
 

 

UCHWAŁA NR XXX/187/13 

RADY MIEJSKIEJ W KAMIENNEJ GÓRZE 

z dnia 24 kwietnia 2013 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic: 

Cegielniana, Nowa, Wysoka i Śląska w Kamiennej Górze - obszar planistyczny "B" 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami
1)

) oraz art. 3 ust. 1, art. 20 ust. 1, 

art. 27 i art. 33 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.  

z 2012 r. , poz. 647 ze zmianami
2)

) w związku z uchwałą Nr XXI/122/12 z dnia 30 maja 2012 roku w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic: 

Cegielniana, Nowa, Wysoka i Śląska w Kamiennej Górze - obszar planistyczny "B", po stwierdzeniu zgodności 

z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kamienna Góra 

zatwierdzonego Uchwałą Nr XXI/118/12 Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 30 maja 2012 roku Rada 

Miejska w Kamiennej Górze uchwala, co następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr XXVIII/193/08 Rady Miejskiej w Kamiennej Górze z dnia 29 października 2008r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu ulic: Cegielniana, 

Nowa, Wysoka i Śląska w Kamiennej Górze - obszar planistyczny "B", (Dz. Urz. Województwa 

Dolnośląskiego Nr 317, poz. 3941) wprowadza się następujące zmiany:  

1) w §4, symbol terenu MN, w rubryce A, w ust. 2, w pkt. 3 skreśla się wyrażenie: "za wyjątkiem masztów 

antenowych,";  

2) w §4, symbol terenu MN, w rubryce C, w ust. 1,w pkt. 3, lit. b - otrzymuje brzmienie: "garaże lub obiekty 

gospodarcze maksimum 40m
2
, lub maksimum 80m

2
 - w odniesieniu do działek budowlanych większych niż 

1400m
2
,";  

3) w §4, symbol terenu MN, w rubryce C, w ust. 1, pkt. 6 - otrzymuje brzmienie: "dachy kopertowe dopuszcza 

się wyłącznie na obiektach gospodarczych i garażach - o ile istniejące budynki mieszkalne na tej samej 

działce budowlanej mają takie dachy,";  

                                                      
1) 

zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, 

poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, 

poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,  

poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, 

z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28,  

poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, 

poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012r. poz. 567, z 2013r. poz. 153. 
2) 

zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały opublikowane w Dz. U. z 2012 r., poz. 647, 951, 1445, z 2013 r., 

poz. 21. 
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4) w §4, symbol terenu MN, w rubryce C, w ust. 1, pkt. 8 - otrzymuje brzmienie: "dopuszczalna liczba 

budynków zlokalizowanych w obrębie samodzielnej działki budowlanej – 1 budynek mieszkalny + 1 obiekt 

gospodarczy lub garaż, przy czym w odniesieniu do działek budowlanych większych niż 1400m
2
 - 

dopuszcza się 2 obiekty gospodarcze lub garaże,";  

5) w §4, symbol terenu MN, w rubryce C, w ust. 1, pkt. 10 - otrzymuje brzmienie: "linie zabudowy – wg 

ustaleń zawartych w rysunku planu lub ustaleń adresowanych, przy czym w odniesieniu do działek 

budowlanych większych niż 1400m
2
 - dopuszcza się lokalizację obiektów gospodarczych i garaży 

niezależnie od nieprzekraczalnej linii zabudowy, jeśli nie powstaną bliżej niż 5m od granic nieruchomości, 

lub jeśli nie powstaną bliżej niż 6m od krawędzi jezdni, i jeśli obiekty te zachowają układ prostokątny 

w stosunku do jednej z granic lub do wymaganego kierunku głównej kalenicy,";  

6) w §4, symbol terenu MN, MW, U, w rubryce A, w ust. 3, w pkt. 3 skreśla się wyrażenie: "za wyjątkiem 

masztów antenowych,";  

7) w §4, symbol terenu MW, U, w rubryce A, w ust. 3, w pkt. 4 skreśla się wyrażenie: "za wyjątkiem masztów 

antenowych,";  

8) w §4, symbol terenu ZP, US, w rubryce A, w ust. 2, w pkt. 1 skreśla się wyrażenie: "za wyjątkiem masztów 

antenowych,";  

9) w §8, w ust. 5 uchyla się pkt 7. 

§ 2. Integralną częścią planu jest załącznik nr 1 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych 

do projektu planu. Załącznik nr 1 nie stanowi ustaleń planu.  

§ 3. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.  

§ 4. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Kamiennej Góry.  

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego.  

Przewodniczący Rady: 

A. Mankiewicz 
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Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXX/187/13 

Rady Miejskiej w Kamiennej Górze 

z dnia 24 kwietnia 2013 r. 

 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu.  

Rada Miejska w Kamiennej Górze nie uwzględnia uwagi do projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla rejonu ulic: Cegielniana, Nowa, Wysoka i Śląska w Kamiennej Górze - obszar planistyczny 

"B", wniesionej przez Henryka Kubieńca, zam. przy ulicy Cegielnianej 8g w Kamiennej Górze (pismo z dnia 

20.02.2013r.) a dotyczącą dopuszczenia dla terenów MN (§4 rubryka C pkt 5 planu), na obiektach 

gospodarczych materiału pokrycia obok już dopuszczonych - gontu bitumicznego w kolorze czerwonym. 

Korekta ustaleń planu odnosi się do dużych działek i ilości pomieszczeń gospodarczych i garaży – nie powinna 

wprowadzać w zakresie pokrycia dachów ustaleń zdecydowanie odbiegających od pozostałych (mniejszych) 

nieruchomości.  
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