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UCHWAŁA NR XXXVIII/358/09 
 RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH 

 z dnia 27 listopada 2009 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
wsi Kilianów-Szymanów, gmina Kąty Wrocławskie, dla obszaru w rejonie drogi powiatowej 

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 153, 
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, 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,  
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), i art. 20 ust. 1 ustawy  
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu 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 2007 r. Nr 127, 
poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201,  
poz. 1237, Nr 220, poz. 1413) oraz w zwiņzku  
z uchwałņ nr XV/136/07 Rady Miejskiej w Kņtach 
Wrocławskich z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie 
przystņpienia do sporzņdzenia zmiany miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego wsi 
Kilianów-Szymanów, gmina Kņty Wrocławskie, dla 
obszaru w rejonie drogi powiatowej we wsi Kilia-
nów oraz po stwierdzeniu zgodności ze Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Kņty Wrocławskie uchwalo-
nym przez Radę Miejskņ w Kņtach Wrocławskich 
uchwałņ nr LVI/403/06 z dnia 12 paŝdziernika 2006 r. 
uchwala się, co następuje: 

Rozdział 1 

Ustalenia ogólne 

§ 1. Uchwala się miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego terenu położonego we wsi 
Kilianów dla obszaru w rejonie drogi powiatowej.  

§ 2. 1. Integralnņ częściņ uchwały jest rysunek 
planu w skali 1 : 1000 stanowiņcy załņcznik nr 1 
do niniejszej uchwały.  

2. Załņcznikami do niniejszej uchwały sņ:  
1)  rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 

wniesionych do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego − załņcznik 
nr 2,  

2)  rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych 
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które należņ do zadań własnych 
gminy oraz o zasadach ich finansowania zgod-
nie z przepisami o finansach publicznych − za-
łņcznik nr 3.  

§ 3. 1. Następujņce oznaczenia graficzne 
przedstawione na rysunku planu sņ obowiņzujņ-
cymi ustaleniami planu:  
1)  granica opracowania,  

2)  linie rozgraniczajņce tereny o różnym przezna-
czeniu lub zasadach zagospodarowania,  

3)  symbol określajņcy przeznaczenie terenów,  
4)  nieprzekraczalna linia zabudowy.  

2. Pozostałe oznaczenia graficzne na rysunku 
planu majņ charakter informacyjny i nie sņ ozna-
czeniami obowiņzujņcymi.  

§ 4. 1. Następujņce określenia stosowane  
w uchwale oznaczajņ:  
1)  nieprzekraczalna linia zabudowy – jest to linia 

ograniczajņca obszar, na którym dopuszcza się 
wznoszenie budynków oraz określonych w usta-
leniach planu rodzaju budowli naziemnych, 
niebędņcymi liniami przesyłowymi, sieciami 
uzbrojenia terenu oraz zwiņzanymi z nimi urzņ-
dzeniami; następujņce części budynków nie 
mogņ pomniejszań odległości liczonej od linii 
rozgraniczajņcej do nieprzekraczalnej linii zabu-
dowy:  
a)  schody zewnętrzne, wejścia do budynków, 

pochylnie i rampy o więcej niż 1,30 m,  
b)  okapy i gzymsy o więcej niż 0,8 m,  
c)  balkony, galerie, tarasy i wykusze o więcej 

niż 1,0 m.  
2)  przeznaczenie podstawowe – jest to częśń prze-

znaczenia terenu, która dominuje w danym te-
renie lub obszarze w sposób określony ustale-
niami planu,  

3)  przeznaczenie dopuszczalne – rodzaj przezna-
czenia terenu inny niż podstawowy, który uzu-
pełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawo-
we w sposób określony w ustaleniach planu  
i którego powierzchnia użytkowa, zabudowy lub 
części terenu zajmuje w granicach terenu i po-
szczególnych nieruchomości mniej niż odpo-
wiednia powierzchnia zajmowana przez prze-
znaczenie podstawowe,  

4)  teren – obszar wyznaczony w rysunku planu 
liniami rozgraniczajņcymi, oznaczony symbo-
lem.  

2. Pojęcia niezdefiniowane należy rozumień 
zgodnie z obowiņzujņcymi przepisami szczegól-
nymi.  

§ 5. Ilekroń w dalszych przepisach niniejszej 
uchwały jest mowa o przeznaczeniu terenu okre-
ślonym jako:  
1)  handel detaliczny − należy przez to rozumień 

tereny przeznaczone pod lokalizację obiektów 
zwiņzanych ze sprzedażņ detalicznņ towarów  
z wyłņczeniem sprzedaży detalicznej paliw do 
pojazdów mechanicznych, a także naprawņ ar-
tykułów przeznaczenia osobistego i użytku do-
mowego oraz usługi drobne, np. pojedyncze 
gabinety lekarskie i kosmetyczne, fryzjerstwo, 
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poprawa kondycji fizycznej, pralnie, szewc, wy-
pożyczalnie kaset video, itp.;  

2)  obsługa firm i klienta − należy przez to rozumień 
tereny przeznaczone do lokalizacji biur zwiņza-
nych z obsługņ nieruchomości, wynajęciem 
specjalistów, działalnościņ zwiņzanņ z prowa-
dzeniem interesów: działalnościņ prawniczņ, ra-
chunkowościņ, księgowościņ, doradztwem, ba-
daniem rynku i opinii publicznej, pośrednic-
twem, dostarczaniem informacji, sporzņdza-
niem opracowań, reklamņ, zwiņzanymi z ubez-
pieczeniami i funduszami emerytalno-
rentowymi; działalnościņ firm pocztowych i te-
lekomunikacyjnych; działalnośń biur i agencji 
turystycznych, biur podróży, a także usługi 
przewodnickie, informacja turystyczna oraz 
drobne usługi rzeczowe, np. fotografowanie, 
poligrafia, plakatowanie, urzņdzanie wystaw, 
pakowanie, itp.,  

3)  zdrowie i opieka społeczna − należy przez to 
rozumień działalnośń przychodni, poradni, am-
bulatoriów, ośrodków zdrowia, gabinetów le-
karskich, zakładów rehabilitacji leczniczej, szkół 
rodzenia, itp.  

Rozdział 2 

Ustalenia dla całego terenu 

§ 6. Ze względu na brak występowania na ob-
szarze planu problematyki, terenów lub obiektów 
określonych w pkt od 1 do 8, w planie nie określa 
się:  
1)  granic i sposobów zagospodarowania terenów 

lub obiektów podlegajņcych ochronie, ustalo-
nych na podstawie odrębnych przepisów,  
w tym terenów górniczych, a także narażonych 
na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożo-
nych osuwaniem się mas ziemnych,  

2)  sposobu i terminu tymczasowego zagospoda-
rowania, urzņdzania i użytkowania terenów,  

3)  granic obszarów wymagajņcych przeprowadze-
nia scaleń i podziałów nieruchomości,  

4)  granic obszarów rehabilitacji istniejņcej zabu-
dowy i infrastruktury technicznej,  

5)  granic obszarów wymagajņcych przekształceń 
lub rekultywacji,  

6)  granic terenów pod budowę obiektów handlo-
wych, o których mowa w art. 10 ust. 2 pkt 8 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym,  

7)  granic terenów rekreacyjno-wypoczynkowych 
oraz terenów służņcych organizacji imprez ma-
sowych,  

8)  granic pomników zagłady oraz ich stref ochron-
nych, a także ograniczeń dotyczņcych prowa-
dzenia na ich terenie działalności gospodarczej, 
określonych w ustawie z dnia 7 maja 1999 r.  
o ochronie terenów byłych hitlerowskich obo-
zów zagłady.  

§ 7. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kul-
turowego i zabytków oraz dóbr kultury współcze-
snej ustala się:  
1)  wszelkie zamierzenia inwestycyjne w zakresie 

robot ziemnych podlegajņ zgłoszeniu do Dolno-
ślņskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabyt-
ków,  

2)  w przypadku wystņpienia zabytków i obiektów 
archeologicznych wymagane jest podjęcie ra-
towniczych badań wykopaliskowych za pozwo-
leniem Dolnoślņskiego Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków.  

§ 8. W zakresie zasad ochrony środowiska, 
przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:  
1)  częśń terenu objętego niniejszym planem, 

oznaczonego na rysunku planu, znajduje się  
w granicach Parku Krajobrazowego „Doliny By-
strzycy”, obowiņzujņ ustalenia zawarte w Decy-
zji Wojewody Dolnoślņskiego o ustaleniu Parku 
Krajobrazowego,  

2)  zakazuje się realizacji inwestycji oraz prowa-
dzenia działalności, której oddziaływanie może 
prze-kroczyń granice nieruchomości,  

3)  ogrzewanie budynków należy zapewniń w spo-
sób niepowodujņcy ponadnormatywnej emisji 
gazów lub pyłów do atmosfery,  

4)  odprowadzenie wód powierzchniowych należy 
projektowań w sposób wykluczajņcy możliwośń 
podtopienia lub zalania sņsiednich obszarów,  

5)  przed podjęciem działalności inwestycyjnej, na 
terenach wyznaczonych w planie, ustala się 
obowiņzek zdjęcia warstwy próchniczej z części 
terenów przeznaczonych pod obiekty budowla-
ne oraz powierzchnie utwardzone, a następnie 
jej zagospodarowanie zgodnie z przepisami od-
rębnymi,  

6)  stosownie do przepisów odrębnych zwiņzanych 
z dopuszczalnymi poziomami hałasu w środowi-
sku, tereny oznaczone symbolami MN/U − zali-
cza się do terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej.  

Rozdział 3 

Infrastruktura techniczna 

§ 9. 1. Ustala się następujņce ogólne zasady 
uzbrojenia terenów w infrastrukturę technicznņ:  
1)  sieci uzbrojenia technicznego terenu należy 

prowadziń w obrębie linii rozgraniczajņcych 
dróg,  

2)  projektowany układ poszczególnych sieci uzbro-
jenia technicznego należy sytuowań równolegle  
w stosunku do istniejņcych i planowanych linii 
rozgraniczajņcych dróg,  

3)  odstępstwa od zasady, o której mowa w pkt 1, 
2, dopuszcza się wyłņcznie wtedy, gdy nie ma 
technicznej możliwości realizacji tych ustaleń,  

4)  dopuszcza się realizację urzņdzeń technicznych 
uzbrojenia jako towarzyszņcych inwestycjom na 
terenach własnych inwestorów, pod warunkiem 
nienaruszenia warunków zabudowy, o których 
mowa  
w rozdziale 4.  

2. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:  
1)  zaopatrzenie w wodę z sieci wodociņgowej,  
2)  zakaz lokalizacji indywidualnych ujęń wody pitnej.  

3. W zakresie odprowadzania ścieków komu-
nalnych ustala się:  
1)  odprowadzenie ścieków do sieci kanalizacji 

sanitarnej,  
2)  do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej do-

puszcza się gromadzenie ścieków w indywidu-
alnych zbiornikach bezodpływowych.  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnoślņskiego Nr 26 – 2364 – Poz. 361 

 

4. W zakresie odprowadzania wód opadowych 
ustala się:  
1)  wody opadowe należy zagospodarowań na 

terenie własnym inwestora,  
2)  dopuszcza się rozwiņzania techniczne służņce 

zatrzymaniu wód opadowych na terenie działki,  
3)  objęcie systemami odprowadzajņcymi wody 

opadowe terenów zabudowanych i utwardzo-
nych,  

4)  utwardzenie i skanalizowanie terenów, na któ-
rych może dojśń do zanieczyszczenia substan-
cjami ropopochodnymi.  

5. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się:  
1)  docelowo zaopatrzenie z sieci rozdzielczej sieci 

gazowej,  
2)  dopuszcza się zaopatrzenie w gaz ze zbiorników 

na gaz płynny zlokalizowanych na terenie wła-
snym inwestora.  

6. W zakresie zaopatrzenia w energię elek-
trycznņ ustala się:  
1)  dostawę energii elektrycznej z istniejņcej sieci 

elektroenergetycznej niskiego napięcia,  
2)  dopuszcza się skablowanie napowietrznych linii 

elektroenergetycznych,  
3)  zakaz budowy elektroenergetycznych linii na-

powietrznych średniego i niskiego napięcia oraz 
słupowych stacji transformatorowych,  

4)  dopuszcza się stosowanie odnawialnych ŝródeł 
energii, z wyłņczeniem wiatraków.  

7. W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się 
stosowanie urzņdzeń grzewczych o wysokiej 
sprawności i niskim stopniu emisji zanieczyszczeń.  

8. W zakresie systemów melioracyjnych ustala 
się w sytuacji uszkodzenia sieci drenarskiej, prze-
budowę sieci na koszt i za staraniem inwestora,  
w uzgodnieniu z zarzņdca sieci.  

9. W zakresie telekomunikacji ustala się:  
1)  zakaz lokalizacji masztów telekomunikacyjnych,  
2)  dopuszcza się budowę sieci telekomunikacyjnej 

wyłņcznie jako linie kablowe prowadzone pod 
ziemia.  

10. W zakresie gospodarki odpadami ustala 
się działania zgodne z Gminnym Programem Go-
spodarki Odpadami.  

Rozdział 4 

Ustalenia szczegółowe dla terenów w liniach  
rozgraniczających 

§ 10. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 1MN/U ustala się przeznaczenie:  
1)  podstawowe:  

a)  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 
wolno stojņca,  

b)  zabudowa usługowa:  
− handlu detalicznego,  
− obsługi firm i klienta,  
− zdrowia i opieki społecznej.  

2)  uzupełniajņce:  
a)  dojazdy, parkingi,  
b)  sieci infrastruktury technicznej oraz zwiņzane 

z nimi urzņdzenia.  
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-

wiņzujņ następujņce ustalenia:  
1)  w zakresie parametrów i wskaŝników kształto-

wania zabudowy oraz zagospodarowania tere-

nu, w tym linii zabudowy, gabarytów obiektów  
i wskaŝników intensywności zabudowy ustala 
się:  
a)  nieprzekraczalnņ linie zabudowy określa się 

w odległości:  
− 10 m od linii rozgraniczajņcej z droga 

KDL,  
− 6 m od linii rozgraniczajņcej z ciņgu pie-

szo-jezdnego KDWp,  
b)  wjazdy na teren MN/U wyłņcznie z drogi 

KDWp,  
c)  wysokośń zabudowy − maksymalnie dwie 

kondygnacje, w tym poddasze,  
d)  wysokośń budynków mierzona od natural-

nego poziomu terenu do najwyższego punk-
tu dachu nie może przekraczań 10 m,  

e)  dopuszczalne formy dachów: wielospadowe 
o nachyleniu połaci od 35 do 45°,  

f)  budynki gospodarcze lub garaże wolno sto-
jņce mogņ byń wyłņcznie parterowe i winny 
mień formę dachu odpowiadajņcņ formie 
budynków mieszkalnych,  

g)  określa się maksymalnņ powierzchnię zabu-
dowy działki na 40%,  

h)  wymóg przeznaczenia i zagospodarowania 
terenów niezabudowanych i nieutwardzo-
nych na tereny zieleni (minimalny wskaŝnik 
− 60% powierzchni terenu),  

i)  w przypadku wprowadzania usług jako uzu-
pełniajņcego przeznaczenia terenu zabudo-
wy mieszkaniowej, powierzchnia użytkowa 
tych usług nie może przekraczań 30% po-
wierzchni użytkowej budynku,  

j)  obowiņzek wyznaczenia min. dwóch miejsc 
parkingowych na jedno mieszkanie, w przy-
padku lokalizacji usług należy zapewniń od-
powiednie zaplecze parkingowe na terenie 
własnym (minimalny wskaŝnik − 1 miejsce 
parkingowe na 30 m2 p. u. usług),  

k)  dla dróg wewnętrznych ustala się minimalnņ 
szerokośń w liniach rozgraniczajņcych 10 m, 
w przypadku wydzielania dróg wewnętrz-
nych zakończonych placem manewrowym 
minimalna szerokośń w liniach rozgranicza-
jņcych 8 m, wymiary placu manewrowego 
16 m x 16 m.  

2)  w zakresie szczegółowych zasad podziału nieru-
chomości:  
a)  określa się minimalnņ powierzchnię nowo 

wydzielanej działki przeznaczonej na zabu-
dowę na 1000 m2,  

b)  szerokości frontu działek nie mogņ byń 
mniejsze niż 25 m,  

c)  kņt położenia granic działek w stosunku do 
pasa drogi ustala się na 60°−90°.  

§ 11. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 2MN/U ustala się przeznaczenie:  
1)  podstawowe:  

a)  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 
wolno stojņca,  

b)  zabudowa usługowa:  
− handlu detalicznego,  
− obsługi firm i klienta,  
− zdrowia i opieki społecznej.  

2)  uzupełniajņce:  
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a)  dojazdy, parkingi,  
b)  sieci infrastruktury technicznej oraz zwiņzane 

z nimi urzņdzenia,  
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-

wiņzujņ następujņce ustalenia:  
1)  w zakresie parametrów i wskaŝników kształto-

wania zabudowy oraz zagospodarowania tere-
nu, w tym linii zabudowy, gabarytów obiektów i 
wskaŝników intensywności zabudowy ustala 
się:  
a)  każda z kategorii przeznaczeni terenu, o któ-

rych mowa w ust. 1 punkt 1), może stanowiń 
wyłņczne przeznaczenie terenu w granicach 
poszczególnej nieruchomości,  

b)  nieprzekraczalnņ linie zabudowy określa się 
w odległości:  
− 11 m od linii rozgraniczajņcej z drogņ  

o symbolu KDL,  
− 30 m od linii rozgraniczajņcej z drogņ  

o symbolu KDL dla działek nr 196/1  
i 196/2,  

− w przypadku skablowania napowietrznej 
linii elektroenergetycznej dla działek 196/1 
i 196/2; nie-przekraczalna linia zabudowy 
wynosi 11m od linii rozgraniczajņcej  
z drogņ o symbolu KDL,  

− 6 m od linii rozgraniczajņcej z drogņ KDD 
zgodnie z rysunkiem planu,  

c)  dopuszcza się wydzielanie innych dróg we-
wnętrznych,  

d)  wjazdy na teren z drogi KDL poprzez jeden 
wspólny wjazd na granicy działek 196/1  
i 196/2, pozo-stałe wjazdy wyłņcznie z drogi 
oznaczonej symbolem KDD,  

e)  wysokośń zabudowy − maksymalnie dwie 
kondygnacje, w tym poddasze,  

f)  wysokośń budynków mierzona od natural-
nego poziomu terenu do najwyższego do 
najwyższego punktu dachu nie może prze-
kraczań 10 m,  

g)  dopuszczalne formy dachów: wielospadowe 
o nachyleniu połaci od 35° do 45°,  

h)  budynki gospodarcze lub garaże wolno sto-
jņce mogņ byń wyłņcznie parterowe i winny 
mień formę dachu odpowiadajņcņ formie 
budynków mieszkalnych,  

i)  określa się maksymalnņ powierzchnię zabu-
dowy działki na 60%,  

j)  wymóg przeznaczenia i zagospodarowania 
terenów niezabudowanych i nieutwardzo-
nych na tereny zieleni (minimalny wskaŝnik 
40% powierzchni terenu),  

k)  obowiņzek wyznaczenia min. dwóch miejsc 
parkingowych na jedno mieszkanie, w przy-
padku lokalizacji usług należy zapewniń od-
powiednie zaplecze parkingowe na terenie 
własnym (minimalny wskaŝnik − 1 miejsce 
parkingowe na 30 m2 p. u. usług),  

l)  na terenie zlokalizowane sņ linie elektro-
energetyczne, dla których ustala się 5,0 m 
strefę technicznņ od osi skrajnego przewodu, 
w której obowiņzuje zakaz zabudowy do cza-
su jej skablowania lub zlikwidowania,  

2)  w zakresie szczegółowych zasad podziału nieru-
chomości:  
a)  określa się minimalnņ powierzchnię nowo wy-

dzielanej działki przeznaczonej na zabudowę 
na 1000 m2  

b)  szerokości frontu działek nie mogņ byń 
mniejsze niż 20 m,  

c)  kņt położenia granic działek w stosunku do 
pasa drogi ustala się na 60°−90°,  

d)  dla dróg wewnętrznych ustala się minimalnņ 
szerokośń w liniach rozgraniczajņcych 10 m, 
w przypadku wydzielania dróg wewnętrz-
nych zakończonych placem manewrowym 
minimalna szerokośń w liniach rozgranicza-
jņcych 8 m, wymiary placu manewrowego 
16 m x 16 m.  

§ 12. Dla terenu oznaczonego na rysunku pla-
ny symbolem KS ustala się następujņce przezna-
czenie – usługi komunikacji (wiata autobusowa).  

§ 13. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem KDL ustala się następujņce prze-
znaczenie – komunikacja publiczna: drogi lokalna 
(droga powiatowa klasy „L” nr 2000D).  

2. Dla terenów, o którym mowa w ust. 1, usta-
la się szerokośń w liniach rozgraniczajņcych, zgod-
nie  
z rysunkiem planu.  

§ 14. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem KDD ustala się następujņce prze-
znaczenie – komunikacja publiczna − drogi dojaz-
dowa (droga klasy „D”).  

2. Dla terenów, o którym mowa w ust. 1, usta-
la się szerokośń min. 10 m w liniach rozgraniczajņ-
cych, zgodnie z rysunkiem planu.  

§ 15. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem KDWp ustala się następujņce 
przeznaczenie – wewnętrzny ciņg pieszo-jezdny.  

2. Dla terenów, o którym mowa w ust. 1, usta-
la się szerokośń min. 8 m w liniach rozgraniczajņ-
cych, zgodnie z rysunkiem planu.  

Rozdział 5 

Przepisy końcowe 

§ 16. Ustala się stawkę procentowņ, o której 
mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 
 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym:  
1)  dla terenów oznaczonych na rysunku planu 

symbolami MN/U w wysokości 15%,  
2)  dla pozostałych terenów w wysokości 1%.  

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta i Gminy Kņty Wrocławskie.  

§ 18. Uchwała wchodzi w życie po upływie  
30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Dolnoślņskiego i podlega pu-
blikacji na stronie internetowej Urzędu Miasta  
i Gminy Kņty Wrocławskie.  
 

Przewodniczņcy Rady Miejskiej: 
Adam Klimczak 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnoślņskiego Nr 26 – 2366 – Poz. 361 

 

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVIII/358/09 
Rady Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie  
z dnia 27 listopada 2009 r. 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXVIII/358/09 
Rady Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie  
z dnia 27 listopada 2009 r. 

 
 

Rozstrzygnięcie w sprawie uwag wniesionych do projektu 

planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Kilianów, gmina Kņty Wrocławskie, 
dla obszaru w rejonie drogi powiatowej. 

 
 
Ze względu na brak nieuwzględnionych uwag wniesionych do projektu planu podczas wyłożenia 
do publicznego wglņdu Rada Miejska w Katach Wrocławskich nie dokonuje rozstrzygnięń wynikajņcych  
z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
Nr 80 z 2003 r., poz. 717, z póŝniejszymi zmianami). 
 
 

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXVIII/358/09 
Rady Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie  
z dnia 27 listopada 2009 r. 

 
 
Rozstrzygnięcie w sprawie sposobu realizacji zapisanych w planie zagospodarowania przestrzennego 
terenu położonego we wsi Kilianów dla obszaru w rejonie drogi powiatowej, inwestycji z zakresu  
        infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasad ich finansowania 
 
 
Zgodnie z ustaleniami planu zawartymi w treści uchwały nie przewiduje się finansowania inwestycji  
z zakresu infrastruktury technicznej należņcych do zadań własnych gminy. 
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UCHWAŁA NR NR XLIV/527/09 
 RADY MIEJSKIEJ W SZKLARSKIEJ PORĘBIE 

 z dnia 30 grudnia 2009 r. 

w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 
pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzņ-
dzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591, ze zm.) oraz art. 44 ust. 3 i 4 ustawy  
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. 
U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, ze zm.) Rada Miejska 
w Szklarskiej Porębie uchwala, co następuje: 

§ 1. 1.  Pozbawia się statusu pomnika przyro-
dy drzewo gatunku Świerk pospolity − Picea abies 
− rosnņcy w miejscowości Szklarska Poręba na 
działce nr 169 obręb 5, stanowiņcej własnośń 
Skarbu Państwa a będņcej w użytkowaniu wieczy-
stym Polskich Kolei Państwowych SA z siedzibņ  
w Warszawie.  

2. Pozbawienie statusu pomnika przyrody na-
stępuje z uwagi na zapewnienia bezpieczeństwa 
powszechnego – drzewo zagraża osobom i mieniu.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Szklarskiej Poręby.  

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

Przewodniczņcy Rady: 
Grzegorz Sokoliński 
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