
 

 

UCHWAŁA NR XXXVI/302/13 

RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH 

z dnia 26 września 2013 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania miasta Oborniki Śląskie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., 

poz. 594 ze zm.), oraz art. 20 ust 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. 2012 poz. 647 ze zm.) w związku z uchwałą nr XIX/151/12 Rady Miejskiej 

w Obornikach Śląskich z dnia 4 kwietnia 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Oborniki Śląskie, po stwierdzeniu, iż plan 

nie narusza ustaleń Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Oborniki 

Śląskie, Rada Miejska w Obornikach Śląskich uchwala, co następuje:  

Rozdział 1. 

Zakres obowiązywania planu  

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zwaną dalej planem, 

obejmującą obszar w granicach przedstawionych na rysunku planu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej 

uchwały.  

2. Integralną częścią planu jest rysunek planu w skali 1:500 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej 

uchwały.  

3. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu stanowi załącznik nr 2 do 

niniejszej uchwały.  

4. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami 

o finansach publicznych stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Przedmiot ustaleń planu, w planie nie określa się:  

1) granic i sposobu zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na 

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

powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;  

2) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;  

3) granic obszarów i sposobu przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości;  

4) granic obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej;  

5) granic i obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji;  

6) granic terenów pod budowę urządzeń, o których mowa w art. 10 ust. 2a ustawy z dnia 27 marca 2003r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2012 poz. 647 ze zm.), oraz granic ich stref 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 8 października 2013 r.

Poz. 5258



ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie, zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu oraz 

występowaniem znaczącego oddziaływania tych urządzeń na środowisko;  

7) granic terenów pod budowę obiektów handlowych, o których mowa w art. 10 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 

27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2012 poz. 647 ze zm.);  

8) granic terenów rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym;  

9) granice terenów inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, umieszczonych w planie 

zagospodarowania przestrzennego województwa lub w ostatecznych decyzjach o lokalizacji drogi krajowej, 

wojewódzkiej lub powiatowej, linii kolejowej o znaczeniu państwowym, lotniska użytku publicznego, 

inwestycji w zakresie terminalu lub przedsięwzięcia Euro 2012;  

10) granic terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz terenów służących organizacji imprez masowych;  

11) granic pomników zagłady oraz ich stref ochronnych, a także ograniczeń dotyczących prowadzenia na ich 

terenie działalności gospodarczej, określonych w ustawie z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych 

hitlerowskich obozów zagłady (Dz. U. z 1999 nr 41 poz. 412 ze zm.);  

12) granic terenów zamkniętych i granic stref ochronnych terenów zamkniętych. 

§ 3. Określenia stosowane w uchwale oznaczają:  

1) linia rozgraniczająca – linia oddzielająca teren inwestycji o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach 

zagospodarowania;  

2) teren – obszar o określonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania, wydzielony na rysunku planu 

liniami rozgraniczającymi i oznaczony symbolem;  

3) przeznaczenie podstawowe terenu – jest to część przeznaczenia terenu, która powinna dominować 

w danym terenie w sposób określony w ustaleniach planu w ilości większej niż 50% powierzchni działki 

lub większej niż 50% powierzchni użytkowej wszystkich obiektów na działce;  

4) przeznaczenie uzupełniające terenu – przeznaczenie inne niż podstawowe, które uzupełnia lub wzbogaca 

przeznaczenie podstawowe i nie występuje samodzielnie na działce;  

5) nieprzekraczalna linia zabudowy – linia wyznaczona na rysunku planu, ograniczająca obszar, na którym 

dopuszcza się wznoszenie budynków oraz określonych w ustaleniach planu rodzajów budowli naziemnych 

niebędących liniami przesyłowymi, sieciami uzbrojenia terenu lub urządzeniami terenowymi komunikacji, 

której przekroczenia nie dopuszcza się na wszystkich kondygnacjach; o ile ustalenia szczegółowe 

nie stanowią inaczej;  

6) powierzchnia całkowita zabudowy – suma wszystkich kondygnacji nadziemnych i podziemnych, w tym 

poddasza, tarasów, kondygnacji technicznych i magazynowych, mierzona na poziomie posadzki po obrysie 

zewnętrznym budynku ( łącznie z grubością ścian) z uwzględnieniem tynków;  

7) urządzenia towarzyszące – należy przez to rozumieć infrastrukturę techniczną, obiekty technicznego 

wyposażenia, dojazdy i dojścia, parkingi i garaże, budynki gospodarcze, wiaty i zadaszenia, małą 

architekturę, oczka wodne o charakterze ozdobnym, wolno stojące urządzenia reklamowe- bannery oraz 

inne obiekty i urządzenia pełniące służebną rolę wobec funkcji określonej w przeznaczeniu podstawowym;  

8) teren zabudowy usługowej – należy przez to rozumieć tereny na których zlokalizowano obiekty 

i urządzenia przeznaczone do realizacji następujących działalności: administracji, obsługi bankowej, handlu 

detalicznego lub hurtowego, obsługi pojazdów w tym: myjni samochodowej, stacji paliw, stacji paliw LPG; 

ponadto gastronomii, turystyki, sportu i rekreacji. 

§ 4. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:  

1) granica obszaru objętego planem tożsama z granicą strefy ochrony konserwatorskiej zabytków 

archeologicznych oraz strefy K ochrony krajobrazu kulturowego;  

2) linie rozgraniczające teren inwestycji o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania;  

3) nieprzekraczalna linia zabudowy;  

4) symbol terenu;  
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5) przeznaczenie terenu. 

§ 5. Ustala się przeznaczenia terenu:  

1) teren zabudowy usługowej wraz z urządzeniami towarzyszącymi, oznaczony na rysunku planu symbolem 

U;  

2) tereny dróg publicznych rozumiane zgodnie z przepisami ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 

1985 (tj.: Dz. U. 2013 poz. 260) oznaczone na rysunku planu symbolem:  

a) KD-G dla drogi klasy głównej, droga wojewódzka.  

b) KD-D dla drogi klasy dojazdowej, droga gminna. 

§ 6. Na terenie zakazuje się przeznaczenia innego niż te, które są dla niego ustalone w planie.  

§ 7. Na terenie objętym planem w zakresie stawek procentowych stanowiących podstawę określenia opłaty, 

o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. 2012 poz. 647 ze zm.) obowiązuje wysokość stawki procentowej 30%.  

§ 8. Dopuszcza się sytuowanie reklam na terenach przeznaczonych pod zabudowę w formie: tablic, neonów 

i ekranów o powierzchni nie większej niż 8 metrów w obrysie zewnętrznym. 

Rozdział 2. 

Ustalenia w zakresie zasad zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy  

§ 9. 1. Na obszarze objętym planem, o ile przepisy rozdziału 6 nie stanowią inaczej, obowiązuje:  

1) nieprzekraczalna linia zabudowy określona jak na rysunku planu:  

a) 8 metrów od krawędzi jezdni drogi wojewódzkiej oznaczonej na rysunku planu symbolem K-DG,  

b) 6 metrów od linii rozgraniczającej drogi dojazdowej oznaczonej na rysunku planu symbolem K-DD; 

2) wysokość obiektów budowlanych wraz z urządzeniami budowlanymi nie większa niż 15 m. 

2.  Przepisu ust. 1 pkt 2 nie stosuje się do inwestycji z zakresu łączności publicznej. 

§ 10. Na obszarze objętym planem, o ile przepisy rozdziału 6 nie stanowią inaczej, dopuszcza się:  

1) lokalizację urządzeń budowlanych;  

2) wydzielanie dróg wewnętrznych o szerokości nie mniejszej niż 5 m. 

Rozdział 3. 

Ustalenia w zakresie ochrony środowiska  

§ 11. Na obszarze objętym planem, w zakresie ochrony środowiska obowiązują następujące ustalenia:  

1) tymczasowe gromadzenie w pojemnikach odpadów komunalnych powstałych jedynie na terenie;  

2) gromadzenie i usuwanie odpadów komunalnych na zasadach określonych w przepisach szczególnych oraz 

gminnych przepisach porządkowych;  

3) zakaz wprowadzania inwestycji mogących powodować ponadnormatywne obciążenie środowiska poza 

granicami działki, do której inwestor posiada tytuł prawny;  

4) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych, po podczyszczeniu zgodnie 

z przepisami odrębnymi. 

Rozdział 4. 

Ustalenia w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków  

§ 12. 1. Ustala się strefę „K” ochrony krajobrazu kulturowego, tożsamą z granicą obszaru objętego planem.  

2. W strefie, o której mowa w ust. 1 niezależnie od ustaleń rozdziału 6 obowiązują następujące wymogi 

konserwatorskie:  

1) staranne wpisanie nowej zabudowy w krajobraz kulturowy;  

2) należy zachować i wyeksponować elementy historycznego układu przestrzennego i kompozycję zieleni;  
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3) formy zainwestowania należy w maksymalnym stopniu ukierunkować na ich harmonijne wpisanie 

w krajobraz;  

4) zakaz budowy ogrodzeń betonowych z elementów prefabrykowanych;  

5) zakaz stosowania sidingu jako materiału okładzinowego. 

§ 13. 1. Na całym obszarze planu obowiązują następujące ustalenia w zakresie ochrony zabytków 

archeologicznych: z uwagi na domniemanie zawartości reliktów archeologicznych (w sąsiedztwie 

nagromadzenia udokumentowanych stanowisk archeologicznych), wprowadza się strefę ochrony 

konserwatorskiej zabytków archeologicznych.  

2.  Na obszarze tym dla inwestycji związanych z pracami ziemnymi wymagane jest przeprowadzenie badań 

archeologicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi. 

Rozdział 5. 

Zasady obsługi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej  

§ 14. 1. Na obszarze objętym planem, w zakresie zasad obsługi infrastruktury technicznej obowiązuje:  

1) dostawa wody z sieci wodociągowej;  

2) odprowadzenie ścieków do sieci kanalizacyjnej;  

3) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do sieci kanalizacji deszczowej lub retencjonowanie;  

4) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznych;  

5) dostawa gazu docelowo z rozdzielczej sieci gazowej;  

6) stosowanie do indywidualnych celów grzewczych paliw płynnych i gazowych lub paliw stałych o niskim 

zasiarczeniu;  

7) dopuszcza się stosowanie odnawialnych źródeł energii elektrycznej lub cieplnej o mocy nie przekraczające 

100 kW z wyłączeniem wiatraków,  

8) odpady stałe socjalne i bytowe – zgodnie z Gminnym Planem Gospodarki Odpadami. 

2. Na obszarze objętym planem, w zakresie rozbudowy i budowy systemu komunikacji obowiązuje:  

1) lokalizacja garaży i miejsc postojowych na działkach budowlanych, na których lokalizowana jest 

inwestycja;  

2) dla obiektów usługowych:  

a) obiekty handlowe i gastronomiczne – 2 stanowiska na 100 m
2
 powierzchni użytkowej,  

b) obiekty produkcyjne, składy magazyny: minimum 2 stanowiska na 200 m
2
 powierzchni użytkowej,  

c) inne obiekty usługowe – minimum 2 stanowiska na 500 m
2
 powierzchni użytkowej. 

Rozdział 6. 

Ustalenia dla terenu zabudowy usługowej  

§ 15. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1U ustala się przeznaczenie:  

1) podstawowe: teren zabudowy usługowej;  

2) uzupełniające: tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz lokale mieszkalne dla 

właścicieli. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie kształtowania zabudowy obowiązuje:  

1) kształtowanie budynków – jako wolno stojące;  

2) wysokość budynków nie większa niż 12 m;  

3) ilość kondygnacji nadziemnych maksimum dwie;  

4) zakaz stosowania:  
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a) dachów asymetrycznych,  

b) sidingu; 

5) dachy o kącie nachylenia do 45° w tym dachy jednospadowe, płaskie lub łukowe. 

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu 

przestrzennego obowiązuje:  

1) wskaźnik intensywności nie mniejszy niż 0,01 i nie większy niż 2,4;  

2) powierzchnia biologicznie czynna nie mniej niż 15% powierzchni działki. 

4. Dla nowych i przebudowywanych budynków obowiązują wymogi dla strefy K ochrony krajobrazu 

kulturowego z zastrzeżeniem, iż dopuszcza się stosowanie nowoczesnych form architektonicznych pod 

warunkiem zastosowania architektury o wysokich walorach estetycznych.  

5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza się wydzielenie drogi wewnętrznej.  

6. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości 

obowiązuje:  

1) powierzchnia działki nie mniejsza niż 800 m²;  

2) szerokość frontu działki nie mniejsza niż 18 m;  

3) kąt położenia granic bocznych działki w stosunku do pasa drogowego nie mniejszy niż 5° i nie większy niż 

115°;  

4) ustalenia, o których mowa w pkt 1 i 2 nie obowiązują przy wydzielaniu działek pod infrastrukturę 

techniczną i drogi wewnętrzne. 

§ 16. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: 1KD-G, ustala się przeznaczenie: teren drogi 

wojewódzkiej, publicznej, klasy głównej.  

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu 

przestrzennego obowiązuje szerokość w liniach rozgraniczających: jak na rysunku planu.  

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu 

przestrzennego dopuszcza się:  

1) chodnik;  

2) ścieżkę rowerową;  

3) elementy technicznego wyposażenia drogi. 

4. Teren, o którym mowa w ust. 1, wyznacza się do realizacji inwestycji celu publicznego. 

§ 17. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: 1KD-D, ustala się przeznaczenie: teren drogi 

gminnej, publicznej, klasy dojazdowej.  

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu 

przestrzennego obowiązuje szerokość w liniach rozgraniczających jak na rysunku planu.  

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowania ładu 

przestrzennego dopuszcza się:  

1) chodnik;  

2) ścieżkę rowerową;  

3) elementy technicznego wyposażenia drogi;  

4) ulicę jednoprzestrzenną. 

4. Teren, o którym mowa w ust. 1, wyznacza się do realizacji inwestycji celu publicznego. 
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Rozdział 7. 

Ustalenia końcowe  

§ 18. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Obornik Śląskich.  

§ 19. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich: 

H. Cymerman 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVI/302/13 Rady Miejskiej  

w Obornikach Śląskich z dnia 26 września 2013 r. 
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVI/302/13 Rady Miejskiej  

w Obornikach Śląskich z dnia 26 września 2013 r. 
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVI/302/13Rady Miejskiej  

w Obornikach Śląskich z dnia 26 września 2013 r. 
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