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UCHWAŁA NR XLIX/416/10 
 RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ 

 z dnia 25 sierpnia 2010 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Środa Śląska 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jed-
nolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze 
zmianami), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717  
ze zmianami) oraz w nawiązaniu do uchwały  
nr XXIX/256/09 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej 
z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie przystąpienia 
do zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, po stwierdzeniu zgodności ze 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego gminy Środa Śląska  
zmienionym uchwałą nr XLIX/409/10 Rady Miej-
skiej w Środzie Śląskiej z dnia 25 sierpnia 2010 
roku w sprawie zmiany „Studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Środa Śląska” Rada Miejska uchwala,  
co następuje:  

Rozdział 1 

Ustalenia ogólne  

§ 1. Zmiana miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego miasta Środa Śląska, 
zwana dalej planem, obejmuje obszar w rejonie ul. 
Legnickiej, w granicach określonych na załączniku 
graficznym nr 2 do uchwały nr XXIX/256/09 Rady 
Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 25 marca 2009 
roku w sprawie przystąpienia do zmiany miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego.  

§ 2. Integralną częścią uchwały są załączniki 
do niniejszej uchwały:  
1) rysunek planu w skali 1 : 1000 stanowiący za-

łącznik nr 1;  
2) rozstrzygnięcie w sprawie uwag wniesionych 

do projektu planu stanowiące załącznik nr 2;  
3) rozstrzygnięcie w sprawie sposobu realizacji 

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które należą do zadań własnych gminy oraz za-
sad ich finansowania stanowiące załącznik nr 3.  

§ 3. Na ustalenia planu składają się:  
1) ustalenia dla całego obszaru objętego planem 

określone w rozdziale 2 niniejszej uchwały;  
2) ustalenia szczegółowe dla terenów w liniach 

rozgraniczających określone w rozdziale 3 ni-
niejszej uchwały;  

3) przepisy końcowe określone w rozdziale 4 ni-
niejszej uchwały;  

4) oznaczenia graficzne rysunku planu, o których 
mowa w § 5 ust. 1.  

§ 4. Następujące określenia stosowane w 
uchwale oznaczają:  

1) plan – ustalenia zawarte w niniejszej uchwale 
wraz z załącznikami;  

2) przepisy szczególne – aktualne w momencie 
wykonywania niniejszej uchwały przepisy 
prawne;  

3) przeznaczenie podstawowe terenu – jest to 
część przeznaczenia terenu, która dominuje na 
danym terenie w sposób określony ustale-
niami planu;  

4) przeznaczenie uzupełniające terenu – rodzaj 
przeznaczenia terenu inny niż podstawowy, 
który uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie 
podstawowe;  

5) teren – obszar wyznaczony na rysunku planu 
liniami rozgraniczającymi i oznaczony symbo-
lem przeznaczenia;  

6) wymóg realizacji zabudowy o szczególnych 
cechach architektonicznych − wymóg realiza-
cji reprezentacyjnego obiektu lub zespołu 
obiektów o zróżnicowanej formie przestrzen-
nej, nawiązującej do tradycji miejscowej archi-
tektury (budynki murowane, wykończenia 
elewacji technikami klasycznymi z elementami 
współczesnych rozwiązań architektoniczno- 
-przestrzennych);  

7) nieprzekraczalna linia zabudowy – linia ogra-
niczająca obszar, na którym dopuszcza się 
wznoszenie budynków oraz budowli nadziem-
nych, nie będących: obiektami małej architek-
tury oraz obiektami, urządzeniami i sieciami 
infrastruktury technicznej;  

8) dopuszcza się możliwość przekroczenia linii, 
o której mowa w pkt 7, elementami budynku 
takimi jak: ganek, weranda, wykusz, balkon, 
schody zewnętrzne itp.;  

9) powierzchnia zabudowy – powierzchnia zajęta 
przez budynek w stanie wykończonym wyzna-
czona przez rzut poziomy krawędzi budynku na 
powierzchnię terenu, do której nie wlicza się:  
a) powierzchni obiektów budowlanych ani ich 

części nie wystających ponad powierzchnię 
terenu,  

b) powierzchni elementów drugorzędnych ta-
kich jak: schody zewnętrzne, rampy ze-
wnętrzne, daszki, markizy itp.,  

c) powierzchni zajmowanej przez wydzielone 
obiekty pomocnicze takie jak: szklarnie, al-
tany, szopy itp.;  

10) usługi towarzyszące – działalność służąca za-
spokojeniu podstawowych potrzeb mieszkań-
ców z zakresu: handlu detalicznego, gastro-
nomii, rzemiosła usługowego (szewc, fryzjer, 
krawiec itp.), kultury, edukacji, opieki zdro-
wotnej lub weterynaryjnej, turystyki a także 
działalność biur i agencji z zakresu obsługi 
ludności lub przedsiębiorstw;  

11) zieleń towarzysząca – zieleń towarzysząca 
obiektom budowlanym taka jak: zieleń ozdob-
na, rekreacyjna, izolacyjna, ogrody przydo-
mowe itp.;  

12) urządzenia sportowo-rekreacyjne – boiska lub 
inne niekubaturowe urządzenia służące wypo-
czynkowi i rekreacji;  
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13) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury tech-
nicznej – obiekty i urządzenia techniczne 
uzbrojenia, w tym ciągi drenażowe, przewody 
i urządzenia służące do przesyłania: płynów, 
pary, gazów i energii elektrycznej oraz urzą-
dzenia łączności publicznej i sygnalizacji, 
a także inne podziemne, lub nadziemne obiek-
ty i urządzenia niezbędne do korzystania 
z tych przewodów i urządzeń.  

§ 5. 1. Następujące oznaczenia graficzne 
przedstawione na rysunku planu są obowiązują-
cymi ustaleniami planu:  
1) granica opracowania;  
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przezna-

czeniu lub rożnych zasadach zagospodarowa-
nia;  

3) symbole określające przeznaczenie terenów;  
4) nieprzekraczalne linie zabudowy;  
5) drzewo do zachowania;  
6) granice stref ochrony konserwatorskiej:  

a) „B” ochrony konserwatorskiej,  
b) ochrony zabytków archeologicznych.  

2. Następujące oznaczenia graficzne przed-
stawione na rysunku planu mają charakter infor-
macyjny:  
1) stanowisko archeologiczne;  
2) oznaczenia graficzne w dziale − infrastruktura 

techniczna.  

Rozdział 2 

Ustalenia dla całego obszaru objętego planem  

§ 6. 1. Na obszarze objętym planem w zakresie 
ogólnych zasad ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego ustala się:  
1) ukształtowania wymagają formy zabudowy 

nawiązujące do lokalnej tradycji budowlanej;  
2) ochrony wymaga ekspozycja zespołu staro-

miejskiego z dróg publicznych.  
2. Szczegółowe nakazy, zakazy, dopuszczenia 

i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów słu-
żące ochronie i kształtowaniu ładu przestrzennego 
określają przepisy zawarte w rozdziale 3.  

§ 7. Na obszarze objętym planem w zakresie 
zasad ochrony środowiska i przyrody ustala się:  
1) działalność zakładów usługowych nie może 

powodować ponadnormatywnego obciążenia 
środowiska naturalnego poza granicami działki, 
do której inwestor posiada tytuł prawny;  

2) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych 
z terenów zurbanizowanych może być realizo-
wane po ich wstępnym podczyszczeniu do 
stopnia odpowiadającego wymogom odprowa-
dzenia ścieków do wód i ziemi;  

3) cały obszar objęty planem położony jest 
w obrębie GZWP nr 319 „Prochowice – Środa 
Śląska”, w którego strefie zasilania obowiązuje 
ochrona przed zanieczyszczeniem zgodnie 
z przepisami szczególnymi;  

4) na terenie zabudowy mieszkaniowej wieloro-
dzinnej oznaczonej symbolem 1 MW dopusz-
czalny poziom hałasu w środowisku nie może 
przekraczać wartości określonych w przepisach 
szczególnych.  

§ 8. 1. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współ-
czesnej ustala się strefy ochrony konserwatorskiej 
oznaczone na rysunku planu oraz przepisy wymie-
nione w ust. 2−4.  

2. W strefie „B” ochrony konserwatorskiej 
obowiązują następujące wymogi:  

1) wszelka działalność inwestycyjna musi 
uwzględniać istniejące już związki przestrzen-
ne i planistyczne;  

2) nowa zabudowa winna być zharmonizowana 
z historyczną kompozycją przestrzenno-
architektoniczną w zakresie: lokalizacji, skali, 
gabarytów, ukształtowania bryły, rozwiązania 
elewacji, użytych materiałów budowlanych 
i kolorystyki;  

3) należy preferować te inwestycje, które stano-
wią rozszerzenia lub uzupełnienie już istnieją-
cych form zainwestowania terenu, przy zało-
żeniu maksymalnego zachowania i utrwalenia 
istniejących już relacji oraz pod warunkiem, iż 
nie kolidują one z historycznym charakterem 
obiektu i obszaru;  

4) kolorystyka obiektów winna uwzględniać wa-
lory estetyczne otoczenia jak i rozwiązania ko-
lorystyczne występujące w zabudowie histo-
rycznej miejscowości;  

5) elewacje należy kształtować w nawiązaniu do 
rozwiązań stosowanych w występujących w 
miejscowości budynkach historycznych o za-
chowanych walorach architektonicznych w za-
kresie podziałów, detalu, użytych materiałów 
elewacyjnych − wymagane elewacje tynko-
wane lub ceglane;  

6) zakaz stosowania tworzyw sztucznych (np. si-
ding) jako materiałów okładzinowych;  

7) zakaz budowy ogrodzeń betonowych z ele-
mentów prefabrykowanych − forma, materiał 
i wysokość ogrodzenia muszą nawiązywać do 
lokalnych historycznych ogrodzeń;  

8) zakaz lokalizacji dominant architektonicznych, 
urządzeń technicznych o gabarytach kolidują-
cych z krajobrazem kulturowym obszaru;  

9) umieszczanie reklam lub innych tablic nie 
związanych bezpośrednio z danym obiektem 
i stanowiących na obiekcie lub obszarze ele-
ment obcy, jest zabronione − dopuszczalne 
jest umiejscawianie tablic informacyjnych in-
stytucji lub szyldów sklepów i zakładów w 
miejscach na to wyznaczonych, we właściwej, 
nie agresywnej formie;  

10) zakaz prowadzenia napowietrznych linii tele-
technicznych i energetycznych – istniejące linie 
napowietrzne należy sukcesywnie kablować;  

11) wymóg uzgadniania z właściwym wojewódz-
kim konserwatorem zabytków wszelkich dzia-
łań inwestycyjnych (w tym zmiany zagospo-
darowania terenu), remontów, przebudów 
i modernizacji oraz zmiany funkcji obiektów 
budowlanych, jak i wznoszenia nowych bu-
dynków.  
3. W strefie ochrony zabytków archeologicz-

nych obowiązują następujące wymogi:  
1) wymóg uzgadniania z właściwym wojewódzkim 

konserwatorem zabytków wszelkich zamierzeń 
inwestycyjnych w zakresie prac ziemnych,  
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co do konieczności ich prowadzenia pod nadzo-
rem archeologicznym uprawnionego archeolo-
ga i za pozwoleniem właściwego wojewódzkie-
go konserwatora zabytków;  

2) pozwolenie, o którym mowa w pkt 1, należy 
uzyskać przed uzyskaniem pozwolenia na bu-
dowę a dla robót nie wymagających pozwole-
nia na budowę przed realizacją inwestycji,  
tj. przed uzyskaniem zaświadczenia potwierdza-
jącego akceptację przyjęcia zgłoszenia wyko-
nywania robót budowlanych.  

4. Na obszarze objętym planem określa się 
chronione stanowisko archeologiczne 16/24/78-24 
AZP (ślad osadnictwa pradziejowego, ślad osad-
nictwa wczesnośredniowiecznego starszej i młod-
szej fazy, osada późnośredniowieczna i osada no-
wożytna), w obrębie którego oraz w jego bezpo-
średnim sąsiedztwie obowiązują następujące wy-
mogi konserwatorskie:  
1) wszelkie zamierzenia związane z pracami ziem-

nymi wymagają przeprowadzenia, przez 
uprawnionego archeologa, wyprzedzających 
inwestycję ratowniczych badań archeologicz-
nych;  

2) wymóg uzyskania pozwolenia właściwego wo-
jewódzkiego konserwatora zabytków na prze-
prowadzenie ziemnych robót budowlanych na 
terenie zabytkowym w trybie prac konserwator-
skich;  

3) pozwolenie, o którym mowa w pkt 2, należy 
uzyskać przed uzyskaniem pozwolenia na bu-
dowę, a dla robót nie wymagających pozwole-
nia na budowę przed realizacją inwestycji,  
tj. przed uzyskaniem zaświadczenia potwierdza-
jącego akceptację przyjęcia zgłoszenia wyko-
nywania robót budowlanych.  

§ 9. Na obszarze objętym planem w zakresie 
wymagań wynikających z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych ustala się − wzdłuż drogi 
publicznej zakaz budowy ogrodzenia z prefabry-
kowanych elementów betonowych.  

§ 10. Na obszarze objętym planem w zakresie 
szczególnych warunków zagospodarowania tere-
nów i ograniczeń w ich użytkowaniu wyznacza się 
strefę oddziaływania dla istniejącej napowietrznej 
linii elektroenergetycznej SN, o szerokości po 5 m 
od osi linii, w obrębie której obowiązują do czasu 
przełożenia lub skablowania linii następujące wy-
mogi:  
1) zakaz lokalizacji obiektów przeznaczonych na 

stały pobyt ludzi;  
2) przy zbliżeniach innych obiektów, niezwiąza-

nych ze stałym pobytem ludzi, do linii należy 
zachować warunki określone w przepisach 
szczególnych.  

§ 11. 1. Na obszarze objętym planem w zakre-
sie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy sys-
temów komunikacji i infrastruktury technicznej 
ustala się następujące ogólne zasady uzbrojenia 
terenów w infrastrukturę techniczną:  
1) uzbrojenie terenów budowlanych wyprzedzać 

winno realizacje zabudowy i być skoordynowa-
ne z budową kompleksową sieci uzbrojenia te-
renu;  

2) linie rozgraniczające drogę, są równocześnie 
liniami rozgraniczającymi sieci uzbrojenia tech-
nicznego;  

3) projektowane sieci nowe, jak i sieci istniejące 
przy ich modernizacji należy prowadzić w obrę-
bie linii rozgraniczających drogi;  

4) dopuszcza się odstępstwa od zasady, o której 
mowa w pkt 3, przy zapewnieniu niezmienio-
nych warunków zabudowy i zagospodarowania 
terenów;  

5) dopuszcza się realizacje urządzeń technicznych 
uzbrojenia jako towarzyszących inwestycjom na 
terenach własnych inwestorów.  

2. W zakresie budowy, przebudowy lub roz-
budowy sieci uzbrojenia ustala się:  
1) w zakresie zaopatrzenia w wodę − dostawę wo-

dy z miejskiej sieci wodociągowej;  
2) w zakresie odprowadzania i unieszkodliwiania 

ścieków bytowych i komunalnych − odprowa-
dzenie ścieków bytowych i komunalnych do 
istniejącego komunalnego systemu kanalizacji 
sanitarnej;  

3) w zakresie odprowadzania wód opadowych 
i roztopowych:  

a) objęcie systemami odprowadzającymi wody 
opadowe i roztopowe wszystkich terenów za-
budowanych i utwardzonych,  

b) usunięcie z wód opadowych i roztopowych 
substancji ropopochodnych i zawiesin, jeśli 
przekroczą one wartości określone w przepisach 
szczególnych, przed ich wprowadzeniem do ka-
nalizacji lub do odbiornika na terenie własnym 
inwestora,  

c) utwardzenie i skanalizowanie terenów, na któ-
rych może dojść do zanieczyszczenia substan-
cjami, o których mowa w lit. b;  

4) w zakresie zaopatrzenia w gaz − dostawę gazu 
z istniejącej sieci gazowej;  

5) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną – 
dostawę energii elektrycznej z istniejącej sieci 
niskiego napięcia;  

6) w zakresie zaopatrzenia w ciepło:  
a) utrzymanie istniejącego systemu zaopatrze-

nia miasta w energię cieplną,  
b) stosowanie urządzeń grzewczych o wysokiej 

sprawności i niskim stopniu emisji zanie-
czyszczeń;  

7) w zakresie telekomunikacji − lokalizowanie sieci 
telekomunikacyjnych we wspólnych kanałach 
zbiorczych w porozumieniu ze wszystkimi ope-
ratorami sieci;  

8) w zakresie gromadzenia i usuwania odpadów 
obowiązują zasady określone w odrębnych 
przepisach szczególnych i gminnych.  

§ 12. Na obszarze objętym planem nie określa 
się granic i sposobów zagospodarowania terenów 
lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych 
na podstawie odrębnych przepisów, w tym tere-
nów górniczych, a także narażonych na niebezpie-
czeństwo powodzi oraz zagrożeń osuwania mas 
ziemnych, ponieważ ww. tereny lub obiekty nie 
występują na obszarach objętych planem.  

§ 13. Na obszarze objętym planem nie określa 
się sposobu i terminu tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i użytkowania terenów.  
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Rozdział 3 

Ustalenia szczegółowe dla terenów w liniach 
rozgraniczających  

§ 14. 1. Dla terenu wyznaczonego na rysunku 
planu liniami rozgraniczającymi i oznaczonego 
symbolem 1 MW ustala się:  
1) przeznaczenie podstawowe − zabudowa miesz-

kaniowa wielorodzinna;  
2) przeznaczenie uzupełniające:  

a) drogi wewnętrzne i miejsca postojowe,  
b) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury 

technicznej,  
c) zieleń towarzysząca;  

3) dopuszcza się:  
a) w budynkach mieszkalnych usługi towarzy-

szące,  
b) zabudowę usługową na powierzchni nie 

większej niż 10% powierzchni działki,  
c) urządzenia sportowo-rekreacyjne.  

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują następujące ustalenia:  
1) w zakresie parametrów i wskaźników kształto-

wania zabudowy oraz zagospodarowania tere-
nu:  
a) powierzchnia zabudowy w stosunku do po-

wierzchni działki nie może przekroczyć 50%,  
b) co najmniej 25% powierzchni działki należy 

urządzić jako powierzchnię terenu biologicz-
nie czynnego,  

c) liczba kondygnacji nadziemnych budynków 
nie może przekraczać czterech, w tym użyt-
kowe poddasze,  

d) wysokość budynków nie może przekraczać 
12 m,  

e) dachy symetryczne, dwuspadowe o nachy-
leniu połaci 38°−45°, kryte dachówką cera-
miczną w kolorze ceglastym, z zastrzeżeniem 
lit. h,  

f) dopuszcza się dachy wielospadowe przy sto-
sowaniu jako wiodącego układu dwuspado-
wego,  

g) dopuszcza się wzbogacenie formy dachu 
dwuspadowego poprzez wprowadzenie 
świetlików, lukarn itp.,  

h) dopuszcza się dachy płaskie o innym pokry-
ciu dla budynków tworzących zespoły zabu-
dowy co najmniej 5 budynków realizowa-
nych według jednolitej koncepcji architekto-
nicznej,  

i) należy zapewnić stanowiska postojowe na 
działce zgodnie ze wskaźnikami: 1 stanowi-
sko na jedno mieszkanie oraz 1 stanowisko 
na 40 m2 p. u. usług;  

2) w zakresie szczegółowych zasad i warunków 
scalania i podziału nieruchomości ustala się:  
a) dopuszcza się scalanie i podział nierucho-

mości,  
b) kąt położenia granic działek w stosunku do 

pasa drogowego powinien zawierać się 
w przedziale od 80° do 90°,  

c) w przypadku podziału, o którym mowa  
w lit. b, należy wyznaczyć ciągi pieszo-jezdne 
o szerokości nie mniejszej niż 5m;  

3) w zakresie szczególnych warunków zagospoda-
rowania terenów i ograniczeń w ich użytkowa-
niu:  
a) wymóg realizacji zabudowy o szczególnych 

cechach architektonicznych,  
b) wymóg zachowania, oznaczonego na rysun-

ku planu, istniejącego drzewa;  
4) w zakresie linii zabudowy − nieprzekraczalna 

linia zabudowy w odległości 10 m od linii roz-
graniczającej ulicy Legnickiej.  

Rozdział 4 

Przepisy końcowe  

§ 15. Ustala się stawkę procentową, o której 
mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 
roku o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, w wysokości 30% dla terenu oznaczo-
nego symbolem MW.  

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Środy Śląskiej.  

§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie  
30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego.  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej: 

Zbigniew Sozański 

  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 19 – 1674 – Poz. 238 

 

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLIX/ 
/416/10 Rady Miejskiej w Środzie 
Śląskiej z dnia 25 sierpnia 2010 r. 

 

 
 

  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 19 – 1675 – Poz. 238,239 

 

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLIX/ 
/416/10 Rady Miejskiej w Środzie 
Śląskiej z dnia 25 sierpnia 2010 r. 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE W SPRAWIE UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO 

PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ŚRODA ŚLĄSKA  
 

Ze względu na brak uwag, wniesionych do projektu planu podczas wyłożenia do publicznego wglą-
du, Rada Miejska w Środzie Śląskiej nie dokonuje rozstrzygnięć wynikających z art. 20 ust. 1 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku Nr 80, 
poz. 717, ze zm.).  

 
 
 

Załącznik nr 3 do uchwały nr XLIX/ 
/416/10 Rady Miejskiej w Środzie 
Śląskiej z dnia 25 sierpnia 2010 r. 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE W SPRAWIE SPOSOBU REALIZACJI INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY, ORAZ ZASAD ICH FINANSOWANIA  

 
W związku z uchwaleniem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Śro-
da Śląska nie wystąpią inwestycje stanowiące zadania własne gminy.  
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UCHWAŁA NR LI/433/10 
 RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ 

 z dnia 27 października 2010 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego 
w obrębach wsi Michałów i Bukówek 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jed-
nolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze 
zmianami), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze 
zmianami) oraz w nawiązaniu do uchwały Rady 
Miejskiej w Środzie Śląskiej nr XXX/265/09 z dnia 
20 kwietnia 2009 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego, po stwierdzeniu zgodności ze 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego gminy Środa Śląska zmie-
nionym uchwałą nr XLIX/409/10 Rady Miejskiej 
w Środzie Śląskiej z dnia 25 sierpnia 2010 r. 
w sprawie uchwalenia zmiany „Studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Środa Śląska” Rada Miejska uchwala, 
co następuje: 

Rozdział 1 

Ustalenia ogólne  

§ 1. Miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego, zwany dalej planem, obejmuje obszar 
położony w obrębach geodezyjnych Michałów 
i Bukówek w granicach określonych na załączniku 

graficznym do uchwały nr XXX/265/09 Rady Miej-
skiej w Środzie Śląskiej z dnia 20 kwietnia 2009 
roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego.  

§ 2. Integralną częścią uchwały są załączniki 
do niniejszej uchwały:  
1) rysunek planu w skali 1 : 2 000 stanowiący za-

łącznik nr 1;  
2) rozstrzygnięcie w sprawie uwag wniesionych 

do projektu planu stanowiące załącznik nr 2;  
3) rozstrzygnięcie w sprawie sposobu realizacji 

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które należą do zadań własnych gminy, oraz za-
sad ich finansowania stanowiące załącznik nr 3.  

§ 3. Na ustalenia planu składają się:  
1) ustalenia dla całego obszaru objętego planem 

określone w rozdziale 2 niniejszej uchwały;  
2) ustalenia szczegółowe dla terenów w liniach 

rozgraniczających określone w rozdziale 3 ni-
niejszej uchwały;  

3) przepisy końcowe określone w rozdziale 4 ni-
niejszej uchwały;  

4) oznaczenia graficzne rysunku planu, o których 
mowa w § 5 ust. 1.  


