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Załącznik nr 3 do uchwały nr XLIX/ 
/419/10 Rady Miejskiej Legnicy  
z dnia 22 lutego 2010 r. 

 
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w zmianie planu, inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania  
§ 1. 1. Stwierdza się zgodność zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mia-

sta Legnicy – dla południowej części Legnicy rejon os. Sienkiewicza, ul. Jaworzyńskiej i autostrady A4 
(jednostki 51ZP, 74ZP, 067KDD) z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Legnicy, uchwalonego uchwałą nr XLIV/425/02 Rady Miejskiej Legnicy z dnia  
28 stycznia 2002 r. z późniejszymi zmianami (tekst ujednolicony – uchwała nr XXX/264/08 Rady Miejskiej 
Legnicy z dnia 27 października 2008 r.).  

2. W zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Legnicy – dla połu-
dniowej części Legnicy rejon os. Sienkiewicza, ul. Jaworzyńskiej i autostrady A4 (jednostki 51ZP, 74ZP, 
067KDD) zostały zapisane inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań wła-
snych Gminy, obejmujące rozbudowę: sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz układu drogowego (bu-
dowa dróg klasy dojazdowej, oznaczonych symbolami 067aKDD i 067bKDD oraz przejścia pieszego, 
oznaczonego symbolem 087aKDP).  

§ 2. Inwestycje, o których mowa w § 1 ust. 2, będą finansowane ze środków budżetu Gminy oraz ze 
środków zewnętrznych, w tym pozyskiwanych z funduszy Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem § 3.  

§ 3. 1. Inwestycje mogą być realizowane na warunkach określonych w uchwale nr XLVIII/516/02 Ra-
dy Miejskiej Legnicy z dnia 27 maja 2002 r. w sprawie realizacji inicjatyw lokalnych w zakresie inwestycji 
i remontów. Zgodnie z § 8 ust. 1 cyt. uchwały “szczegółowe warunki organizacji, realizacji i współfinan-
sowania” podejmowanych inwestycji określane będą dla kolejnych etapów w umowach zawieranych 
pomiędzy Prezydentem Miasta a inicjatorami poszczególnych przedsięwzięć.  

2. Ustala się możliwość wykorzystania innych źródeł finansowania, w tym emisję obligacji komu-
nalnych oraz zaciągnięcie kredytu bankowego.  

§ 4. Wykonanie finansowania inwestycji powierza się Prezydentowi Miasta Legnicy.  
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UCHWAŁA NR XLVI/322/10 
 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNEJ 

 z dnia 28 stycznia 2010 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy 
Leśna dla części obrębu Leśna, Miłoszów, Świecie i Wolimierz 

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, 
z późniejszymi zmianami) oraz art. 20 ust. 1 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r.  
poz. 717, z póź. zmianami) oraz uchwały nr XXXI/ 
/180/08 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 27 listopada 
2008 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego miasta i gminy Leśna, a także po 
stwierdzeniu zgodności z ustaleniami studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy Leśna, zatwierdzo-
nym przez Radę Miejską w Leśnej uchwałą  
nr XXVII/157/08 z dnia 28 sierpnia 2008 r., uchwala 
się co następuje: 

Rozdział 1 

Przedmiot i zakres ustaleń planu  

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy 

Leśna dla części obrębu Leśna, Miłoszów, Świecie 
i Wolimierz, zwaną dalej „planem”, w granicach 
określonych na rysunkach planu, stanowiących 
załączniki graficzne do niniejszej uchwały.  

2. Załącznikami do uchwały są:  
1)  rysunek planu w skali 1 : 500, stanowiący za-

łącznik graficzny nr 1 do uchwały (dz. nr 536/5, 
obręb Leśna);  

2)  rysunek planu w skali 1 : 500, stanowiący za-
łącznik graficzny nr 2 do uchwały (dz.  
nr: 861/9, 861/7 i 861/5, obręb Leśna);  

3)  rysunek planu w skali 1 : 1000, stanowiący za-
łącznik graficzny nr 3 do uchwały (dz. nr 85/7, 
obręb Miłoszów);  

4)  rysunek planu w skali 1 : 1000, stanowiący za-
łącznik graficzny nr 4 do uchwały (dz. nr: 113/7 
i 115/3, obręb Miłoszów);  

5)  rysunek planu w skali 1 : 1000, stanowiący za-
łącznik graficzny nr 5 do uchwały (dz. nr 124/1, 
obręb Miłoszów);  

6)  rysunek planu w skali 1 : 1000, stanowiący za-
łącznik graficzny nr 6 do uchwały (dz. nr: 394, 
396, cz. 405dr. i 416/2, obręb Świecie);  
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7)  rysunek planu w skali 1 : 1000, stanowiący za-
łącznik graficzny nr 7 do uchwały (cz. dz.  
nr 386/3, obręb Świecie);  

8)  rysunek planu w skali 1 : 1000, stanowiący za-
łącznik graficzny nr 8 do uchwały (cz. dz.  
nr 476/8, obręb Świecie);  

9)  rysunku planu w skali 1 : 1000, stanowiący za-
łącznik graficzny nr 9 do uchwały (cz. dz.  
nr 21/2, cz. dz. nr 8 i cz. dz. nr 10, obręb Woli-
mierz);  

10)  rysunek planu w skali 1 : 1000, stanowiący 
załącznik graficzny nr 10 do uchwały (cz. dz.  
nr 13 i cz. dz. nr 32, obręb Wolimierz);  

11)  rysunek planu w skali 1 : 1000, stanowiący 
załącznik graficzny nr 11 do uchwały (cz. dz.  
nr 138, obręb Wolimierz);  

12)  rysunek planu w skali 1 : 1000, stanowiący 
załącznik graficzny nr 12 do uchwały (cz. dz.  
nr 62/1, obręb Wolimierz);  

13)  rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia wnie-
sionych uwag do projektu planu – załącznik  
nr 13;  

14)  rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisa-
nych w planie inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej, które należą do zadań wła-
snych gminy oraz źródeł ich finansowania – 
załącznik nr 14.  
3. Załączniki od nr 1 do nr 12 stanowią inte-

gralną część niniejszej uchwały.  
4. Plan określa:  

1)  przeznaczenie terenów oraz linie rozgranicza-
jące tereny o różnym przeznaczeniu lub róż-
nych zasadach zagospodarowania;  

2)  zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego;  

3)  zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego;  

4)  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;  

5)  wymagania wynikające z potrzeb kształtowa-
nia przestrzeni publicznych;  

6)  parametry i wskaźniki kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu, w tym li-
nie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki 
intensywności zabudowy;  

7)  granice i sposoby zagospodarowania terenów 
lub obiektów podlegających ochronie, ustalo-
nych na podstawie odrębnych przepisów, 
w tym terenów górniczych, a także narażo-
nych na niebezpieczeństwo powodzi oraz za-
grożonych osuwaniem się mas ziemnych;  

8)  szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomości objętych planem 
miejscowym;  

9)  szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, 
w tym zakaz zabudowy;  

10)  zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury tech-
nicznej;  

11)  sposób i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i użytkowania terenów;  

12)  stawki procentowe, na podstawie których 
ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 
4. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.  

§ 2. Ilekroć w planie używa się określeń takich 
jak:  

1)  „plan” – należy przez to rozumieć zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego miasta i gminy Leśna dla części 
obrębu Leśna, Miłoszów, Świecie i Wolimierz;  

2)  „podstawowe przeznaczenie terenu ” – należy 
przez to rozumieć przeznaczenie, które 
w ramach realizacji planu winno stać się do-
minującą formą wykorzystania terenu;  

3)  „uzupełniające przeznaczenie terenu” − należy 
przez to rozumieć przeznaczenie, które może 
być realizowane jako uzupełnienie przezna-
czenia podstawowego i które nie zmienia ge-
neralnego charakteru zagospodarowania te-
renu;  

4)  „gabaryt obiektu” − należy przez to rozumieć 
zasadnicze wymiary obiektu budowlanego, 
określające jego wysokość i wymiary ścian 
zewnętrznych;  

5)  „linia rozgraniczająca” − należy przez to ro-
zumieć obowiązującą linią rozgraniczającą te-
reny o różnym przeznaczeniu i różnych zasa-
dach zagospodarowania, której przebieg okre-
ślony na rysunku planu ma charakter wiążący;  

6)  „nieprzekraczalna linia zabudowy” − należy 
przez to rozumieć linię, której nie może prze-
kroczyć żadna z części budowanego obiektu;  

7)  „teren” − należy przez to rozumieć wydzielony 
liniami rozgraniczającymi obszar 
o określonym w planie przeznaczeniu, ozna-
czony odpowiednim symbolem użytkowania;  

8)  „tymczasowe zagospodarowanie” − należy 
przez to rozumieć dotychczasowy sposób ko-
rzystania z terenu do momentu docelowego 
zainwestowania zgodnego z przeznaczeniem 
terenu określonym zapisami planu;  

9)  „uciążliwości” − należy przez to rozumieć zja-
wiska o negatywnym wpływie na warunki ży-
cia mieszkańców, stan środowiska przyrodni-
czego, w tym m.in.: zanieczyszczenia powie-
trza wód i gleby, hałas, wibracje, promienio-
wanie niejonizujące i in.;  

10)  „wskaźniku zabudowy” – należy przez to ro-
zumieć wskaźnik wyrażający stosunek po-
wierzchni zabudowy budynku do powierzchni 
odpowiadających im działek lub terenów;  

11)  „wymagany układ kalenicy” − należy przez to 
rozumieć ustalony przebieg najdłuższego od-
cinka kalenicy dachu od strony linii zabudowy, 
ulicy lub ciągu pieszego;  

12)  „zabudowa” − należy przez to rozumieć bu-
dynki lub zespoły budynków wraz 
z dojazdami, parkingami i innymi urządzenia-
mi związanymi z ich obsługą.  

13)  „tereny usług” – należy przez to rozumieć 
następujące przeznaczenie terenu:  
− handel detaliczny i hurtowy (o powierzchni 

sprzedaży nie większej niż 400 m2;  
− administrację i obsługę działalności go-

spodarczej (biura, banki, pośrednictwo fi-
nansowe i prawne, wynajem nieruchomo-
ści);  

− hotelarstwo, gastronomię i turystykę;  
− sport i rekreację;  
− kulturę i rozrywkę;  
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− edukację i oświatę.  

Rozdział 2 

Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające 
tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych 

zasadach zagospodarowania  

§ 3. 1. Wyznacza się tereny o następującym 
przeznaczeniu podstawowym:  
1)  MN, U – tereny zabudowy mieszkaniowej jed-

norodzinnej lub usługowej;  
2)  RM – tereny zabudowy zagrodowej w gospo-

darstwach rolnych;  
3)  U – tereny usług;  
4)  KD-D – tereny dróg publicznych, dojazdowych.  

2. Oznaczenia na rysunku planu sieci infrastruk-
tury technicznej, dróg publicznych, położone poza 
obszarem opracowania planu nie są ustaleniami 
obowiązującymi i stanowią jedynie informację.  

3. Tereny o różnym przeznaczeniu i różnych 
zasadach zagospodarowania wydzielają na rysun-
ku planu linie rozgraniczające obowiązujące.  

4. Ustalenia dla poszczególnych terenów 
określone zostały w rozdziale 13 „szczegółowe 
ustalenia planu”.  

Rozdział 3 

Zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego  

§ 4. Ustalenia dla poszczególnych terenów 
określone zostały w rozdziale 13 „szczegółowe 
ustalenia planu”.  

Rozdział 4 

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego  

§ 5. 1. Tereny objęte zmianą planu przedsta-
wione na załącznikach graficznych nr 1 i 2 położo-
ne są w granicach Obszaru Chronionego krajobra-
zu, utworzonego na mocy uchwały XXXVII/339/93 
Rady Miejskiej Gminy Leśna z dnia 29 czerwca 
1993 r.  

2. Dla terenów objętych miejscowym planem 
ustala się:  
1)  odpady komunalne gromadzone w zamykanych 

kubłach, wywożone na składowisko odpadów 
komunalnych; dopuszcza się gromadzenie od-
padów biodegradowalnych zgodnie z przepi-
sami odrębnymi; nie przewiduje się wytwarza-
nia i gromadzenia odpadów niebezpiecznych 
dla środowiska i zdrowia ludzi;  

2)  preferowanie wprowadzanie jako paliw gazu 
i oleju opałowego oraz innych ekologicznych 
nośników energii i paliw, dla wyeliminowania 
tzw. „niskiej” emisji zanieczyszczeń powietrza;  

3)  zakaz przechowywania na wolnym powietrzu 
lub w obiektach nie zadaszonych materiałów 
powodujących pylenie;  

4)  ustala się obowiązek dotrzymania dopuszczal-
nego poziomu hałasu 40 dB w porze nocy  
i 50 dB w porze dnia dla zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej oraz 45 dB w porze nocy 
i 55 dB w porze dnia dla zabudowy zagrodowej, 
zabudowy mieszkaniowo-usługowej, usługowej 
i terenów rekreacyjno-wypoczynkowych;  

5)  ustala się zakaz lokalizacji inwestycji mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko;  

6)  prowadzona działalność usługowa nie może 
powodować uciążliwości dla środowiska 
i zdrowia ludności, a jej ewentualne oddziały-
wanie nie może wykraczać poza granicę działki, 
do której inwestor posiada tytuł prawny;  

7)  należy dążyć do zachowania zieleni wysokiej.  
3. Dla terenów oznaczonych symbolami 1.RM, 

2.RM ustala się:  
1)  budowle rolnicze i urządzenia budowlane z nimi 

związane powinny być zaprojektowane 
i wykonane w sposób zabezpieczający przed 
wydzielaniem szkodliwych substancji;  

2)  w przypadku gdy nie można uniknąć wydziela-
nia się szkodliwych substancji, należy przewi-
dzieć właściwą wentylację, aby stężenia tych 
substancji nie przekraczały dopuszczalnych 
norm, określonych w odrębnych przepisach;  

3)  izolacja wodoszczelna dna i skarp zbiorników 
ziemnych na płynne odchody zwierzęce powin-
na być wykonana z trwałych materiałów izola-
cyjnych;  

4)  płyta do składowania obornika powinna mieć 
dno i ściany nieprzepuszczalne;  

5)  prowadzona działalność rolnicza i hodowlana 
nie może powodować uciążliwości dla środowi-
ska i zdrowia ludności, a jej ewentualne oddzia-
ływanie nie może wykraczać poza granice dział-
ki, do której inwestor nabył tytuł prawny.  

Rozdział 5 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej  

§ 6. 1. Pod względem ochrony krajobrazu kul-
turowego, przy projektowaniu nowej zabudowy 
należy nawiązać do miejscowych historycznych 
wzorców zachowując skalę budynków, formę za-
budowy, detal i stosować w wystroju elewacji ma-
teriały naturalne tj. drewno, kamień, cegłę, da-
chówkę ceramiczną lub inne materiały ekologicz-
ne. Zabrania się stosowania okładzin na elewacji 
z pcv.  

2. W przypadku odkrycia stanowisk archeolo-
gicznych tzn. zabytków nieruchomych, będących 
powierzchniową, podziemną lub podwodną pozo-
stałością egzystencji i działalności człowieka, zło-
żoną z nawarstwień kulturowych i znajdujących się 
w nich wytworów bądź ich śladów, albo zabytków 
ruchomych, będących tymi wytworami (np. naczy-
nia ceramiczne lub ich fragmenty, narzędzia ka-
mienne lub metalowe, mury kamienne lub cegla-
ne, konstrukcje drewniane, monety i inne precjoza) 
należy:  
1)  wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić 

lub zniszczyć odkryty zabytek archeologiczny;  
2)  zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środ-

ków, zabytek archeologiczny i miejsce jego 
odkrycia;  

3)  niezwłocznie zawiadomić o fakcie Wojewódzki 
Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu – De-
legaturę w Jeleniej Górze.  

Rozdział 6 

Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych  

§ 7. Nie wprowadza się ustaleń ze względu na 
brak występowania przedmiotu tych ustaleń.  
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Rozdział 7 

Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 
zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki 

intensywności zabudowy  

§ 8. 1. Ustalenia dla poszczególnych terenów 
określone zostały w rozdziale 13 „szczegółowe 
ustalenia planu”.  

2. Dla usytuowania urządzeń elektroenerge-
tycznych i zaopatrzenia w gaz nie jest wymagane 
zachowanie linii zabudowy oraz parametrów doty-
czących konstrukcji i kształtu dachów.  

Rozdział 8 

Granice i sposoby zagospodarowania terenów  
lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych 

na podstawie odrębnych przepisów, w tym 
terenów górniczych, a także narażonych  

na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych 
osuwaniem się mas ziemnych  

§ 9. W obszarze objętym zmianą planu nie 
występują obiekty podlegające ochronie, ustalone 
na podstawie odrębnych przepisów, w tym tereny 
górnicze, a także narażone na niebezpieczeństwo 
powodzi oraz zagrożone osuwaniem się mas 
ziemnych.  

Rozdział 9 

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości objętych planem miejscowym  

§ 10. 1. Ustala się niżej wymienione zasady 
i warunki podziału nieruchomości:  
1)  obowiązek wykonywania podziałów w sposób 

zapewniający dostęp do ulicy publicznej, dojaz-
dowej lub ulicy wewnętrznej;  

2)  dopuszcza się wyznaczenie drogi wewnętrznej 
o szerokości minimum 5,0 m, łączącej nową 
działkę z ulicami publicznymi.  

2. Ustalenia dla poszczególnych terenów 
określone zostały w rozdziale 13 „szczegółowe 
ustalenia planu”.  

Rozdział 10 

Szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym 

zakaz zabudowy  

§ 11. Dla terenów objętych ustaleniami planu 
ustala się:  
1)  zakaz wznoszenia pełnych i ażurowych ogro-

dzeń posesji z prefabrykowanych elementów 
betonowych;  

2)  dopuszczenie stosowania elementów prefabry-
kowanych do budowy słupów i podmurówek 
w ogrodzeniach posesji.  

Rozdział 11 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej  

§ 12. 1. Podstawowy układ komunikacji dro-
gowej w obszarze objętym planem tworzą drogi 
dojazdowe KD-D w liniach rozgraniczających 

o szerokości 10,0 m (w granicach opracowania po 
2,0 – 3,5 m na poszerzenie dróg).  

2. Tereny dróg publicznych, dojazdowych, 
oznaczone w planie symbolem KD-D i przewidzia-
ne na poszerzenie dróg stanowią jedynie rezerwę 
pod ich przyszłe poszerzenie.  

3. Obsługa projektowanych terenów z dróg 
publicznych na warunkach określonych przez ad-
ministratora drogi.  

4. Ustalenia dla poszczególnych terenów 
określone zostały w rozdziale 13 „szczegółowe 
ustalenia planu”.  

§ 13. 1. Zaopatrzenie w wodę z wodociągu 
miejskiego, według warunków przyłączenia do 
sieci wodociągowej wydanymi przez administrato-
ra sieci lub we własnym zakresie ze studni.  

2. Odprowadzanie ścieków – do kanalizacji 
miejskiej, zgodnie z warunkami wydanymi przez 
administratora sieci lub we własnym zakresie do 
szczelnego zbiornika bezodpływowego lub przy-
domowej oczyszczalni ścieków.  

3. Dla terenów oznaczonych symbolami 1.RM, 
2.RM ustala się:  
− obornik gromadzony będzie na płycie do skła-

dowania obornika i następnie sprzedawany lub 
wywożony na pola;  

− nieczystości ciekłe (gnojowica) – do szczelnego, 
bezodpływowego zbiornika na płynne odchody 
zwierzęce, wywożone do stacji zlewnej przy 
oczyszczalni ścieków.  

4. Odprowadzanie wód opadowych na teren 
własny nieutwardzony.  

5. Zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych 
źródeł ciepła z zastosowaniem urządzeń o wysokiej 
wydajności i małej emisji zanieczyszczeń. Dla 
miejscowości zgazyfikowanych (Leśna, Miłoszów) 
zaopatrzenie w gaz – z dystrybucyjnej sieci gazo-
wej w uzgodnieniu z operatorem sieci po spełnie-
niu warunków technicznych i ekonomicznych przy-
łączenia na zasadach określonych przez operatora 
sieci, zgodnie z ustawą Prawo energetyczne 
i rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy. 
Dla pozostałych miejscowości (Świecie, Wolimierz) 
ewentualna budowa rozdzielczej sieci gazowej 
w oparciu o obowiązującą ustawę Prawo energe-
tyczne oraz rozporządzenia wykonawcze, jeżeli 
zaistnieją techniczne i ekonomiczne warunki do-
starczenia paliwa gazowego. W stosunku do pro-
jektowanych gazociągów należy przewidzieć strefy 
kontrolowane, zgodnie z przepisami odrębnymi.  

6. Dla zaopatrzenie w energię elektryczną 
przyjmuje się następujące ustalenia:  
1)  zaopatrzenie w energię elektryczną – z istnieją-

cej sieci elektroenergetycznej, zgodnie z tech-
nicznymi warunkami przyłączenia do sieci 
energetycznej wydanymi przez operatora sieci; 
w przypadku wystąpienia zwiększonego zapo-
trzebowania w zakresie zasilania w energię 
elektryczną, a zasilanie z istniejącej sieci nie bę-
dzie możliwe, dopuszcza się budowę stacji 
transformatorowych i sieci zasilających śred-
niego napięcia oraz niskiego napięcia odpo-
wiednio do zbilansowanych potrzeb i zgodnie 
z warunkami wydanymi przez operatora sieci; 
określenie ostatecznej rozbudowy sieci i ilości 
stacji transformatorowych będzie możliwe po 
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określeniu zaopatrzenia na moc; w przypadku 
konieczności budowy stacji transformatoro-
wych na terenie objętym niniejszym planem, 
operator sieci wskaże miejsca pod ich budowę; 
jeżeli operator sieci nie będzie mógł pozyskać 
wskazanego gruntu dla potrzeb budowy stacji 
transformatorowych istnieje możliwość innej 
lokalizacji;  

2)  dla usytuowania urządzeń elektroenergetycz-
nych (w tym stacji transformatorowych) nie jest 
wymagane zachowanie linii zabudowy;  

3)  dopuszcza się przebudowę sieci elektroenerge-
tycznych z kolidującym planowanym zagospo-
darowaniem terenu i układem komunikacyj-
nym; sposób i warunki przebudowy sieci elek-
troenergetycznej określi operator sieci;  

4)  wszystkie istniejące na obszarze opracowania 
urządzenia elektroenergetyczne należy wkom-
ponować w projektowane zagospodarowanie 
terenu, zachowując bezpieczne odległości 
zgodnie z obowiązującymi normami i przepi-
sami.  

7. Środki łączności – przyłącze z sieci wg tech-
nicznych warunków przyłączenia, uzgodnionych 
przez zakład telekomunikacji.  

8. Rozbudowa i wszelkie zmiany w układzie 
sieci infrastruktury technicznej (w tym przełożenie 
lub budowa uzupełniającego układu sieci) jest 
możliwa w uzgodnieniu z zarządcą sieci.  

9. Gospodarowanie odpadami – odpady ko-
munalne do zamykanych kubłów, wywożone na 
składowisko odpadów komunalnych.  

Rozdział 12 

Sposób i termin tymczasowego 
zagospodarowania, urządzania i użytkowania 

terenów  

§ 14. Dopuszcza się utrzymanie istniejącego 
sposobu użytkowania lub możliwość czasowego 
wykorzystania terenu na inne funkcje niż wskazane 
w planie, pod warunkiem nie powodowania zanie-
czyszczeń środowiska oraz nie stwarzania utrud-
nień w funkcjonowaniu i zagospodarowaniu tere-
nów i obiektów sąsiadujących.  

Rozdział 13 

Szczegółowe ustalenia planu  

§ 15.  
   
   
 Przedmiot ustaleń planu Treść ustaleń 
I Symbol terenu Przeznaczenie podsta-

wowe 
1.U Tereny usług 

Przeznaczenie uzupełniające Zabudowa mieszkaniowa dla właściciela terenu. Budynki go-
spodarcze wolno stojące lub dobudowane, w tym garaże, par-
kingi i place, rekreacja i zieleń urządzona, obiekty i sieci infra-
struktury technicznej. 

II Zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego 

Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa i remonty budynków 
istniejących. Budowa budynków uzupełniających układ zabu-
dowy. Ustala się realizację zabudowy w formie wolno stojącej 
lub w zwartej. Dopuszcza się stosowanie łączników pomiędzy 
budynkami. Dopuszcza się realizację obiektów na granicy dział-
ki. 

III Zasady ochrony środowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego 

Zgodnie z ustaleniami § 5 ust. 1. 

IV Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współcze-
snej 

Zgodnie z ustaleniami § 6. 

V Parametry i wskaźniki kształtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania tere-
nu, w tym linie zabudowy, gabaryty 
obiektów i wskaźniki intensywności za-
budowy 

Linia zabudowy: jako linia nieprzekraczalna w odległości 4,2 – 
9,0 m od pasa drogowego drogi zbiorczej KD-Z. Maksymalny 
wskaźnik zabudowy : 0,45.Maksymalna wysokość do kalenicy: 
do 13 m. Dachy dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu 
połaci 20−45°. 

VI Szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomości objętych pla-
nem miejscowym 

Nie ustala się. 

VII Zasady modernizacji, rozbudowy 
i budowy systemów komunikacji 

Obsługa komunikacyjna terenu: z drogi zbiorczej KD-Z (o nr ew. 
gr 509). Obsługa w zakresie infrastruktury technicznej zgodnie 
z ustaleniami § 13. 
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§ 16.  
 Przedmiot ustaleń planu Treść ustaleń 
I Symbol terenu Przeznaczenie podsta-

wowe 
2.U Tereny usług 

Przeznaczenie uzupełniające Zabudowa mieszkaniowa dla właściciela terenu. Budynki gospo-
darcze wolno stojące lub dobudowane, w tym garaże, parkingi 
i place, rekreacja i zieleń urządzona, obiekty i sieci infrastruktury 
technicznej. 

II Zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego 

Ustala się realizację zabudowy w formie wolnostojącej lub 
w zwartej. Dopuszcza się stosowanie łączników pomiędzy bu-
dynkami 

III Zasady ochrony środowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego 

Zgodnie z ustaleniami § 5 ust. 1. 

IV Zasady ochrony dziedzictwa kulturowe-
go i zabytków oraz dóbr kultury współ-
czesnej 

Zgodnie z ustaleniami § 6. 

V Parametry i wskaźniki kształtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania tere-
nu, w tym linie zabudowy, gabaryty 
obiektów i wskaźniki intensywności 
zabudowy 

Linia zabudowy: − jako linia nieprzekraczalna w odległości 5,0 od 
pasa drogowego drogi dojazdowej KD-D; − jako linia nieprzekra-
czalna w odległości 10,0 od granicy lasu. Maksymalny wskaźnik 
zabudowy : 0,45. Maksymalna wysokość do kalenicy: do 13 m. 
Dachy dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu połaci 20 − 
45°. 

VI Szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomości objętych pla-
nem miejscowym 

Nie ustala się. 

VII Zasady modernizacji, rozbudowy 
i budowy systemów komunikacji 

Obsługa komunikacyjna terenu: z drogi dojazdowej KD-D (o nr 
ew. gr 861/11).Obsługa w zakresie infrastruktury technicznej 
zgodnie z ustaleniami § 13. 

§ 17.  
 Przedmiot ustaleń planu Treść ustaleń 
I Symbol terenu Przeznaczenie podsta-

wowe 
3.U Tereny usług 

Przeznaczenie uzupełniające Zabudowa mieszkaniowa dla właściciela terenu. Budynki go-
spodarcze wolno stojące lub dobudowane, w tym garaże, par-
kingi i place, rekreacja i zieleń urządzona, obiekty i sieci infra-
struktury technicznej. 

II Zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego 

Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa i remonty budynków 
istniejących. Budowa budynków uzupełniających układ zabu-
dowy. Ustala się realizację zabudowy w formie wolnostojącej 
lub w zwartej. Dopuszcza się stosowanie łączników pomiędzy 
budynkami. Dopuszcza się realizację obiektów na granicy dział-
ki. 

III Zasady ochrony środowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego 

Zgodnie z ustaleniami § 5 ust. 1. 

IV Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współcze-
snej 

Zgodnie z ustaleniami § 6. 

V Parametry i wskaźniki kształtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania tere-
nu, w tym linie zabudowy, gabaryty 
obiektów i wskaźniki intensywności za-
budowy 

Linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu i przepisami odręb-
nymi. Maksymalny wskaźnik zabudowy: 0,45.Maksymalna wy-
sokość do kalenicy: do 11 m. Dachy dwuspadowe lub wielospa-
dowe o nachyleniu połaci 20−45°. 

VI Szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomości objętych pla-
nem miejscowym 

Nie ustala się. 

VII Zasady modernizacji, rozbudowy 
i budowy systemów komunikacji 

Obsługa komunikacyjna terenu: z drogi (o nr ew. gr 115/5). Ob-
sługa w zakresie infrastruktury technicznej zgodnie 
z ustaleniami § 13. 

  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 59 – 6269 – Poz. 901 

 

§ 18.  
 Przedmiot ustaleń planu Treść ustaleń 
I Symbol terenu Przeznaczenie podsta-

wowe 
1.MN,UTereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usłu-
gowej 

Przeznaczenie uzupełniające Budynki gospodarcze wolnostojące lub dobudowane, w tym gara-
że, parkingi i place, rekreacja i zieleń urządzona, obiekty i sieci 
infrastruktury technicznej. 

II Zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego 

Ustala się realizację zabudowy w formie wolno stojącej. 

III Zasady ochrony środowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego 

Zgodnie z ustaleniami § 5 ust. 1. 

IV Zasady ochrony dziedzictwa kulturo-
wego i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej 

Zgodnie z ustaleniami § 6. 

V Parametry i wskaźniki kształtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu, w tym linie zabudowy, gabary-
ty obiektów i wskaźniki intensywności 
zabudowy 

Linia zabudowy: − jako linia nieprzekraczalna w odległości 8,0 m 
od pasa drogowego drogi zbiorczej KD-Z; − jako linia nieprzekra-
czalna w odległości 10,0 od granicy lasu. Maksymalny wskaźnik 
zabudowy: 0,25 dla zabudowy jednorodzinnej i 0,30 dla zabudowy 
usługowej. Wysokość do kalenicy: od 7,0 do 9,0 m dla zabudowy 
jednorodzinnej i usługowej oraz do 6,0 m dla budynków gospo-
darczych. Dachy dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu 
połaci 30−45° dla zabudowy jednorodzinnej i usługowej oraz 
20−45° dla budynków gospodarczych. 

VI Szczegółowe zasady i warunki scala-
nia i podziału nieruchomości objętych 
planem miejscowym 

Minimalna powierzchnia działki: 1000 m2. 

VII Zasady modernizacji, rozbudowy 
i budowy systemów komunikacji 

Obsługa komunikacyjna terenu: z drogi zbiorczej KD-Z (o nr ew. gr 
155).Obsługa w zakresie infrastruktury technicznej zgodnie 
z ustaleniami § 13. 

§ 19.  
 Przedmiot ustaleń planu Treść ustaleń 
I Symbol terenu Przeznaczenie podsta-

wowe 
2.MN,UTereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usłu-
gowej 

Przeznaczenie uzupełniające Budynki gospodarcze wolno stojące lub dobudowane, w tym ga-
raże, parkingi i place, rekreacja i zieleń urządzona, obiekty i sieci 
infrastruktury technicznej. 

II Zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego 

Ustala się realizację zabudowy w formie wolno stojącej. 

III Zasady ochrony środowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego 

Zgodnie z ustaleniami § 5 ust. 1. 

IV Zasady ochrony dziedzictwa kulturo-
wego i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej 

Zgodnie z ustaleniami § 6. 

V Parametry i wskaźniki kształtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu, w tym linie zabudowy, gabary-
ty obiektów i wskaźniki intensywności 
zabudowy 

Nie ustala się linii zabudowy, lokalizacja obiektów zgodnie 
z przepisami odrębnymi. Maksymalny wskaźnik zabudowy: 0,25 
dla zabudowy jednorodzinnej i 0,30 dla zabudowy usługowej. 
Wysokość do kalenicy: od 7,0 do 9,0 m dla zabudowy jednoro-
dzinnej i usługowej oraz do 6,0 m dla budynków gospodarczych. 
Dachy dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu połaci 30−45° 
dla zabudowy jednorodzinnej i usługowej oraz 20−45° dla budyn-
ków gospodarczych. 

VI Szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomości objętych 
planem miejscowym 

Minimalna powierzchnia działki: 1000 m2. 

VII Zasady modernizacji, rozbudowy 
i budowy systemów komunikacji 

Obsługa komunikacyjna terenu: z drogi (o nr ew. gr 111).Obsługa 
w zakresie infrastruktury technicznej zgodnie z ustaleniami § 13. 
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§ 20.  
 Przedmiot ustaleń planu Treść ustaleń 
I Symbol terenu Przeznaczenie podsta-

wowe 
3.MN,UTereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usłu-
gowej 

Przeznaczenie uzupełniające Budynki gospodarcze wolnostojące lub dobudowane, w tym gara-
że, parkingi i place, rekreacja i zieleń urządzona, obiekty i sieci 
infrastruktury technicznej. 

II Zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego 

Ustala się realizację zabudowy w formie wolno stojącej. 

III Zasady ochrony środowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego 

Zgodnie z ustaleniami § 5 ust. 1. 

IV Zasady ochrony dziedzictwa kulturo-
wego i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej 

Zgodnie z ustaleniami § 6. 

V Parametry i wskaźniki kształtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu, w tym linie zabudowy, gabary-
ty obiektów i wskaźniki intensywności 
zabudowy 

Linia zabudowy: jako linia nieprzekraczalna w odległości 6,0 m od 
pasa drogowego drogi dojazdowej KD-D. Maksymalny wskaźnik 
zabudowy: 0,25 dla zabudowy jednorodzinnej i 0,30 dla zabudowy 
usługowej. Wysokość do kalenicy: od 7,0 do 9,0 m dla zabudowy 
jednorodzinnej i usługowej oraz do 6,0 m dla budynków gospo-
darczych. Dachy dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu 
połaci 30−45° dla zabudowy jednorodzinnej i usługowej oraz 
20−45° dla budynków gospodarczych. 

VI Szczegółowe zasady i warunki scala-
nia i podziału nieruchomości objętych 
planem miejscowym 

Minimalna powierzchnia działki: 1000 m2. 

VII Zasady modernizacji, rozbudowy 
i budowy systemów komunikacji 

Obsługa komunikacyjna terenu: z drogi (o nr ew. gr 130).Obsługa 
w zakresie infrastruktury technicznej zgodnie z ustaleniami § 13. 

§ 21.  
 Przedmiot ustaleń planu Treść ustaleń 
I Symbol terenu Przeznaczenie podsta-

wowe 
4.MN,U; 5.MN,U; 6.MN,U; 7.MN,U; 8.MN,U; 9.MN,U; 10.MN,U; 
11.MN,U; 12.MN,U; 13.MN,U; Tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej lub usługowej 

Przeznaczenie uzupełniające Budynki gospodarcze wolnostojące lub dobudowane, w tym gara-
że, parkingi i place, rekreacja i zieleń urządzona, obiekty i sieci 
infrastruktury technicznej. 

II Zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego 

Ustala się realizację zabudowy w formie wolno stojącej. 

III Zasady ochrony środowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego 

Zgodnie z ustaleniami § 5 ust. 1. 

IV Zasady ochrony dziedzictwa kulturo-
wego i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej 

Zgodnie z ustaleniami § 6. 

V Parametry i wskaźniki kształtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu, w tym linie zabudowy, gabary-
ty obiektów i wskaźniki intensywności 
zabudowy 

Linia zabudowy: − jako linia nieprzekraczalna w odległości 6,0 m 
od pasa drogowego drogi dojazdowej KD-D; − jako linia nieprze-
kraczalna w odległości 8,0 m od pasa drogowego drogi lokalnej 
KD-L (dla terenu 13.MN,U).jako linia nieprzekraczalna w odległości 
6,0 m od pasa drogowego drogi dojazdowej KD-D. Maksymalny 
wskaźnik zabudowy: 0,25 dla zabudowy jednorodzinnej i 0,30 dla 
zabudowy usługowej. Wysokość do kalenicy: od 7,0 do 9,0 m dla 
zabudowy jednorodzinnej i usługowej oraz do 6,0 m dla budynków 
gospodarczych. Dachy dwuspadowe lub wielospadowe 
o nachyleniu połaci 30−45° dla zabudowy jednorodzinnej 
i usługowej oraz 20−45° dla budynków gospodarczych. 

VI Szczegółowe zasady i warunki scala-
nia i podziału nieruchomości objętych 
planem miejscowym 

Minimalna powierzchnia działki: 1000 m2. 

VII Zasady modernizacji, rozbudowy 
i budowy systemów komunikacji 

Obsługa komunikacyjna terenu: − 4.MN,U: z drogi (o nr ew. gr 
393); − 5.MN,U: z drogi (o nr ew. gr 387 i 384); − 6.MN,U: z drogi (o 
nr ew. gr 475); − 7.MN,U: z drogi (o nr ew. gr 508); − 8.MN,U 
i 9.MN,U: z drogi (o nr ew. gr 22); − 10.MN,U i 11.MN,U: z drogi (o 
nr ew. gr 7); − 12.MN,U: z drogi (o nr ew. gr 59 i 37);- 13.MM,U 
z drogi (o nr ew. gr 85dr).Obsługa w zakresie infrastruktury tech-
nicznej zgodnie z ustaleniami § 13. 
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§ 22.  
 Przedmiot ustaleń planu Treść ustaleń 
I Symbol terenu Przeznaczenie podsta-

wowe 
14.MN,U; 15.MN,UTereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej lub usługowej 

Przeznaczenie uzupełniające Budynki gospodarcze wolnostojące lub dobudowane, w tym gara-
że, parkingi i place, rekreacja i zieleń urządzona, obiekty i sieci 
infrastruktury technicznej. 

II Zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego 

Ustala się realizację zabudowy w formie wolnostojącej. 

III Zasady ochrony środowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego 

Zgodnie z ustaleniami § 5 ust. 1. 

IV Zasady ochrony dziedzictwa kulturo-
wego i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej 

Zgodnie z ustaleniami § 6. 

V Parametry i wskaźniki kształtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu, w tym linie zabudowy, gabary-
ty obiektów i wskaźniki intensywności 
zabudowy 

Linia zabudowy: jako linia nieprzekraczalna w odległości 6,0 m od 
pasa drogowego drogi dojazdowej KD-D (dla terenu 15.MN,U).Dla 
terenu 14.MN,U nie ustala się linii zabudowy, lokalizacja obiektów 
zgodnie z przepisami odrębnymi. Maksymalny wskaźnik zabudo-
wy: 0,25 dla zabudowy jednorodzinnej i 0,30 dla zabudowy usłu-
gowej. Wysokość do kalenicy: od 7,0 do 9,0 m dla zabudowy jed-
norodzinnej i usługowej oraz do 6,0 m dla budynków gospodar-
czych. Dachy dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu połaci 
30−45° dla zabudowy jednorodzinnej i usługowej oraz 20−45° dla 
budynków gospodarczych. 

VI Szczegółowe zasady i warunki scala-
nia i podziału nieruchomości objętych 
planem miejscowym 

Minimalna powierzchnia działki: 1000 m2. 

VII Zasady modernizacji, rozbudowy 
i budowy systemów komunikacji 

Obsługa komunikacyjna terenu: − 14.MN,U: z drogi (o nr ew. gr 
135); − 15.MN,U: z drogi (o nr ew. gr 55);Obsługa w zakresie infra-
struktury technicznej zgodnie z ustaleniami § 13. 

§ 23.  
 Przedmiot ustaleń planu Treść ustaleń 
I Symbol terenu Przeznaczenie pod-

stawowe 
1.RM; 2.RMTereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rol-
nych zabudowa mieszkaniowa (zagrodowa) i obsługa produkcji 
w gospodarstwach rolnych i hodowlanych, agroturystyka (m.in. 
stodoły, budynki gospodarcze, stajnie, ujeżdżalnie koni, wiaty na 
maszyny rolnicze). 

Przeznaczenie uzupełniające Parkingi i place, rekreacja i zieleń urządzona, obiekty i sieci infra-
struktury technicznej, w tym płyta obornikowa ze szczelnym zbior-
nikiem na gnojowicę. 

II Zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego 

Ustala się realizację zabudowy w formie wolnostojącej lub 
w zwartej. Dopuszcza się stosowanie łączników pomiędzy budyn-
kami. 

III Zasady ochrony środowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego 

Zgodnie z ustaleniami § 5 ust. 1. 

IV Zasady ochrony dziedzictwa kulturo-
wego i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej 

Zgodnie z ustaleniami § 6. 

V Parametry i wskaźniki kształtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu, w tym linie zabudowy, gaba-
ryty obiektów i wskaźniki intensyw-
ności zabudowy 

Linia zabudowy: jako linia nieprzekraczalna w odległości 6,0 m od 
pasa drogowego drogi dojazdowej KD-D, Maksymalny wskaźnik 
zabudowy: 0,35.Wysokość do kalenicy: do 10,0 m dla budynku 
mieszkalnego oraz do 9,0 m dla budynków pozostałych (gospodar-
czych, wiat, ujeżdżalni, stajni, stodoły).Dachy dwuspadowe lub 
wielospadowe o nachyleniu połaci 30−45° dla budynku mieszkal-
nego oraz 20−45° dla budynków pozostałych (gospodarczych, wiat, 
stajni, stodoły).Dla ujeżdżalni dopuszcza się dach o nachyleniu 10 
stopni. 

VI Szczegółowe zasady i warunki scala-
nia i podziału nieruchomości objętych 
planem miejscowym 

Nie ustala się. 

VII Zasady modernizacji, rozbudowy 
i budowy systemów komunikacji 

Obsługa komunikacyjna terenu: − 1.RM: z drogi (o nr ew. gr 389/2); 
− 2.RM: z drogi (o nr ew. gr 398/2 i 393);Obsługa w zakresie infra-
struktury technicznej zgodnie z ustaleniami § 13. 
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Rozdział 14 

Stawki procentowe, na podstawie których ustala 
się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4. ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

z dnia 27 marca 2003 r.  

§ 24. Plan ustala stawkę procentową 
o wysokości 30%, służącą naliczaniu opłaty, 
o której mowa w art. 36 ust. 4. ustawy o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia  
27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 80 z 2003 r. poz. 717 
z póź. zmianami).  

 

Rozdział 15 

Przepisy końcowe  

§ 25. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Leśnej.  

§ 26. Uchwała wchodzi w życie po upływie  
30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Dolnośląskiego.  

 
 

Przewodniczący Rady: 
Walter Straszak 

  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 59 – 6273 – Poz. 901 

 

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLVI/ 
/322/10 Rady Miejskiej w Leśnej  
z dnia 28 stycznia 2010 r. 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr XLVI/ 
/322/10 Rady Miejskiej w Leśnej  
z dnia 28 stycznia 2010 r. 
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Załącznik nr 3 do uchwały nr XLVI/ 
/322/10 Rady Miejskiej w Leśnej  
z dnia 28 stycznia 2010 r. 
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Załącznik nr 4 do uchwały nr XLVI/ 
/322/10 Rady Miejskiej w Leśnej  
z dnia 28 stycznia 2010 r. 
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Załącznik nr 5 do uchwały nr XLVI/ 
/322/10 Rady Miejskiej w Leśnej  
z dnia 28 stycznia 2010 r. 
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Załącznik nr 6 do uchwały nr XLVI/ 
/322/10 Rady Miejskiej w Leśnej  
z dnia 28 stycznia 2010 r. 
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Załącznik nr 7 do uchwały nr XLVI/ 
/322/10 Rady Miejskiej w Leśnej  
z dnia 28 stycznia 2010 r. 
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Załącznik nr 8 do uchwały nr XLVI/ 
/322/10 Rady Miejskiej w Leśnej  
z dnia 28 stycznia 2010 r. 
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Załącznik nr 9 do uchwały nr XLVI/ 
/322/10 Rady Miejskiej w Leśnej  
z dnia 28 stycznia 2010 r. 
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Załącznik nr 10 do uchwały nr XLVI/ 
/322/10 Rady Miejskiej w Leśnej  
z dnia 28 stycznia 2010 r. 
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Załącznik nr 11 do uchwały nr XLVI/ 
/322/10 Rady Miejskiej w Leśnej  
z dnia 28 stycznia 2010 r. 
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Załącznik nr 12 do uchwały nr XLVI/ 
/322/10 Rady Miejskiej w Leśnej  
z dnia 28 stycznia 2010 r. 
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Załącznik nr 13 do uchwały nr XLVI/ 
/322/10 Rady Miejskiej w Leśnej  
z dnia 28 stycznia 2010 r. 

 
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia wniesionych uwag do projektu zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego.  

Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r. poz. 717, z póź. zmianami) Rada Miejska w Leśnej rozstrzyga 
o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego wniesionych przez: 

1. Wnoszący uwagę: Magdalena Kuźniarz, Wolimierz 191, 59-814 Pobiedna, uwaga z dnia 08.12.2009 r., 
treść uwagi: zmniejszenie stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4. 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, z wysokości 30% na wysokość 10%. Uwaga 
nie została uwzględniona. uzasadnienie: w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania prze-
strzennego miasta i gminy Leśna (Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego Nr 227, poz. 3071 z dnia 29 
października 2002 r.) dla zabudowy mieszkaniowej i usługowej ustalona została stawka procentowa 
z wysokości 30%. W zmianie ww. planu miejscowego proponowana stawka procentowa powinna pozo-
stać bez zmian.  

2. Wnoszący uwagę: Przemysław Scheiner, ul. Zakopiańska 8/2, 59-800 Świeradów Zdrój, uwaga 
z dnia 09.12.2009 r. treść uwagi: zmniejszenie stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty, o której 
mowa w art. 36 ust. 4. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, z wysokości 30% na 
wysokość 10%. Uwaga nie została uwzględniona. uzasadnienie: w obowiązującym miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Leśna (Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego Nr 227, 
poz. 3071 z dnia 29 października 2002 r.) dla zabudowy mieszkaniowej i usługowej ustalona została 
stawka procentowa z wysokości 30%. W zmianie ww. planu miejscowego proponowana stawka procen-
towa powinna pozostać bez zmian.  
 

Załącznik nr 14 do uchwały nr XLVI/ 
/322/10 Rady Miejskiej w Leśnej  
z dnia 28 stycznia 2010 r. 

 
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania zgodnie 
z przepisami o finansach publicznych.  

Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r. poz. 717, z póź. zmianami) Rada Miejska w Leśnej rozstrzyga co nastę-
puje: 

W prognozie skutków finansowych zostały uwzględnione koszty związane z budową infrastruktury 
w zakresie dróg publicznych oraz nabyciem gruntów pod ich poszerzenie w kwocie 692 tys. zł. Wyżej 
wymienione koszty nie wynikają wprost z zapisów planu (tereny oznaczone KD-D i przewidziane na po-
szerzenie dróg stanowią jedynie rezerwę pod ich poszerzenie). Realizacja wyżej wymienionych zadań 
może zostać przesunięta w czasie w stopniu nieograniczonym, a także wymaga podjęcia odrębnej decy-
zji przez uprawniony organ o przystąpieniu do realizacji przedmiotowych inwestycji. 
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