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Załącznik nr 2 do uchwały nr LVII/ 
/321/10 Rady Gminy Kostomłoty  
z dnia 26 października 2010 r. 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE W SPRAWIE UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO 
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW WSI WICHRÓW ORAZ TERENÓW 

POŁOŻONYCH W POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI WSI KOSTOMŁOTY 

Ze względu na brak nieuwzględnionych uwag wniesionych do projektu planu podczas wyłożenia  
do publicznego wglądu Rada Gminy Kostomłoty nie dokonuje rozstrzygnięć wynikających z art. 20 ust. 1 
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., 
poz. 717, z późniejszymi zmianami).  

Załącznik nr 3 do uchwały nr LVII/ 
/321/10 Rady Gminy Kostomłoty  
z dnia 26 października 2010 r. 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE W SPRAWIE SPOSOBU REALIZACJI ZAPISANYCH W ZMIANIE MIEJSCOWEGO 
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW WSI WICHRÓW ORAZ TERENÓW 

POŁOŻONYCH W POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI WSI KOSTOMŁOTY, 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 należących do zadań własnych gminy.  
4 15 2

 

4153 
4 15 3 

UCHWAŁA NR LVII/322/10 
 RADY GMINY KOSTOMŁOTY 

 z dnia 26 października 2010 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kostomłoty dla terenu 
położonego we wsi Lisowice 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity: 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 roku Nr 80, poz. 717,  
ze zmianami) oraz w związku z uchwałą Rady Gmi-
ny Kostomłoty nr XXIX/149/09 z dnia 17 grudnia 
2008 r. po stwierdzeniu zgodności ze studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Kostomłoty, Rada Gminy Ko-
stomłoty uchwala, co następuje:  

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego gminy Kostomłoty, dla 
terenu położonego we wsi Lisowice, zwany dalej 
planem, który obejmuje obszar przedstawiony na 
rysunku planu w skali 1 : 2000, stanowiącym za-
łącznik nr 1 do uchwały. 

2. 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 podlegających 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, urządzania i użytkowania terenów; 

3) szczególnych warunków zagospodarowania 
terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, 
obowiązują następujące ustalenia; 

4) granic obszarów wymagających przeprowadze-
nia scaleń i podziałów nieruchomości; 

5) granic obszarów rehabilitacji istniejącej zabu-
dowy i infrastruktury technicznej; 

6) granic obszarów wymagających przekształceń 
lub rekultywacji; 

7) 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; 

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

§ 2. Określenia stosowane w uchwale ozna-
czają: 
1) infrastruktura techniczna: 
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a) sieci elektroenergetyczne niskiego i średnie-
go napięcia, stacje transformatorowe słu-
powe lub kontenerowe, urządzenia pomia-
rowe, wraz z niezbędnymi urządzeniami to-
warzyszącymi, 

b) sieci kanalizacji sanitarnej, przepompownie 
ścieków, separatory substancji ropopochod-
nych i chemicznych, wraz z niezbędnymi 
urządzeniami towarzyszącymi, 

c) sieci gazowe niskiego i średniego ciśnienia, 
wraz z niezbędnymi urządzeniami towarzy-
szącymi, 

d) sieci telekomunikacyjne, rozdzielnie, wraz  
z niezbędnymi urządzeniami towarzyszącymi; 

2) nieprzekraczalna linia zabudowy – linia ograni-
czająca obszar, na którym dopuszcza się wzno-
szenie budynków oraz określonych w ustale-
niach planu rodzajów budowli nadziemnych, 
niebędącymi liniami przesyłowymi, sieciami 
uzbrojenia terenu oraz związanymi z nimi urzą-
dzeniami; następujące części budynków nie 
mogą pomniejszać odległości liczonej od linii 
rozgraniczającej do nieprzekraczalnej linii zabu-
dowy: 
a) schody zewnętrzne, wejścia do budynków, 

pochylnie i rampy dla osób niepełnospraw-
nych o więcej niż 1,30 m, 

b) balkony, galerie, tarasy i wykusze o więcej 
niż 1,0 m, 

c) okapy i gzymsy o więcej niż 0,8 m, 
d) łączna powierzchnia wysuniętych względem 

linii zabudowy tarasów, wykuszy, gzymsów, 
galerii i wejść do budynków liczona w ich 
widoku od strony linii zabudowy nie może 
przekraczać 40% powierzchni elewacji; 

3) powierzchnia zabudowy – powierzchnia pod 
budynkami, po zewnętrznym ich obrysie; 

4) przeznaczenie terenu – przeznaczenie oraz spo-
sób zagospodarowania terenu; 

5) teren – obszar ograniczony na rysunku planu 
liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbo-
lem − zgodnie z oznaczeniami graficznymi okre-
ślonymi w legendzie. 

§ 3. 1. Integralną częścią uchwały jest rysunek 
planu, o którym mowa w § 1 ust. 1. 

2. Następujące oznaczenia graficzne na rysun-
ku planu są obowiązującymi ustaleniami planu: 
1) granica obszaru objętego planem; 
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przezna-

czeniu lub różnych zasadach zagospodarowa-
nia; 

3) nieprzekraczalne linie zabudowy; 
4) strefa „OW” obserwacji archeologicznej; 
5) strefa „K” ochrony krajobrazu kulturowego; 
6) symbole określające przeznaczenie podstawo-

we terenu. 
3. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia 

uwag wniesionych do projektu planu stanowi za-
łącznik nr 2 do uchwały. 

4. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapi-
sanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktu-
ry technicznej, które należą do zadań własnych 
gminy, oraz o zasadach ich finansowania, zgodnie 
z przepisami o finansach publicznych, stanowi 
załącznik nr 3 do uchwały. 

§ 4. Ustala się następujące kategorie przezna-
czenia terenu: 
1) usługi sportu i rekreacji – tereny przeznaczone 

pod lokalizację obiektów służących prowadze-
niu działalności usługowej z zakresu publicz-
nych usług sportu i rekreacji itp.; 

2) wód śródlądowych – tereny cieków, rowów 
melioracyjnych; 

3) drogi dojazdowe – tereny komunikacji. 

§ 5. W zakresie zasad ochrony środowiska, 
przyrody i krajobrazu kulturowego, obowiązują 
następujące ustalenia: 
1) ustala się zakaz odprowadzania nieoczyszczo-

nych ścieków do gruntu, wód gruntowych oraz 
powierzchniowych; 

2) przed podjęciem działalności inwestycyjnej 
ustala się obowiązek zdjęcia warstwy próchni-
czej z części terenów przeznaczonych pod 
obiekty budowlane oraz powierzchnie utwar-
dzone, a następnie odpowiednie jej zagospoda-
rowanie. 

§ 6. 1. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa 
kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury współ-
czesnej, obowiązują następujące ustalenia: 
1) w granicach oznaczonych na rysunku planu, 

ustala się strefę obserwacji archeologicznej 
„OW”, dla której obowiązują następujące naka-
zy i zakazy: 
a) wszelkie zamierzenia inwestycyjne na obsza-

rze związane z pracami ziemnymi należy 
zgłosić Dolnośląskiemu Wojewódzkiemu 
Konserwatorowi Zabytków, 

b) zgłoszenie należy złożyć przed przystąpie-
niem do robót;. 

2) w granicach oznaczonych na rysunku planu, 
ustala się strefę „K” ochrony krajobrazu kultu-
rowego, dla której obowiązują następujące na-
kazy i zakazy: 
a) nowa zabudowa winna być dostosowana do 

historycznej kompozycji przestrzennej w za-
kresie rozplanowania, skali i bryły przy zało-
żeniu harmonijnego współistnienia elemen-
tów kompozycji historycznej i współczesnej 
oraz nawiązywać formami i stosowanymi 
materiałami do lokalnej tradycji architekto-
nicznej, 

b) formy inwestowania należy maksymalnym 
stopniu ukierunkować na ich harmonijne 
wpisanie w otaczający krajobraz, z tego po-
wodu należy wyłączyć z możliwości realizacji 
inwestycje duże wielkoobszarowe, jak rów-
nież te, które wymagają znacznych przeobra-
żeń krajobrazu, 

c) ustala się dachy symetryczne strome, kryte 
dachówka ceramiczną lub materiałem imitu-
jącym dachówkę w kolorze ceglastym. 

2. Na terenach objętych planem inwestor zo-
bowiązany jest do pisemnego powiadomienia 
właściwego wojewódzkiego konserwatora zabyt-
ków o terminie rozpoczęcia i zakończenia prac 
ziemnych zgodnie z obowiązującymi przepisami,  
a w przypadku wystąpienia zabytków i obiektów 
archeologicznych wymagane jest podjęcie ratow-
niczych badań wykopaliskowych za zezwoleniem 
właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków. 
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§ 7. W zakresie wymagań wynikających z po-
trzeb kształtowania przestrzeni publicznych, dla 
terenów komunikacji publicznej, obowiązują usta-
lenia określone w § 8. 

§ 8. W zakresie zasad modernizacji, rozbudo-
wy i budowy systemów komunikacji, obowiązują 
następujące ustalenia: 
1) W liniach rozgraniczających dróg dopuszcza się 

lokalizację infrastruktury technicznej niezwiąza-
nej z drogą, na warunkach określonych przez 
zarządcę drogi; 

2) W liniach rozgraniczających dróg dopuszcza się 
lokalizację zieleni oraz nośników reklamowych 
w formie niekolidującej z przeznaczeniem pod-
stawowym. 

§ 9. W zakresie zasad modernizacji, rozbudo-
wy i budowy infrastruktury technicznej, obowiązu-
ją następujące ustalenia: 

1) dopuszcza się lokalizację infrastruktury tech-
nicznej na obszarze objętym planem; 

2) dopuszcza się przebudowę i rozbudowę obiek-
tów, sieci i urządzeń infrastruktury technicz-
nej, w tym zmianę przebiegu istniejących sieci 
infrastruktury technicznej; 

3) ustala się obowiązek sporządzenia dokumentacji 
technicznej, zawierającej sposób odbudowy sie-
ci urządzeń melioracji szczegółowych, przed 
przystąpieniem do prac w jej obrębie; 

4) ustala się obowiązek uzgodnienia prac kolidu-
jących z urządzeniami melioracyjnymi z za-
rządcą sieci; 

5) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną: 
ustala się zaopatrzenie budynków w energię 
elektryczną z sieci elektroenergetycznej, na 
warunkach określonych przez zarządcę sieci; 

6) w zakresie zaopatrzenia w wodę: 
a) ustala się zaopatrzenie budynków w wodę 

z rozdzielczej sieci wodociągowej  
z uwzględnieniem warunków dostępności 
do wody dla celów przeciwpożarowych, 

b) przewody sieci wodociągowej należy 
w miarę możliwości prowadzić w liniach 
rozgraniczających dróg i ulic, 

c) szczegółowe warunki wykonania przyłączy 
wodociągowych należy uzgadniać z za-
rządcą sieci wodociągowej; 

7) w zakresie odprowadzenia ścieków: 
a) ustala się sposób odprowadzenia ścieków 

bytowych grawitacyjno-tłocznym systemem 
kanalizacji sanitarnej, na warunkach okre-
ślonych przez zarządcę sieci, 

b) szczegółowe warunki wykonania przyłączy 
kanalizacyjnych należy uzgodnić z zarządcą 
sieci kanalizacyjnej, 

c) dopuszcza się gromadzenie ścieków byto-
wych w zbiornikach bezodpływowych do 
czasu wykonania kanalizacji sanitarnej; 

8) w zakresie gromadzenia i usuwania odpadów: 
a) obowiązują zasady określone w odrębnych 

przepisach, 
b) dopuszcza się lokalizowanie pojemników 

do prowadzenia selektywnej zbiórki odpa-
dów; 

9) w zakresie zaopatrzenia w gaz: ustala się do-
stawę gazu z istniejącej rozdzielczej sieci ga-

zowej poprzez jej rozbudowę na tereny pla-
nowanej zabudowy, na warunkach określo-
nych przez zarządcę sieci; 

10) w zakresie zaopatrzenia w ciepło: ustala się 
obowiązek stosowania urządzeń grzewczych 
o wysokiej sprawności i niskim stopniu emisji 
zanieczyszczeń. 

§ 10. Określa się wysokość stawki procento-
wej, na podstawie której ustala się opłatę, o której 
mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
dla: 
1) terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-

lem US – na 30%; 
2) terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-

lem KDD – na 1%. 

§ 11. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem US, ustala się następujące prze-
znaczenie: 
1) podstawowe: teren usług sportu i rekreacji ta-

kich jak: boiska sportowe, urządzenia sportowe, 
hale sportowe, itp.; 

2) przeznaczenie uzupełniające: 
a) budynki socjalne, szatnie, wc inne związane 

z przeznaczeniem podstawowym terenu, 
b) urządzenia komunikacji – miejsca parkingo-

we, 
c) sieci infrastruktury technicznej oraz związane 

z nimi urządzenia, 
d) tereny zieleni parkowo-rekreacyjnej. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują następujące ustalenia dotyczące kształto-
wania zabudowy: 
1) nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku 

planu, w odległości: 8 m od linii rozgraniczają-
cej z drogą oznaczoną na rysunku planu symbo-
lem KDD; 

2) liczba kondygnacji nadziemnych budynków 
usługowych nie może przekraczać trzech, w tym 
trzecia kondygnacja wyłącznie w formie podda-
sza użytkowego; 

3) wysokość budynków mierzona od poziomu 
terenu do najwyższego punktu dachu nie może 
przekraczać 12 m; 

4) dachy dwu lub wielospadowe, symetryczne 
o nachyleniu połaci 25°−35°, kryte dachówką 
ceramiczną, cementową lub materiałem da-
chówkopodobnym z wyłączeniem dachówki bi-
tumicznej; 

5) ustala się zakaz realizacji ogrodzeń wykonanych 
z prefabrykatów betonowych i żelbetowych,  
z wyłączeniem słupków oraz podmurówki o wy-
sokości nie większej niż 60 cm. 

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowią-
zują następujące ustalenia dotyczące zagospodaro-
wania terenu i kształtowania ładu przestrzennego: 
1) powierzchnia zabudowy obiektami kubaturo-

wymi w stosunku do powierzchni działki nie 
może przekroczyć 10%; 

2) co najmniej 30% powierzchni działki należy 
urządzić jako powierzchnię terenu biologicznie 
czynnego; 

3) dopuszcza się podział nieruchomości. 
4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-

wiązują następujące ustalenia dotyczące parkowa-
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nia pojazdów: na terenie własnym wydzielić co 
najmniej 10 miejsc postojowych. 

§ 12. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem WS ustala się następujące prze-
znaczenie podstawowe: wody śródlądowe. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują następujące ustalenia: 
a) wszelkie przedsięwzięcia inwestycyjne w zakre-

sie kolizji z urządzeniami melioracyjnymi na te-
renie objętym planem należy uzgadniać z In-
spektoratem, 

b) projektowane inwestycje powinny uwzględniać 
istniejące urządzenia melioracyjne i zapewniać 
ich prawidłowe funkcjonowanie, 

c) zarurowanie rowu melioracyjnego jest możliwe 
wtedy, gdy posiada się dokumentację tech-
niczną wraz właściwymi decyzjami, 

d) na odprowadzanie wód opadowych do urzą-
dzeń melioracyjnych należy uzyskać pozwolenie 

wodnoprawne, w decyzji wodnoprawnej winien 
znaleźć się zapis dotyczący utrzymania urządzeń 
melioracyjnych. 

§ 13. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem KDD ustala się następujące prze-
znaczenie – droga publiczna: droga dojazdowa 
(ulica klasy „D”).  

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, ustala 
się minimalna szerokość w liniach rozgraniczają-
cych – minimum 12 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

§ 14. Wykonanie niniejszej uchwały powierza 
się Wójtowi Gminy Kostomłoty. 

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

Przewodniczący Rady Gminy:   
Janina Gawlik 
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Załącznik nr 1 do uchwały nr LVII/ 
/322/10 Rady Gminy Kostomłoty  
z dnia 26 października 2010 r. 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr LVII/ 
/322/10 Rady Gminy Kostomłoty  
z dnia 26 października 2010 r. 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE W SPRAWIE UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO 

PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KOSTOMŁOTY DLA TERENU 
POŁOŻONEGO WE WSI LISOWICE 

Rada Gminy Kostomłoty dokonuje rozstrzygnięcia uwag wniesionych podczas wyłożenia do pu-
blicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a nie uwzględnionych przez 
Wójta Gminy Kostomłoty, zgodnie 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 późniejszymi zmianami) 
w następujący sposób: nie uwzględnia się uwagi Agencji Nieruchomości Rolnych.  

Załącznik nr 3 do uchwały nr LVII/ 
/322/10 Rady Gminy Kostomłoty  
z dnia 26 października 2010 r. 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE W SPRAWIE SPOSOBU REALIZACJI ZAPISANYCH W ZMIANIE MIEJSCOWEGO 

PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KOSTOMŁOTY DLA TERENU 
POŁOŻONEGO WE WSI LISOWICE, INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ,  

KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY, ORAZ ZASAD ICH FINANSOWANIA 
4 15 3

Zgodnie z ustaleniami planu zawartymi w treści uchwały nie przewiduje się finansowania inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy. 
 

  


