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__________ 
1) zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz. U z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, 

Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 
i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 144 i Nr 175, poz. 1457, z 2005 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r.  
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 52, poz. 420 
i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675. 

2) zmiany wymienionej ustawy ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r.  
Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, z 2008 r. Nr 209, poz. 1316, 
z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 22, poz. 120 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz.146. 
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UCHWAŁA NR XLVII/426/10 
 RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH 

 z dnia 21 wrzeĝnia 2010 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru  
w rejonie drogi wojewódzkiej i rzeki Bystrzycy we wsi Sośnica, gmina Kąty Wrocławskie  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. 
U. z 2001 roku 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, z 2005 r. Nr 172,  
poz. 1441, Nr 175, poz. 1435, z 2006 r. Nr 17,  
poz. 128, z 2006 r. Nr 181, poz. 1337, z 2007 r.  
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173,  
poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223,  
poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, 
poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, 
poz. 675), art. 20 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (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 oraz z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, 
poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413, 
z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, 
poz. 804) oraz w związku z uchwałą nr XII/209/08 
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia  
24 lipca 2008 roku w sprawie przystąpienia do spo-
rządzenia zmiany miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego wsi Soĝnica – Różaniec, 
gmina Kąty Wrocławskie, dla obszaru we wsi So-
ĝnica, w rejonie drogi wojewódzkiej i rzeki Bystrzy-
cy, po stwierdzeniu zgodnoĝci ze Studium uwa-
runkowaě i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Kąty Wrocławskie uchwalonym 
przez Radę Miejską w Kątach Wrocławskich 
uchwałą nr LVI/403/06 z dnia 12 października 2006 
roku, uchwala się, co następuje:  

Rozdział 1 

Ustalenia ogólne 

§ 1. 1. Zmiana miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego obejmuje obszar położony 
we wsi Soĝnica − Różaniec, gmina Kąty Wrocław-
skie, dla obszaru we wsi Soĝnica, w rejonie drogi 

wojewódzkiej i rzeki Bystrzycy zwana dalej pla-
nem, przedstawiona na rysunku planu. 

2. Integralną częĝcią uchwały jest rysunek 
planu w skali 1 : 1000 stanowiący załącznik gra-
ficzny nr 1 do uchwały. 

3. Załącznikami do uchwały są: 
1) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag, 

stanowiące załącznik nr 2; 
2) rozstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisanych 

w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które należą do zadaě własnych 
gminy oraz zasadach ich finansowania zgodnie 
z przepisami o finansach publicznych, stano-
wiące załącznik nr 3. 

4. W planie nie okreĝla się: 
1) granic i sposobów zagospodarowania terenów 

górniczych, a także zagrożonych osuwaniem się 
mas ziemnych, ze względu na brak występowa-
nia takich terenów; 

2) granic obszarów wymagających przeprowadze-
nia scaleě i podziałów nieruchomoĝci, ze 
względu na brak takich obszarów; 

3) granic obszarów wymagających przekształceě 
lub rekultywacji, ze względu na brak takich ob-
szarów; 

4) 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 (Dz. U.  
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, ze zm.) ze względu na 
brak takich obszarów; 

5) granic terenów służących organizacji imprez 
masowych, ze względu na brak występowania 
takich terenów; 

6) granic pomników zagłady oraz ich stref ochron-
nych, ze względu na brak występowania takich 
pomników. 

§ 2. Okreĝlenia stosowane w uchwale ozna-
czają: 

1) infrastruktura techniczna − sieci uzbrojenia 
technicznego, w tym sieci wodociągowe, ka-
nalizacyjne, gazowe, elektroenergetyczne, cie-
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płownicze, telekomunikacyjne, obiekty im to-
warzyszące; 

2) nieprzekraczalna linia zabudowy – linia ogra-
niczająca częĝć terenu, na której dopuszcza się 
wznoszenie nadziemnych częĝci budynków 
oraz okreĝlonych w ustaleniach planu budow-
li, linia ta nie dotyczy balkonów, wykuszy, 
loggii, gzymsów, okapów, schodów i zadaszeě 
nad wejĝciami do budynków i tym podobnych 
częĝci budowli; 

3) obszar zabudowany – obszar zajęty przez rzut 
na powierzchnię terenu wszystkich kondygna-
cji nadziemnych budynku lub budynków 
w zewnętrznym obrysie ĝcian zewnętrznych; 

4) obiekt do parkowania – odkryte miejsce po-
stojowe lub ich zgrupowanie; 

5) orientacyjne linie rozgraniczające tereny 
o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach 
zagospodarowania – orientacyjny przebieg linii 
rozgraniczającej tereny o różnym przeznaczeniu 
z dopuszczeniem korekty przebiegu tej linii; 

6) przeznaczenie terenu – kategorie form zago-
spodarowania lub działalnoĝci lub grupy tych 
kategorii, które jako jedyne są dopuszczone na 
danym terenie; 

7) przeznaczenie podstawowe terenu – jest to 
częĝć przeznaczenia terenu, która powinna 
dominować w danym terenie w sposób okre-
ĝlony w ustaleniach planu; 

8) przeznaczenie uzupełniające terenu – jest to 
częĝć przeznaczenia terenu, która uzupełnia 
lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe 
w sposób okreĝlony w ustaleniach planu, przy 
czym dopuszcza się nie realizowanie przezna-
czenie uzupełniającego; 

9) teren – częĝć obszaru objętego planem wy-
znaczona liniami rozgraniczającymi, oznaczo-
na symbolem; 

10) uchwała – niniejsza uchwała; 
11) zabudowa usługowa – zabudowa, w której 

występuje działalnoĝć usługowa i handlowa, 
z wyłączeniem sprzedaży paliw; 

12) urządzenia towarzyszące obiektom budowla-
nym – urządzenia techniczne zapewniające 
możliwoĝć użytkowania obiektu zgodnie z je-
go przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia 
instalacyjne, przejazdy, ogrodzenia, place po-
stojowe, place pod ĝmietniki, elementy małej 
architektury itp.; 

13) wymiar pionowy – wymiar budynku lub bu-
dowli mierzony od poziomu terenu do naj-
wyższego punktu pokrycia dachu. 

§ 3. Następujące oznaczenia graficzne na ry-
sunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu: 
1) granica obszaru objętego planem tożsama 

z granicą strefy „B” ochrony konserwatorskiej 
oraz granicą strefy „OW” ochrony zabytków ar-
cheologicznych; 

2) obiekt znajdujący się w gminnej ewidencji za-
bytków; 

3) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznacze-
niu lub różnych zasadach zagospodarowania; 

4) orientacyjne linie rozgraniczające tereny o róż-
nym przeznaczeniu lub różnych zasadach zago-
spodarowania; 

5) symbole okreĝlające przeznaczenie terenów; 
6) nieprzekraczalne linie zabudowy; 
7) obszar bezpoĝredniego zagrożenia powodzią; 
8) granica Parku Krajobrazowego „Dolina Bystrzycy”. 

§ 4. Ustala się następujące przeznaczenia te-
renu: 
1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 
2) zabudowa usługowa; 
3) zieleě/łąki; 
4) las; 
5) wody powierzchniowe; 
6) drogi wewnętrzne. 

Rozdział 2 

Ustalenia dla całego obszaru objętego planem 

§ 5. Obowiązują następujące ustalenia doty-
czące ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

1) linie rozgraniczające tereny o różnym przezna-
czeniu lub różnych zasadach zagospodarowa-
nia mogą być równoczeĝnie liniami podziałów 
geodezyjnych; 

2) orientacyjne linie rozgraniczające tereny  
o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach 
zagospodarowania mogą być równoczeĝnie 
liniami podziałów geodezyjnych; 

3) na każdym terenie dopuszcza się infrastruktu-
rę techniczną, zieleě i urządzenia towarzyszące 
obiektom budowlanym, o ile ustalenia dla te-
renów nie stanowią inaczej; 

4) zakazuje się sytuowania wolno stojących no-
ĝników reklamowych; 

5) zakazuje się sytuowania masztów i konstrukcji 
wieżowych; 

6) przy realizacji nowej zabudowy obowiązuje 
nawiązanie gabarytami, sposobem kształto-
wania bryły i dachu, użytymi materiałami, ko-
lorystyką elewacji zabudowy do miejscowej 
historycznej zabudowy; 

7) obowiązują dachy symetryczne: dwuspadowe, 
o kącie nachylenia połaci dachowych od 38° 
do 45°; 

8) obowiązuje następujący rodzaj pokrycia da-
chów − dachówka w kolorze ceglastym; 

9) obowiązuje elewacja w kolorze występującym 
w zabudowie historycznej wsi; 

10) zakaz sytuowania ogrodzeě betonowych  
z elementów prefabrykowanych; 

11) od strony drogi wojewódzkiej dopuszcza się 
sytuowanie ogrodzeě pełnych; 

12) zakazuje się sytuowania na obiektach budow-
lanych tablic reklamowych nie związanych 
bezpoĝrednio z przeznaczeniem danego obiek-
tu budowlanego na terenie. 

§ 6. Obowiązują następujący ustalenia doty-
czące ochrony ĝrodowiska, przyrody i kształtowa-
nia krajobrazu kulturowego: 
1) obszar objęty planem znajduje się w granicy 

Parku Krajobrazowego „Dolina Bystrzycy”, 
o którym mowa w rozporządzeniu Wojewody 
Dolnoĝląskiego z dnia 21 listopada 2006 r. (Dz. 
U. Województwa Dolnoĝląskiego Nr 252,  
poz. 3735, z dnia 1 grudnia 2006 r., z późn. zm.); 

2) sposób zagospodarowania działek przyległych 
do terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
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bolem WS (rów melioracyjny „R-17”) powinien 
uwzględniać możliwoĝć wykonania robót kon-
serwacyjno-remontowych rowu przy użyciu 
sprzętu mechanicznego; 

3) w przypadku wystąpienia sieci drenarskich na 
terenach przeznaczonych pod zainwestowanie 
należy przeprowadzić sieci zgodnie z warunka-
mi okreĝlonymi przez zarządcę sieci lub właĝci-
ciela sieci; 

4) dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami MN obowiązują standardy aku-
styczne jak dla zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej, okreĝlone przepisami szczególnymi; 

5) uciążliwoĝć związana z działalnoĝcią gospodar-
czą prowadzoną na terenie oznaczonym symbo-
lem U nie może wykraczać poza granice tego te-
renu; 

6) wykonanie dróg wewnętrznych oraz obiektów 
do parkowania należy przeprowadzić w sposób 
uniemożliwiający przenikanie zanieczyszczeě 
ropopochodnych i innych do podłoża i wód 
gruntowych. 

§ 7. Obowiązują następujące ustalenia doty-
czące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: 
1) na całym obszarze objętym planem obowiązuje 

strefa „B” ochrony konserwatorskiej. W strefie, 
tej należy zachować i wyeksponować elementy 
historycznego układu przestrzennego oraz 
zharmonizować planowaną zabudowę z histo-
ryczną kompozycją architektoniczno – prze-
strzenną, w zakresie lokalizacji, skali, rozplano-
wania, ukształtowania bryły; 

2) na całym obszarze objętym planem obowiązuje 
strefa „OW” ochrony zabytków archeologicznych; 

3) w strefie, o której mowa w pkt 2, należy uzgad-
niać prace ziemne związane z realizacją budyn-
ków i budowli z właĝciwymi służbami ochrony 
zabytków; 

4) dla obiektu znajdującego się w gminnej ewi-
dencji zabytków ustala się obowiązek: 
a) zachowania ich bryły, kształtu i geometrii 

dachów oraz zastosowanie tradycyjnych ma-
teriałów budowlanych, 

b) zachowania lub odtworzenia detalu architek-
tonicznego, 

c) zharmonizowania planowanych otworów 
okiennych lub drzwiowych z zabytkową ele-
wacją budynku, 

d) wszelkie prace budowlane, również te zwią-
zane ze zmianą funkcji obiektu należy 
uzgadniać z właĝciwymi służbami ochrony 
zabytków. 

§ 8. Obowiązują następujące ustalenia doty-
czące parkowania pojazdów: 
1) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

co najmniej 2 miejsca postojowe na jeden lokal 
mieszkalny przy czym dopuszcza się, aby jedno 
z nich znajdowało się w garażu; 

2) dla usług, co najmniej 1 miejsce postojowe na 
50 m2 powierzchni usług; 

3) miejsca postojowe, o których mowa w pkt 1 i 2, 
należy usytuować na działce, na której  
usytuowany jest obiekt, któremu te miejsca  
towarzyszą. 

§ 9. Obowiązują następujące ustalenia doty-
czące podziału oraz scalania i podziału nierucho-
moĝci: 
1) dopuszcza się podziały oraz scalanie i podział 

nieruchomoĝci; 
2) dopuszcza się wydzielenie działek budowlanych 

wyłącznie z bezpoĝrednim dostępem do drogi 
publicznej lub drogi wewnętrznej; 

3) minimalne powierzchnie działek budowlanych 
dla terenów MN zgodnie z § 11 i § 12. 

§ 10. 1. Ustala się ogólne zasady uzbrajania 
terenów w infrastrukturę techniczną: 
1) infrastrukturę techniczną należy lokalizować  

w liniach rozgraniczających dróg wewnętrznych 
w uzgodnieniu z ich zarządcami lub właĝcicie-
lami; 

2) odstępstwa od zasady, o której mowa w pkt 1, 
dopuszcza się wyłącznie wtedy, gdy nie ma 
technicznej możliwoĝci realizacji tego ustalenia; 

3) inwestycje oraz zmiany w zakresie infrastruktu-
ry technicznej wymagają uzyskania warunków 
technicznych od właĝciwych dysponentów sieci; 

4) sieci infrastruktury dopuszcza się wyłącznie jako 
podziemne; 

5) dopuszcza się wykorzystywanie odnawialnych 
źródeł energii, z zastrzeżeniem ust. 6. pkt 4. 

2. Na obszarze objętym planem w zakresie za-
opatrzenia w wodę ustala się: 
1) zaopatrzenie w wodę poprzez odcinki istnieją-

cego i projektowanego systemu wodociągowe-
go; 

2) rozbudowę sieci wodociągowej na obszarze 
zabudowy wyznaczonej planem. 

3. Na obszarze objętym planem w zakresie 
odprowadzenia ĝcieków komunalnych ustala się: 
1) odprowadzenie ĝcieków komunalnych do sys-

temu kanalizacji sanitarnej; 
2) wyposażenie w sieci kanalizacji sanitarnej 

wszystkich obszarów zainwestowania. 
4. Na obszarze objętym planem w zakresie 

odprowadzenia wód opadowych ustala się: 
1) odprowadzenie wód opadowych: 

a) niezanieczyszczonych: 
− systemem sieci kanalizacji deszczowej do 

odbiorników, 
− retencjonowanie lub rozsączanie na działce, 
− do rzeki lub rowu, 

b) zanieczyszczonych: systemem sieci kanaliza-
cji deszczowej, do rzeki lub rowu po ich 
oczyszczeniu do wartoĝci dopuszczalnych, 

2) dopuszcza się budowę sieci i przyłączy kanali-
zacji deszczowej. 

5. Na obszarze objętym planem w zakresie za-
opatrzenia w gaz ustala się: 
1) budowę dystrybucyjnej sieci gazowej, przyłą-

czenie obiektów i dostawa gazu na zasadach 
okreĝlonych w Prawie Energetycznym, po speł-
nieniu warunków technicznych i ekonomicz-
nych dostarczania paliwa gazowego; 

2) dopuszcza się lokalizację podziemnych zbiorni-
ków na gaz; 

6. Na obszarze objętym planem w zakresie za-
opatrzenia w energię elektryczną ustala się: 
1) zasilanie projektowanego zainwestowania  

w energię elektryczną z istniejących lub projek-
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towanych sieci elektroenergetycznych lub stacji 
transformatorowych w uzgodnieniu z właĝcicie-
lem sieci; 

2) modernizację, rozbudowę i budowę kablowych 
linii elektroenergetycznych ĝrednich i niskich 
napięć; 

3) możliwoĝć lokalizacji budynku stacji transfor-
matorowej w odległoĝci min 1,5 m od granicy 
działki; 

4) nie dopuszcza się elektrowni wiatrowych. 
7. Na obszarze objętym planem w zakresie za-

opatrzenia w ciepło ustala się zasilanie z indywi-
dualnych źródeł ciepła z zastosowaniem urządzeě 
grzewczych o niskim stopniu emisji zanieczysz-
czeě. 

8. Na obszarze objętym planem w zakresie 
gospodarki odpadami ustala się: 
1) w zakresie gromadzenia i usuwania odpadów 

obowiązują zasady okreĝlone w odrębnych 
przepisach szczegółowych i gminnych; 

2) ustala się gromadzenie i segregację odpadów 
na terenach własnych inwestora. 

Rozdział 3 

Ustalenia dla terenów 

§ 11. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 1MN ustala się następujące prze-
znaczenie: 
1) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jedno-

rodzinna; 
2) uzupełniające: infrastruktura techniczna. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują następujące ustalenia dotyczące ukształ-
towania zabudowy: 
1) ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy jak 

na rysunku planu; 
2) ustala się minimalną powierzchnię działki bu-

dowlanej na 1000 m2, z zastrzeżeniem pkt 3, 
3) dopuszcza się zmniejszenie minimalnych po-

wierzchni działek budowlanych okreĝlonych 
w pkt 2 o nie więcej niż 10%; 

4) ustalenia zawarte w pkt 2 nie dotyczą sytuacji, 
w której wydzielenie działki służy powiększeniu 
innej działki budowlanej; 

5) dopuszcza się jeden budynek mieszkalny jedno-
rodzinny na działce budowlanej; 

6) budynki mieszkalne jednorodzinne dopuszcza 
się wyłącznie jako wolnostojące lub bliźniacze; 

7) liczba kondygnacji nadziemnych budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych nie może być 
większa niż 2, w tym druga kondygnacja  
w poddaszu użytkowym; 

8) wymiar pionowy budynku lub budowli nie mo-
że być większy niż 9,5 m; 

9) dopuszcza się garaże z maksymalnie dwoma 
stanowiskami, w formie wbudowanej lub wol-
nostojące o liczbie kondygnacji nie większej niż 
2, w tym druga kondygnacja w poddaszu użyt-
kowym. 

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują następujące ustalenia dotyczące zagospo-
darowania terenu: 
1) powierzchnia obszaru zabudowanego nie może 

stanowić więcej niż 40% powierzchni działki 
budowlanej; 

2) powierzchnia terenu biologicznie czynna musi 
stanowić co najmniej 30% powierzchni działki 
budowlanej; 

3) dopuszcza się obiekty małej architektury; 
4) dopuszcza się drogę wewnętrzną o szerokoĝci 

minimalnej wynoszącej 8 m. 
4. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obo-

wiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi 
komunikacyjnej: dojazd z istniejącej drogi leżącej 
poza obszarem opracowania. 

§ 12. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 2MN ustala się następujące prze-
znaczenie: 
1) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jedno-

rodzinna; 
2) uzupełniające: 

a) drogi wewnętrzne, 
b) infrastruktura techniczna. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują następujące ustalenia dotyczące ukształ-
towania zabudowy: 
1) ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy jak 

na rysunku planu; 
2) ustala się minimalną powierzchnię działki bu-

dowlanej na 800 m2, z zastrzeżeniem pkt 3, 
3) ustalenia zawarte w pkt 2 nie dotyczą sytuacji, 

w której wydzielenie działki służy powiększeniu 
innej działki budowlanej; 

4) dopuszcza się jeden budynek mieszkalny jedno-
rodzinny na działce budowlanej; 

5) budynki mieszkalne jednorodzinne dopuszcza 
się wyłącznie jako wolno stojące lub bliźniacze; 

6) liczba kondygnacji nadziemnych budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych nie może być 
większa niż 2, w tym druga kondygnacja  
w poddaszu użytkowym; 

7) wymiar pionowy budynku lub budowli nie mo-
że być większy niż 9,5 m; 

8) dopuszcza się garaże z maksymalnie dwoma 
stanowiskami, w formie wbudowanej lub wolno 
stojące o liczbie kondygnacji nie większej niż 2, 
w tym druga kondygnacja w poddaszu użytko-
wym. 

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują następujące ustalenia dotyczące zagospo-
darowania terenu: 
1) powierzchnia obszaru zabudowanego nie może 

stanowić więcej niż 40% powierzchni działki 
budowlanej; 

2) powierzchnia terenu biologicznie czynna musi 
stanowić co najmniej 30% powierzchni działki 
budowlanej; 

3) dopuszcza się obiekty małej architektury; 
4) dopuszcza się drogę wewnętrzną o szerokoĝci 

minimalnej wynoszącej 8 m. 
4. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obo-

wiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi 
komunikacyjnej: dostęp do drogi publicznej po-
przez drogę wewnętrzną oznaczoną na rysunku 
planu symbolem KDW. 

§ 13. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem U ustala się następujące przezna-
czenie: 
1) podstawowe: zabudowa usługowa; 
2) uzupełniające: 
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a) obiekty do parkowania, 
b) drogi wewnętrzne, 
c) infrastruktura techniczna. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują następujące ustalenia dotyczące ukształ-
towania zabudowy: 
1) ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy jak 

na rysunku planu; 
2) liczba kondygnacji nadziemnych budynków 

usługowych nie może być większa niż 2, w tym 
druga kondygnacja w poddaszu użytkowym; 

3) wymiar pionowy budynku lub budowli nie mo-
że być większy niż 9,5 m; 

4) dla istniejących obiektów budowlanych nie 
spełniających ustaleě zawartych w pkt 2, 3 do-
puszcza się wyłącznie remonty, przebudowy 
i rozbiórki, w sposób spełniający ustalenia pla-
nu. 

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują następujące ustalenia dotyczące zagospo-
darowania terenu: 
1) powierzchnia obszaru zabudowanego nie może 

stanowić więcej niż 50% powierzchni działki 
budowlanej; 

2) powierzchnia terenu biologicznie czynna musi 
stanowić co najmniej 30% powierzchni działki 
budowlanej; 

3) zachowanie istniejącego drzewostanu; 
4) dopuszcza się obiekty małej architektury. 

4. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi 
komunikacyjnej: dostęp do drogi publicznej po-
przez drogę wewnętrzną oznaczoną na rysunku 
planu symbolem KDW. 

§ 14. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem Z/RZ ustala się następujące prze-
znaczenie: 
1) podstawowe: zieleě/łąki; 
2) uzupełniające: ciągi pieszo-rowerowe. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala 
się zakaz lokalizacji obiektów budowlanych, z wy-
jątkiem obiektów hydrotechnicznych i pomostu. 

3. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi 
komunikacyjnej: dojazd z drogi leżącej poza obsza-
rem opracowania oraz poprzez teren oznaczony 
symbolem U. 

4. Zakaz prowadzenia prac ziemnych powodu-
jących zmianę ukształtowania terenu. 

§ 15. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem ZL ustala się następujące prze-
znaczenie – las.  

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązuje zakaz zabudowy. 

§ 16. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem WS ustala się następujące prze-
znaczenie: 

1) podstawowe: wody powierzchniowe (rów me-
lioracyjny „R-17”); 

2) uzupełniające: infrastruktura techniczna. 
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 

obowiązują następujące ustalenia dotyczące zago-
spodarowania terenu: 
1) dopuszcza się lokalizację obiektów inżynieryj-

nych (m.in. przepusty, kładki, itp.); 
2) zakaz zmiany przebiegu cieku wodnego; 
3) zakaz zarurowania cieku wodnego. 

3. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują następujące ustalenia dotyczące obsługi 
komunikacyjnej: należy zapewnić dojazd dla po-
jazdów służących do wykonywania robót konser-
wacyjno-remontowych rowu melioracyjnego „R-
17” z terenów przyległych oraz drogi leżącej poza 
obszarem opracowania. 

§ 17. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem KDW ustala się następujące prze-
znaczenie: 
1) podstawowe: droga wewnętrzna; 
2) uzupełniające: 

a) infrastruktura techniczna, 
b) obiekty do parkowania. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują następujące ustalenia dotyczące zagospo-
darowania terenu: 
1) dopuszcza się chodnik, oĝwietlenie, zieleě  

i obiekty do parkowania w zależnoĝci od po-
trzeb, za zgodą i na warunkach okreĝlonych 
przez zarządcę drogi, z zastrzeżeniem pkt 2; 

2) dopuszcza się obiekty do parkowania wyłącznie 
w formie parkingu przyulicznego; 

3) obowiązuje szerokoĝć w liniach rozgraniczają-
cych minimum 8 m. 

Rozdział 4 

Przepisy końcowe 

§ 18. Na podstawie art. 36 ust. 4, ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym ustala się następujące 
wielkoĝć stawki procentowej: 
1) dla terenów o symbolach 1MN, 2MN i U na 

10%; 
2) dla pozostałych terenów na 1%. 

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie. 

§ 20. Uchwała wchodzi w życie po upływie  
30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Dolnoĝląskiego. 
 
 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej:  
Adam Klimczak 
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Załącznik nr 1 do uchwały nr XLVII/426/10 
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich  
z dnia 21 września 2010 r. 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr XLVII/426/10 
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich  
z dnia 21 września 2010 r. 

 
w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego wsi Soĝnica – Różaniec, gmina Kąty Wrocławskie, dla obszaru we wsi Soĝnica, w rejonie 
drogi wojewódzkiej i rzeki Bystrzycy. 
 
W nawiązaniu do art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, ze zmianami) Rada Miejska w Kątach Wrocławskich stwier-
dza, co następuje: 
 
Nie rozstrzyga się o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego wsi Soĝnica – Różaniec, gmina Kąty Wrocławskie, dla obszaru we wsi Soĝnica,  
w rejonie drogi wojewódzkiej i rzeki Bystrzycy w związku z nie złożeniem przez zainteresowanych uwag 
do wyłożonego do publicznego wglądu projektu planu. 
 
 

Załącznik nr 3 do uchwały nr XLVII/426/10 
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich  
z dnia 21 września 2010 r. 

 
w sprawie sposobu realizacji zapisanych w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego wsi Soĝnica – Różaniec, gmina Kąty wrocławskie, dla obszaru we wsi Soĝnica, w rejonie drogi 
wojewódzkiej i rzeki Bystrzycy inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadaě wła-
snych gminy oraz zasad ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych. 
W nawiązaniu do art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, ze zmianami) Rada Miejska w Kątach Wrocławskich stwier-
dza, co następuje: 
Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadaě własnych gminy będą finansowa-
ne z budżetu gminy, w tym ĝrodków pozyskiwanych z funduszu Unii Europejskiej, a także ze ĝrodków 
zewnętrznych. 
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UCHWAŁA NR XLIX/456/10 
 RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH 

 z dnia 9 listopada 2010 r. 

w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w Sadowicach 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 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 oraz z 2003 r. Nr 80, 
poz. 717 i Nr 162 poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 116, 
poz. 1203, z 2005 r. Nr 17, poz. 1441 z 2006 r. Dz. U 
Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 z 2007 r. Dz. U. 
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 
z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 z 2010 r. 
Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675) Rada Miej-
ska w Kątach Wrocławskich uchwala, co następuje:  

§ 1. 1. Nadaje się nazwę ulicy w Sadowicach: 
ul. Zaciszna w granicach działki nr 326/7 
2) Przebieg i granice ulicy wymienionej w ust. 1 

oznaczone są na mapie stanowiącej załącznik  
nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta i Gminy w Kątach Wrocławskich. 

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

Przewodniczący Rady Miejskiej:  
Adam Klimczak 

 

  


