
Dziennik Urzćdowy 
Województwa Dolnoċląskiego Nr 25 – 2275 – Poz. 342,343 

 

w przedmiotowym zakresie przedsićbiorca po-
siada stosowne zezwolenie,  

4)  dysponować prawem do nieruchomoċci, sta-
nowiącej bazć wyposaďoną w:  
a)  miejsce postojowe dla pojazdów z punktem 

napraw,  
b)  miejsce do magazynowania pojemników,  
c)  miejsce do mycia pojazdów oraz pojemni-

ków,  
d)  stanowisko utwardzone do odbioru odpa-

dów wielkogabarytowych,  
e)  stanowisko do odbioru odpadów proble-

mowych (ċwietlówki, baterie, opakowania 
po farbach itp.)  

5)  prowadzić działalnoċć z zachowaniem odpo-
wiedniego standardu sanitarno-higienicznego  
i prawidłowego wykonywania usług, zgodnie  
z przepisami prawa obowiązującymi w tym za-
kresie, a w szczególnoċci zgodnie z ustawą  
o utrzymaniu czystoċci i porządku w gminach 
zgodnie z „Regulaminem utrzymania czystoċci  
i porządku na terenie Gminy i Miasta Gryfów 
Ċląski” oraz zgodnie z wymaganiami okreċlo-
nymi w niniejszej uchwale.  

§ 2. Przedsićbiorca ubiegający sić o zezwole-
nie na odbieranie odpadów komunalnych winien 
dysponować specjalistycznymi pojazdami samo-
chodowymi, tzw. „bezpylnymi”, słuďącymi do 
opróďniania pojemników oraz kontenerów, samo-
chodami do odbioru odpadów gromadzonych w 
innych niď wymienione wyďej urządzeniach, samo-
chodami wyposaďonymi w urządzenia umoďliwia-

jące opróďnianie pojemników do selektywnej 
zbiórki odpadów, samochodami słuďącymi do od-
bioru odpadów wielkogabarytowych, budowla-
nych oraz innych rodzajów odpadów komunal-
nych.  

§ 3. Przedsićbiorca ubiegający sić o zezwole-
nie na opróďnianie zbiorników bezodpływowych  
i transport nieczystoċci ciekłych winien spełniać 
nastćpujące warunki dodatkowe:  
1)  udokumentować sposób przeprowadzania  

i moďliwoċć dotrzymania ustalonej czćstotliwo-
ċci dezynfekcji pojazdów asenizacyjnych,  

2)  dysponować specjalistycznymi pojazdami sa-
mochodowymi-asenizacyjnymi, którymi ma być 
wykonywany transport nieczystoċci ciekłych, 
spełniającymi dodatkowo wymagania technicz-
ne okreċlone w rozporządzeniu Ministra Infra-
struktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie 
wymagaĉ dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. 
z 2002 roku Nr 193, poz. 1617)  

§ 4. Wykonanie uchwały powierza sić Burmi-
strzowi Gminy i Miasta Gryfów Ċląski.  

§ 5. Uchwała wchodzi w ďycie po upływie  
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym 
Województwa Dolnoċląskiego. 
 
 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej: 
Robert Skrzypek
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UCHWAŁA NR XLIV/295/2009 
 RADY MIEJSKIEJ W JELCZU-LASKOWICACH 

 z dnia 18 grudnia 2009 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miłoszyce-Inżynierska   

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity 
tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmiana-
mi), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze zmianami) oraz w na-
wiązaniu do uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-
Laskowicach nr XVIII/132/2007 z dnia 28 grudnia 
2007 r. po stwierdzeniu zgodnoċci ze Studium 
uwarunkowaĉ i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Jelcz-Laskowice uchwalo-
nym uchwałą Rady Miejskiej w Jelczu-
Laskowicach nr XLII/253/2005 z dnia 23 listopada 
2005 r., Rada Miejska uchwala, co nastćpuje: 

Rozdział  1 

Ustalenia ogólne 

§ 1. Miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego, zwany dalej planem, obejmuje obszar 
zawarty w granicach okreċlonych na rysunku pla-
nu stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Integralną czćċcią uchwały są załączniki 
do niniejszej uchwały: 
1) rysunek planu w skali 1 : 2000 stanowiący za-

łącznik nr 1; 
2) rozstrzygnićcie w sprawie uwag wniesionych 

do projektu planu stanowiące załącznik nr 2; 



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Dolnoċląskiego Nr 25 – 2276 – Poz. 343 

 

3) rozstrzygnićcie w sprawie sposobu realizacji 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które naleďą do zadaĉ własnych gminy oraz za-
sad ich finansowania stanowiące załącznik nr 3. 

§ 3. Na ustalenia planu składają sić: 
1) Ustalenia dla całego obszaru objćtego planem 

okreċlone w rozdziale 2 niniejszej uchwały;  
2) Ustalenia szczegółowe dla terenów w liniach 

rozgraniczających okreċlone w rozdziale 3 ni-
niejszej uchwały; 

3) Przepisy koĉcowe okreċlone w rozdziale 4 ni-
niejszej uchwały; 

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

§ 4. Nastćpujące okreċlenia stosowane  
w uchwale oznaczają: 
  1) plan – ustalenia zawarte w niniejszej uchwale 

wraz z załącznikiem nr 1; 
  2) przepisy szczególne – aktualne w momencie 

wykonywania niniejszej uchwały przepisy 
prawne; 

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

  4) przeznaczenie podstawowe terenu – jest to 
czćċć przeznaczenia terenu, która dominuje na 
danym terenie w sposób okreċlony ustalenia-
mi planu - w przypadkach ustalenia wićcej niď 
jednej kategorii przeznaczenia podstawowego, 
kaďda z tych kategorii moďe stanowić wyłączne 
przeznaczenie terenu lub poszczególnych nie-
ruchomoċci połoďonych w granicach terenu; 

  5) przeznaczenie uzupełniające terenu – jest to 
czćċć przeznaczenia terenu, która uzupełnia 
lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe; 

  6) nieprzekraczalna linia zabudowy – linia ogra-
niczająca obszar, na którym dopuszcza sić 
wznoszenie budynków oraz budowli nadziem-
nych niebćdących: obiektami małej architektu-
ry, sieciami infrastruktury technicznej oraz 
związanymi z nimi urządzeniami; 

  7) powierzchnia zabudowy – powierzchnia zajćta 
przez budynek w stanie wykoĉczonym wyzna-
czona przez rzut poziomy krawćdzi budynku 
na powierzchnić terenu, do której nie wlicza 
sić: 
a) powierzchni obiektów budowlanych ani ich 

czćċci niewystających ponad powierzchnić 
terenu,  

b) powierzchni elementów drugorzćdnych ta-
kich jak: schody zewnćtrzne, rampy ze-
wnćtrzne, daszki, markizy itp., 

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

  8) działalnoċć usługowa – działalnoċć z zakresu: 
handlu, gastronomii, rzemiosła usługowego 
(szewc, fryzjer, krawiec itp.), kultury, edukacji, 
opieki zdrowotnej lub weterynaryjnej, turysty-
ki, a takďe działalnoċć biur i agencji z zakresu 
obsługi ludnoċci lub przedsićbiorstw; 

  9) teren aktywnoċci gospodarczej – zabudowa 
słuďąca prowadzeniu działalnoċci gospodar-
czej wraz z towarzyszącymi obiektami usługo-

wymi, administracyjnymi, biurowymi i socjal-
nymi z zakresu: 
a) produkcji, montaďu lub przetwórstwa za 

wyjątkiem rolno-spoďywczego, 
b) magazynowania i składowania, w tym bazy, 

place składowe, hurtownie, 
c) logistyki, 
d) rzemiosła produkcyjnego i usługowego, 
e) handlu hurtowego lub detalicznego, w tym 

sprzedaďy paliw; 
10) zieleĉ towarzysząca – zieleĉ towarzysząca 

obiektom budowlanym taka jak: zieleĉ ozdob-
na, rekreacyjna, izolacyjna itp.; 

11) urządzenia sportowo-rekreacyjne – boiska lub 
inne niekubaturowe urządzenia słuďące wypo-
czynkowi i rekreacji; 

12) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury tech-
nicznej – obiekty i urządzenia techniczne 
uzbrojenia, w tym ciągi drenaďowe, przewody 
i urządzenia słuďące do przesyłania: płynów, 
pary, gazów i energii elektrycznej oraz urzą-
dzenia łącznoċci publicznej i sygnalizacji,  
a takďe inne podziemne, lub nadziemne obiek-
ty i urządzenia niezbćdne do korzystania z tych 
przewodów i urządzeĉ; 

13) istniejące budynki i budowle – istniejące  
w dniu wejċcia w ďycie niniejszej uchwały. 

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

czeniu lub roďnych zasadach zagospodarowa-
nia; 

3) oznaczenia przeznaczenia terenów; 
4) nieprzekraczalne linie zabudowy; 
5) strefa ochrony zabytków archeologicznych. 

2. Nastćpujące oznaczenia graficzne przed-
stawione na rysunku planu mają charakter infor-
macyjny: 
1) orientacyjny zasićg zagroďenia hałasem od linii 

kolejowej o poziomie 75 dB i 65 dB; 
2) numery dróg publicznych; 
3) numer linii kolejowej; 
4) oznaczenia graficzne w dziale – infrastruktura 

techniczna. 

Rozdział  2 

Ustalenia dla całego obszaru objętego planem 

§ 6. Na obszarze objćtym planem w zakresie 
ogólnych zasad ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego ustala sić: 
1) ukształtowania wymaga hierarchiczny układ 

komunikacyjny zapewniający właċciwą dostćp-
noċć terenów przyległych przy równoczesnej 
segregacji ruchu; 

2) ochrony wymaga historyczny krajobraz kultu-
rowy wsi Miłoszyce: 
a) obiekty budowlane winny być starannie  

i harmonijnie wkomponowane w krajobraz, 
b) ewentualne napowierzchniowe elementy in-

frastruktury winny być projektowane w spo-
sób uwzglćdniający zachowanie wartoċci 
walorów krajobrazowych.  
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§ 7. Na obszarze objćtym planem w zakresie 
ogólnych zasad ochrony ċrodowiska i przyrody 
ustala sić: 
1) działalnoċć zakładów produkcyjnych i usługo-

wych nie moďe powodować ponadnormatyw-
nego obciąďenia ċrodowiska naturalnego poza 
granicami działki, do której inwestor posiada ty-
tuł prawny; 

2) cały obszar objćty planem leďy w zasićgu GZWP 
nr 320 „Pradolina Odry”, w którego strefie zasi-
lania obowiązuje ochrona przed zanieczyszcze-
niem zgodnie z przepisami szczególnymi; 

3) okreċla sić orientacyjny zasićg zagroďenia hała-
sem od linii kolejowej nr 277 o poziomach: 
a) 75 dB w odległoċci 25 m od skrajnej szyny 

toru, 
b) 65 dB w odległoċci 100 m od skrajnej szyny 

toru; 
4) na obszarze, o którym mowa w pkt 3, dla obiek-

tów związanych ze stałym pobytem ludzi naleďy 
stosować zabezpieczenia przeciwhałasowe, 

5) na terenach zabudowy mieszkaniowej, połoďo-
nych we wsi Miłoszyce, równowaďny poziom 
dčwićku wynikający z funkcjonowania zakładów 
na terenach od 1 P do 5 P oraz 1 U nie powinien 
przekraczać dopuszczalnego poziomu hałasu  
w ċrodowisku, okreċlonego w przepisach 
szczególnych. 

§ 8. Na obszarze objćtym planem w zakresie 
zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
ustala sić, oznaczoną na rysunku planu, strefć 
ochrony zabytków archeologicznych, w obrćbie 
której obowiązują nastćpujące wymogi: 
1) wszelkie zamierzenia inwestycyjne związane  

z pracami ziemnymi naleďy uzgodnić z właċci-
wym wojewódzkim konserwatorem zabytków 
co do koniecznoċci prowadzenia tych prac pod 
nadzorem archeologicznym i za pozwoleniem 
właċciwego wojewódzkiego konserwatora za-
bytków; 

2) w trakcie robót ziemnych istnieje moďliwoċć 
odkrycia stanowisk archeologicznych (ich wykaz 
podlega weryfikacji i uzupełnieniu); 

3) w razie koniecznoċci wymóg przeprowadzenia 
wyprzedzających badaĉ archeologicznych; 

4) nadzór archeologiczny i badania archeologiczne 
muszą być prowadzone są przez uprawnionego 
archeologa; 

5) pozwolenie konserwatorskie, o którym mowa w 
pkt 1, naleďy uzyskać przed wydaniem pozwo-
lenia na budowć, a dla robót niewymagających 
pozwolenia na budowć – przed realizacją inwe-
stycji, tj. przed uzyskaniem zaċwiadczenia po-
twierdzającego akceptacjć przyjćcia zgłoszenia 
wykonywania robót budowlanych. 

§ 9. Na obszarze objćtym planem w zakresie 
wymagaĉ wynikających z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych ustala sić:  
1) na terenach dróg publicznych w obrćbie linii 

rozgraniczających ustala sić zakaz realizacji 
obiektów budowlanych niezwiązanych funkcjo-
nalnie z drogą, z zastrzeďeniem pkt. 2,  

2) na terenach, o których mowa w pkt. 1, dopusz-
cza sić za zgodą zarządcy drogi, kioski uliczne 

oraz obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury 
technicznej; 

3) wzdłuď dróg publicznych zakaz budowy ogro-
dzeĉ z prefabrykowanych elementów betono-
wych. 

§ 10. Na obszarze objćtym planem w zakresie 
szczególnych warunków zagospodarowania tere-
nów i ograniczeĉ w ich uďytkowaniu, w tym zakazu 
zabudowy, ustala sić: 
1) ogranicza sić dostćpnoċć dróg publicznych wg 

nastćpujących zasad: 
a) dla nieruchomoċci przyległych do dróg: lo-

kalnych – KD-L, dojazdowych – KD-D lub 
dróg wewnćtrznych – KDW wyklucza sić 
bezpoċrednie wjazdy z drogi zbiorczej – KD-
Z, 

b) nieruchomoċci posiadające wjazdy z dróg 
publicznych przed dniem wejċcia w ďycie ni-
niejszej uchwały mogą być obsługiwane na 
dotychczasowych zasadach; 

2) wyznacza sić strefć oddziaływania dla istnieją-
cych napowietrznych linii elektroenergetycz-
nych SN o szerokoċci po 5 m od osi linii, w ob-
rćbie której, do czasu przełoďenia lub skablo-
wania linii, obowiązują nastćpujące wymogi: 
a) zakaz lokalizacji obiektów przeznaczonych na 

stały pobyt ludzi, 
b) przy zbliďeniach do linii innych obiektów nie-

związanych ze stałym pobytem ludzi naleďy 
zachować warunki okreċlone w przepisach 
szczególnych; 

3) wyznacza sić dla istniejących gazociągów wy-
sokiego ciċnienia strefy ochronne o szerokoċci: 
a) dla zabudowy usługowej – 25 m licząc od osi 

gazociągu,  
b) dla zabudowy przemysłowej – 25 m licząc od 

osi gazociągu; 
4) strefy ochronne sieci gazowej wysokiego ci-

ċnienia, o których mowa w pkt 3, stanowią ob-
szar, na którym operator sieci jest uprawniony 
do zapobiegania działalnoċci mogącej mieć ne-
gatywny wpływ na jej trwałoċć i prawidłową 
eksploatacjć; 

5) wymóg uzgadniania z operatorem sieci gazowej 
sposobu zabezpieczenia istniejących gazocią-
gów wysokiego ciċnienia w miejscu skrzyďowa-
nia z projektowanymi lub modernizowanymi 
obiektami przed wydaniem pozwolenia na bu-
dowć;  

6) wymóg uzgadniania z operatorem sieci gazowej 
lokalizacji obiektów wzdłuď stref, o których mo-
wa w pkt 3, przed wydaniem pozwolenia na bu-
dowć; 

7) na terenach objćtych strefami ochronnymi,  
o których mowa w pkt. 3, obowiązują nastćpu-
jące zasady zagospodarowania: 
a) zakaz lokalizacji zabudowy, z zastrzeďeniem 

lit. f, 
b) obowiązek zapewnienia swobodnego dojaz-

du do sieci infrastruktury technicznej oraz 
swobodnego przemieszczania sić wzdłuď ga-
zociągu, 

c) dopuszcza sić lokalizacjć sieci podziemnego 
uzbrojenia technicznego po uzgodnieniu i na 
warunkach okreċlonych przez operatora ga-
zociągu, 
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d) zakaz sadzenia drzew i krzewów w pasie 4 m 
(po 2 m od osi gazociągu), 

e) zakaz prowadzenia działalnoċci mogącej za-
grozić trwałoċci gazociągu podczas eksplo-
atacji, 

f) w odległoċci nie mniejszej niď 20 m od osi 
gazociągu dopuszcza sić lokalizowanie par-
kingów; 

8) dla nowych gazociągów oraz w przypadku 
przebudowy lub modernizacji istniejącej sieci 
gazowej obowiązują strefy kontrolowane zgod-
nie z przepisami szczególnymi; 

9) w przypadku tworzenia pasów zieleni izolacyj-
nej na terenach połoďonych w sąsiedztwie tere-
nów kolejowych naleďy tak planować zadrze-
wienia, aby usytuowanie drzew nie zagraďało 
bezpieczeĉstwu ruchu na linii kolejowej. 

§ 11. 1. Na obszarze objćtym planem w zakresie 
zasad modernizacji, rozbudowy i budowy syste-
mów komunikacji i infrastruktury technicznej usta-
la sić: 
1) szerokoċć w liniach rozgraniczających dróg 

wewnćtrznych min. 10 m; 
2) na skrzyďowaniach dróg, o których mowa  

w pkt 1, naroďne ċcićcia linii rozgraniczających 
nie mniejsze niď 5 m x 5 m oraz na zakoĉcze-
niach dróg nieprzelotowych place manewrowe 
nie mniejsze niď 12 m x 12 m; 

3) dopuszcza sić przebudowć istniejących i likwi-
dacjć nieczynnych sieci, kolidujących z plano-
wanym zainwestowaniem wyłącznie po uzgod-
nieniu z zarządcą sieci; 

4) przebudowa układu komunikacyjnego powinna 
obejmować kompleksową przebudowć uzbro-
jenia technicznego. 

2. Na obszarze objćtym planem w zakresie 
budowy, przebudowy lub rozbudowy sieci uzbro-
jenia ustala sić: 
1) w zakresie zaopatrzenia w wodć: 

a) zaopatrzenie w wodć z komunalnej sieci wo-
dociągowej,  

b) budowć rozdzielczej sieci wodociągowej  
w sposób zapewniającej ciągłoċć dostawy 
wody do odbiorców oraz zabezpieczenie 
przeciwpoďarowe, 

c) wymianć sieci wodociągowej, która ze 
wzglćdu na zbyt małe przekroje lub zły stan 
techniczny nie pozwala na dostawć wody  
w odpowiedniej iloċci i o odpowiednim ci-
ċnieniem do terenów objćtych planem, 

d) przebudowć istniejącej sieci wodociągowej 
w przypadku kolizji z planowanym zainwe-
stowaniem wyłącznie po uzgodnieniu z za-
rządcą sieci; 

2) w zakresie odprowadzania i unieszkodliwiania 
ċcieków komunalnych: 
a) odprowadzenie ċcieków komunalnych do 

komunalnej sieci kanalizacyjnej,  
b) budowć przepompowni ċcieków komunal-

nych, zlokalizowanych zgodnie z lokalnymi  
i technicznymi uwarunkowaniami, 

c) przebudowć istniejącej sieci kanalizacyjnej  
w przypadku kolizji z planowanym zainwe-
stowaniem wyłącznie po uzgodnieniu z za-
rządcą sieci; 

d) podczyszczenie ċcieków z terenów wyzna-
czonych w planie pod zabudowć usługową  
i tereny aktywnoċci gospodarczej o przekro-
czonych dopuszczalnych wartoċciach zanie-
czyszczeĉ, przed ich wprowadzeniem do ka-
nalizacji sanitarnej, w oczyszczalniach zakła-
dowych, zlokalizowanych na terenach wła-
snych inwestora; 

3) w zakresie odprowadzania wód opadowych  
i roztopowych: 
a) objćcie systemami odprowadzającymi wody 

opadowe wszystkich terenów zabudowa-
nych i utwardzonych, 

b) usunićcie z wód opadowych substancji okre-
ċlonych w przepisach szczególnych, przed 
ich wprowadzeniem do kanalizacji deszczo-
wej, za pomocą urządzeĉ do podczyszczania 
wód opadowych, zlokalizowanych na terenie 
własnym inwestora, 

c) utwardzenie i skanalizowanie terenów, na 
których moďe dojċć do zanieczyszczenia sub-
stancjami, o których mowa w lit. b, 

d) dopuszcza sić rozwiązania techniczne słuďą-
ce zatrzymaniu wód opadowych na terenie 
działki,  

e) dopuszcza sić budowć lokalnych przepom-
powni wód opadowych oraz zbiorników re-
tencyjnych zlokalizowanych na terenach 
własnych inwestora, 

f) modernizacjć rowów i cieków bćdących od-
biornikami wód opadowych, 

g) zarurowanie rowów melioracyjnych kolidu-
jących z planowanym zainwestowaniem, 

h) przed przystąpieniem do prac w obrćbie sie-
ci urządzeĉ melioracji szczegółowych naleďy 
sporządzić dokumentacjć techniczną, zawie-
rającą sposób jej odbudowy, 

i) obowiązek uzgodnienia prac kolidujących  
z urządzeniami melioracyjnymi z administra-
torem tych sieci, 

j) wzdłuď górnych krawćdzi skarp brzegów cie-
ków i otwartych rowów melioracyjnych 
obowiązek pozostawienia wolnego od zabu-
dowy i nasadzeĉ pasa terenu o szerokoċci 
2,5 m umoďliwiającego prowadzenie prac 
konserwacyjnych; 

4) w zakresie zaopatrzenia w energić elektryczną:  
a) dostawć energii elektrycznej z istniejącej  

i planowanej sieci elektroenergetycznej 
ċredniego i niskiego napićcia, 

b) rozbudowć i budowć nowych linii energe-
tycznych ċredniego i niskiego napićcia oraz 
budowć stacji transformatorowych w zaleď-
noċci od potrzeb na warunkach okreċlonych 
przez właċciciela sieci, 

c) budowć stacji transformatorowych na tere-
nach planowanej zabudowy produkcyjnej  
i usługowej, w iloċci i w rejonach lokalizacji 
okreċlonych przez zarządzającego siecią, 
stosownie do zapotrzebowania mocy, 

d) budowć stacji transformatorowych wolno 
stojących na wydzielonych działkach z za-
pewnieniem do nich dojazdu, 

e) dopuszcza sić skablowanie lub przełoďenie 
napowietrznych linii elektroenergetycznych 
SN na odcinkach kolidujących z planowa-
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nym zainwestowaniem wyłącznie po uzgod-
nieniu z zarządcą sieci; 

5) w zakresie zaopatrzenia w gaz ustala sić: 
a) zaopatrzenie w gazu z istniejącej dystrybu-

cyjnej sieci gazowej, w uzgodnieniu z opera-
torem sieci po spełnieniu technicznych  
i ekonomicznych warunków przyłączenia, na 
zasadach okreċlonych przez operatora sieci, 

b) budowć nowego gazociągu przesyłowego 
wysokiego ciċnienia PN 6,3 MPa DN 200,  

c) dopuszcza sić modernizacjć i rozbudowć ist-
niejącej sieci gazowej wysokiego ciċnienia; 

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

nia miasta w energić cieplną,  
b) dopuszcza sić realizacjć lokalnych čródeł 

ciepła przy zastosowaniu urządzeĉ grzew-
czych o wysokiej sprawnoċci i niskim stop-
niu emisji zanieczyszczeĉ; 

7) w zakresie telekomunikacji: 
a) lokalizowanie sieci telekomunikacyjnych we 

wspólnych kanałach zbiorczych w porozu-
mieniu ze wszystkimi operatorami sieci, 

b) dopuszcza sić lokalizacjć urządzeĉ przekač-
nikowych telekomunikacji, w tym konstrukcji 
wieďowych w odległoċci wićkszej od terenu 
kolejowego, niď wynosi planowana wyso-
koċć obiektu budowlanego; 

8) w zakresie gromadzenia i usuwania odpadów 
obowiązują zasady okreċlone w przepisach 
szczególnych i aktach prawa miejscowego.  

§ 12. Nie okreċla sić granic i sposobów zago-
spodarowania terenów lub obiektów podlegają-
cych ochronie, ustalonych na podstawie odrćb-
nych przepisów, w tym terenów górniczych, a tak-
ďe naraďonych na niebezpieczeĉstwo powodzi oraz 
zagroďeĉ osuwania mas ziemnych, poniewaď ww. 
tereny lub obiekty nie wystćpują na obszarze objć-
tym planem. 

§ 13. Na obszarze objćtym planem nie okreċla 
sić sposobu i terminu tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i uďytkowania terenów. 

Rozdział  3 

Ustalenia szczegółowe dla terenów w liniach  
rozgraniczających 

§ 14. 1. Dla terenu wyznaczonego na rysunku 
planu liniami rozgraniczającymi i oznaczonego 
symbolem 1 U ustala sić:  
1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa usłu-

gowa z zakresu, o którym mowa w § 4 pkt 8;  
2) przeznaczenie uzupełniające: 

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

technicznej, 
c) zieleĉ towarzysząca; 

3) dopuszcza sić urządzenia sportowo-rekreacyjne. 
2. Na terenie, o których mowa w ust. 1, obo-

wiązują nastćpujące ustalenia: 
1) w zakresie parametrów i wskačników kształto-

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

wierzchni działki nie moďe przekroczyć 80%, 

b) co najmniej 10% powierzchni działki naleďy 
urządzić jako powierzchnić terenu biologicz-
nie czynnego, 

c) wysokoċć budynków mierzona od poziomu 
terenu do najwyďszego punktu dachu nie 
moďe przekraczać 18 m,  

d) dopuszcza sić dowolne formy dachu i rodza-
je pokrycia, 

e) naleďy zapewnić odpowiednie zaplecze par-
kingowe na terenie własnym zgodnie ze 
wskačnikami: 0,8 stanowiska na 1 miejsce 
pracy oraz 1 stanowisko na 40 m2 p.u. usług, 

f) place składowe i manewrowe na terenie 
własnym; 

2) w zakresie szczegółowych zasad i warunków 
scalania i podziału nieruchomoċci: 
a) dopuszcza sić scalanie i podział nierucho-

moċci, 
b) kąt połoďenia granic działek w stosunku do 

pasa drogowego powinien zawierać sić  
w przedziale od 80o do 90o; 

3) w zakresie szczególnych warunków zagospoda-
rowania terenów i ograniczeĉ w ich uďytkowa-
niu: 
a) wymóg nasadzenia zieleni izolacyjnej wyso-

kiej wzdłuď drogi 1 KD-Z,  
b) wymóg osłonićcia placów składowych od 

strony dróg publicznych i kolei, 
c) tereny niezabudowane i nieutwardzone na-

leďy zagospodarować zielenią towarzyszącą; 
4) w zakresie linii zabudowy – nieprzekraczalne 

linie zabudowy w odległoċci 10 m od linii roz-
graniczających 1 KD-Z i 1KD-D oraz w odległo-
ċci 10 m od linii od linii rozgraniczającej teren 
kolejowy. 

§ 15. 1. Dla terenów wyznaczonych na rysunku 
planu liniami rozgraniczającymi i oznaczonych 
symbolami od 1 P do 5 P ustala sić:  
1) przeznaczenie podstawowe – tereny aktywnoċci 

gospodarczej; 
2) przeznaczenie uzupełniające: 

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

technicznej, 
c) zieleĉ towarzysząca; 

3) dopuszcza sić urządzenia sportowo-rekreacyjne. 
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 

obowiązują nastćpujące ustalenia: 
1) w zakresie parametrów i wskačników kształto-

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

wierzchni działki nie moďe przekroczyć 80%, 
b) co najmniej 10% powierzchni działki naleďy 

urządzić jako powierzchnić terenu biologicz-
nie czynnego, 

c) wysokoċć budynków mierzona od poziomu 
terenu do najwyďszego punktu dachu nie 
moďe przekraczać 18 m, z zastrzeďeniem  
lit. e,  

d) dopuszcza sić dowolne formy dachu i rodza-
je pokrycia, 

e) istniejące budynki przekraczające wysokoċć, 
o której mowa w lit. c, mogą być rozbudo-
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wywane i odbudowywane z zachowaniem 
istniejącej wysokoċci,  

f) naleďy zapewnić odpowiednie zaplecze par-
kingowe na terenie własnym zgodnie ze 
wskačnikami: 0,8 stanowiska na 1 miejsce 
pracy oraz 1 stanowisko na 40 m2 p.u. usług, 

g) place składowe i manewrowe na terenie 
własnym; 

2) w zakresie szczegółowych zasad i warunków 
scalania i podziału nieruchomoċci: 
a) dopuszcza sić scalanie i podział nierucho-

moċci, 
b) kąt połoďenia granic działek w stosunku do 

pasa drogowego powinien zawierać sić  
w przedziale od 80o do 90o; 

3) w zakresie szczególnych warunków zagospoda-
rowania terenów i ograniczeĉ w ich uďytkowa-
niu: 
a) wymóg nasadzenia zieleni izolacyjnej wyso-

kiej wzdłuď drogi 1 KD-Z,  
b) wymóg osłonićcia placów składowych od 

strony dróg publicznych i kolei, 
c) tereny niezabudowane i nieutwardzone na-

leďy zagospodarować zielenią towarzyszącą; 
4) w zakresie linii zabudowy:  

a) na terenie 1 P nieprzekraczalne linie zabu-
dowy w odległoċci:  
– 10 m od linii rozgraniczających 1 KD-D i 2 

KD-D,  
– 10 m od linii od linii rozgraniczającej te-

ren kolejowy, 
– 25 m od osi istniejącego gazociągu wyso-

kiego ciċnienia, 
b) na terenie 2 P nieprzekraczalne linie zabu-

dowy w odległoċci: 
– od 40 m do 50 m od linii rozgraniczającej 

1 KD-Z – zgodnie z rysunkiem planu, 
– 10 m od linii rozgraniczającej 1 KD-D,  
– 8 m od linii rozgraniczającej 1 KDW,  
– 25 m od osi istniejącego gazociągu wyso-

kiego ciċnienia, 
c) na terenie 3 P nieprzekraczalne linie zabu-

dowy w odległoċci: 
– 10 m od linii rozgraniczających 1 KD-D  

i 2 KD-D,  
– 8 m od linii rozgraniczającej 2 KDW, 
– 25 m od osi istniejących gazociągów wy-

sokiego ciċnienia, 
d) na terenie 4 P nieprzekraczalne linie zabu-

dowy w odległoċci: 
– 30 od linii rozgraniczającej 1 KD-Z, 
– 10 m od linii rozgraniczającej 1 KD-L, 
– 10 m od linii rozgraniczającej 1 KD-D,  
– 8 m od linii rozgraniczającej 1 KDW, 

e) na terenie 5 P nieprzekraczalne linie zabu-
dowy w odległoċci: 
– 10 m od linii rozgraniczającej 1 KD-L, 
– 10 m od linii rozgraniczającej 1 KD-D,  
– 8 m od linii rozgraniczającej 2 KDW. 

§ 16. 1. Dla terenu wyznaczonego na rysunku 
planu liniami rozgraniczającymi i oznaczonego 
symbolem 1 ZD ustala sić:  
1) przeznaczenie podstawowe – ogrody działkowe, 
2) przeznaczenie uzupełniające: 

a) drogi wewnćtrzne i miejsca postojowe, 

b) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury 
technicznej, 

3) dopuszcza sić:  
a) tymczasowe obiekty budowlane związane  

z przeznaczeniem terenu, 
b) urządzenia sportowo-rekreacyjne. 

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

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

wierzchni działki nie moďe przekroczyć 5%, 
b) dopuszcza sić dowolne formy dachu i rodza-

je pokrycia, 
c) wysokoċć tymczasowych obiektów budow-

lanych mierzona od poziomu terenu do naj-
wyďszego punktu dachu nie moďe przekra-
czać 4,5 m; 

2) w zakresie szczegółowych zasad i warunków 
scalania i podziału nieruchomoċci – dopuszcza 
sić scalanie i podział nieruchomoċci. 

§ 17. 1. Dla terenów wyznaczonych na rysunku 
planu liniami rozgraniczającymi i oznaczonych 
symbolami 1 ZP/WS i 2 ZP/WS ustala sić:  
1) przeznaczenie podstawowe:  

a) zieleĉ urządzona, 
b) wody powierzchniowe ċródlądowe; 

2) dopuszcza sić obiekty, urządzenia i sieci infra-
struktury technicznej. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, do-
puszcza sić scalanie i podział nieruchomoċci.  

§ 18. 1. Dla terenów wyznaczonych na rysunku 
planu liniami rozgraniczającymi i oznaczonych 
symbolami od 1 ZP do 3 ZP ustala sić:  
1) przeznaczenie podstawowe – zieleĉ urządzona, 
2) dopuszcza sić: 

a) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury 
technicznej, 

b) miejsca postojowe. 
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 

obowiązują nastćpujące ustalenia: 
1) w zakresie szczegółowych zasad i warunków 

scalania i podziału nieruchomoċci – dopuszcza 
sić scalanie i podział nieruchomoċci; 

2) w zakresie szczególnych warunków zagospoda-
rowania terenów i ograniczeĉ w ich uďytkowa-
niu – na terenach 2 ZP i 3 ZP wymóg zachowa-
nia istniejącej bocznicy kolejowej. 

§ 19. Dla terenów wyznaczonych na rysunku 
planu liniami rozgraniczającymi i oznaczonych 
symbolami 1 G i 2 G ustala sić przeznaczenie pod-
stawowe na tereny gazownictwa. 

§ 20. Dla terenu wyznaczonego na rysunku 
planu liniami rozgraniczającymi i oznaczonego 
symbolem 1 KD-Z ustala sić:  
1) przeznaczenie podstawowe – droga publiczna 

kl. Z; 
2) przeznaczenie uzupełniające: zieleĉ towarzyszą-

ca, chodniki, oċwietlenie, miejsca postojowe, 
ċcieďki rowerowe itp., 

3) dopuszcza sić za zgodą zarządcy drogi:  
a) kioski uliczne, 
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b) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury 
technicznej w pasie drogowym poza jezdnią. 

§ 21. Dla terenu wyznaczonego na rysunku 
planu liniami rozgraniczającymi i oznaczonego 
symbolem 1 KD-L ustala sić:  
1) przeznaczenie podstawowe – droga publiczna 

kl. L; 
2) przeznaczenie uzupełniające: zieleĉ towarzyszą-

ca, chodniki, oċwietlenie, miejsca postojowe, 
ċcieďki rowerowe itp., 

3) dopuszcza sić za zgodą zarządcy drogi:  
a) kioski uliczne, 
b) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury 

technicznej. 

§ 22. Dla terenów wyznaczonych na rysunku 
planu liniami rozgraniczającymi i oznaczonych 
symbolami 1 KD-D i 2 KD-D ustala sić: 
1) przeznaczenie podstawowe – drogi publiczne kl. 

D; 
2) przeznaczenie uzupełniające: zieleĉ towarzyszą-

ca, chodniki, oċwietlenie, miejsca postojowe, 
ċcieďki rowerowe itp., 

3) dopuszcza sić za zgodą zarządcy drogi:  
a) kioski uliczne, 
b) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury 

technicznej. 

§ 23. Dla terenów wyznaczonych na rysunku 
planu liniami rozgraniczającymi i oznaczonych 
symbolami 1 KDW i 2 KDW ustala sić:  

1) przeznaczenie podstawowe – drogi wewnćtrz-
ne, 

2) przeznaczenie uzupełniające: zieleĉ towarzyszą-
ca, chodniki, oċwietlenie, miejsca postojowe, 
ċcieďki rowerowe itp., 

3) dopuszcza sić obiekty, urządzenia i sieci infra-
struktury technicznej. 

Rozdział  4 

Przepisy końcowe 

§ 24. Ustala sić stawkć procentową, o której 
mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 
2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym:  
1) w wysokoċci 15% dla terenów oznaczonych na 

rysunku planu symbolami U i P; 
2) w wysokoċci 0,01% dla pozostałych terenów. 

§ 25. Wykonanie uchwały powierza sić Burmi-
strzowi Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice. 

§ 26. Uchwała wchodzi w ďycie po upływie  
30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzćdo-
wym Województwa Dolnoċląskiego. 
 
 
 
 

Przewodnicząca Rady Miejskiej: 
Beata Bejda
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Załącznik nr 1 do uchwały nr XLIV/ 
295/2009 Rady Miejskiej w Jelczu- 
-Laskowicach z dnia 18 grudnia 2009 r. 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr XLIV/ 
295/2009 Rady Miejskiej w Jelczu- 
-Laskowicach z dnia 18 grudnia 2009 r. 

 
 

ROZSTRZYGNIĘCIE W SPRAWIE UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU 
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

MIŁOSZYCE-INŻYNIERSKA 
 

Lista nieuwzględnionych uwag 
 

NIE WNIESIONO UWAG 
 
 
 

Załącznik nr 3 do uchwały nr XLIV/ 
295/2009 Rady Miejskiej w Jelczu- 
-Laskowicach z dnia 18 grudnia 2009 r. 

 
 

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

 
 W związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miłoszyce- 
-Inżynierska inwestycjami z zakresu zadaĉ własnych gminy bćdą: 
– sieci wodociągowe (projektowane) o łącznej długoċci ok.   700 m 
– sieci kanalizacji sanitarnej (projektowane) o łącznej długoċci ok.   700 m 
– ulice (projektowane) o łącznej długoċci ok.     700 m 
 
Na podstawie opracowanej prognozy skutków finansowych uchwalenia planu przewiduje sić, ďe: 
– szacunkowy koszt realizacji sieci wodociągowej wyniesie ok.     280.000,– zł 
– szacunkowy koszt realizacji kanalizacji wyniesie ok.      420.000,– zł 
– szacunkowy koszt budowy dróg wyniesie ok.    1.050.000,– zł 

Łączna szacunkowa wartość tych inwestycji wyniesie ok.   1.750.000,– zł 
 
Wyszczególnione koszty mogą ulec obniďeniu, poniewaď: 
– zgodnie z ustawą o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838) dopuszcza sić moďliwoċć, ďe 

inwestorzy przedsićwzićć niedrogowych związanych z budową lub przebudową dróg publicznych zo-
bowiązani bćdą do udziału w kosztach realizacji dróg gminnych, 

– moďliwe jest obniďenie cen realizacji dróg oraz sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w procedurze 
przetargowej na wykonanie tych inwestycji. 

 
Przewiduje sić, ďe finansowanie tych zadaĉ odbywać sić bćdzie ze ċrodków Gminy, zgodnie z przyjćtym 
Wieloletnim Planem Inwestycyjnym oraz Planem Rozwoju Lokalnego Gminy. 
Ponadto w zakresie czćċci inwestycji drogowych – na zasadzie art. 16 ustawy o drogach publicznych, 
który stanowi, ďe budowa lub przebudowa dróg publicznych spowodowana inwestycją niedrogową na-
leďy do inwestora tego przedsićwzićcia, a szczegółowe warunki budowy lub przebudowy dróg okreċla 
umowa mićdzy zarządcą drogi a inwestorem inwestycji niedrogowej. 
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