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2) wynagrodzenie wypłacane jest miesiňcznie 
w zależności od liczby dzieci faktycznie objňtych 
opiekņ w miesiņcu poprzedzajņcym wypłatň 
wynagrodzenia na podstawie przedstawionego 
rachunku, 

3) wynagrodzenie nie przysługuje z tytułu opieki 
nad dzieckiem objňtym opiekņ żłobka lub klubu 
dzieciňcego, 

4) wynagrodzenie przysługuje za nie wiňcej niż 
osiem godzin opieki nad jednym dzieckiem 
dziennie, 

5) dzienny opiekun musi obejmowań opiekņ co 
najmniej 3 dzieci, 

6) dzienny opiekun sprawuje opiekň wyłņcznie 
w dni robocze. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza siň Burmi-
strzowi Miasta Lubań. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem  
1 stycznia 2012 r., ale nie prňdzej niż po upływie  
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym 
Województwa Dolnoślņskiego. 

 
Przewodniczņca Rady: 

Małgorzata Grzesiak 
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UCHWAŁA NR IX/57/11 
 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH 

 z dnia 28 kwietnia 2011 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie dla obrębu 
Kuraszków 

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 ze zmianami), 
art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) oraz 
w zwiņzku z uchwałņ nr 0150/XXVII/155/08 Rady 
Miejskiej w Obornikach Ślņskich z dnia 17 czerwca 
2008 r., po stwierdzeniu zgodności ze „studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Oborniki Ślņskie” Rada 
Miejska w Obornikach Ślņskich uchwala, co nastň-
puje:  

Rozdział 1 

Ustalenia ogólne 

§ 1. Miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego, zwany dalej planem, obejmuje obszar 
zawarty w granicach określonych na rysunku pla-
nu stanowiņcym załņcznik graficzny do niniejszej 
uchwały. 

§ 2. 1. Integralnņ czňściņ uchwały jest rysunek 
planu sporzņdzony na mapie w skali 1:2000 sta-
nowiņcy załņcznik nr 1. 

2. Załņcznikami do niniejszej uchwały sņ: 
1) rozstrzygniňcie w sprawie uwag wniesionych 

do projektu planu stanowiņce załņcznik nr 2; 
2) rozstrzygniňcie w sprawie sposobu realizacji 

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które należņ do zadań własnych gminy oraz za-
sad ich finansowania stanowiņce załņcznik nr 3. 

§ 3. 1. Nastňpujņce określenia stosowane 
w uchwale oznaczajņ: 
1) nieprzekraczalna linia zabudowy – linia wyzna-

czajņca dopuszczalne zbliżenie wszelkich bu-
dynków; 

2) obowiņzujņca linia zabudowy – należy przez to 
rozumień liniň wyznaczonņ na rysunkach planu, 

określajņcņ usytuowanie podstawowej bryły 
budynku; liniň tņ przekroczyń mogņ wysuniňte 
zadaszenia, ganki , balkony i wykusze, schody, 
wejście do budynku, pochylnia lub rampa dla 
osób niepełnosprawnych, okap lub gzyms; linia 
ta jest jednocześnie nieprzekraczalnņ liniņ za-
budowy dla budynków towarzyszņcych; 

3) plan – ustalenia zawarte w niniejszej uchwale 
wraz z załņcznikami; 

4) powierzchnia zabudowy – powierzchnia kondy-
gnacji parterowej budynku lub suma po-
wierzchni kondygnacji parterowych budynków 
znajdujņcych siň na danym terenie, liczona 
w zewnňtrznym obrysie murów wraz z prześwi-
tami i podcieniami; 

5) przepisy szczególne – aktualne w momencie 
wykonywania niniejszej uchwały przepisy 
prawne; 

6) przeznaczenie podstawowe terenu – jest to 
czňśń przeznaczenia, która dominuje na danym 
terenie w sposób określony ustaleniami planu; 

7) przeznaczenie uzupełniajņce terenu – rodzaj 
przeznaczenia terenu inny niż podstawowy, któ-
ry uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie pod-
stawowe w sposób określony w ustaleniach 
planu i którego powierzchnia użytkowa, zabu-
dowy lub czňści terenu zajmuje w granicach te-
renu lub poszczególnych nieruchomości mniej 
niż odpowiednia powierzchnia zajmowana 
przez przeznaczenie podstawowe; 

8) teren – obszar wyznaczony na rysunku planu 
liniami rozgraniczajņcymi, oznaczony symbo-
lami przeznaczenia podstawowego; 

9) zabudowa jednorodzinna – należy przez to ro-
zumień realizacjň jednego budynku mieszka-
niowego wolno stojņcego na jednej działce; 

10) zabudowa zagrodowa − należy przez to rozu-
mień zespół zabudowy obejmujņcy jeden bu-
dynek mieszkalny, budynki gospodarcze lub 
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inwentarskie w rodzinnych gospodarstwach 
rolnych, hodowlanych lub ogrodniczych oraz 
w gospodarstwach leśnych; 

11) usługi publiczne lub niepubliczne z zakresu: 
a) handlu detalicznego − działalnośń zwiņzana 

ze sprzedażņ detalicznņ towarów z wyłņ-
czeniem sprzedaży paliw do pojazdów me-
chanicznych, 

b) gastronomii − działalnośń restauracji, ba-
rów, kawiarni, herbaciarni, pubów, winiar-
ni, cukierni, itp., 

c) obsługi ludności lub przedsiňbiorstw − 
działalnośń zwiņzana z obsługņ nierucho-
mości, usługi projektowe, działalnośń 
prawnicza, notarialna, rachunkowośń, dzia-
łalnośń zwiņzana z pośrednictwem finan-
sowym, działalnośń w zakresie reklamy lub 
informacji, drobne usługi takie jak: fotogra-
fia, poligrafia, gabinety kosmetyczne 
i fryzjerskie, pralnia, szewc, naprawa arty-
kułów przeznaczenia osobistego i użytku 
domowego, działalnośń biur i agencji tury-
stycznych, informacja turystyczna, działal-
nośń ośrodków i placówek edukacyjnych, 
a także działalnośń firm pocztowych i tele-
komunikacyjnych itp., 

d) zdrowia – działalnośń: przychodni, gabine-
tów lekarskich, aptek itp., 

e) agroturystyki – gospodarstwa agrotury-
styczne, 

f) opieki społecznej − placówki świadczņce 
usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagajņce 
i edukacyjne na poziomie obowiņzujņcego 
standardu, przeznaczone dla osób wyma-
gajņcych całodobowej opieki z powodu 
wieku, choroby lub niepełnosprawności, 
nie mogņcych samodzielnie funkcjonowań 
w codziennym życiu, 

g) oświaty − należy przez to rozumień: przed-
szkola i szkoły wraz z obiektami towarzy-
szņcymi a także obiekty do nich podobne 
nie należņce do innej kategorii przeznacze-
nia terenu, 

h) kultury − należy przez to rozumień domy 
kultury, biblioteki, mediateki, wypożyczal-
nie filmów, centra informacyjne, kluby te-
matyczne, a także obiekty do nich podobne 
nie należņce do innej kategorii przeznacze-
nia terenu, 

i) turystyki − działalnośń hoteli, moteli, do-
mów wycieczkowych, schronisk młodzie-
żowych itp. 

12) uciņżliwośń – zjawiska lub stany utrudniajņce 
życie albo dokuczliwe dla otaczajņcego śro-
dowiska takie jak: hałas, wibracje, zanieczysz-
czenia powietrza i zanieczyszczenia gruntu 
i wód. 
2. Pojňcia niezdefiniowane należy rozumień 

zgodnie z przepisami szczególnymi. 

§ 4. 1. Nastňpujņce oznaczenia graficzne 
przedstawione na rysunku planu sņ obowiņzujņ-
cymi ustaleniami planu: 
1) granice opracowania; 
2) linie rozgraniczajņce tereny o różnym przezna-

czeniu lub rożnych zasadach zagospodarowa-
nia; 

3) symbole określajņce podstawowe przeznacze-
nie terenów; 

4) elementy kompozycji:; 
a) obowiņzujņce linie zabudowy, 
b) nieprzekraczalne linie zabudowy; 

5) granice stref ochrony konserwatorskiej: 
a) „B” ochrony konserwatorskiej, 
b) „OW” ochrony zabytków archeologicznych; 

6) stanowisko archeologiczne archiwalne. 
2. Pozostałe oznaczenia graficzne przedsta-

wione na rysunku planu nie sņ obowiņzujņcymi 
ustaleniami planu i majņ charakter informacyjny. 

Rozdział 2 

Ustalenia dla całego obszaru objętego planem 

§ 5. 1. W zakresie ogólnych zasad ochrony 
i kształtowania ładu przestrzennego ustala siň: 
1) ukształtowania wymagajņ ciņgi zabudowy loka-

lizowane wzdłuż dróg publicznych; 
2) ochrony wymagajņ obiekty ujňte 

w wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków; 
3) na terenach objňtych strefami ochrony konser-

watorskiej zakaz wprowadzania elementów za-
gospodarowania terenu agresywnych lub ob-
cych krajobrazowo. 

2. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kul-
turowego i zabytków oraz dóbr kultury współcze-
snej ustala siň strefy ochrony konserwatorskiej 
oznaczone na rysunku planu oraz przepisy wymie-
nione w ust. 3, 4. 

3. W granicach poszczególnych stref obowiņ-
zujņ nastňpujņce wymogi konserwatorskie: 
1) W strefie „B” ochrony konserwatorskiej: 

a) nowa zabudowa winna byń dostosowana do 
historycznej kompozycji przestrzennej w za-
kresie rozplanowania, skali i bryły, przy zało-
żeniu harmonijnego współistnienia elemen-
tów kompozycji historycznej i współczesnej 
oraz nawiņzywań formami współczesnymi 
do lokalnej tradycji architektonicznej, nie 
może ona dominowań nad zabudowņ histo-
rycznņ, a wszelka działalnośń inwestycyjna 
musi uwzglňdniań istniejņce już zwiņzki prze-
strzenne i planistyczne, 

b) nowa zabudowa winna byń zharmonizowana 
z historycznņ kompozycjņ przestrzenno-
architektonicznņ, 

c) nowa lub przebudowywana zabudowa musi 
nawiņzywań do historycznej zabudowy Ku-
raszkowa, 

d) należy preferowań te inwestycje, które sta-
nowiņ rozszerzenie lub uzupełnienie już ist-
niejņcych form zainwestowania terenu, przy 
założeniu maksymalnego zachowania 
i utrwalenia istniejņcych już relacji, 

e) umieszczanie reklam lub innych tablic, nie 
zwiņzanych bezpośrednio z danym obiektem 
i stanowiņcych na obiekcie lub obszarze 
element obcy, jest zabronione, 

f) dopuszczalne jest umiejscawianie tablic in-
formacyjnych instytucji lub szyldów sklepów 
i zakładów w miejscach na to wyznaczonych, 
we właściwej, nie agresywnej formie, 

g) zakazuje siň stosowania ogrodzeń betono-
wych z elementów prefabrykowanych oraz 
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stosowania okładzin z tworzyw sztucznych 
typu siding; 

2) W strefie „OW” ochrony zabytków archeolo-
gicznych: 
a) zamierzenia inwestycyjne zwiņzane z praca-

mi ziemnymi, należy uzgodniń z Dolnoślņ-
skim Wojewódzkim Konserwatorem Zabyt-
ków co do konieczności prowadzenia ich pod 
nadzorem archeologicznym i za pozwole-
niem konserwatora zabytków. Nadzór ar-
cheologiczny i ratownicze badania archeolo-
giczne, prowadzone sņ przez uprawnionego 
archeologa, 

b) powyższe pozwolenie konserwatorskie nale-
ży uzyskań przed wydaniem pozwolenia na 
budowň, a dla robót niewymagajņcych po-
zwolenia na budowň – przed realizacjņ inwe-
stycji, tj. przed uzyskaniem zaświadczenia 
potwierdzajņcego akceptacjň przyjňcia zgło-
szenia wykonywania robót budowlanych. 

(Skarga Wojewody Dolnoślņskiego NK-N.4131.449. 
.2011.JT1-1 z dnia 28 czerwca 2011 r. do WSA we 
Wrocławiu na § 5 ust. 3 pkt 2) 

4. Na obszarze stanowiska archeologicznego 
archiwalnego obowiņzujņ nastňpujņce wymogi 
konserwatorskie: 
1) w trakcie robót ziemnych istnieje możliwośń 

odkrycia nowych stanowisk archeologicznych, 
ich wykaz podlega weryfikacji i uzupełnieniu; 

2) w obrňbie chronionych stanowisk archeolo-
gicznych oraz w ich bezpośrednim sņsiedztwie 
wymagane jest przeprowadzenie wyprzedzajņ-
cych inwestycjň ratowniczych badań archeolo-
gicznych, zgodnie z przepisami odrňbnymi, za 
pozwoleniem właściwego wojewódzkiego kon-
serwatora zabytków. 

(Skarga Wojewody Dolnoślņskiego NK-N.4131.449. 
.2011.JT1-1 z dnia 28 czerwca 2011 r. do WSA we 
Wrocławiu na § 5 ust. 4 pkt 2) 

§ 6. 1. W zakresie zasad rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 
ustala siň: 
1) na obszarze zabudowanym sieci uzbrojenia 

technicznego należy prowadziń w obrňbie linii 
rozgraniczajņcych ulic; 

2) dopuszcza siň odstňpstwa od zasady, o której 
mowa w pkt 1, gdy nie ma technicznej możli-
wości realizacji tego ustalenia; 

3) na terenach zabudowy mieszkaniowej lub za-
grodowej dopuszcza siň wydzielenia niezbňd-
nych działek pod urzņdzenia infrastruktury 
technicznej, wraz z niezbňdnym dojazdem do 
działek z dróg publicznych w formie drogi we-
wnňtrznej lub organizacji zabudowy umożliwia-
jņcej świadczenie służebności dojazdu. 

2. W zakresie budowy, przebudowy lub roz-
budowy sieci uzbrojenia dla obszaru objňtego pla-
nem ustala siň: 

1) zaopatrzenie w wodň z gminnej sieci wodo-
ciņgowej, w razie braku możliwości zaopa-
trzenia z sieci dopuszcza siň zaopatrzenie 
z własnych ujňń, o ile przepisy szczególne nie 
bňdņ tego wykluczań; 

2) odprowadzenie ścieków do komunalnego sys-
temu kanalizacji sanitarnej; 

3) dopuszcza siň tymczasowo budowň monoli-
tycznych zbiorników bezodpływowych, po 
zrealizowaniu komunalnej sieci kanalizacyjnej 
obowiņzuje niezwłoczne włņczenie wewnňtrz-
nej instalacji kanalizacyjnej budynku do sieci 
kanalizacyjnej; 

4) objňcie systemami odprowadzajņcymi wody 
opadowe wszystkich terenów zabudowanych 
i utwardzonych; 

5) dopuszcza siň rozwiņzania techniczne służņce 
zatrzymaniu wód w obrňbie posesji w postaci 
studni chłonnych lub systemów rozsņczajņ-
cych, przy zapewnieniu bezpieczeństwa ich 
użytkowania; 

6) obowiņzek zachowania odległości zabudowy 
od istniejņcych i projektowanych linii elektro-
energetycznych i gazowych zgodnie z przepi-
sami szczególnymi; 

7) sieci elektroenergetyczne lub telekomunika-
cyjne w strefach zabudowy mieszkaniowej na-
leży prowadziń jako skablowane; 

8) obowiņzek zapewnienia swobodnego dojazdu 
do sieci infrastruktury technicznej oraz swobod-
nego przemieszczania siň wzdłuż gazociņgu; 

9) zakaz prowadzenia działalności mogņcej za-
groziń trwałości gazociņgu podczas eksploata-
cji; 

10) zaleca siň stosowanie urzņdzeń grzewczych 
o wysokiej sprawności i niskim stopniu emisji 
zanieczyszczeń; 

11) gospodarkň odpadami należy prowadziń 
zgodnie z przepisami szczególnymi. 
3. W zakresie zasad ochrony środowiska 

i przyrody ustala siň: 
1) działalnośń obiektów usługowych na terenach 

objňtych planem nie może powodowań ponad-
normatywnego obciņżenia środowiska natural-
nego poza granicami działki, do której inwestor 
posiada tytuł prawny; 

2) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych 
z terenów zabudowanych może byń realizowa-
ne po ich wstňpnym podczyszczeniu do stopnia 
odpowiadajņcego wymogom odprowadzania 
ścieków do wód i ziemi; 

3) stosownie do przepisów odrňbnych, zwiņza-
nych z dopuszczalnymi poziomami hałasu w 
środowisku do niżej wymienionych rodzajów 
terenów o zróżnicowanych dopuszczalnych po-
ziomach hałasu zalicza siň tereny oznaczone na 
rysunku planu symbolami: 
a) pod zabudowň mieszkaniowņ jednorodzinnņ 

– MN wszystkie, 
b) pod zabudowň zagrodowņ − RM. 

§ 7. Ze wzglňdu na brak przedmiotu ustaleń 
zmiany planu nie określa siň: 
1) granic i sposobów zagospodarowania terenów 

lub obiektów podlegajņcych ochronie, ustalo-
nych na podstawie odrňbnych przepisów, w 
tym terenów górniczych, a także narażonych na 
niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych 
osuwaniem siň mas ziemnych; 

2) sposobu i terminu tymczasowego zagospoda-
rowania, urzņdzania i użytkowania terenów. 
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Rozdział 3 

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości 

§ 8. 1. Nie ustala siň terenów wymagajņcych 
obligatoryjnie scalenia i podziału nieruchomości. 

2. Dopuszcza siň scalanie i podział nierucho-
mości, których zabudowa i zagospodarowanie 
zgodnie z ustaleniami niniejszego planu wymaga 
poprzedzajņcego przeprowadzenia odpowiedniej 
procedury. 

3. Ustala siň nastňpujņce parametry działek 
uzyskiwanych w wyniku scalania i wtórnego po-
działu nieruchomości położonych w granicach 
terenów o przeznaczeniu na zabudowň mieszka-
niowņ jednorodzinnņ, oznaczonych na rysunku 
planu symbolem MN oraz RM: 
1) szerokośń frontów działek przeznaczonych na 

zabudowň, z wyjņtkiem działek położonych przy 
łukach dróg lub ich zakończeniach, nie powinna 
byń mniejsza niż 20 m; 

2) powierzchnia działek przeznaczonych pod nowņ 
zabudowň nie może byń mniejsza niż: 
a) 1200 m2 dla terenów zabudowy mieszkanio-

wej jednorodzinnej oznaczonej na rysunku 
planu symbolem MN, 

b) 3000 m2 dla terenów zabudowy zagrodowej 
oznaczonych na rysunku planu symbolem 
RM; 

3) kņt położenia granic działek w stosunku do pasa 
drogi ustala siň na 80°−90° z wyjņtkiem działek 
położonych przy zakończeniach dróg; 

4) dopuszcza siň wydzielanie dróg wewnňtrznych 
o szerokości w liniach rozgraniczajņcych mini-
mum 8 m; 

5) dla obsługi maksimum 4 działek dopuszcza siň 
wydzielanie ciņgów pieszo-jezdnych o szeroko-
ści w liniach rozgraniczajņcych minimum 5 m. 

Rozdział 4 

Ustalenia szczegółowe dla terenów w liniach 
rozgraniczających 

§ 9. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami od MN1 do MN3 ustala siň prze-
znaczenie: 
1) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jedno-

rodzinna wolno stojņca; 
2) uzupełniajņce: 

a) usługi z zakresu: handlu detalicznego, ga-
stronomii, obsługi ludności lub przedsiň-
biorstw, oświaty, kultury, turystyki, zdrowia 
i opieki społecznej, 

b) urzņdzenia komunikacji – drogi wewnňtrzne, 
parkingi, 

c) sieci infrastruktury technicznej oraz zwiņzane 
z nimi urzņdzenia. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 
obowiņzujņ nastňpujņce ustalenia: 

1) dopuszcza siň scalanie i podział nieruchomo-
ści; 

2) wysokośń nowo realizowanej zabudowy nie 
może przekroczyń 2 kondygnacji nadziemnych 
plus poddasze użytkowe, lecz nie wiňcej niż  
10 m liczņc od poziomu terenu do szczytu ka-
lenicy; 

3) dachy dwu lub czterospadowe o symetrycz-
nym układzie połaci, o spadkach 35°−45°, kry-
te dachówkņ lub innymi materiałami o faktu-
rze dachówkopodobnej w kolorze ceglastym 
matowym lub brņzowym; 

4) minimalna wielkośń działki 1200 m2; 
5) minimalna szerokośń frontu działki 20 m; 
6) dopuszcza siň wydzielanie dróg wewnňtrznych 

o szerokości w liniach rozgraniczajņcych mi-
nimum 8m; 

7) do maksymalnie 4 działek dopuszcza siň wy-
dzielanie ciņgów pieszo-jezdnych o szerokości 
w liniach rozgraniczajņcych minimum 5 m; 

8) powierzchnia zabudowy w stosunku do po-
wierzchni działki nie może przekroczyń 20%; 

9) co najmniej 50% powierzchni nieruchomości 
należy przeznaczyń na powierzchniň biolo-
gicznie czynnņ; 

10) dopuszcza siň usługi wbudowane w czňści 
parterowej nie przekraczajņce 30% powierzch-
ni całkowitej budynku mieszkalnego, urzņdze-
nia towarzyszņce, zieleń urzņdzona; 

11) należy zapewniń stanowiska postojowe na 
każdej działce zgodnie ze wskaźnikami: 2 sta-
nowiska na jedno mieszkanie oraz 2 stanowi-
ska na 40 m2 p. u. usług; 

12) określa siň nieprzekraczalnņ liniň zabudowy 
według rysunku planu, w odległości 6m od li-
nii rozgraniczajņcych z terenami dróg ozna-
czonych na rysunku planu symbolami 
KDW1,KDPj1, KDPj2. 

§ 10. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami od MN4 do MN9 ustala siň prze-
znaczenie: 
1) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jedno-

rodzinna wolno stojņca; 
2) uzupełniajņce: 

a) usługi z zakresu: handlu detalicznego, ga-
stronomii, obsługi ludności lub przedsiň-
biorstw, oświaty, kultury, turystyki, zdrowia 
i opieki społecznej, 

b) urzņdzenia komunikacji – drogi wewnňtrzne, 
parkingi, 

c) sieci infrastruktury technicznej oraz zwiņzane 
z nimi urzņdzenia. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 
obowiņzujņ nastňpujņce ustalenia: 

1) dopuszcza siň scalanie i podział nieruchomo-
ści; 

2) dopuszcza siň kontynuacjň istniejņcej zabu-
dowy zagrodowej; 

3) wysokośń nowo realizowanej zabudowy nie 
może przekroczyń 2 kondygnacji nadziemnych 
plus poddasze użytkowe, lecz nie wiňcej niż 
10m liczņc od poziomu terenu do szczytu ka-
lenicy; 

4) dla nowych i przebudowywanych obiektów 
ustala siň dachy dwuspadowe o symetrycz-
nym układzie połaci, o spadkach 38°−45°, kry-
te dachówkņ ceramicznņ w kolorze ceglastym 
matowym; 

5) ustala siň wymóg lokalizacji budynku z kaleni-
cņ równoległņ do frontu działki; 

6) minimalna wielkośń działki 1200 m2; 
7) minimalna szerokośń frontu działki 20 m; 
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8) dopuszcza siň wydzielanie dróg wewnňtrznych 
o szerokości w liniach rozgraniczajņcych mi-
nimum 8m; 

9) do maksymalnie 4 działek dopuszcza siň wy-
dzielanie ciņgów pieszo-jezdnych o szerokości 
w liniach rozgraniczajņcych minimum 5 m; 

10) powierzchnia zabudowy w stosunku do po-
wierzchni działki nie może przekroczyń 30%; 

11) co najmniej 50% powierzchni nieruchomości 
należy przeznaczyń na powierzchniň biolo-
gicznie czynnņ; 

12) dopuszcza siň usługi wbudowane w czňści 
parterowej nie przekraczajņce 30% powierzch-
ni całkowitej budynku mieszkalnego, urzņdze-
nia towarzyszņce, zieleń urzņdzona; 

13) należy zapewniń stanowiska postojowe na 
każdej działce zgodnie ze wskaźnikami: 
2 stanowiska na jedno mieszkanie oraz 2 sta-
nowisko na 40 m2 p. u. usług; 

14) określa siň obowiņzujņcņ liniň zabudowy we-
dług rysunku planu, w odległości 8m od linii 
rozgraniczajņcej z terenem drogi oznaczonej 
na rysunku planu symbolem KDL1, oraz w od-
ległości 6 m od linii rozgraniczajņcej z terenem 
drogi KDD1, KDPj1; 

15) określa siň nieprzekraczalnņ liniň zabudowy 
według rysunku planu, w odległości 6m od li-
nii rozgraniczajņcych z terenami dróg ozna-
czonych na rysunku planu symbolami KDD1, 
KDD2, KDD3, KDD4, KDPj2, KDPj3; 

16) tereny oznaczone na rysunku planu symbola-
mi od MN4, MN5, MN6, MN8 oraz MN9 czň-
ściowo lub w całości, zgodnie z rysunkiem 
planu, leżņ w strefie ”B” ochrony konserwa-
torskiej, dla której obowiņzujņ ustalenia za-
warte w §5 ust. 3, pkt. 1; 

17) tereny oznaczone na rysunku planu symbola-
mi od MN4 do MN9, czňściowo lub w całości, 
zgodnie z rysunkiem planu, leżņ w strefie 
”OW” ochrony zabytków archeologicznych, 
dla której obowiņzujņ ustalenia zawarte w §5 
ust. 3, pkt. 2; 

(Skarga Wojewody Dolnoślņskiego NK-N.4131.449. 
.2011.JT1-1 z dnia 28 czerwca 2011 r. do WSA we 
Wrocławiu na § 10 ust. 2 pkt 17) 
18) na terenach MN4, MN5 i MN6 znajduje siň 

stanowisko archeologiczne archiwalne, dla 
którego obowiņzujņ ustalenia zawarte w §5 
ust. 4. 

§ 11. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem RM1 ustala siň przeznaczenie na 
zabudowň zagrodowņ. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiņzujņ nastňpujņce ustalenia: 

1) dopuszcza siň scalanie i podział nieruchomo-
ści; 

2) wysokośń nowo realizowanej zabudowy nie 
może przekroczyń 2 kondygnacji nadziem-
nych, lecz nie wiňcej niż 10m liczņc od pozio-
mu terenu do szczytu kalenicy; 

3) dachy dwu- lub czterospadowe o symetrycz-
nym układzie połaci, o spadkach 35−45°, kryte 
dachówkņ lub innymi materiałami o fakturze 
dachówkopodobnej w kolorze ceglastym ma-
towym lub brņzowym; 

4) dopuszcza siň usługi nieuciņżliwe, w tym 
usługi agroturystyczne; 

5) powierzchnia działki dla nowopowstajņcej za-
grody nie może byń mniejsza niż 3000 m²; 

6) szerokośń frontów działek przeznaczonych na 
zabudowň, z wyjņtkiem działek położonych 
przy łukach dróg lub ich zakończeniach, nie 
powinna byń mniejsza niż 20 m; 

7) dopuszcza siň wydzielanie dróg wewnňtrznych 
o szerokości w liniach rozgraniczajņcych mi-
nimum 8  m; 

8) do maksymalnie 4 działek dopuszcza siň wy-
dzielanie ciņgów pieszo-jezdnych o szerokości 
w liniach rozgraniczajņcych minimum 5 m; 

9) powierzchnia zabudowy w stosunku do po-
wierzchni działki nie może przekroczyń 30%; 

10) co najmniej 50% powierzchni nieruchomości 
należy przeznaczyń na powierzchniň biolo-
gicznie czynnņ; 

11) miejsca postojowe dla samochodów należy 
zapewniń na terenie własnym. 

§ 12. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami od R1 do R4 ustala siň przezna-
czenie na uprawy polowe. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 
obowiņzujņ nastňpujņce ustalenia: 
1) ustala siň zakaz lokalizacji zabudowy; 
2) dopuszcza siň prowadzenie sieci napowietrznej 

i podziemnej infrastruktury technicznej, stacji 
transformatorowych, masztów telekomunika-
cyjnych zgodnie z obowiņzujņcymi przepisami 
szczególnymi; 

3) dopuszcza siň prowadzenie utwardzonych go-
spodarczych dróg dojazdowych; 

4) dopuszcza siň zalesienia terenu po spełnieniu 
wymogów zawartych w przepisach szczegóło-
wych; 

5) teren oznaczony na rysunku planu symbolem 
R2 czňściowo, zgodnie z rysunkiem planu, leży 
w strefie ”B” ochrony konserwatorskiej, dla któ-
rej obowiņzujņ ustalenia zawarte w § 5 ust. 3, 
pkt 1; 

6) tereny oznaczone na rysunku planu symbolami 
R2 i R4 czňściowo, zgodnie z rysunkiem planu, 
leżņ w strefie ”OW” ochrony zabytków arche-
ologicznych, dla której obowiņzujņ ustalenia 
zawarte w §5 ust. 3, pkt. 2; 

(Skarga Wojewody Dolnoślņskiego NK-N.4131.449. 
.2011.JT1-1 z dnia 28 czerwca 2011 r. do WSA we 
Wrocławiu na § 12 ust. 2 pkt 6) 
7) na terenie R2 zgodnie z rysunkiem znajduje siň 

stanowisko archeologiczne, dla którego obo-
wiņzujņ ustalenia zawarte w §5 ust. 4. 

§ 13. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami WS1 i WS2 ustala siň przezna-
czenie na tereny wód powierzchniowych. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 
obowiņzujņ nastňpujņce ustalenia: 
1) dopuszcza siň realizacjň urzņdzeń wodnych pod 

warunkiem ich zgodności z obowiņzujņcymi 
przepisami szczególnymi; 

2) dopuszcza siň użytkowanie rekreacyjno-spor-
towe; 
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3) tereny leżņ w strefie ”B” ochrony konserwator-
skiej, dla której obowiņzujņ ustalenia zawarte 
w § 5 ust. 3, pkt. 1; 

4) tereny leżņ w strefie ”OW” ochrony zabytków 
archeologicznych, dla której obowiņzujņ ustale-
nia zawarte w § 5 ust. 3, pkt. 2. 

(Skarga Wojewody Dolnoślņskiego NK-N.4131.449. 
.2011.JT1-1 z dnia 28 czerwca 2011 r. do WSA we 
Wrocławiu na § 13 ust. 2 pkt 4) 

§ 14. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem ZN1 ustala siň przeznaczenie: 
1) podstawowe: zieleń naturalna nieurzņdzona 

(zadrzewienia śródpolne, zieleń niska); 
2) uzupełniajņce: sieci infrastruktury technicznej 

oraz zwiņzane z nimi urzņdzenia; 
3) dopuszcza siň użytkowanie rekreacyjno-spor-

towe. 
2. Teren, o którym mowa w ust. 1 leży w stre-

fie ”OW” ochrony zabytków archeologicznych, dla 
której obowiņzujņ ustalenia zawarte w § 5 ust. 3, 
pkt. 2. 
(Skarga Wojewody Dolnoślņskiego NK-N.4131.449. 
.2011.JT1-1 z dnia 28 czerwca 2011 r. do WSA we 
Wrocławiu na § 14 ust. 2) 

§ 15. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem KDL1 ustala siň przeznaczenie: 
1) podstawowe: droga publiczna, powiatowa, lo-

kalna, o szerokości w liniach rozgraniczajņcych 
zgodnej z rysunkiem planu; 

2) uzupełniajņce: sieci infrastruktury technicznej 
oraz zwiņzane z nimi urzņdzenia. 

2. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami od KDD1 do KDD4 ustala siň przezna-
czenie: 
1) podstawowe: drogi publiczne, gminne, dojaz-

dowe, o szerokości w liniach rozgraniczajņcych: 
a) 10 m dla terenów KDD1 i KDD3, 
b) 8 m dla terenu KDD2; 
c) zgodnie z rysunkiem planu dla terenu KDD4; 

2) uzupełniajņce: sieci infrastruktury technicznej 
oraz zwiņzane z nimi urzņdzenia. 

3. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem od KDW1 ustala siň przeznaczenie: 
1) podstawowe: droga wewnňtrzna, o szerokości 

w liniach rozgraniczajņcych 8 m; 
2) uzupełniajņce: sieci infrastruktury technicznej 

oraz zwiņzane z nimi urzņdzenia. 
4. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 

symbolami KDPJ1, KDPJ2 i KDPJ3 ustala siň prze-
znaczenie: 
1) podstawowe: drogi pieszo-jezdne, o szerokości 

zgodnej z załņcznikiem graficznym; 
2) uzupełniajņce: sieci infrastruktury technicznej 

oraz zwiņzane z nimi urzņdzenia. 
5. Tereny KDL1, KDD1, KDD2, KDD3, KDD4, 

KDPj1 czňściowo lub w całości, zgodnie 
z rysunkiem, leżņ w strefie „B” ochrony konserwa-
torskiej, dla której obowiņzujņ ustalenia zawarte 
w §5 ust. 3, pkt. 1; 

6. Tereny KDL1, KDD1, KDD2, KDD3, KDD4, 
KDPj1, KDPj2, KDPj3 czňściowo lub w całości, 
zgodnie z rysunkiem, leżņ w strefie strefie ”OW” 
ochrony zabytków archeologicznych, dla której 
obowiņzujņ ustalenia zawarte w §5 ust. 3, pkt. 2. 
(Skarga Wojewody Dolnoślņskiego NK-N.4131.449. 
.2011.JT1-1 z dnia 28 czerwca 2011 r. do WSA we 
Wrocławiu na § 15 ust. 6) 

§ 16. Ustala siň stawkň procentowņ, o której 
mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 
roku o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym: 
1) w wysokości 30% dla terenów oznaczonych na 

rysunku planu symbolem MN i RM; 
2) w wysokości 0,1% dla pozostałych terenów. 

§ 17. Wykonanie uchwały powierza siň Burmi-
strzowi Obornik Ślņskich. 

§ 18. Niniejsza uchwała wchodzi w życie po 
upływie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku 
Urzňdowym Województwa Dolnoślņskiego. 
 

Przewodniczņcy Rady Miejskiej: 
Roman Głowaczewski 
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Załącznik nr 1 do uchwały nr IX/57/11 
Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich 
z dnia 28 kwietnia 2011 r. 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr IX/57/11 
Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich 
z dnia 28 kwietnia 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE 

w sprawie uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
gminy Oborniki Śląskie dla terenu położonego w granicach obrębu Kuraszków 

 
Uwzglňdnia siň uwagň do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 

Oborniki Ślņskie dla obrňbu Kuraszków, wniesionņ przez P. Anetň Talsma-Farganus z dn. 4 marca 2011 r. 
dotyczņcņ działki nr 114/2. Uwaga dotyczyła zmniejszenia obszaru wód otwartych i dostosowanie jego 
zasiňgu do stanu istniejņcego. 
 

 
 
 

Załącznik nr 3 do uchwały nr IX/57/11 
Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich 
z dnia 28 kwietnia 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE W SPRAWIE SPOSOBU REALIZACJI INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY 

TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ O ZASADACH ICH  
FINANSOWANIA 

 
W zwiņzku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki 

Ślņskie dla obrňbu Kuraszków dla terenów określonych na załņczniku graficznym do uchwały inwestycjņ 
z zakresu zadań własnych gminy bňdzie budowa dróg gminnych o długości 325 metrów, wraz z infra-
strukturņ (woda, kanalizacja), służņcych jako główne ciņgi komunikacji i infrastruktury dla nowoprojek-
towanej zabudowy. 

Przewiduje siň, że realizacja oraz finansowanie tego zadania odbywań siň bňdzie ze środków Gminy, 
zgodnie z przyjňtym Wieloletnim Planem Inwestycyjnym oraz Planem Rozwoju Lokalnego Gminy, jak 
również ze środków pozyskiwanych z funduszy unijnych, a także ze środków zewnňtrznych. 

Dopuszcza siň wyposażenie w sień wodociņgowņ, kanalizacjň sanitarnņ i deszczowņ , sień oświetle-
nia dróg na terenie dróg publicznych przez właścicieli terenów, które obsługujņ te drogi na podstawie 
umów zawieranych z Gminņ Oborniki Ślņskie. 

Droga wewnňtrzna, oznaczona w planie symbolem KDW1 a także jej wyposażenie w sień wodociņ-
gowņ, kanalizacjň sanitarnņ i deszczowņ, sień oświetlenia dróg wykonywane bňdņ przez jej właścicieli. 
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UCHWAŁA NR XI/80/11 
 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH 

 z dnia 28 czerwca 2011 r. 

w sprawie nadania nazw niektórym ulicom w Golędzinowie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 punkt 13 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorzņdzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz 
art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca1985 roku 
o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19,  
poz. 115 z późn. zm.), Rada Miejska w Obornikach 
Ślņskich uchwala, co nastňpuje:  
§ 1. Drodze gminnej, położonej w miejscowości 
Golňdzinów w granicach działki gruntu oznaczonej 

numerem geodezyjnym 360, nadań nazwň ul. Sta-
nisława Moniuszki. 

§ 2. Drodze gminnej, położonej w miejscowo-
ści Golňdzinów w granicach działki gruntu ozna-
czonej numerem geodezyjnym 359, nadań nazwň 
ul. Fryderyka Chopina. 

§ 3. Drodze gminnej, położonej w miejscowo-
ści Golňdzinów w granicach działki gruntu ozna-


