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wspólnie z innymi podmiotami, 9) prowadzenie 
Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi i niepełnospraw-
nych intelektualnie, 10) prowadzenie świetlic 
środowiskowych dla dzieci i młodzieży, 11) two-
rzenie i wykonywanie gminnych programów 
przeciwdziałania i rozwiązywania problemów 
uzależnień i przemocy, 12) tworzenie systemu 
wsparcia w środowisku, 13) powiadamianie 
Sądu o zdarzeniach uzasadniających wszczćcie 
postćpowania, 14) kierowanie wniosków do 
prokuratora w sprawach o ubezwłasnowolnie-
nie, 15) wytaczanie powództw w sprawach ali-
mentacyjnych i o ustaleniu ojcostwa oraz usta-
nowienie pełnomocnika w tych sprawach, 16) 
aplikowanie o środki finansowe z europejskiego 
funduszu społecznego za pomocą projektów 
systemowych i konkursowych, 17) poradnictwo 
w tym psychologiczne i prawne.”  

6) § 8 otrzymuje brzmienie: „§ 8 1. Ośrodek wyko-
nuje swoje zadania poprzez osoby zatrudnione 
na wyodrćbnionych stanowiskach. 2. Strukturć 
organizacyjną Ośrodka określa Regulamin Or-
ganizacyjny, ustalony przez Kierownika Ośrod-

ka. 3. Ośrodek może realizować swoje zadania 
przy pomocy wolontariuszy i zleceniobiorców.”  

7) § 11 ust 2 - 4 otrzymują brzmienie: „2. Działal-
ność Ośrodka jest finansowa w zakresie zadań 
własnych ze środków budżetu gminy oraz w za-
kresie zadań zleconych ze środków przekaza-
nych na ich realizacjć przez administracjć rzą-
dową. 3. Mienie Ośrodka jest własnością Gminy 
zarządzanym przez Ośrodek. 4. Kontrolć nad re-
alizacją budżetu Ośrodka sprawuje Skarbnik 
Gminy.”  

§ 2. Zobowiązuje sić Przewodniczącego Rady 
Miejskiej do ustalenia tekstu ujednoliconego statu-
tu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza sić Burmi-
strzowi Brzegu Dolnego.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie  
14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym 
Województwa Dolnośląskiego.  

 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej: 
Eugeniusz Skorupka 
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UCHWAŁA NR XLIX/282/2010 
 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU 

 z dnia 2 listopada 2010 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Międzylesie, terenów 
położonych w obrębie Smreczyna, Gajnik, Kamieńczyk 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity – Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 
1591 z późniejszymi zmianami), art. 17 pkt. 14  
i art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
80 poz. 717 ze zm.) oraz w związku z uchwałą Rady 
Miejskiej w Mićdzylesiu nr XXXV/233/06 z dnia  
28 lutego 2006 r. w sprawie przystąpienia do spo-
rządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Mićdzylesie, po stwierdze-
niu zgodności ze Studium Uwarunkowań i Kierun-
ków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta 
i Gminy Mićdzylesie, Rada Miejska w Mićdzylesiu 
uchwala, co nastćpuje: 

DZIAŁ I 

Ustalenia ogólne 

§ 1. 1. Uchwala sić miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego miasta i gminy Mićdzy-
lesie, terenów położonych w obrćbie Smreczyna, 
Gajnik, Kamieńczyk. 

2. Granice planu obejmują działki nr 235/4 
i 234 w obrćbie Smreczyna, 249, 244, 156 w obrć-
bie Gajnik oraz działki nr 191/2 i 197/2 w obrćbie 
Kamieńczyk. 

3. Integralną czćścią miejscowego planu za-
gospodarowania są nastćpujące załączniki graficz-
ne: 
1) nr 1 – wieś Gajnik – skala 1:2000; 
2) nr 2 – wieś Kamieńczyk − skala 1:2000; 
3) nr 3 – wieś Smreczyna − skala 1:2000; 
oraz załączniki: 
1) nr 4 – rozstrzygnićcie o sposobie rozpatrzenia 

uwag do projektu planu; 
2) nr 5 − rozstrzygnićcie o sposobie realizacji in-

westycji z zakresu infrastruktury technicznej. 

§ 2. Ilekroć w dalszych przepisach uchwały 
jest mowa o: 

1) planie − należy przez to rozumieć miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego, o któ-
rym mowa w § 1 niniejszej uchwały; 

2) przepisach szczególnych − należy przez to ro-
zumieć przepisy ustaw wraz z aktami wyko-
nawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu 
terenem, wynikające z prawomocnych decyzji 
administracyjnych; 

3) rysunkach planów − należy przez to rozumieć 
graficzny zapis planów, bćdących załącznika-
mi graficznymi, o których mowa w § 1 ust. 3; 

4) terenie − należy przez to rozumieć obszar 
ograniczony na rysunku planu liniami rozgra-
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niczającymi, w którego każdym punkcie obo-
wiązują te same ustalenia; 

5) przeznaczeniu podstawowym terenu − należy 
przez to rozumieć działalność wyznaczoną do 
lokalizacji w danym terenie; 

6) przeznaczeniu uzupełniającym terenu − należy 
przez to rozumieć działalność inną niż pod-
stawowa, dopuszczoną do lokalizacji na da-
nym terenie przy spełnieniu dodatkowych wa-
runków; 

7) przeznaczeniu tymczasowym − należy przez to 
rozumieć funkcjć, która może być ustalona dla 
terenu w określonym horyzoncie czasowym; 

8) usługach komercyjnych − należy przez to ro-
zumieć funkcje terenów i obiektów realizowa-
nych całkowicie lub z przewagą funduszy nie-
publicznych w dziedzinach: handlu, gastro-
nomii, rzemiosła, szkolnictwa, zdrowia, kultury 
i rozrywki, sportu i rekreacji, obsługi komuni-
kacji, instytucji finansowych i ubezpieczenio-
wych, siedzib stowarzyszeń, związków, izb 
zawodowych i gospodarczych, jednostek pro-
jektowych i consultingowych, instytucji go-
spodarczych, środków masowej komunikacji 
i łączności oraz innych, których powyższe gru-
py nie dotyczą bezpośrednio lub pośrednio, 
a mają charakter usługi i obsługi, pod warun-
kiem nie powodowania negatywnego oddzia-
ływania (ponadnormatywnych zanieczyszczeń 
i zakłóceń środowiska oraz konfliktów sąsiedz-
twa) z innymi funkcjami; 

9) wskaźniku intensywności zabudowy – należy 
przez to rozumieć stosunek sumy powierzchni 
ogólnej zabudowy do powierzchni działki. 
Przez powierzchnie ogólną zabudowy rozumie 
sić powierzchnie budynku po obrysie pomno-
żoną przez liczbć kondygnacji budynku; 

10) nieprzekraczalnej linii zabudowy − należy 
przez to rozumieć linić wyznaczoną na rysun-
ku planu, której nie może przekroczyć podsta-
wowa bryła budynku; linić to przekroczyć mo-
gą wysunićte zadaszenia, przedsionki wej-
ściowe, balkony, okapy, gzymsy, na odległość 
nie wićkszą nić 1,8m; linia ta nie dotyczy ko-
munikacji i infrastruktury technicznej. 

§ 3. 1. Obowiązującymi ustaleniami rysunku 
planu są: 
1) granica obszaru objćtego planem; 
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przezna-

czeniu lub różnych zasadach zagospodarowa-
nia; 

3) oznaczenia przeznaczenia terenów, zawierające 
symbole literowe i numery, wyróżniające je 
spośród innych terenów: 
a) 2 KDW 1 – tereny dróg wewnćtrznych, 
b) 1 R1, 1 R2, 3 R1 – tereny rolne, 
c) 1 MN1, 1 MN2, 1 MN3 – tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej, 
d) 2 ME/MN1, 2 ME/MN2 – tereny zabudowy 

mieszkaniowo-rekreacyjnej i mieszkaniowej 
jednorodzinnej; 

4) granica strefy „K” ochrony krajobrazu kulturo-
wego; 

5) nieprzekraczalne linie zabudowy. 

2. Na terenie opracowania planu obowiązują 
ustalenia przepisów szczególnych oraz innych 
obowiązujących decyzji. 

§ 4. W planie nie określa sić: 
1) sposobów i terminów tymczasowego zagospo-

darowania, urządzenia i użytkowania terenów, 
ze wzglćdu na brak takiej potrzeby; 

2) granic obszarów wymagających przeprowadza-
nia scaleń i podziałów nieruchomości z powodu 
braku takich obszarów; 

3) granic obszarów rehabilitacji istniejącej zabu-
dowy i infrastruktury technicznej z powodu bra-
ku takich obszarów; 

4) granic obszarów wymagających przekształceń 
lub rekultywacji z powodu braku potrzeby 
wprowadzania takich obszarów; 

5) granic terenów pod budowć obiektów handlo-
wych o powierzchni wićkszej niż 400m²; 

6) granic terenów rekreacyjno-wypoczynkowych 
oraz terenów służących organizacji imprez ma-
sowych z powodu nie wyznaczania w planie ta-
kich terenów; 

7) granic pomników zagłady oraz ich stref ochron-
nych, a także ograniczenia dotyczące prowa-
dzenia na ich terenie działalności gospodarczej 
z powodu braku tego typu obiektów; 

8) granic i sposobów zagospodarowania terenów 
górniczych oraz terenów narażonych na niebez-
pieczeństwo powodzi, a także zagrożonych 
osuwaniem sić mas ziemnych ze wzglćdu na 
brak wystćpowania takich terenów. 

DZIAŁ II 

Ustalenia szczegółowe 

Rozdział 1 

Zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego oraz wymagania wynikające 

z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznej 

§ 5. 1. Kształtowanie zabudowy winno 
uwzglćdniać istniejące walory krajobrazowe oraz 
skalć, formć detal architektoniczny i materiały cha-
rakterystyczne dla regionalnego budownictwa. 

2. Dopuszcza sić lokalizowanie nowej zabu-
dowy zagrodowej na terenach rolnych zgodnie 
zobowiązującymi przepisami szczególnymi. 

3. Dopuszcza sić dokonywania nowych po-
działów geodezyjnych pod warunkiem zapewnie-
nia dostćpu do drogi publicznej dla podzielonych 
nieruchomości oraz spełnienia warunków jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

4. Realizacja nowej zabudowy powinna była 
prowadzona poza terenami podmokłymi i zalewo-
wymi określonymi na rysunku planu. 

5. Uciążliwość prowadzonej działalności pro-
dukcyjnej w zakresie emisji hałasu, wibracji, zanie-
czyszczeń powietrza oraz nie jonizującego promie-
niowania elektromagnetycznego, nie może powo-
dować przekroczenia granic własności terenu na 
jakim jest lokalizowana. 

6. Plan nie przewiduje lokalizacji obiektów 
handlowych o powierzchni sprzedażowej powyżej 
2000 m2. 
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7. Dla obsługi komunikacyjnej ustala sić tere-
ny dróg określone liniami rozgraniczającymi. 

Rozdział 2 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemu układu komunikacyjnego 

§ 6. Ustala sić linie rozgraniczające przestrzeń 
publiczną w zakresie komunikacji (drogi wraz 
z urządzeniami pomocniczymi), w liniach rozgrani-
czających dróg dopuszcza sić: 
1) chodniki; 
2) ścieżki rowerowe; 
3) zieleń izolacyjną i ozdobną; 
4) sieci infrastruktury technicznej prowadzone na 

warunkach określonych w przepisach szczegól-
nych, w oparciu o sporządzone dokumentacje 
techniczne uzgodnione z zarządcami dróg. 

§ 7. Ustala sić nastćpującą minimalną liczbć 
miejsc postojowych: 
1) lokale mieszkalne – 1 miejsce postojowe na 

1 mieszkanie; 
2) obiekty handlowe, restauracje, kawiarnie − 

1 miejsce postojowe na 100 m2powierzchni 
użytkowej. 

Rozdział 3 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemu infrastruktury technicznej 

§ 8. 1. Ustala sić ogólne zasady uzbrojenia te-
renu w infrastrukturć techniczną: 
1) wykonanie trwałego utwardzenia dróg należy 

poprzedzić zakończeniem prac związanych z re-
alizacją infrastruktury technicznej; 

2) dopuszcza sić lokalizacjć infrastruktury tech-
nicznej w liniach rozgraniczających dróg oraz 
poza układem dróg na działkach inwestora; 

3) wszelkie inwestycje oraz zmiany w zakresie 
zaopatrzenia w ciepło, wodć, gaz, energić elek-
tryczną, sieć telekomunikacyjną, odprowadza-
nia ścieków oraz lokalizacji urządzeń technicz-
nych na terenie objćtym planem wymagają 
uzyskania warunków technicznych od właści-
wych administratorów sieci. 

2. W zakresie zaopatrzenia w wodć ustala sić: 
1) zaopatrzenie dla celów bytowo-gospodarczych, 

przeciwpożarowych i grzewczych z istniejącej 
lub nowo projektowanej sieci wodociągowej 
lub ze studni indywidualnych; 

2) dopuszcza sić prowadzenie sieci poza liniami 
rozgraniczającymi dróg w uzgodnieniu z właści-
cielami nieruchomości, wymagane jest formal-
ne ustalenie zasad dostćpności sieci w sytu-
acjach awaryjnych lub w celu jej modernizacji. 

3. W zakresie odprowadzenia i oczyszczenia 
ścieków sanitarnych ustala sić: 
1) zakaz odprowadzania nie oczyszczonych ście-

ków do gruntu, cieków powierzchniowych oraz 
podziemnych; 

2) realizacje sieci systemem grawitacyjno − tłocz-
nym należy prowadzić w liniach rozgraniczają-
cych dróg, zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami szczególnymi, pod warunkiem uzgodnie-
nia prowadzenia sieci z odpowiednim zarządza-
jącą drogi; 

3) dopuszcza sić prowadzenie kanalizacji sanitar-
nej poza liniami rozgraniczającymi ulic w 
uzgodnieniu z właścicielami nieruchomości, 
wymagane jest formalne ustalenie zasad do-
stćpności sieci w sytuacjach awaryjnych lub 
w celu jej modernizacji; 

4) dla nieruchomości nie podłączonych do kanali-
zacji sanitarnej ustala sić budowć szczelnych 
bezodpływowych zbiorników lub oczyszczalni 
przydomowych. 

4. W zakresie odprowadzenia wód opadowych 
ustala sić prowadzone w liniach rozgraniczających 
ulic, odprowadzenie wód opadowych za pomocą 
projektowanych kolektorów, do istniejących ro-
wów (za zgodą ich zarządcy). 

5. W zakresie zaopatrzenia w gaz dla sieci roz-
dzielczej niskiego ciśnienia dopuszcza sić: 
1) rozbudowć rozdzielczej sieci gazowej niskiego 

ciśnienia na terenach istniejącego i nowego za-
inwestowania według technicznych warunków 
przyłączenia; 

2) dopuszcza sić prowadzenie odcinków sieci ga-
zowej poza liniami rozgraniczającymi ulic, 
w uzgodnieniu z właścicielami nieruchomości, 
wymagane jest formalne ustalenie zasad do-
stćpności w sytuacjach awaryjnych lub w celu 
modernizacji sieci. 

6. W zakresie zaopatrzenia w ciepło dopuszcza 
sić wykorzystywanie nieuciążliwych źródeł ciepła – 
energii elektrycznej, gazu, oleju opałowego lub in-
nych niekonwencjonalnych źródeł energii cieplnej. 

7. W zakresie zaopatrzenia w energić elek-
tryczną ustala sić: 
1) dopuszcza sić lokalizowanie stacji transforma-

torowych na działkach inwestorów, z zachowa-
niem warunków technicznych wydanych przez 
zarządcć sieci energetycznej; 

2) ustala sić przebiegi lokalnych linii elektroener-
getycznych na terenach przewidzianych pod 
rozwój zabudowy w liniach rozgraniczających 
dróg i ulic, oraz poza pasem drogowym; 

3) rozbudowć sieci kablowej i napowietrznej elek-
trycznej średniego i niskiego napićcia wraz 
z niezbćdnymi urządzeniami technicznymi dla 
zasilenia terenów nowego zainwestowania we-
dług technicznych warunków przyłączenia, z za-
chowaniem normatywnych odległości od bu-
dynków i od innych sieci infrastruktury pod-
ziemnej. 

8. W zakresie telekomunikacji dopuszcza sić 
rozbudowć i budowć infrastruktury i sieci teleko-
munikacyjnych zgodnie z przepisami odrćbnymi. 

9. W zakresie gromadzenia i usuwania odpa-
dów ustala sić obowiązek gromadzenia odpadów 
stałych do szczelnych pojemników kontenerów 
zlokalizowanych przy posesjach, przy zapewnieniu 
ich systematycznego wywozu na składowisko od-
padów komunalnych. 

Rozdział 4 

Zasady ochrony krajobrazu kulturowego, 
dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr 

kultury współczesnej 

§ 9. 1. Ustala sić ochronć konserwatorską 
Strefy „K" ochrony krajobrazu kulturowego, zgod-
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nie z rysunkiem planu - załącznik nr 3 wieś Smre-
czyna, w której obowiązują nastćpujące ustalenia: 
1) ustala sić ochronć krajobrazu naturalnego zwią-

zanego przestrzennie z historycznym założe-
niem; 

2) ustala sić maksymalną wysokość zabudowy - 
3 kondygnacje w tym poddasze użytkowe; 

3) zakazuje sić stosowania dachów o mijających 
sić połaciach na wysokości kalenicy oraz da-
chów o asymetrycznym nachyleniu połaci; 

4) ustala sić dachy o stromych połaciach, krytych 
dachówką ceramiczną lub innymi materiałami 
naturalnymi stosowanymi w obszarze opraco-
wania planu; 

5) ustala sić by realizacja nowej zabudowy nastć-
powała w oparciu o zasadć, że architektura re-
gionalna inspirowana ma być charakterem bu-
downictwa Kotliny Kłodzkiej lub też, że architek-
tura współczesna, komponowana ma być 
w nawiązaniu do otaczającego ją krajobrazu. 

2. Wszelkie odkryte w trakcie prac ziemnych 
przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome 
i nawarstwienia kulturowe podlegają ochronie 
prawnej, i wymagają zgłoszenia do właściwego 
wojewódzkiego konserwatora zabytków lub admi-
nistracji lokalnej. Ratownicze badania archeolo-
giczne prowadzi sić zgodnie z przepisami szcze-
gólnymi. 

Rozdział 5 

Zasady ochrony środowiska, przyrody oraz sposoby 
zagospodarowania terenów lub obiektów 

podlegających ochronie na podstawie odrębnych 
przepisów 

§ 10. 1. Wzdłuż cieków wodnych ustala sić 
obowiązek zachowania strefy wolnej od zainwe-
stowania i zieleni wysokiej – o szerokości 
5 metrów, w celu zapewnienia możliwości zapew-
nienia prac konserwacyjnych odpowiednim służ-
bom melioracyjnym. Dla potoków ustala sić do-
datkowo zakaz lokalizowania nowej zabudowy 
w odległości 20 metrów od linii brzegowej. 

2. Na terenie objćtym opracowaniem planu 
ustala sić obowiązek zapewnienia funkcjonowania 
istniejącej sieci drenarskiej. 

3. W Obszarze Chronionego Krajobrazu Gór 
Bystrzyckich i Orlickich obejmującej tereny wsi 
Kamieńczyk załącznik nr 2 do uchwały, oznaczone 
symbolami 2 ME/MN1, 2 ME/MN2, obowiązuje 
zgodnie z przepisami szczególnymi: 
1) zakaz wznoszenia obiektów uciążliwych powo-

dujących pogarszanie sić stanu środowiska; 
2) ograniczenie lokalizacji obiektów turystycznych 

i rekreacyjnych do terenów niezalesionych; 
3) zasada dostosowania zabudowy do lokalnych 

tradycji i krajobrazu; 
4) prowadzenie wzmożonego nadzoru budowla-

nego w zakresie ładu przestrzennego i dyscy-
pliny budowlanej. 

Rozdział 6 

Zasady i warunki podziału terenów na działki 
budowlane 

§ 11. 1. Ustala sić minimalne szerokości frontu 
działki budowlanej (mierzonej w linii zabudowy) 

w zabudowie oznaczonej symbolem MN, ME/MN = 
20 m; 

2. Ustala sić minimalne powierzchnie nowo 
wydzielanych działek budowlanych: 
1) w zabudowie oznaczonej symbolem MN: 

− wolno stojącej = 1000 m2
, 

− bliźniaczej= 600 m2
; 

2) w zabudowie oznaczonej symbolem ME/MN: 
- wolnostojącej= 3000m2. 

Rozdział 7 

Ustalenia dotyczące stawek procentowych stano-
wiących podstawę do określenia opłaty, o której 

mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym 

§ 12. Ustala sić 30% stawkć w stosunku do 
wzrostu wartości nieruchomości objćtych niniej-
szym planem, służącą naliczeniu jednorazowej 
opłaty uiszczanej przez właścicieli nieruchomości, 
w przypadku ich zbycia w ciągu 5 lat od dnia, 
w którym ustalenia niniejszego planu stały sić 
obowiązujące. 

Rozdział 8 

Ustalenia szczegółowe dla wydzielonych terenów 
w obrębie Gajnik 

§ 13. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem 
1 MN1 ustala sić: 
1) przeznaczenie podstawowe − zabudowa miesz-

kaniowa jednorodzinna wolno stojąca lub bliź-
niacza; 

2) przeznaczenie uzupełniające: 
a) usługi komercyjne nieuciążliwe, 
b) usługi turystyki, 
c) urządzenia towarzyszące w tym: 

− drogi wewnćtrzne prywatne, 
− miejsca parkingowe, 
− infrastruktura techniczna, 
− obiekty gospodarcze, 
− garaże; 

d) zieleń urządzona; 
3) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-

nego: 
a) ustala sić zakaz lokalizowania obiektów zali-

czanych do przedsićwzićć mogących zawsze 
znacząco oddziaływać na środowisko – wy-
magających sporządzenia raportu o oddzia-
ływaniu przedsićwzićcia na środowisko, 

b) bryłą budynku należy nawiązać do istniejącej 
zabudowy regionalnej, 

c) przypadku lokalizacji funkcji towarzyszących 
(usług) ustala sić obowiązek wydzielenia 
w obrćbie własności dodatkowych miejsc 
postojowych dla samochodów użytkowni-
ków stałych i przebywających okresowo; 

4) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenu: 
a) wysokość nowobudowanej zabudowy nie 

może przekroczyć 3 kondygnacji nadziem-
nych w tym poddasze użytkowe, lecz nie 
wićcej niż 8 m licząc od poziomu terenu 
(najniższego) do okapu dachu, 

b) dopuszcza sić przeznaczanie pod zabudowć 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia 
i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
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60% powierzchni działek, pozostałą czćść na-
leży użytkować jako czynną biologicznie 
(trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.), 

c) ustala sić maksymalny wskaźnik intensyw-
ności zabudowy – 0,8, 

d) ustala sić jako obowiązujące stosowanie 
w modernizowanych i nowoprojektowanych 
budynkach mieszkalnych połaci dachowych 
od 30 do 50°, w układzie symetrycznym, do-
puszcza sić dachy wielospadowe; w parte-
rowej zabudowie garażowej, gospodarczej 
i usługowej dopuszcza sić dachy płaskie 
i jednospadowe, 

e) ustala sić nieprzekraczalne linie zabudowy 
od drogi dojazdowej 6 m od linii rozgranicza-
jącej; 

5) na terenie, w granicach zgodnie z rysunkiem 
planu obowiązują ustalenia dla strefy ochrony 
konserwatorskiej „K" ochrony krajobrazu kultu-
rowego, zawarte w § 9; 

6) dojazd do terenu dopuszcza sić z ustalonej li-
niami rozgraniczającymi drogi wewnćtrznej 
6KD(W) leżącej poza granicami opracowania 
planu. 

2. Dla terenu oznaczonego symbolem 1 MN2 
ustala sić: 
1) przeznaczenie podstawowe − zabudowa miesz-

kaniowa jednorodzinna wolnostojąca lub bliź-
niacza; 

2) przeznaczenia uzupełniające: 
a) usługi komercyjne nieuciążliwe, 
b) usługi turystyki, 
c) urządzenia towarzyszące w tym: 

− drogi wewnćtrzne prywatne, 
− miejsca parkingowe, 
− infrastruktura techniczna, 
− obiekty gospodarcze, 
− garaże; 

d) zieleń urządzona; 
3) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-

nego: 
a) ustala sić zakaz lokalizowania obiektów zali-

czanych do przedsićwzićć mogących znaczą-
co oddziaływać na środowisko – wymagają-
cych sporządzenia raportu o oddziaływaniu 
przedsićwzićcia na środowisko, 

b) bryłą budynku należy nawiązać do istniejącej 
zabudowy regionalnej, 

c) przypadku lokalizacji funkcji towarzyszących 
(usług) ustala sić obowiązek wydzielenia 
w obrćbie własności dodatkowych miejsc 
postojowych dla samochodów użytkowni-
ków stałych i przebywających okresowo; 

4) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenu: 
a) wysokość nowobudowanej zabudowy nie 

może przekroczyć 3 kondygnacji nadziem-
nych w tym poddasze użytkowe, lecz nie 
wićcej niż 8 m licząc od poziomu terenu 
(najniższego) do okapu dachu, 

b) dopuszcza sić przeznaczanie pod zabudowć 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia 
i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
60% powierzchni działek, pozostałą czćść na-
leży użytkować jako czynną biologicznie 
(trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.), 

c) ustala sić maksymalny wskaźnik intensyw-
ności zabudowy – 0,8, 

d) ustala sić jako obowiązujące stosowanie 
w modernizowanych i nowoprojektowanych 
budynkach mieszkalnych połaci dachowych 
od 30 do 50°, w układzie symetrycznym, do-
puszcza sić dachy wielospadowe; w parte-
rowej zabudowie garażowej, gospodarczej 
i usługowej dopuszcza sić dachy płaskie 
i jednospadowe, 

e) ustala sić nieprzekraczalne linie zabudowy 
od drogi dojazdowej − 6 metrów od linii roz-
graniczającej; 

5) na terenie, w granicach zgodnie z rysunkiem 
planu obowiązują ustalenia dla strefy ochrony 
konserwatorskiej „K” ochrony krajobrazu kultu-
rowego, zawarte w § 9; 

6) dojazd do terenu dopuszcza sić z ustalonej li-
niami rozgraniczającymi drogi lokalnej 6KD(L) 
leżącej poza granicami opracowania planu. 

3. Dla terenu oznaczonego symbolem 1 MN3 
ustala sić: 
1) przeznaczenie podstawowe − zabudowa miesz-

kaniowa jednorodzinna wolno stojąca lub bliź-
niacza; 

2) przeznaczenie uzupełniające: 
a) usługi komercyjne nieuciążliwe, 
b) usługi turystyki, 
c) urządzenia towarzyszące w tym: 

− drogi wewnćtrzne prywatne, 
− miejsca parkingowe, 
− infrastruktura techniczna, 
− obiekty gospodarcze, 
− garaże, 

d) zieleń urządzona; 
3) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-

nego: 
a) ustala sić zakaz lokalizowania obiektów zali-

czanych do przedsićwzićć mogących znaczą-
co oddziaływać na środowisko – wymagają-
cych sporządzenia raportu o oddziaływaniu 
przedsićwzićcia na środowisko, 

b) bryłą budynku należy nawiązać do istniejącej 
zabudowy regionalnej, 

c) przypadku lokalizacji funkcji towarzyszących 
(usług) ustala sić obowiązek wydzielenia 
w obrćbie własności dodatkowych miejsc 
postojowych dla samochodów użytkowni-
ków stałych i przebywających okresowo; 

4) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenu: 
a) wysokość nowo budowanej zabudowy nie 

może przekroczyć 3 kondygnacji nadziem-
nych w tym poddasze użytkowe, lecz nie 
wićcej niż 8 m licząc od poziomu terenu 
(najniższego) do okapu dachu, 

b) dopuszcza sić przeznaczanie pod zabudowć 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia 
i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
60% powierzchni działek, pozostałą czćść na-
leży użytkować jako czynną biologicznie 
(trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.), 

c) ustala sić maksymalny wskaźnik intensyw-
ności zabudowy – 0,8, 

d) ustala sić jako obowiązujące stosowanie 
w modernizowanych i nowo projektowanych 
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budynkach mieszkalnych połaci dachowych 
od 30 do 50°, w układzie symetrycznym, do-
puszcza sić dachy wielospadowe; w parte-
rowej zabudowie garażowej, gospodarczej 
i usługowej dopuszcza sić dachy płaskie 
i jednospadowe, 

e) ustala sić nieprzekraczalne linie zabudowy 
od drogi dojazdowej − 6 metrów od linii roz-
graniczającej; 

5) dojazd do terenu dopuszcza sić z ustalonej li-
niami rozgraniczającymi drogi dojazdowej 
6KD(D) leżącej poza granicami opracowania 
planu. 

4. Dla terenu oznaczonego symbolem 1 R1 
ustala sić: 
1) przeznaczenie podstawowe - tereny rolne; 
2) dopuszcza sić: 

a) istniejące i nowo wydzielane drogi gospo-
darcze transportu rolnego o szerokości co 
najmniej 5 m, 

b) prowadzenie sieci i obiektów napowietrznej  
i podziemnej infrastruktury technicznej, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami szcze-
gólnymi, oraz prowadzenie utwardzonych 
dróg dojazdowych (gospodarczych), 

c) lokalizacjć zbiorników wodnych, których re-
alizacja nie wpłynie niekorzystnie na stosun-
ki gruntowo-wodne obszarów przyległych, 
z wyłączeniem strefy ochronnej gazociągu 
podwyższonego i średniego ciśnienia, 

d) lokalizowanie zabudowy siedliskowej, zgod-
nie z przepisami szczególnymi, 

e) zalesianie gruntów rolnych pod warunkiem 
zachowania przepisów szczególnych; 

3) dla zabudowy siedliskowej ustala sić nastćpu-
jące parametry i wskaźniki kształtowania zabu-
dowy i zagospodarowania terenu: 
a) wysokość modernizowanej lub nowo budo-

wanej zabudowy nie może przekroczyć 
2 kondygnacji nadziemnych w tym poddasze 
użytkowe, lecz nie wićcej niż 8 m licząc od 
poziomu terenu (najniższego) do okapu da-
chu, 

b) dopuszcza sić przeznaczanie pod zabudowć 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia 
i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
60% powierzchni działek, pozostałą czćść na-
leży użytkować jako czynną biologicznie 
(trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.), 

c) ustala sić maksymalny wskaźnik intensyw-
ności zabudowy – 0,8, 

d) ustala sić jako obowiązujące stosowanie 
w modernizowanych i nowo projektowanych 
budynkach mieszkalnych połaci dachowych 
od 30 do 60°, w układzie symetrycznym, do-
puszcza sić dachy wielospadowe; w parte-
rowej zabudowie garażowej, gospodarczej 
i usługowej dopuszcza sić dachy płaskie 
i jednospadowe, 

e) ustala sić nieprzekraczalną linić zabudowy 
od drogi publicznej 6 m od linii rozgranicza-
jącej; 

4) Na terenie, w granicach zgodnie z rysunkiem 
planu obowiązują ustalenia dla strefy ochrony 

konserwatorskiej „K” ochrony krajobrazu kultu-
rowego, zawarte w § 9; 

5) Dojazd do terenu dopuszcza sić z ustalonej li-
niami rozgraniczającymi drogi lokalnej 6KD(L) 
leżącej poza granicami opracowania planu. 

5. Dla terenu oznaczonego symbolem 1 R2 
ustala sić: 
1) przeznaczenie podstawowe − tereny rolne; 
2) dopuszcza sić: 

a) istniejące i nowo wydzielane drogi gospo-
darcze transportu rolnego o szerokości od 
5 do 8 metrów, 

b) prowadzenie sieci i obiektów napowietrznej 
i podziemnej infrastruktury technicznej, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami szcze-
gólnymi, oraz prowadzenie utwardzonych 
dróg dojazdowych (gospodarczych), 

c) lokalizacjć zbiorników wodnych, których re-
alizacja nie wpłynie niekorzystnie na stosun-
ki gruntowo-wodne obszarów przyległych, 
z wyłączeniem strefy ochronnej gazociągu 
podwyższonego i średniego ciśnienia, 

d) lokalizowanie zabudowy siedliskowej, zgod-
nie z przepisami szczególnymi, 

e) zalesianie gruntów rolnych pod warunkiem 
zachowania przepisów szczególnych; 

3) dla zabudowy siedliskowej ustala sić nastćpu-
jące parametry i wskaźniki kształtowania zabu-
dowy i zagospodarowania terenu: 
a) wysokość modernizowanej lub nowo budo-

wanej zabudowy nie może przekroczyć 2 kon-
dygnacji nadziemnych w tym poddasze użyt-
kowe, lecz nie wićcej niż 8 m licząc od pozio-
mu terenu (najniższego) do okapu dachu, 

b) dopuszcza sić przeznaczanie pod zabudowć 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia 
i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
60% powierzchni działek, pozostałą czćść na-
leży użytkować jako czynną biologicznie 
(trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.), 

c) ustala sić maksymalny wskaźnik intensyw-
ności zabudowy – 0,8, 

d) ustala sić jako obowiązujące stosowanie 
w modernizowanych i nowo projektowanych 
budynkach mieszkalnych połaci dachowych 
od 30 do 60°, w układzie symetrycznym, do-
puszcza sić dachy wielospadowe; w parte-
rowej zabudowie garażowej, gospodarczej 
i usługowej dopuszcza sić dachy płaskie 
i jednospadowe, 

e) ustala sić nieprzekraczalną linić zabudowy 
od drogi publicznej 6m od linii rozgranicza-
jącej; 

4) dojazd do terenu dopuszcza sić z terenu ozna-
czonego na rysunku planu symbolem 1 MN3 
poprzez wydzielenia wewnćtrzne lub służeb-
ność przejazdu. 

Rozdział 9 

Ustalenia szczegółowe dla wydzielonych terenów 
w obrębie Kamieńczyk 

§ 14. 1. Dla terenów oznaczonych symbolami 
2 ME/MN1, 2 ME/MN2 ustala sić: 
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1) przeznaczenie podstawowe − zabudowa miesz-
kaniowo-rekreacyjna i mieszkaniowa jednoro-
dzinna wolno stojąca o podwyższonym stan-
dardzie ekologicznym; 

2) przeznaczenie uzupełniające: 
a) usługi handlu, 
b) gastronomia, 
c) usługi turystyki, 
d) obiekty sportowe, 
e) zieleń urządzona, 
f) obiekty małej architektury, 
g) obiekty towarzyszące w tym: 

− drogi wewnćtrzne prywatne, 
− miejsca parkingowe, 
− infrastruktura techniczna, 
− obiekty gospodarcze, 
− garaże; 

3) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego: 
a) ustala sić zakaz lokalizacji wszelkich obiek-

tów usługowo-rzemieślniczych i produkcyj-
nych, magazynowych oraz trwałego składo-
wania surowców i materiałów masowych, 

b) bryłą budynku należy nawiązać do istniejącej 
w sąsiedztwie zabudowy, o walorach i cha-
rakterze regionalnym, 

c) ustala sić obowiązek wydzielenia w obrćbie 
własności miejsc postojowych dla samo-
chodów użytkowników stałych i przebywają-
cych okresowo; 

4) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenu: 
a) wysokość modernizowanej lub nowo budo-

wanej zabudowy nie może przekroczyć 
3kondygnacji nadziemnych w tym poddasze 
użytkowe, lecz nie wićcej niż 8 m licząc od 
poziomu terenu (najniższego) do okapu da-
chu, 

b) dopuszcza sić przeznaczanie pod zabudowć 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia 
i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
40% powierzchni działek, pozostałą czćść na-
leży użytkować jako czynną biologicznie 
(trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.), 

c) ustala sić maksymalny wskaźnik intensyw-
ności zabudowy – 0,6, 

d) ustala sić jako obowiązujące stosowanie 
w modernizowanych i nowo projektowanych 
budynkach mieszkalnych połaci dachowych 
od 30 do 50°, w układzie symetrycznym, do-
puszcza sić dachy wielospadowe; w parte-
rowej zabudowie garażowej gospodarczej 
i usługowej dopuszcza sić dachy płaskie 
i jednospadowe, 

e) pokrycie dachów − dachówką ceramiczną, 
dopuszcza sić stosowanie materiałów natu-
ralnych odpowiednio zabezpieczonych do 
stanu niepalności, 

f) ustala sić nieprzekraczalne linie zabudowy 
od drogi wewnćtrznej oznaczonej symbolem 
2 KDW1 – 6 m od linii rozgraniczającej; 

5) dojazd do terenu dopuszcza sić z ustalonej li-
niami rozgraniczającymi drogi wewnćtrznej 
oznaczonej symbolem 2 KDW1. 

2. Dla terenu oznaczonego symbolem 2 KDW1 
ustala sić: 
1) przeznaczenie podstawowe − droga wewnćtrz-

na odpowiadająca parametrom dróg pożaro-
wych, utwardzona, przystosowana do przejazdu 
straży pożarnej i obsługi komunalnej; 

2) szerokość w liniach rozgraniczających − co 
najmniej 6 metrów; 

3) szerokość jezdni utwardzonej − co najmniej 
4 metry; 

4) minimalne promienie skrćtu – 11 m na łuku 
zewnćtrznym. 

Rozdział 10 

Ustalenia szczegółowe dla wydzielonych terenów 
w obrębie Smreczyna 

§ 15. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem 
3 R1 ustala sić: 
1) przeznaczenie podstawowe – tereny rolne; 
2) przeznaczenie uzupełniające − zabudowa za-

grodowa; 
3) dopuszcza sić: 

a) istniejące i nowo wydzielane drogi gospo-
darcze transportu rolnego o szerokości co 
najmniej 5 m, 

b) prowadzenie sieci i obiektów napowietrznej 
i podziemnej infrastruktury technicznej, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami szcze-
gólnymi, oraz prowadzenie utwardzonych 
dróg dojazdowych (gospodarczych); 

4) dla przeznaczenia uzupełniającego ustala sić 
nastćpujące parametry i wskaźniki kształtowa-
nia zabudowy i zagospodarowania terenu: 
a) wysokość modernizowanej lub nowo budo-

wanej zabudowy nie może przekroczyć 
3 kondygnacji nadziemnych w tym poddasze 
użytkowe, lecz nie wićcej niż 8 m licząc od 
poziomu terenu (najniższego) do okapu da-
chu, 

b) dopuszcza sić przeznaczanie pod zabudowć 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia 
i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
60% powierzchni działek, pozostałą czćść na-
leży użytkować jako czynną biologicznie 
(trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.), 

c) ustala sić maksymalny wskaźnik intensyw-
ności zabudowy – 0,8, 

d) ustala sić jako obowiązujące stosowanie 
w modernizowanych i nowo projektowanych 
budynkach mieszkalnych połaci dachowych 
od 30 do 60°, w układzie symetrycznym, do-
puszcza sić dachy wielospadowe; w parte-
rowej zabudowie garażowej, gospodarczej 
i usługowej dopuszcza sić dachy płaskie 
i jednospadowe, 

e) ustala sić nieprzekraczalną linić zabudowy 
od drogi publicznej 6 m od linii rozgranicza-
jącej; 

5) na terenie, w granicach zgodnie z rysunkiem 
planu obowiązują ustalenia dla strefy ochrony 
konserwatorskiej „K” ochrony krajobrazu kultu-
rowego, zawarte w § 9; 
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6) dojazd do terenu dopuszcza sić z ustalonej li-
niami rozgraniczającymi drogi lokalnej 21KD(L) 
leżącej poza granicami opracowania planu. 

DZIAŁ III 

Ustalenia końcowe 

§ 16. Wykonanie niniejszej uchwały powierza 
sić Burmistrzowi Miasta i Gminy Mićdzylesie. 

§ 17. Niniejsza uchwała wchodzi w życie po 
upływie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku 
Urzćdowym Województwa Dolnośląskiego. 
 
 
 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej: 
Jerzy Marcinek 
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Załącznik nr 1 do uchwały nr XLIX/282/ 
/2010 Rady Miejskiej w Międzylesiu  
z dnia 2 listopada 2010 r. 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr XLIX/282/ 
/2010 Rady Miejskiej w Międzylesiu  
z dnia 2 listopada 2010 r. 
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Załącznik nr 3 do uchwały nr XLIX/282/ 
/2010 Rady Miejskiej w Międzylesiu  
z dnia 2 listopada 2010 r. 
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Załącznik nr 4 do uchwały nr XLIX/282/ 
/2010 Rady Miejskiej w Międzylesiu  
z dnia 2 listopada 2010 r. 

 
 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu- 
 
W związku z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz. U. 80 poz. 717 ze zm.), stwierdza sić, że do projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy Mićdzylesie, terenów położonych w obrćbie Smreczyna, Gajnik, Kamień-
czyk nie zostały złożone uwagi. 
 
 

 
Załącznik nr 5 do uchwały nr XLIX/282/ 
/2010 Rady Miejskiej w Międzylesiu  
z dnia 2 listopada 2010 r. 

 
 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji w zakresie infrastruktury  
technicznej należącej do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania 

 
Rozstrzygnićcia dokonano na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 80, poz. 717 ze zm.). 
 
Realizacja infrastruktury technicznej bćdzie odbywać sić w oparciu o wszelkie możliwe źródła pozyska-
nia funduszy na ten cel, środków własnych gminy oraz partycypacji inwestorów indywidualnych. 
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UCHWAŁA NR XLVIII/453/10 
 RADY MIEJSKIEJ STRZELINA 

 z dnia 9 listopada 2010 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości 
NOWOLESIE 

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, ze zm.), oraz art. 20  
ust. 1 i art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze zm.), w związku z uchwa-
łą nr XXXIX/346/10 Rady Miejskiej Strzelina z dnia 
26 stycznia 2010 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego dla czćści miejscowości Nowo-
lesie po stwierdzeniu zgodności ustaleń niniejszej 
uchwały ze Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Strzelin 
zatwierdzonego uchwałą nr XIV/174/2000 z dnia  
2 lutego 2000 r. Rada Miejska Strzelina uchwala, 
co nastćpuje: 

Rozdział 1 

Zakres obowiązywania planu 

§ 1. 1. Uchwala sić miejscowy planu zagospo-
darowania przestrzennego dla czćści miejscowości 
Nowolesie zwany dalej planem, obejmujący ob-
szar w granicach przedstawionych na rysunku pla-
nu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej 
uchwały.  

2. Integralną czćścią planu jest: 
1) rysunek planu w skali 1:1000 stanowiący za-

łącznik nr 1 do niniejszej uchwały; 
2) rozstrzygnićcie o sposobie rozpatrzenia uwag 

wniesionych do projektu planu stanowi załącz-
nik nr 2 do niniejszej uchwały; 


