki budowlanej – 0,75. 
5. Maksymalna wysokoŌń kalenicy i okapu – wyznaczona przez najwyŐszy poziom 

kalenicy i okapu istniejņcego budynku. 
6. Spadek połaci dachowych – odpowiadajņcy spadkowi połaci dachowych na ist-

niejņcym budynku. 
VI Wymagania wy-

nikajņce z potrzeb 
kształtowania 
przestrzeni  
publicznej. 

1. W obrňbie przestrzeni publicznej moŐna lokalizowań: 
a) ogrodzenia i mury oporowe, 
b) zagospodarowanie obejmujņce elementy zieleni urzņdzonej, 
c) oŌwietlenie uliczne i dekoracyjne/ogrodowe, 
d) obiekty komunikacji: dojŌcia, chodniki, stanowiska parkingowe, dojazdy, 
e) obiekty małej architektury, 
f) miejsce na pojemniki słuŐņce do czasowego gromadzenia odpadów stałych, 
g) obiekty infrastruktury technicznej do wysokoŌci nieprzekraczajņcej 1,8 m, 
h) noŌniki reklam i informacji – umieszczone na elewacjach frontowych budyn-

ku, 
i) noŌniki reklam i informacji– ukształtowane w zakresie tematyki i rozwiņzaŊ 

plastyczno-architektonicznych wg zasad i wzorów miejskiego systemu in-
formacji wizualnej/turystycznej. 

2. W obrňbie przestrzeni publicznej wyklucza siň lokalizacjň: budynków gospodar-
czych, garaŐy, kiosków, barakowozów, kontenerów i namiotów. 

  3. Ustala siň nastňpujņce warunki i zasady kształtowania tablic informacyjnych  
i reklamowych, szyldów oraz liternictwa przestrzennego, umieszczonych na ele-
wacjach budynku: 
a) zespół lub pojedynczņ formň noŌnika informacji naleŐy umieszczań w czňŌci 

parterowej, z poszanowaniem kompozycyjnego ukształtowania elewacji bu-
dynku i jego detalu; 

b) w rozwiņzaniach kolorystycznych naleŐy barwy stonowane, z wykluczeniem 
kolorów podstawowych i intensywnych; zespół tablic kształtowań jednorod-
nie stylistycznie i kolorystycznie. 

4. 1) Ustala siň nastňpujņce zasady i warunki kształtowania ogrodzeŊ: 
a) maksymalna wysokoŌń ogrodzenia – 1,3 m; 
b) wymagane przňsła aŐurowe, o łņcznej powierzchni przeŌwitów nie 

mniejszych niŐ 35% powierzchni przňsła; 
c) wymagany rodzaj zastosowanych materiałów przňsła – metalowe i/lub 

drewniane. 
2) Wyklucza siň lokalizacjň ogrodzeŊ betonowych lub wykonanych z prefabryka-

tów betonowych. 
3) Ustalenia punktów 1 i 2 nie dotyczņ murów oporowych o funkcji ogrodzeŊ. 

5. Zewnňtrzne lica murów oporowych naleŐy kształtowań z ciosów kamiennych. 
VII Szczegółowe 

zasady scalania  
i podziału nieru-
chomoŌci. 

1. Teren stanowi w całoŌci odrňbnņ działkň budowlanņ. 

2. Nie dopuszcza siň wtórnych podziałów na działki.  

VIII Sposoby tymcza-
sowego zagospo-
darowania i uŐyt-
kowania terenów. 

1. Nie dopuszcza siň nowego tymczasowego zagospodarowania. 

IX Zasady budowy, 
rozbudowy i mo-
dernizacji syste-
mu komunikacji. 

1. Zachowuje siň obsługň komunikacyjnņ od ul. ul. Konstytucji 3 Maja i od ciņgu 
pieszo-jezdnego włņczonego do ul. Konstytucji 3 Maja. 

2. W granicach terenu naleŐy zapewniń odpowiedniņ do potrzeb iloŌń miejsc posto-
jowych: 
a) dla samochodów osobowych minimalny wskaŎnik miejsc postojowych – 

1m.p./100 m2 p.u., w tym co najmniej 2 miejsca dla niepełnosprawnych; 
b) dla rowerów. 
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Przedmiot ustaleŊ 
zmiany planu 

TreŌń ustaleŊ 

X Zasady budowy, 
rozbudowy i mo-
dernizacji syste-
mów infrastruktu-
ry technicznej. 

1. Ustala siň: 
a) zaopatrzenie w wodň, odbiór Ōcieków bytowych poprzez sieci i urzņdzenia 

zbiorowego systemu komunalnego, 
b) zaopatrzenie w energiň elektrycznņ z sieci i urzņdzeŊ przedsiňbiorstw energe-

tycznych. 
2. Ogrzewanie realizowań w oparciu o indywidualne Ŏródło ciepła. 
3. Odprowadzenie wód deszczowych do kanalizacji deszczowej lub indywidualne, 

zgodnie z warunkami okreŌlonymi przez zarzņdcň sieci. 
 

§ 5. 1. Ustala siň teren infrastruktury technicznej – elektroenergetyki oznaczone symbolem  
Z10 A – E. 

2. Ustalenia dla terenu oznaczonego symbolem Z10 A – E zawiera tabela. 
 
Przedmiot ustaleŊ 

zmiany planu 
TreŌń ustaleŊ 

I Przeznaczenie 
terenu. 

1. tereny infrastruktury technicznej – elektroenergetyka 

II Zasady ochrony 
Ōrodowiska  
i przyrody. 

1. Minimalny wskaŎnik powierzchni zieleni na terenie winien wynosiń 0,50. 

III granice i sposoby 
zagospodarowa-
nia terenów pod-
legajņcych ochro-
nie, na podstawie 
odrňbnych prze-
pisów. 

1. Teren połoŐony jest na obszarze miasta Karpacz wpisanym do rejestru zabytków 
(nr 606/J z dnia 28.02.1980r.). 

2. Prace budowlane na obszarze wpisanym do rejestru zabytków naleŐy prowadziń 
zgodnie z obowiņzujņcymi przepisami ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami. 

IV Zasady ochrony  
i kształtowania 
ładu przestrzen-
nego 
oraz parametry  
i wskaŎniki kształ-
towania zabudo-
wy oraz zagospo-
darowania terenu. 

1. Dopuszcza siň rozbudowň budynku. 
2. Linia zabudowy – okreŌlona na rysunku zmiany planu. 
3. Charakter zabudowy – wolno stojņca. 
4. Maksymalny wskaŎnik zabudowy działki – 0,20. 
5. Maksymalny wskaŎnik intensywnoŌci zabudowy działki budowlanej – 0,20. 
6. 1) Forma i rozwiņzania materiałowe dachu oraz spadek połaci dachowych – 

odpowiadajņce formie i spadkowi połaci dachowych na istniejņcym budyn-
ku; 

2) Maksymalna wysokoŌń kalenicy i okapu – wyznaczona przez poziom kalenicy 
i okapu istniejņcego budynku +0,50 cm. 

7. W kolorystyce elewacji wyklucza siň zastosowanie kolorów podstawowych  
i jaskrawych dla głównej płaszczyzny elewacji. 

8. 1) Ustala siň nastňpujņce zasady i warunki kształtowania ogrodzeŊ: 
a) maksymalna wysokoŌń ogrodzenia – 1,3 m; 
b) wymagane przňsła aŐurowe, o łņcznej powierzchni przeŌwitów nie 

mniejszych niŐ 35% powierzchni przňsła; 
c) wymagany rodzaj zastosowanych materiałów przňsła – metalowe i/lub 

drewniane. 
2) Wyklucza siň lokalizacjň ogrodzeŊ betonowych lub wykonanych z prefabry-

katów betonowych. 
V Szczegółowe 

zasady i warunki 
scalania i podziału 
nieruchomoŌci. 

1. Teren moŐe stanowiń w całoŌci odrňbnņ działkň budowlanņ. 

VI Sposoby i terminy 
tymczasowego 
zagospodarowa-
nia i uŐytkowania 
terenów. 

1. Nie dopuszcza siň nowego tymczasowego zagospodarowania. 

VII Zasady budowy, 
rozbudowy i mo-
dernizacji syste-
mu komunikacji. 

1. Zachowuje siň obsługň komunikacyjnņ od ciņgu pieszo-jezdnego włņczonego  
do ulicy Konstytucji 3 Maja. 
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Przedmiot ustaleŊ 
zmiany planu 

TreŌń ustaleŊ 

VIII Zasady budowy, 
rozbudowy i mo-
dernizacji syste-
mów infrastruktu-
ry technicznej. 

1. Zaopatrzenie w energiň elektrycznņ z sieci i urzņdzeŊ przedsiňbiorstw energe-
tycznych. 

2. Odprowadzenie wód deszczowych do kanalizacji deszczowej lub indywidualne, 
zgodnie z warunkami okreŌlonymi przez zarzņdcň sieci.  

 
§ 6. Ustala siň stawkň procentowņ słuŐņcņ na-

liczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, w wysokoŌci 30%. 

Rozdział  3 

Przepisy końcowe 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza siň Burmi-
strzowi Karpacza. 

§ 8. Uchwała wchodzi w Őycie po upływie 30 
dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym      
Województwa DolnoŌlņskiego. 
 
 
 
 

Przewodniczņcy Rady Miejskiej:  
Lucjan Szpila 
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Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVII/ 
/357/09 Rady Miejskiej w Karpaczu  
z dnia 30 grudnia 2009 r. 
 

 
 
 
Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXVII/ 
/357/09 Rady Miejskiej w Karpaczu  
z dnia 30 grudnia 2009 r. 

 
 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
jednostki A – Centrum Karpacza 

 
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury  

technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania 
 
W zwiņzku z uchwaleniem zmiany planu (dla terenu przy ul. Konstytucji 3 Maja) nie wystņpiņ inwestycje, 
które naleŐņ do zadaŊ własnych gminy. 
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