
Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnoślņskiego Nr 26 – 2378 – Poz. 367,368 

 

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXII/ 
/198/09 Rady Gminy Legnickie Pole 
z dnia 10 grudnia 2009 r. 

 
 

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU PLANU 
 

NIE WNIESIONO UWAG 
 
 
 

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXII/ 
/198/09 Rady Gminy Legnickie Pole 
z dnia 10 grudnia 2009 r. 

 
 

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU  
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY,  

ORAZ O ZASADACH ICH FINANSOWANIA 
 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, Rada Gminy Legnickie Pole stwierdza: 
 
1. Uchwalenie zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego terenu w gminie Legnic-

kie Pole (działka nr 305/3 – częśń – w obrębie wsi Mikołajowice) spowoduje potrzeby realizacji inwe-
stycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należņ do zadań własnych gminy, a ich koszt ocenia 
się na 30.000 zł. 

 
2. Koszt realizacji inwestycji wymienionych w ust. 1 zostanie pokryty z opłat, o których jest mowa 

 w § 15 uchwały. 
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UCHWAŁA NR XXXII/199/09 
 RADY GMINY LEGNICKIE POLE 

 z dnia 10 grudnia 2009 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu  
działek nr 216/3, 237/3 i 239 w obrębie wsi Legnickie Pole w gminie Legnickie Pole  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorzņdzie 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 214, 
poz. 1806, Nr 153, poz. 1271; z 2003 r. Nr 80,  
poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102,  
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759), 
art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 
U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. Nr 6, poz. 41  
i Nr 141, poz. 1492), oraz uchwały Rady Gminy 
Legnickie Pole nr XXIX/150/06 z dnia 25 kwietnia 
2006 r. o przystņpieniu do sporzņdzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego obszarów w gminie Legnickie Pole, 
zmienionej uchwałami: nr III/12/06 z dnia 28 grud-
nia 2006 r. i nr XIII/65/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. 
uchwala się, co następuje: 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu działek  

nr 216/3, 237/3 i 239 położonego w obrębie wsi 
Legnickie Pole, po stwierdzeniu jej zgodności  
z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy, uchwa-
lonego uchwałņ nr IV/14/98 Rady Gminy Legnickie 
Pole z dnia 30 grudnia 1998 r., zmienionego 
uchwałami tejże Rady: nr XVI/82/2004 z dnia 1 
9 lipca 2004 r., nr XIII/64/07 z dnia 28 grudnia 2007 r. 
oraz nr XXIII/140/09 z dnia 30 stycznia 2009 r.  

2. Granicę obszaru objętego zmianņ planu 
oznaczono na rysunkach planu. 

3. Integralnymi częściami planu sņ następujņ-
ce załņczniki:  
1) załņcznik nr 1/1 – rysunek planu w skali 1 : 1000, 
2) załņcznik nr 1/2 – rysunek planu w skali 1 : 2000,  
3) załņcznik nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie roz-

patrzenia uwag wniesionych do projektu planu, 
4) załņcznik nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie reali-

zacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które należņ do za-
dań własnych gminy oraz o zasadach ich finan-
sowania.    
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§ 2. Ilekroń w uchwale i na rysunku planu jest 
mowa o: 

1) planie – należy przez to rozumień zmianę 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego terenu działek nr 216/3, 237/3 i 239 
we wsi Legnickie Pole, 

2) rysunku planu – należy przez to rozumień za-
łņczniki graficzne do niniejszej uchwały: nr 1/1 
w skali 1 : 1000 i nr 1/2 w skali 1 : 2000, 

3) obowiązujących przepisach – należy przez to 
rozumień przepisy obowiņzujņce w dniu wej-
ścia w życie niniejszej uchwały oraz przepisy 
zmienione po uchwaleniu planu, ale nie-
sprzeczne z ustaleniami planu, 

4) terenie – należy przez to rozumień obszar 
ograniczony liniami rozgraniczajņcymi, ozna-
czony symbolem przeznaczenia, 

5) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to 
rozumień takie przeznaczenie, które przeważa 
na danym terenie, 

6) przeznaczeniu uzupełniającym – należy przez 
to rozumień przeznaczenia inne niż podsta-
wowe, które uzupełniajņ lub wzbogacajņ prze-
znaczenie podstawowe, 

7) wskaźniku zabudowy działki – rozumie się 
przez to stosunek sumy powierzchni ogólnej 
rzutów przyziemi obiektów stałych zlokalizo-
wanych na działce (terenie) do powierzchni 
działki (terenu), 

8) wskaźniku intensywności zabudowy działki – 
rozumie się przez to stosunek sumy po-
wierzchni ogólnej zabudowy wszystkich kon-
dygnacji nadziemnych, łņcznie z po-wierzchniņ 
ogólnņ poddaszy, liczonņ według obowiņzujņ-
cych przepisów, obiektów kubaturowych zlo-
kalizowanych na działce (terenie) do po-
wierzchni działki (terenu), 

9) powierzchni terenu biologicznie czynnej – 
zgodnie z definicjņ zawartņ w rozporzņdzeniu 
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim po-
winny odpowiadań budynki i ich usytuowanie 
(Dz. U. Nr 75, poz. 690, z póŝn. zm.), 

10) nieprzekraczalnej linii zabudowy – rozumie się 
przez to linię (granicę), której nie może prze-
kroczyń zabudowa kubaturowa.  

§ 3. 1. Następujņce oznaczenia graficzne na 
rysunku planu sņ obowiņzujņcymi ustaleniami 
planu: 
1) granice opracowania planu, 
2) linie rozgraniczajņce tereny o różnym przezna-

czeniu i różnych zasadach zagospodarowania, 
3) oznaczenia cyfrowo-literowe terenów odnoszņ-

ce się do ich przeznaczenia oraz warunków za-
gospodarowania, 

4) nieprzekraczalne linie zabudowy. 
2. Pozostałe oznaczenia graficzne na rysunku 

planu stanowiņ informacje niebędņce ustaleniami 
planu. 

Rozdział 2 

Ustalenia szczegółowe 

§ 4. 1. Ustala się przeznaczenie terenu ozna-
czonego symbolem MN: 
1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa miesz-

kaniowa jednorodzinna; 

2) przeznaczenie uzupełniajņce – usługi nieuciņż-
liwe, urzņdzenia infrastruktury technicznej, zie-
leń przydomowa. 

2. Ustala się przeznaczenie terenu oznaczone-
go symbolem Dww: 
przeznaczenie podstawowe – droga wewnętrzna. 

§ 5. Ustala się następujņce zasady ochrony  
i kształtowania ładu przestrzennego: 
1) projektowane budynki, w obrębie każdego  

z wyodrębnionych terenów (1 MN, 2 MN  
i 3 MN), winny charakteryzowań się jednako-
wymi lub zbliżonymi do siebie parametrami 
kształtowania zabudowy w zakresie sposobu 
usytuowania na działce oraz formy i pokrycia 
dachów; 

2) elementy małej architektury, ogrodzeń itp., wy-
stępujņce w obrębie poszczególnych działek 
budowlanych, winny cechowań się jednolitym 
charakterem. 

§ 6. Ustala się następujņce zasady ochrony 
środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 
1) wszelkie inwestycje realizowane w obrębie te-

renu objętego planem winny spełniań wyma-
gania z zakresu ochrony środowiska, określone 
stosownymi przepisami odrębnymi; 

2) dachy budynków winny posiadań formę trady-
cyjnņ (spadziste, symetryczne), kņt nachylenia 
połaci dachowych od 30 do 45 stopni. 

§ 7. Ustala się następujņce zasady ochrony 
dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr 
kultury współczesnej: 
1) w przypadku odkrycia, podczas robót ziemnych 

przedmiotu, co do którego istnieje przypuszcze-
nie, iż jest on zabytkiem, inwestor jest zobowiņ-
zany zabezpieczyń przedmiot wraz z miejscem 
znalezienia  
i niezwłocznie zawiadomiń o tym Wojewódzkie-
go Konserwatora Zabytków, a jeśli nie jest to 
możliwe – Wójta Gminy; 

2) zasad ochrony dóbr kultury współczesnej nie 
ustala się ze względu na ich brak w obszarze 
planu. 

§ 8. Wymagań wynikajņcych z potrzeb kształ-
towania przestrzeni publicznych nie ustala się ze 
względu na ich brak w obszarze planu. 

§ 9. Ustala się następujņce parametry i wskaŝ-
niki kształtowania zabudowy oraz zagospodaro-
wania terenu: 
1) nieprzekraczalne linie zabudowy – według usta-

leń na rysunkach planu; 
2) maksymalna wysokośń budynków – dwie kon-

dygnacje, w tym poddasze użytkowe; 
3) maksymalny wskaŝnik zabudowy – 0,3; 
4) maksymalny wskaŝnik intensywności zabudowy 

– 0,4;  
5) minimalny wskaŝnik powierzchni biologicznie 

czynnej – 0,4. 

§ 10. Wymagań dotyczņcych terenów lub 
obiektów podlegajņcych ochronie, ustalonych na 
podstawie odrębnych przepisów, nie ustala się, ze 
względu na ich brak w obszarze planu. 
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§ 11. Ustala się następujņce szczegółowe za-
sady i warunki scalania i podziału nieruchomości: 
1) minimalna powierzchnię działki – 700 mkw, 
2) minimalna szerokośń frontu działki – 18 m. 

§ 12. Szczególnych warunków zagospodaro-
wania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu 
nie ustala się. 

§ 13. Ustala się następujņce zasady budowy, 
rozbudowy i modernizacji systemów komunikacji  
i infrastruktury technicznej: 

1) wjazd na teren 1 MN od strony dróg gmin-
nych – nr dz. 400/2 i 404/2, na teren 2MN – 
drogi gminnej nr dz. 417/2, na teren 3 MN – 
drogi wewnętrznej 4 Dww;  

2) minimalnņ szerokośń jezdni drogi wewnętrz-
nej – 4,5 m; 

3) dostawę wody do celów bytowych i przeciw-
pożarowych z komunalnej sieci wodociņgo-
wej; 

4) zrzut ścieków komunalnych do komunalnej 
sieci ściekowej; 

5) odprowadzenie wód opadowych do sieci 
deszczowej; 

6) zasilanie projektowanego zainwestowania  
w energię elektrycznņ z projektowanych sieci  
i stacji, na warunkach określonych przez za-
rzņdcę sieci; 

7) możliwośń rozbudowy sieci elektroenerge-
tycznej w formie linii kablowych i budowy sta-
cji transformatorowych napowietrznych lub 
wnętrzowych, dopuszcza się budowę linii na-
powietrzno-kablowych i napowietrznych; 

8) obowiņzek zachowania normatywnych odle-
głości zabudowy od istniejņcych i projektowa-
nych sieci elektroenergetycznych, usuwanie 
ewentualnych kolizji po uzgodnieniu z zarzņd-
cņ sieci, na koszt właściciela terenu (inwesto-
ra); 

9) linie zabudowy nie dotyczņ budynków stacji 
transformatorowych, dopuszcza się ich usytu-
owanie w odległości do 1,5 m od granic dział-
ki; 

10) ogrzewanie budynków w oparciu o indywidu-
alne instalacje grzewcze zasilane gazem, 
energiņ elektrycznņ, olejem opałowym lub pa-
liwem stałym, przy spełnieniu wymogów 
ochrony środowiska; 

11) gromadzenie odpadów komunalnych  
w szczelnych pojemnikach, a następnie 
unieszkodliwianie na terenie składowiska od-
padów; 

12) obsługę telefonicznņ z sieci przedsiębiorstw 
telekomunikacyjnych. 

§ 14. Sposobu i terminu tymczasowego zago-
spodarowania, urzņdzania i użytkowania terenów 
nie ustala się. 

Rozdział 3 

Przepisy końcowe 

§ 15. Ustala się stawkę procentowņ, służņcņ 
naliczaniu jednorazowej opłaty, o której mowa  
w art. 36 ust. 4, pobieranej przy zbyciu nierucho-
mości, zwiņzanej ze wzrostem jej wartości w wyni-
ku uchwalenia planu, w wysokości 30%, z dniem 
wejścia w życie niniejszej uchwały. 

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wój-
towi Gminy Legnickie Pole. 

§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie  
30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Dolnoślņskiego. 
 
 
 

Przewodniczņcy Rady: 
Dariusz Mendryk 
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Załącznik nr 1/1 do uchwały nr XXXII/ 
/199/09 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 
10 grudnia 2009 r. 
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Załącznik nr 1/2 do uchwały nr XXXII/ 
/199/09 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 
10 grudnia 2009 r. 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXII/ 
/199/09 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 
10 grudnia 2009 r. 

 
 

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU PLANU 
 

NIE WNIESIONO UWAG 
 
 

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXII/ 
/199/09 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 
10 grudnia 2009 r. 

 
 

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU  
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY  

ORAZ O ZASADACH ICH FINANSOWANIA 
 
 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym Rada Gminy Legnickie Pole stwierdza: 
 
1. Uchwalenie zmiany planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego terenu w gminie Legnic-

kie Pole (działki nr 216/3, 237/3 i 239 w obrębie wsi Legnickie Pole) spowoduje potrzeby realizacji in-
westycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należņ do zadań własnych gminy, a ich koszt oce-
nia się na 93.000 zł. 

 
2. Koszt realizacji inwestycji wymienionych w ust. 1 zostanie pokryty z opłat, o których jest mowa  

w § 15 uchwały. 
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UCHWAŁA NR IX/54/2009 
 RADY GMINY STOSZOWICE 

 z dnia 30 grudnia 2009 r. 

o zmianie uchwały nr VIII/50/2009 Rady Gminy Stoszowice z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie  
określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorzņdzie gminny o podat-
kach i opłatach lokalnych (t.j: Dz. U. z 2006 r.  
Nr 121, poz. 844, ze zmianami) Rada Gminy Sto-
szowice uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr VIII/50/2009 Rady Gminy 
Stoszowice z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie 
określenia wysokości stawek podatku od nieru-
chomości wprowadza sie następujņce zmiany:  
§ 1. ust 1 lit. b otrzymuje brzmienie:  
„§ l. ust. 1 lit. b pozostałych, w tym zajętych na 
prowadzenie odpłatnej statutowej działalności 

pożytku publicznego przez organizacje pożytku 
publicznego − 0,34 zł. od 1 m2 powierzchni.”  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Stoszowice.  

§ 3. Uchwala wchodzi w życie po upływie  
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnoślņskiego.  

 
 

Przewodniczņcy Rady Gminy: 
Janusz Cendrowicz 
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