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UCHWAŁA NR XLIV/282/2010 
 RADY GMINY PASZOWICE 

 z dnia 29 października 2010 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego 
w obrębie wsi Zębowice 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. 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 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, 
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, 
z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241,  
z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230,  
Nr 106, poz. 675), 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, 
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 2008 r. Nr 123,  
poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237,  
Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, 
poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, 
poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043) oraz 
w nawiązaniu do uchwały XXX/202/2009 Rady 
Gminy Paszowice z dnia 11 sierpnia 2009 roku 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla obszaru położonego w obrćbie wsi Zćbowice, 
Rada Gminy Paszowice uchwala, co nastćpuje:  

Rozdział 1 

PRZEPISY OGÓLNE 

§ 1. Ustalenia ogólne  
1. Uchwala sić miejscowy plan zagospodaro-

wania przestrzennego dla obszaru położonego 
w obrćbie wsi Zćbowice, zwany dalej MPZP ZĆ-
BOWICE I, którego obowiązujące ustalenia o prze-
znaczeniu, warunkach zabudowy i zagospodaro-
wania terenu zostają wyrażone w postaci: 
1) rysunku planu w skali 1:1000, stanowiącym 

załącznik nr 1 do niniejszej uchwały; 
2) przepisów ogólnych określonych w niniejszym 

rozdziale; 
3) zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzen-

nego oraz zasad zagospodarowania terenu 
określonych w rozdziale II niniejszej uchwały; 

4) zasad obsługi w zakresie infrastruktury tech-
nicznej określonych w rozdziale III niniejszej 
uchwały; 

5) zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobra-
zu kulturowego określonych w rozdziale IV ni-
niejszej uchwały; 

6) przepisów końcowych określonych w rozdziale 
V niniejszej uchwały. 

2. Załącznikami do niniejszej uchwały są: 

1) załącznik nr 1 − rysunek planu, obowiązujący 
w zakresie: 
a) granicy obszaru objćtego planem, 
b) funkcji terenów, 
c) linii rozgraniczających tereny o różnych 

funkcjach lub zasadach zagospodarowania; 
2) załącznik nr 2 − stwierdzenie zgodności z usta-

leniami studium uwarunkowań i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego gminy Paszo-
wice; 

3) załącznik nr 3 − rozstrzygnićcie o sposobie roz-
patrzenia uwag wniesionych do projektu planu; 

4) załącznik nr 4 − rozstrzygnićcie o sposobie re-
alizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakre-
su infrastruktury technicznej, które należą do 
zadań własnych gminy, oraz zasadach ich fi-
nansowania, zgodnie z przepisami o finansach 
publicznych. 

§ 2. Słowniczek  
Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej 

uchwały mowa o: 
1) PLANIE − należy przez to rozumieć MPZP ZĆ-

BOWICE I, o którym mowa w § 1 uchwały; 
2) RYSUNKU PLANU − należy przez to rozumieć 

rysunek w skali 1:1000 stanowiący załącznik  
nr 1 do niniejszej uchwały; 

3) USTAWIE − należy przez to rozumieć ustawć 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 80, poz. 717 z późn. zm.); 

4) TERENIE − należy przez to rozumieć obszar 
ograniczony na rysunku planu liniami rozgra-
niczającymi, oznaczony symbolem funkcji 
zgodnie z oznaczeniami graficznymi określo-
nymi w legendzie; 

5) FUNKCJI WIODĄCEJ − należy przez to rozu-
mieć formy zagospodarowania, określone dla 
danego terenu, których realizacja, potrzeby 
i wymagania określone w niniejszej uchwale 
muszą być spełnione priorytetowo przed wy-
maganiami innych form zagospodarowania, 

6) FUNKCJI UZUPEŁNIAJĄCEJ − należy przez to 
rozumieć formy zagospodarowania, dopusz-
czone dla danego terenu, realizowane wg na-
stćpujących zasad: 

a) w formie funkcji wbudowanej na maksymal-
nie 30% sumy powierzchni wewnćtrznej pro-
jektowanego obiektu, 

b) w formie osobnego budynku o powierzchni 
wewnćtrznej stanowiącej nie wićcej niż 30% 
sumy powierzchni wszystkich budynków loka-
lizowanych na działce, 

7) FUNKCJI WBUDOWANEJ – należy przez to ro-
zumieć funkcjć uzupełniającą, dla której wy-
klucza sić realizacjć w formie osobnego bu-
dynku; 
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8) MIESZKALNICTWIE POWIĄZANYM Z PRO-
WADZONĄ DZIAŁALNOŚCIĄ − należy przez to 
rozumieć mieszkanie właściciela podmiotu 
gospodarczego albo stróża lub nadzoru tech-
nicznego (o ile działalność wymaga całodo-
bowego nadzoru), zlokalizowane w tym sa-
mym budynku lub budynku odrćbnym, 

9) USŁUGACH KOMERCYJNYCH – należy przez 
to rozumieć aktywność gospodarczą o charak-
terze usługowym, z wykluczeniem usług pod-
stawowych oraz usług sportu i rekreacji; 

10) USŁUGACH PODSTAWOWYCH – należy przez 
to rozumieć usługi zdrowia i opieki społecznej, 
kultury, kultu religijnego oraz oświaty i wy-
chowania a także usługi administracji; 

11) KOMUNIKACJI WEWNĆTRZNEJ − należy 
przez to rozumieć drogi niepubliczne dojazdy 
do poszczególnych działek oraz obiektów − 
o szerokości minimalnie 6 m − budowa 
i utrzymanie ww. terenu należy do zarządcy 
lub właścicieli nieruchomości; 

12) NIEPRZEKRACZALNEJ LINII ZABUDOWY − 
należy przez to rozumieć linić, której elewacja 
nie przekroczy od strony określonej w planie 
(po zewnćtrznym obrysie ściany projektowa-
nego obiektu). Powyższa zasada nie dotyczy 
czćści budynku, które w całości znajdują sić 
pod ziemią lub czćści wystających przed ele-
wacjć tj.: balkony, wykusze, zadaszenia, ele-
menty dachu oraz innych czćści budynku, pod 
warunkiem, że powyższe elementy nie bćdą 
zlokalizowane niżej niż 3,5 m i jednocześnie 
ww. elementy nie przekroczą określonej 
w planie linii zabudowy o wićcej niż 2 m 
w kierunku drogi. W przypadku schodów do 
budynku, pochylni itp. dopuszcza sić odstćp-
stwo od określonej w planie linii zabudowy 
o maksymalnie 1,2 m w kierunku drogi.  

13) URZĄDZENIACH I OBIEKTACH POMOCNI-
CZYCH − należy przez to rozumieć obiekty 
i urządzenia infrastruktury technicznej, wypo-
sażenia technicznego, elementów komunikacji 
tj.: dojścia, parkingi, garaże itp. oraz inne 
urządzenia i obiekty zapewniające możliwość 
prawidłowego funkcjonowania obiektów 
zgodnie z funkcją wiodącą lub uzupełniającą 
terenu; 

14) POWIERZCHNI ZABUDOWY − należy przez to 
rozumieć powierzchnić, jaką zajmuje budynek 
wraz z konstrukcją ociepleniem oraz innymi 
elementami budynku, na styku z powierzchnią 
terenu. Dla istniejącej zabudowy przekraczają-
cej określony w §3 niniejszej uchwały poziom 
parametru dopuszcza sić odstćpstwo od po-
wyższej zasady jednak tylko dla rozbudowy 
o czćści służące komunikacji tj.: wejścia, klatki 
schodowe, wiatrołapy, przejścia, łączniki itp. 
lub czćści obiektu mające na celu spełnienie 
wymogów aktualnych przepisów prawa, wła-
ściwych dla danego rodzaju inwestycji jednak 
nie wićcej niż o 15% dotychczasowej po-
wierzchni zabudowy; 

15) PARAMETRY ELEWACJI − należy przez to 
rozumieć takie elementy składające sić na po-
strzeganie obiektu jak: 

a) wysokość elewacji rozumiana jako maksymalna 
dopuszczalna odległość od najwyżej położonej 
kalenicy dachu (bez anten, kominów itp.) do 
projektowanej powierzchni gruntu w najniżej 
położonej czćści budynku (parametr nie dotyczy 
czćści budynku zlokalizowanych poniżej otacza-
jącego terenu), 

b) szerokość elewacji rozumiana jako maksymalna 
dopuszczalna odległość pomićdzy skrajnymi 
ścianami zewnćtrznymi budynku (wraz z ocie-
pleniem) mierzona w wzdłuż głównych osi bu-
dynku. 

Rozdział 2 

ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU 
PRZESTRZENNEGO ORAZ ZASADY 

ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

§ 3. Przeznaczenie terenów, parametry 
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zago-
spodarowania terenu oraz zasady i warunki po-
działu nieruchomości  

1. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 
planu symbolami MN 1.01, MN 1.02 dla których 
obowiązują nastćpujące ustalenia: 
1) funkcja wiodąca: mieszkalnictwo jednorodzin-

ne. 
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje sić: 
a) lokalizacjć zabudowy mieszkaniowej jedno-

rodzinnej wolnostojącej i bliźniaczej, 
b) lokalizacjć niezbćdnych urządzeń i obiektów 

pomocniczych, 
c) lokalizacjć urządzeń i sieci infrastruktury 

technicznej, w tym wydzielanie działek pod 
ww. urządzenia, 

d) lokalizacjć komunikacji wewnćtrznej wraz 
z niezbćdną infrastrukturą w tym wydziela-
nie działek pod ww. komunikacjć; 

2) funkcje uzupełniające − usługi komercyjne nie-
uciążliwe; 

3) zasady i standardy kształtowania zabudowy 
i urządzania terenu: 
a) nowa zabudowa powinna harmonizować 

z istniejącą zabudową, a projektowane bu-
dynki wpisane w lokalną tradycjć architekto-
niczno-budowlaną, szczególnie w zakresie 
rodzajów materiałów stosowanych na ele-
wacjach, dachach, podmurówkach itp., 

b) powierzchnia zabudowy − maksymalnie 30% 
powierzchni działki, 

c) powierzchnia biologicznie czynna − mini-
malnie 50% powierzchni działki, 

d) parametry elewacji: 
− projektowane budynki mieszkalne − wy-

sokość maksymalnie 2 kondygnacje nad-
ziemne, jednak nie wićcej niż 12 m, 

− dopuszcza sić dodatkowo kondygnacjć 
czćściowo zagłćbioną, wyniesioną mak-
symalnie 0,5 m ponad poziom terenu przy 
najniżej położonej czćści budynku, 

− pozostałe projektowane obiekty − wyso-
kość maksymalnie 12 m oraz szerokość 
maksymalnie 9 m, 

e) dach dwuspadowy lub wielospadowy o sy-
metrycznym kącie nachylenia połaci 35−45°, 
kryty dachówką ceramiczną lub betonową, 
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ewentualnie innym materiałem imitującym 
dachówkć – w kolorze czerwonym, brązo-
wym lub czarnym, 

f) przy lokalizacji nowych obiektów należy za-
chować nieprzekraczalne linie zabudowy 
określone na rysunku planu, w przypadku 
gdy nie wyznaczono linii zabudowy należy 
zachować odległości określone w odpo-
wiednich aktach prawa, 

g) miejsca postojowe − należy zapewnić nie-
zbćdną ilość miejsc postojowych zlokalizo-
wanych na posesji własnej inwestora lub 
w liniach rozgraniczających dróg (za zgodą 
Zarządcy drogi), 

h) wprowadzanie zieleni − dopuszcza sić 
wprowadzanie zieleni na całym terenie objć-
tym planem, 

4) zasady określone w punktach 1−3 niniejszego 
ustćpu podlegają ograniczeniom określonym 
w rozdziale IV niniejszej uchwały, zawierającym 
szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu; 

5) szczegółowe zasady i warunki scalania i podzia-
łu nieruchomości: 
a) docelowa powierzchnia działki powstałej na 

skutek podziału nie bćdzie mniejsza niż  
1000 m2, 

b) nowe linie podziałów bćdą harmonijnie na-
wiązywać do istniejących podziałów lub linii 
rozgraniczających tereny komunikacji tj. bć-
dą do nich prostopadłe lub zbliżone do pro-
stopadłych (ewentualnie równoległe lub 
zbliżone do równoległych), 

c) powyższe zasady nie dotyczą działek: 
− wydzielanych pod komunikacjć publiczną, 
− wydzielanych pod komunikacjć we-

wnćtrzną drogową, dla których należy za-
chować minimalną szerokość 6 m, 

− wydzielanych pod ewentualne urządzenia 
infrastruktury technicznej, 

− służących poprawie warunków zagospo-
darowania nieruchomości przyległej; 

6) sposób i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i użytkowania terenów - nie 
przewiduje sić tymczasowych form zagospoda-
rowania. 

2. Wyznacza sić teren oznaczony na rysunku 
planu symbolem P/U 1.01 dla którego obowiązują 
nastćpujące ustalenia: 
1) funkcja wiodąca: produkcja, składy, magazyny 

oraz usługi komercyjne. 
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje sić: 
a) lokalizacjć produkcji, składów, magazynów 

lub usług komercyjnych, 
b) lokalizacjć mieszkalnictwa powiązanego 

z prowadzoną działalnością, 
c) lokalizacjć niezbćdnych urządzeń i obiektów 

pomocniczych, 
d) lokalizacjć komunikacji wewnćtrznej, placów 

manewrowych i parkingów wraz z niezbćdną 
infrastrukturą w tym wydzielenie działek pod 
ww. funkcje, 

e) lokalizacji sieci i urządzeń infrastruktury 
technicznej, w tym wydzielanie terenów pod 
ww. urządzenia; 

2) funkcje uzupełniające − nie dopuszcza sić; 

3) zasady i standardy kształtowania zabudowy 
i urządzania terenu: 
a) powierzchnia biologicznie czynna − mini-

malnie 20% powierzchni działki, 
b) parametry elewacji − wysokość maksymal-

nie 12 m powierzchni działki, 
c) parametry dachu: 

− zaleca sić dachy dwu- lub wielospadowe 
o kącie nachylenia połaci 30−45°, kryte 
dachówką ceramiczną lub betonową 
ewentualnie innym materiałem imitują-
cym dachówkć − w kolorze czerwonym, 
brązowym lub czarnym, 

− dla istniejącej zabudowy dopuszcza sić za-
chowanie dotychczasowych parametrów, 

− dopuszcza sić również dachy o kątach na-
chylenia mniejszych niż 30° (w tym dachy 
płaskie) pokryte m.in. blachą, materiałem 
bitumicznym oraz tzw. dachy zielone, 

d) przy lokalizacji nowych obiektów lub ich czć-
ści od strony dróg publicznych należy za-
chować nieprzekraczalne linie zabudowy 
określone na rysunku planu oraz odległości 
od granicy działki, 

e) w zakresie odległości nowej zabudowy od 
pozostałych granic działki − dopuszcza sić 
zabudowć na granicy (za wyjątkiem nowej 
zabudowy lokalizowanej wzdłuż granicy te-
renu z miastem Jawor, dla których należy 
zachować odległości określone w odpo-
wiednich aktach prawa), 

f) obsługa terenu poprzez drogć powiatową 
(wyjazd na drogć wewnćtrzną oznaczoną 
symbolem KDW 1.01 należy traktować jako 
wyjazd awaryjny oraz drogć pożarową), 

g) uciążliwość z tytułu prowadzonej działalno-
ści powinna zamykać sić w granicach nieru-
chomości, dla których inwestor posiada tytuł 
władania, 

h) miejsca postojowe − należy zapewnić nie-
zbćdną ilość miejsc postojowych zlokalizo-
wanych na posesji własnej inwestora lub 
w liniach rozgraniczających dróg (za zgodą 
Zarządcy drogi), 

i) wprowadzanie zieleni − dopuszcza sić 
wprowadzanie zieleni na całym terenie objć-
tym planem, 

j) grunty narażone na zanieczyszczenie sub-
stancjami ropopochodnymi lub chemiczny-
mi powinny być bezwzglćdnie utwardzone 
i skanalizowane, a wody opadowe powinny 
być odprowadzone i podczyszczone − na za-
sadach określonych w odpowiednich aktach 
prawa, 

k) dla istniejącej zabudowy dopuszcza sić za-
chowanie dotychczasowych parametrów; 

4) zasady określone w punktach 1−3 niniejszego 
ustćpu podlegają ograniczeniom określonym 
w rozdziale IV niniejszej uchwały, zawierającym 
szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu; 

5) szczegółowe zasady i warunki scalania i podzia-
łu nieruchomości: 
a) docelowa powierzchnia działki powstałej na 

skutek podziału nie bćdzie mniejsza niż  
2000 m2, 
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b) nowe linie podziałów bćdą harmonijnie na-
wiązywać do istniejących podziałów lub linii 
rozgraniczających tereny komunikacji tj. bć-
dą do nich prostopadłe lub zbliżone do pro-
stopadłych (ewentualnie równoległe lub 
zbliżone do równoległych), 

c) powyższa zasada nie dotyczy działek: 
− wydzielanych pod komunikacjć publiczną, 
− wydzielanych pod komunikacjć we-

wnćtrzną drogową, dla których należy za-
chować minimalną szerokość 6 m, 

− wydzielanych pod ewentualne urządzenia 
infrastruktury technicznej, 

− wydzielanych w celu wyodrćbnienia ist-
niejących budynków, 

− służących poprawie warunków zagospo-
darowania nieruchomości przyległej; 

6) sposób i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i użytkowania terenów − nie 
przewiduje sić tymczasowych form zagospoda-
rowania. 

§ 4. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji  

1. Wyznacza sić teren oznaczony na rysunku 
planu symbolem KDW 1.01, dla którego obowiązu-
ją nastćpujące ustalenia: 
1) funkcja wiodąca: komunikacja wewnętrzna − 

ciągi pieszo-jezdne. 
Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje sić: 
a) lokalizacjć komunikacji wewnćtrznej − pie-

szo-jezdnej wraz z infrastrukturą, 
b) realizacjć towarzyszących obiektów i budowli 

inżynierskich, chodników i ścieżek rowero-
wych lub ścieżek pieszo-rowerowych oraz nie-
zbćdnych urządzeń technicznych związanych 
z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu; 

2) funkcje uzupełniające − nie dopuszcza sić; 
3) zasady i standardy kształtowania zabudowy 

i urządzania terenu: 
a) szerokość ciągów w liniach rozgraniczają-

cych − zgodnie z rysunkiem planu tj. nie 
mniej niż 6 m, 

b) dopuszcza sić zagospodarowanie w formie 
jednoprzestrzennego ciągu pieszo-jezdnego 
komunikacyjnego, 

c) w obrćbie skrzyżowania ciągów z drogami 
obowiązuje narożne ścićcie linii rozgranicza-
jącej (trójkąt widoczności) o wymiarach nie 
mniejszych niż 5 x 5 m, 

d) dopuszcza sić na zasadach określonych 
w odpowiednich aktach prawa przekształce-
nie komunikacji wewnćtrznej w komunikacjć 
publiczną; 

4) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości − podział zgodny z liniami roz-
graniczającymi określonymi na rysunku planu; 

5) sposób i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i użytkowania terenów − nie 
przewiduje sić tymczasowych form zagospoda-
rowania. 

Rozdział 3 
ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE 

INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 

§ 5. Zasady modernizacji, rozbudowy i budo-
wy infrastruktury technicznej  

1. W zakresie zaopatrzenia w wodć ustala sić 
dostawć z istniejącej sieci wodociągowej – po roz-
budowie. 

2. W zakresie zaopatrzenia w energić elek-
tryczną ustala sić nastćpujące zasady: 
1) dostawć zgodnie z warunkami określonymi 

przez właściwy Zakład Energetyczny; 
2) dopuszcza sić skablowanie i przełożenie istnie-

jących napowietrznych sieci elektroenergetycz-
nych; 

3) zakres rozbudowy sieci elektroenergetycznej dla 
zasilania nowych podmiotów zostaną określone 
w warunkach przyłączenia; 

4) przewiduje sić modernizacjć istniejącej sieci 
elektroenergetycznej z zachowaniem jej dotych-
czasowego charakteru; 

5) nowe linie elektroenergetyczne średniego na-
pićcia 20 kV i niskiego napićcia 0,4 kV należy 
prowadzić jako napowietrzne lub kablowe − za-
chowując charakter istniejącej sieci; 

6) nową sieć elektroenergetyczną należy prowa-
dzić w liniach rozgraniczających dróg; dopusz-
cza sić prowadzenie sieci poza układami komu-
nikacyjnymi − po uzyskaniu zgody właściciela 
sieci i właściciela gruntu, przez który bćdzie 
przebiegać trasa linii; 

7) w przypadku konieczności budowy stacji trans-
formatorowej 20/0,4 kV wraz z dowiązaniami 
średniego i niskiego napićcia przewiduje sić 
stosowanie stacji prefabrykowanej kontenero-
wej lub słupowej − w zależności od charakteru 
sieci i przewidywanego obciążenia; 

8) w przypadku konieczności budowy prefabryko-
wanej kontenerowej stacji transformatorowej 
20/0,4 kV, należy przewidzieć wydzieloną działkć 
umożliwiającą zabudowć stacji w odległości do 
1,5 m od granicy z sąsiednią działką budowlaną. 
Nieprzekraczalna linia zabudowy nie dotyczy 
budynków prefabrykowanych kontenerowych 
stacji transformatorowych, 

9) w przypadku wystąpienia kolizji istniejącej sieci 
elektroenergetycznej z projektową zmianą za-
gospodarowania terenu jej usunićcie nastąpi na 
warunkach określonych przez Zarządcć sieci. 

3. Zaopatrzenie w energić cieplną − ogrzewa-
nie indywidualne lub zdalczynne – z zastosowa-
niem nastćpujących zasad: 
1) zaleca sić odnawialne źródła energii, tj. energia 

słoneczna, energia geotermiczna (pompy ciepła 
itp.), biomasa (w tym drewno), 

2) dopuszcza sić ogrzewanie przy zastosowaniu 
gazu oraz lekkiego oleju opałowego pod wa-
runkiem zastosowania kotłów o wysokiej 
sprawności tj. powyżej 90%, 

3) dopuszcza sić ogrzewanie przy zastosowaniu 
wćgla i jego pochodnych pod warunkiem za-
stosowania kotłów o wysokiej sprawności,  
tj. powyżej 80%. 

4. Unieszkodliwienie odpadów stałych (na 
podstawie zawartej umowy) poprzez gromadzenie 
w przystosowanych pojemnikach oraz zorganizo-
wany wywóz na składowisko odpadów. 

5. Dla całego terenu w granicach opracowania 
przewiduje sić system grupowego odprowadzenia 
ścieków do kanalizacji oraz oczyszczalni ścieków. 
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6. W terenach przeznaczonych pod inwestycje 
zaleca sić uzbrojenie terenów poprzedzające reali-
zacjć zabudowy. 

7. Zaleca sić, aby sieci uzbrojenia techniczne-
go przebiegały w liniach rozgraniczających dróg. 
W przypadku braku możliwości wykonania sieci 
jw. dopuszcza sić prowadzenie sieci w przylegają-
cych do dróg terenach − za zgodą właścicieli lub 
użytkowników wieczystych − na zasadach określo-
nych w stosownych aktach prawa. 

8. Dopuszcza sić uzbrojenie czćści terenu 
przez inwestorów we własnym zakresie. 

Rozdział 4 

ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY 
I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO 

§ 6. Granice i sposoby zagospodarowania te-
renów lub obiektów podlegających ochronie, 
ustalonych na podstawie przepisów z zakresu 
ochrony przyrody  

Na obszarze objćtym planem nie znajdują sić 
tereny lub obiekty podlegające ochronie, na pod-
stawie przepisów z zakresu ochrony przyrody. 

§ 7. Granice i sposoby zagospodarowania te-
renów lub obiektów podlegających ochronie, 
ustalonych na podstawie przepisów z zakresu 
ochrony środowiska − zasady ochrony  

1. Cały obszar objćty planem znajduje sić 
w granicach strefy ochrony pośredniej ujćcia wody 
z rzeki Kaczawy w Przybkowie. W związku z po-
wyższym na całym obszarze objćtym planem 
obowiązują ograniczenia zawarte we właściwych 
aktach prawnych oraz decyzjach uprawnionych 
organów, w szczególności Wojewody Legnickiego 
− dec. nr OŚ.III.6210-2/56/95 z dnia 28.08.1995 r. 

2. W zakresie ochrony przed hałasem ustala 
sić nastćpujące standardy akustyczne określone 
w odpowiednich przepisach prawa dotyczących 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku - 
dla terenów oznaczonych na rysunku planu sym-
bolem MN jak dla terenów zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej. 

§ 8. Zasady ochrony krajobrazu kulturowego, 
dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr 
kultury współczesnej  

1. Na obszarze objćtym planem nie znajdują 
sić obiekty i obszary zabytkowe podlegające 
ochronie krajobrazu, dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. 

2. W sąsiedztwie obszaru objćtego planem 
zlokalizowane jest stanowisko archeologiczne  
nr 1/21/81-21 osada − kultura łużycka EB-Ha, osada 
- późne średniowiecze. 

3. W bezpośrednim sąsiedztwie chronionych 
stanowisk archeologicznych wszelkie zamierzenia 
inwestycyjne wymagają przeprowadzenia ratowni-
czych badań archeologicznych. Przed uzyskaniem 
pozwolenia na budowć (a dla robót nie wymagają-
cych pozwolenia na budowć − przed realizacją 
inwestycji) należy uzyskać pozwolenie Wojewódz-
kiego Konserwatora Zabytków na przeprowadze-
nie ziemnych robót budowlanych na terenie zabyt-
kowym w trybie prac konserwatorskich. 

Rozdział 5 

USTALENIA W ZAKRESIE LOKALIZACJI CELÓW 
PUBLICZNYCH 

§ 9. Tereny przeznaczone do realizacji celów 
publicznych oraz wymagania wynikające z po-
trzeb kształtowania przestrzeni publicznych  

1. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza 
sić realizacjć celów publicznych w zakresie lokali-
zacji usług podstawowych w terenach mieszkalnic-
twa − pod warunkiem zachowania ustaleń planu 
określonych w §3 niniejszej uchwały − za zgodą 
właścicieli lub użytkowników wieczystych. 

2. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza 
sić realizacjć celów publicznych w zakresie lokali-
zacji sieci uzbrojenia technicznego w liniach roz-
graniczających tereny o funkcji innej niż urządzenia 
infrastruktury technicznej − pod warunkiem za-
chowania ustaleń planu określonych w § 3, § 4 
oraz § 5 niniejszej uchwały − za zgodą właścicieli 
lub użytkowników wieczystych. 

Rozdział 6 

PRZEPISY KOŃCOWE 

§ 10. Ustalenia końcowe  
1. Ustala sić wysokość opłaty określonej w art. 

36 ust.4 ustawy na 30% wzrostu wartości nieru-
chomości. 

2. Wykonanie uchwały powierza sić Wójtowi 
Gminy Paszowice. 

3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Wo-
jewództwa Dolnośląskiego. 

 
 

Przewodniczący Rady Gminy: 
Szczepan Eugeniusz Rojak
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Załącznik nr 1 do uchwały nr XLIV/ 
/282/2010 Rady Gminy Paszowice  
z dnia 29 października 2010 r. 

 

 
 



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 252 – 25423 – Poz. 4238 

 

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLIV/ 
/282/2010 Rady Gminy Paszowice  
z dnia 29 października 2010 r. 

 

 
 

 
 

Załącznik nr 3 do uchwały nr XLIV/ 
/282/2010 Rady Gminy Paszowice  
z dnia 29 października 2010 r. 
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Załącznik nr 4 do uchwały nr XLIV/ 
/282/2010 Rady Gminy Paszowice  
z dnia 29 października 2010 r. 
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