
 

 

UCHWAŁA NR XVII/143/12 

RADY MIEJSKIEJ W SIECHNICACH 

z dnia 23 lutego 2012 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

miejscowości Święta Katarzyna dla terenu położonego w południowej części miejscowości  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 

Nr 142 z 2001 r., poz. 1591 ze zmianami), art. 3 i 20 

ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 

z 2003 r., poz. 717, ze zmianami), w związku 

z uchwałą Rady Gminy Święta Katarzyna  

nr XLIII/32706 z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego miejscowo-

ści Święta Katarzyna dla terenu położonego 

w południowej części miejscowości oraz po stwier-

dzeniu zgodności ze studium uwarunkowań i kierun-

ków zagospodarowania przestrzennego gminy Siech-

nice przyjętym przez Radę Miejską w Siechnicach 

uchwałą nr XXXIX/291/10 z dnia 19 sierpnia 2010 r. 

Rada Miejska w Siechnicach uchwala, co następuje:  

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miejscowości 

Święta Katarzyna dla terenu położonego w południo-

wej części miejscowości, zwaną dalej planem.  

2. Integralną częścią planu jest rysunek planu 

w skali 1 : 1000 stanowiący załącznik nr 1 do uchwa-

ły.  

3. Załącznikami do niniejszej uchwały są ponad-

to:  

1) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 

wniesionych do projektu planu stanowiące załącz-

nik nr 2 do uchwały;  

2) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych 

w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury tech-

nicznej, które należą do zadań własnych gminy 

oraz o zasadach ich finansowania, zgodnie 

z przepisami o finansach publicznych, stanowiące 

załącznik nr 3 do uchwały.  

Rozdział 1 

§ 2. 1. Plan obejmuje obszar położony w grani-

cach administracyjnych miejscowości Święta Kata-

rzyna.  

2. Granicę obszaru objętego planem określono na 

rysunku planu w skali 1 : 1 000, stanowiącym załącz-

nik nr 1 do niniejszej uchwały.  

§ 3. Przedmiot ustaleń planu.  

1. W planie określa się:  

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające 

tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych za-

sadach zagospodarowania;  

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-

nego;  

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobra-

zu kulturowego;  

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-

bytków oraz dóbr kultury współczesnej;  

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznej;  

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabu-

dowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensyw-

ności zabudowy;  

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 

obiektów podlegających ochronie, ustalonych na 

podstawie odrębnych przepisów;  

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich użytkowaniu;  

9) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 

nieruchomości objętych planem;  

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy sys-

temów komunikacji i infrastruktury technicznej;  

11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-

nia, urządzania i użytkowania terenów;  
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12) stawki procentowe, na podstawie, których ustala 

się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-

darowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,  

poz. 717 z późniejszymi zmianami).  

2. W planie nie określa się:  

1) granic obszarów wymagających przeprowadzenia 

scaleń i podziałów nieruchomości;  

2) granic obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy 

i infrastruktury technicznej;  

3) granic obszarów wymagające przekształceń lub 

rekultywacji;  

4) granic terenów przeznaczonych pod budowę 

obiektów handlowych, o których mowa w art. 10 

ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 23 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;  

5) granic terenów służące organizacji imprez maso-

wych;  

6) granic pomników zagłady oraz ich stref ochron-

nych, określone na podstawie ustawy z dnia 7 maja 

1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich 

obozów zagłady.  

§ 4. 1. Obowiązującymi ustaleniami planu są na-

stępujące oznaczenia graficzne rysunku planu:  

1) granica obszaru objętego planem;  

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznacze-

niu lub różnych zasadach zagospodarowania, wraz 

z oznaczeniami określającymi podstawowe prze-

znaczenie terenów;  

3) obwiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy;  

4) granica strefy „A” ścisłej ochrony konserwator-

skiej, strefy „K” ochrony krajobrazu kulturowego, 

obiekty wpisane do rejestru zabytków, obiekty ob-

jęte ewidencją zabytków oraz stanowiska arche-

ologiczne;  

5) strefa zieleni w ramach funkcji podstawowej.  

2. Pozostałe oznaczenia graficzne rysunku planu 

nie stanowią obowiązujących ustaleń planu, mają 

znaczenie informacyjne.  

3. Zmiana nazw własnych oznaczonych w niniej-

szej uchwale kursywą, nie powoduje dezaktualizacji 

ustaleń planu.  

§ 5. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:  

1) terenie − należy przez to rozumieć obszar wy-

znaczony na rysunku planu liniami rozgranicza-

jącymi, oznaczony symbolem określającym prze-

znaczenie podstawowe;  

2) przepisach odrębnych − należy przez to rozumieć 

przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi;  

3) przeznaczeniu podstawowym lub funkcji pod-

stawowej − należy przez to rozumieć takie prze-

znaczenie lub funkcję, która przeważa na danym 

terenie wydzielonym liniami rozgraniczającymi;  

4) przeznaczeniu dopuszczalnym − należy przez to 

rozumieć rodzaje przeznaczenia, które uzupełnia-

ją lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe lub 

w określonych przypadkach stanową przeznacze-

nie dominujące, nie powodujące zwiększonego 

negatywnego oddziaływania na środowisko i nie 

wykluczające możliwości zagospodarowania te-

renu w sposób określony przeznaczeniem pod-

stawowym;  

5) liniach rozgraniczających − należy przez to rozu-

mieć linie rozdzielające tereny o różnym przezna-

czeniu (funkcji) lub różnych zasadach zagospoda-

rowania;  

6) obowiązujących liniach zabudowy– należy przez 

to rozumieć linie wyznaczające usytuowanie ele-

wacji frontowej budynku mieszkalnego w stosun-

ku do wskazanej linii rozgraniczającej danego te-

renu, przy czym regulacjom tym nie podlegają 

wykusze, zadaszenia wejściowe, podesty, schody 

i okapy; dla budynków gospodarczych i garaży 

oraz towarzyszących wolnostojących budynków 

usługowych linie te są nieprzekraczalnymi liniami 

zabudowy;  

7) nieprzekraczalnych liniach zabudowy − należy 

przez to rozumieć linie wyznaczające dopuszczal-

ne zbliżenie ściany frontowej obiektu kubaturo-

wego do wskazanej linii rozgraniczającej danego 

terenu, regulacji tej nie podlegają wykusze, zada-

szenia wejściowe, rampy i podesty, tarasy bez 

podpiwniczenia, schody i okapy;  

8) usługach − należy przez to rozumieć usługi handlu 

detalicznego, gastronomii, usługi fryzjerskie, ze-

garmistrzowskie, szewskie, kaletnicze, krawiec-

kie, kuśnierskie, sportu i rekreacji, hotelarskie (do 

25 miejsc noclegowych w kompleksie zabudowy), 

usługi informatyczne, telekomunikacyjne i pocz-

towe, administracyjno-biurowe, projektowe, foto-

graficzne i poligraficzne, opieki zdrowotnej, kul-

tury, oświaty, usługi finansowe, doradztwo finan-

sowe, podatkowe i prawne, obsługi rynku nieru-

chomości oraz usługi związane z wykonywaniem 

wolnych zawodów;  

9) wskaźniku powierzchni zabudowy – należy przez 

to rozumieć stosunek powierzchni zabudowy bu-

dynków na działce do powierzchni działki lub 

wydzielonego terenu przeznaczonego pod inwe-

stycję; powierzchnię zabudowy budynku wyzna-

cza rzut poziomy krawędzi budynku na po-

wierzchnię terenu mierzony po zewnętrznym ob-

rysie budynku. Do powierzchni zabudowy nie 

wlicza się powierzchni obiektów budowlanych ani 

ich części nie wystających ponad powierzchnię te-

renu oraz powierzchni elementów takich jak: 

schody zewnętrzne, rampy zewnętrzne, daszki, 

markizy;  

10) infrastrukturze technicznej – należy przez to ro-

zumieć ogół podziemnych i nadziemnych urzą-

dzeń liniowych i kubaturowych służących zaopa-

trzeniu w wodę, odprowadzeniu ścieków i wód 
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opadowych, zaopatrzeniu w energię elektryczną, 

gaz i ciepło, telekomunikacji;  

11) zagospodarowaniu tymczasowym − należy przez 

to rozumieć sposoby zagospodarowania terenu do 

czasu realizacji przeznaczenia lub funkcji pod-

stawowej lub dopuszczalnej, określonej w pla-

nie;  

12) urządzeniach towarzyszących − należy przez to 

rozumieć obiekty technicznego wyposażenia, do-

jazdy i dojścia, parkingi i garaże, budynki gospo-

darcze, wiaty i zadaszenia, małą architekturę, 

oczka wodne o charakterze rekreacyjnym lub 

ozdobnym oraz inne urządzenia pełniące służeb-

ną rolę wobec funkcji określonych w przezna-

czeniu podstawowym lub dopuszczalnym.  

Rozdział 2 

Ustalenia ogólne  

§ 6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 

i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.  

1. Ustala się strefę „A" ścisłej ochrony konserwa-

torskiej dla terenu Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego 

Zgromadzenia Sióstr Pasterek Opatrzności Bożej, 

wraz z terenem zielonym i aleją dojazdową, wpisane-

go do rejestru zabytków decyzją nr A/1264/655/W 

z dnia 5 lipca 1991 r. w skład którego wchodzą nastę-

pujące obiekty przy ul. ul. Dąbrowskiego 8:  

a) dom Pomocy Społecznej,  

b) kaplica Chrystusa Dobrego Pasterza,  

c) kaplica cmentarna,  

d) dom mieszkalny ss. Pasterek,  

e) budynki mieszkalno-gospodarcze.  

2. Ustala się strefę „K" ochrony krajobrazu, 

w której obowiązują następujące wymogi konserwa-

torskie: nową zabudowę należy zharmonizować 

z historyczną kompozycją przestrzenno- 

-architektoniczną wsi Święta Katarzyna w zakresie 

rozplanowania, skali, ukształtowania bryły, formy 

architektonicznej oraz użytego materiału, przy nawią-

zaniu do miejscowej, historycznej tradycji budowla-

nej; kolorystyka elewacji i pokryć dachów winna 

uwzględniać rozwiązania kolorystyczne występujące 

w historycznej zabudowie wsi Święta Katarzyna.  

3. W odniesieniu do budynku mieszkalnego przy 

ul. H. Dąbrowskiego 1, wpisanego do ewidencji za-

bytków ustala się następujące wymogi konserwator-

skie:  

1) należy zachować lub odtworzyć historyczną bryłę; 

kształt i geometrię dachu oraz zastosowane trady-

cyjne materiały budowlane;  

2) należy utrzymać, a w zniszczonych fragmentach 

odtworzyć historyczny detal architektoniczny;  

3) należy zachować kształt, rozmiary i rozmieszcze-

nie otworów zgodne z historycznym wizerunkiem 

budynku; należy utrzymać lub odtworzyć orygi-

nalną stolarkę okien i drzwi;  

4) w przypadku konieczności przebicia nowych otwo-

rów należy je zharmonizować z zabytkową elewa-

cją budynku;  

5) wymagane jest stosowanie kolorystyki nawiązują-

cej do historycznej.  

4. Ochrona zabytków archeologicznych:  

1) w granicach obszaru objętego planem występują 

następujące zlokalizowane stanowiska archeolo-

giczne:  

a) nr 14/52/82-29 AZP – ślad osadnictwa: wcze-

sny okres epoki brązu (?), ślad osadnictwa kul-

tury przeworskiej: okres lateński późny,  

b) nr 16/54/82-29 AZP – ślad osadnictwa kultury 

łużyckiej, ślad osadnictwa kultury przewor-

skiej: okres wpływów rzymskich, ślad osadnic-

twa: pradzieje,  

c) nr 18/56/82-29 AZP – ślad osadnictwa: pradzie-

je, ślad osadnictwa kultury przeworskiej: okres 

wpływów rzymskich,  

2) wykonywanie robót budowlanych oraz prowadze-

nie badań archeologicznych na obszarze zlokali-

zowanego stanowiska archeologicznego oraz 

w jego bezpośrednim sąsiedztwie wymaga uzyska-

nia pozwolenia wojewódzkiego konserwatora za-

bytków, zgodnie z obowiązującymi przepisami od-

rębnymi;  

3) w granicach obszaru objętego planem poza zloka-

lizowanymi stanowiskami archeologicznymi i ich 

bezpośrednim sąsiedztwem ustala się ochronę kon-

serwatorską polegającą na obowiązku powiado-

mienia wojewódzkiego konserwatora zabytków 

o planowanej realizacji inwestycji związanej 

z prowadzeniem prac ziemnych w celu określenia 

zakresu i rodzaju niezbędnych badań archeolo-

gicznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

odrębnymi.  

§ 7. Szczególne warunki zagospodarowania tere-

nów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu.  

Napowietrzne linie elektroenergetyczne:  

1. W strefie ochronnej linii elektroenergetycznej 

średniego napięcia SN 20 kV w odległości do 5 m od 

osi linii ustala się zakaz lokalizacji obiektów 

z pomieszczeniami przeznaczonymi na stały pobyt 

ludzi, lokalizacja innych wymaga uzgodnienia 

z zarządcą sieci.  

2. W przypadku likwidacji, przełożeniu lub ska-

blowaniu napowietrznej linii elektroenergetycznej 

średniego napięcia SN 20 kV dopuszcza się możli-

wość zagospodarowania terenu położonego w zasięgu 

strefy ochronnej oznaczonej na rysunku planu zgodnie 

z przeznaczeniem podstawowym terenu.  

§ 8. Granice i sposoby zagospodarowania terenów 

lub obiektów podlegających ochronie.  

1. Ze względu na położenie terenu objętego pla-

nem w obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziem-

nych nr 320 „Pradolina rzeki Odry” ustala się:  
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1) zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ścieków 

do wód podziemnych, gruntów oraz wód otwar-

tych (rowów);  

2) zakaz przechowywania i magazynowania toksycz-

nych środków chemicznych, magazynowania pa-

liw i substancji ropopochodnych, składowania 

i utylizacji surowców wtórnych oraz odpadów ko-

munalnych i niebezpiecznych.  

2. W granicach obszaru objętego planem należy 

uwzględnić zakazy i ograniczenia ustanowione  

w decyzji nr RLS gw I 053/17/74 z dn. 31 marca 1974 r. 

wydanej przez Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Skupu 

Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu ustanawiają-

cej strefy ochronne ujęć i źródeł wody pitnej dla mia-

sta Wrocławia. Z chwilą ustanowienia w trybie obo-

wiązujących przepisów prawnych nowych warunków 

zagospodarowania przedmiotowych terenów należy 

stosować wymagania wprowadzone nowymi przepi-

sami.  

3. W granicach obszaru objętego planem nie wy-

stępują tereny górnicze, narażone na niebezpieczeń-

stwo powodzi oraz zagrożone osuwaniem się mas 

ziemnych.  

§ 9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.  

1. Komunikacja:  

1) zagospodarowanie terenów w rejonie skrzyżowań 

dróg, a w szczególności ogrodzenia i nasadzenia 

zieleni nie mogą powodować ograniczenia wi-

doczności i pogarszać parametrów trójkątów wi-

doczności wyznaczanych zgodnie z obowiązują-

cymi przepisami szczególnymi;  

2) ustala się obowiązek zapewnienia w granicach 

poszczególnych terenów odpowiedniej liczby 

miejsc postojowych, lecz nie mniej niż:  

a) 1,2 stanowiska postojowe na 1 mieszkanie 

w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej 

(tereny MN, MN/U) – wskaźnik ten uwzględnia 

również miejsca w garażach zlokalizowanych 

na terenie posesji,  

b) 1 stanowisko na 35 m
2 

powierzchni użytkowej 

funkcji usługowej, lecz nie mniej niż 

2 stanowiska − w przypadku lokalizacji funkcji 

usługowych jako towarzyszących funkcji pod-

stawowej (MN/U), z możliwością lokalizacji 

miejsc postojowych w bezpośrednim sąsiedz-

twie terenu w liniach rozgraniczających przyle-

głych dróg,  

c) 1 stanowisko na 25 m
2 

powierzchni użytkowej 

funkcji usługowej w granicach terenów UM 

i U, z możliwością lokalizacji miejsc postojo-

wych w bezpośrednim sąsiedztwie terenu 

w liniach rozgraniczających przyległych dróg.  

2. Infrastruktura techniczna − zasady ogólne:  

1) sieci infrastruktury technicznej należy prowadzić 

w liniach rozgraniczających dróg i ulic po uzgod-

nieniu i za zgodą zarządcy drogi oraz na warun-

kach określonych w przepisach odrębnych; do-

puszcza się prowadzenie odcinków sieci infra-

struktury technicznej przez tereny o innych funk-

cjach jeżeli wynika to z uwarunkowań technolo-

gicznych i nie jest sprzeczne z przepisami odręb-

nymi;  

2) dopuszcza się możliwość realizacji urządzeń infra-

struktury technicznej, jako towarzyszących inwe-

stycjom na terenach własnych inwestorów.  

3. Zaopatrzenie w wodę: z sieci wodociągowej, 

przyłączami wodociągowymi wpiętymi do rozdziel-

czej sieci wodociągowej, na warunkach uzgodnionych 

z zarządcą sieci.  

4. Kanalizacja sanitarna:  

1) odprowadzenie ścieków bytowych systemem kana-

lizacji sanitarnej do oczyszczalni ścieków;  

2) ustala się zakaz stosowania w nowo realizowanej 

zabudowie bezodpływowych zbiorników na nie-

czystości płynne (szamb) oraz biologicznych przy-

domowych oczyszczalni ścieków z drenażem roz-

sączającym.  

5. Kanalizacja deszczowa:  

1) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych 

z dróg (nawierzchni utwardzonych) kanalizacją 

deszczową;  

2) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych 

z połaci dachowych i nawierzchni utwardzonych 

w granicach poszczególnych działek powierzch-

niowo, z zastosowaniem studni chłonnych, zbior-

ników retencyjno-odparowujących lub do kanali-

zacji deszczowej;  

3) tereny, na których może dojść do zanieczyszczenia 

substancjami ropopochodnymi lub chemicznymi 

należy utwardzić i skanalizować, zanieczyszczenia 

winny być zneutralizowane na terenie inwestora 

przed ich odprowadzeniem do kanalizacji desz-

czowej.  

6. Elektroenergetyka:  

1) zasilanie odbiorców kablową siecią elektroenerge-

tyczną;  

2) w granicach obszaru objętego planem znajdują się 

linie elektroenergetyczne średniego napięcia  

SN 20 kV oraz stacje transformatorowe;  

3) dopuszcza się w miarę potrzeb lokalizację stacji 

transformatorowych sytuowanych na terenach wła-

snych inwestorów.  

7. Zaopatrzenie w gaz:  

1) dostawa gazu z rozdzielczej sieci gazowej, przyłą-

czanie obiektów na zasadach określonych 

w Prawie Energetycznym;  

2) rozdzielczą sieć gazową należy prowadzić 

w liniach rozgraniczających dróg (w chodnikach, 

poboczach i pasach zieleni) za zgodą zarządcy 

drogi, zgodnie z przepisami odrębnymi;  

3) dopuszcza się stosowanie indywidualnych zbiorni-

ków zaopatrzenia w gaz płynny, lokalizacja zbior-
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ników i związanych z nimi instalacji zgodnie 

z wymogami przepisów odrębnych.  

8. Zaopatrzenie w ciepło:  

Z indywidualnych lub zbiorczych źródeł zaopa-

trzenia w ciepło, zalecane stosowanie paliw proekolo-

gicznych, niskoemisyjnych (energia elektryczna, olej 

opałowy, gaz przewodowy lub płynny itp.) lub ze 

źródeł odnawialnych, niepowodujących ponadnorma-

tywnego zanieczyszczenia powietrza.  

9. Telekomunikacja:  

Dostęp do usług telekomunikacyjnych kablową 

lub radiową siecią telekomunikacyjną, podłączenia 

nowych abonentów z lokalnej sieci rozdzielczej.  

10. Usuwanie odpadów komunalnych:  

Obowiązują zasady usuwania i utylizacji odpadów 

określone w przepisach odrębnych i gminnych.  

11. Melioracje:  

W przypadku naruszenia i uszkodzenia sieci dre-

narskiej należy natychmiast powiadomić zarządcę 

sieci oraz dokonać naprawy układu drenażowego pod 

nadzorem specjalisty ds. melioracji.  

§ 10. Zasady ochrony środowiska, przyrody 

i krajobrazu kulturowego:  

1. Działalność realizowana w granicach planu nie 

może powodować ponadnormatywnych obciążeń 

środowiska uciążliwościami w zakresie hałasu, wibra-

cji, emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych, za-

nieczyszczenia wód podziemnych i powierzchnio-

wych oraz promieniowania elektromagnetycznego 

poza granicami terenu, do którego inwestor posiada 

tytuł prawny; warunek dotyczący emisji promienio-

wania elektromagnetycznego nie dotyczy operatora 

dystrybucyjnej sieci elektroenergetycznej przebiega-

jącej przez tereny nie będące własnością operatora.  

2. Ustala się zakaz lokalizacji w granicach tere-

nów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową 

jednorodzinną (MN) inwestycji mogących zawsze lub 

potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, 

w wyłączeniem inwestycji związanych z lokalizacją 

zabudowy mieszkaniowej, dróg oraz infrastruktury 

technicznej i telekomunikacji.  

3. Ustala się w granicach obszaru objętego planem 

zakaz trwałego składowania surowców i materiałów 

masowych, lokalizowania obiektów i urządzeń zwią-

zanych ze składowaniem, gospodarczym wykorzysta-

niem i utylizacją odpadów i surowców wtórnych oraz 

lokalizacji obiektów i urządzeń do kremacji zwłok.  

4. Ustala się jako dopuszczalne poziomy hałasu 

wartości określone w obowiązujących przepisach 

odrębnych odpowiednio:  

1) na terenach MN i UO – jak dla zabudowy miesz-

kaniowej jednorodzinnej;  

2) na terenach M, MN/U, UM – jak dla zabudowy 

wielorodzinnej oraz zabudowy mieszkaniowo-

usługowej.  

3) na terenie UZ − jak dla terenów szpitali poza mia-

stem.  

§ 11. Tymczasowe sposoby zagospodarowania, 

urządzania i użytkowania terenów.  

Dopuszcza się bezterminowo jako zagospodaro-

wanie tymczasowe dotychczasowy sposób zagospoda-

rowania terenów.  

Rozdział 3 

Ustalenia szczegółowe  

§ 12. 1.1MN, 1.2MN, 1.3MN, 1.4MN, 1.5MN, 

1.6MN, 1.7MN, 1.8MN, 1.9MN, 1.10MN, 1.11MN, 

1.12 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej, z urządzeniami towarzyszącymi.  

1. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa miesz-

kaniowa jednorodzinna w układzie wolnostojącym lub 

bliźniaczym.  

2. Przeznaczenie dopuszczalne:  

1) usługi nieprzekraczające 30 % powierzchni całko-

witej budynku mieszkalnego, lecz nie więcej niż 

100 m
2
; usługi mogą być lokalizowane w adapto-

wanych pomieszczeniach budynku mieszkalnego, 

w pomieszczeniach dobudowanych lub w obiek-

tach wolno stojących;  

2) w granicach terenów 1.8MN, 1.10MN, 1.11MN, 

1.12MN – dopuszczalna zabudowa zagrodowa;  

3) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej;  

4) zieleń urządzona.  

3. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-

strzennego:  

1) w nowo realizowanych budynkach mieszkalnych 

ustala się obowiązek stosowania dachów stromych 

o symetrycznym układzie połaci dachowych (do-

puszcza się dachy wielospadowe); o spadkach 

35°−45° (nie dotyczy lukarn, wykuszów itp.);  

2) w nowo realizowanych budynkach gospodarczych 

lub garażach towarzyszących funkcji podstawowej 

ustala się stosowanie dachów stromych o syme-

trycznym układzie połaci dachowych o nachyleniu 

połaci nie mniejszej niż 30º; należy stosować po-

krycie dachowe analogiczne do pokrycia dachu 

głównego budynku w granicach terenu (za główny 

budynek uznaje się dominujący budynek miesz-

kalny);  

3) w istniejących budynkach mieszkalnych, gospo-

darczych i garażach posiadających dachy o innych 

parametrach niż określone w pkt 1 i 2 dopuszcza 

się remonty zachowujące dotychczasowe parame-

try geometrii dachów;  

4) pokrycie dachów:  

a) w zasięgu granicy strefy „B” ochrony konser-

watorskiej – dachówką ceramiczną lub cemen-

tową w odcieniach koloru ceglastego lub brą-

zowego,  
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b) poza zasięgiem strefy „B” ochrony konserwa-

torskiej − dachówką ceramiczną, cementową 

lub materiałem dachówkopodobnym;  

5) ustala się zakaz stosowania dachów o mijających 

się połaciach na wysokości kalenicy oraz cztero-

spadowych dachów „namiotowych” tzn. takich, 

w których krawędzie połaci dachowych zbiegają 

się w jednym punkcie;  

6) wysokość nowo realizowanych budynków miesz-

kalnych nie może przekroczyć 12 m;  

7) budynki gospodarcze i garaże towarzyszące funk-

cji podstawowej oraz wolno stojące obiekty usłu-

gowe stanowiące funkcje dopuszczalne nie mogą 

przekraczać wysokości 6 m.  

4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo-

brazu kulturowego:  

Ustala się zakaz prowadzenia działalności handlu 

komisowego pojazdami mechanicznymi, usług na-

prawczych pojazdów mechanicznych (w tym blachar-

stwa, lakiernictwa usług wulkanizacyjnych), trwałego 

składowania surowców i materiałów masowych oraz 

lokalizowania obiektów i urządzeń związanych ze 

składowaniem, gospodarczym wykorzystaniem i uty-

lizacją odpadów i surowców wtórnych oraz usług 

związanych z przetwarzaniem drewna oraz tworzyw 

sztucznych,  

5. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej:  

W zakresie ochrony archeologicznej obowiązują 

ustalenia § 6 ust. 4.  

6. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu:  

1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy od linii 

rozgraniczających ulic i terenów publicznych 

zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu, w tym:  

a) 8 m od linii rozgraniczających dróg lokalnych 

KDL,  

b) 6 m od rozgraniczającej dróg dojazdowych 

KDD,  

c) 5 – 10 m od terenów wód powierzchniowych 

WS;  

2) wskaźnik powierzchni zabudowy nie więcej niż 

0,4;  

3) powierzchnia terenów czynnych biologicznie nie 

mniej niż 50% powierzchni działki lub terenu 

przeznaczonego pod inwestycję;  

4) ogrodzenia posesji od strony ulic i terenów pu-

blicznych należy wykonywać jako ażurowe (min. 

60% prześwitów), dopuszcza się stosowanie pod-

murówki o wysokości nie przekraczającej 60 cm 

licząc od poziomu terenu, wysokość ogrodzeń (do-

tyczy przęseł i elementów poziomych, z wyłącze-

niem słupków nośnych) nie może przekroczyć  

1,5 m; ustala się zakaz realizacji ogrodzeń pełnych 

lub z przęseł wykonanych w całości z prefabryka-

tów betonowych.  

7. Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-

działu nieruchomości:  

1) dopuszcza się wtórne podziały działek z zastrzeże-

niem zachowania następujących minimalnych po-

wierzchni samodzielnych działek przeznaczonych 

pod zabudowę:  

a) wolno stojącą = 700 m
2
,  

b) bliźniaczą = 350 m
2
;  

2) ustala się następujące minimalne szerokości fron-

tów wydzielanych wtórnie działek przeznaczonych 

pod zabudowę:  

a) dla zabudowy wolnostojącej = 20 m,  

b) dla zabudowy bliźniaczej = 10 m;  

3) kąt położenia granic wydzielanych działek 

w stosunku do pasa drogowego w zakresie 

85°−90°;  

4) dopuszcza się wydzielanie działek pod urządzenia 

i obiekty infrastruktury technicznej o parametrach 

mniejszych niż określone w pkt 1 i 2;  

5) wydzielane w wyniku podziałów wewnętrzne nie-

publiczne dojazdy i dojścia do zabudowy winny 

spełniać warunki określone w obowiązujących 

przepisach odrębnych, w tym w przepisach w za-

kresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.  

§ 13. 2 M – tereny zabudowy mieszkaniowej, 

z urządzeniami towarzyszącymi.  

1. Przeznaczenie podstawowe:  

1) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;  

2) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna w układzie 

wolnostojącym lub bliźniaczym.  

2. Przeznaczenie dopuszczalne:  

1) usługi nieuciążliwe o charakterze obsługi ludności 

np. handel detaliczny, gastronomia, drobne usługi 

dla ludności, rozrywka, kultura, obsługa finanso-

wo-prawna i administracyjna, usługi projektowe, 

gabinety lekarskie, itp.;  

2) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej;  

3) zieleń urządzona.  

3. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-

strzennego:  

1) w nowo realizowanych budynkach mieszkalnych 

ustala się obowiązek stosowania dachów stromych 

o symetrycznym układzie połaci dachowych (do-

puszcza się dachy dwuspadowe, wielospadowe, 

mansardowe); o spadkach 35°−50° (nie dotyczy 

lukarn, wykuszów itp.);  

2) w nowo realizowanych budynkach gospodarczych 

lub garażach towarzyszących funkcji podstawowej 

ustala się stosowanie dachów stromych o syme-

trycznym układzie połaci dachowych o nachyleniu 

połaci nie mniejszej niż 30º; należy stosować po-

krycie dachowe analogiczne do pokrycia dachu 

głównego budynku w granicach terenu (za główny 

budynek uznaje się dominujący budynek miesz-

kalny);  
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3) w istniejących budynkach mieszkalnych, gospo-

darczych i garażach posiadających dachy o innych 

parametrach niż określone w pkt 1 i 2 dopuszcza 

się remonty zachowujące dotychczasowe parame-

try geometrii dachów;  

4) pokrycie dachów – dachówką ceramiczną lub ce-

mentową w odcieniach koloru ceglastego lub brą-

zowego;  

5) ustala się zakaz stosowania dachów o mijających 

się połaciach na wysokości kalenicy oraz cztero-

spadowych dachów „namiotowych” tzn. takich, 

w których krawędzie połaci dachowych zbiegają 

się w jednym punkcie;  

6) wysokość nowo realizowanych budynków miesz-

kalnych nie może przekroczyć:  

a) w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej - 

12 m,  

b) w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej – 

14 m;  

7) budynki gospodarcze i garaże towarzyszące funk-

cji podstawowej oraz wolno stojące obiekty usłu-

gowe stanowiące funkcje dopuszczalne nie mogą 

przekraczać wysokości 6 m;  

8) w zabudowie wielorodzinnej ustala się zakaz sytu-

owania na ścianach frontowych klimatyzatorów 

i anten satelitarnych, z wyjątkiem anten zbiorczych 

oraz elementów reklamowych naściennych i wolno 

stojących.  

4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo-

brazu kulturowego:  

Ustala się zakaz prowadzenia działalności 

w zakresie usług naprawczych pojazdów mechanicz-

nych (w tym blacharstwa, lakiernictwa usług wulkani-

zacyjnych), trwałego składowania surowców i mate-

riałów masowych oraz lokalizowania obiektów 

i urządzeń związanych ze składowaniem, gospodar-

czym wykorzystaniem i utylizacją odpadów i surow-

ców wtórnych oraz usług związanych z przetwarza-

niem drewna oraz tworzyw sztucznych.  

5. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej:  

1) budynek przy ul. H. Dąbrowskiego 1, wpisany jest 

do ewidencji zabytków − obowiązują ustalenia § 6 

ust. 3;  

2) w zakresie ochrony archeologicznej obowiązują 

ustalenia § 6 ust. 4.  

6. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu:  

1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy od linii 

rozgraniczających ulic i terenów publicznych 

zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu;  

a) 8 m od linii rozgraniczającej ul. H. Dąbrow-

skiego (dz. 603dr),  

b) b) 6 – 8 m od linii rozgraniczającej ul. Nowej 

(dz. 675dr);,  

2) wskaźniki powierzchni zabudowy:  

a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – 

nie więcej niż 0,35,  

b) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – 

nie więcej 0,6;.  

3) powierzchnia terenów czynnych biologicznie:  

a) w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej – 

nie mniej niż 60% powierzchni działki lub tere-

nu przeznaczonego pod inwestycję,  

b) w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej – 

nie mniej niż 25% powierzchni działki lub tere-

nu przeznaczonego pod inwestycję;  

4) ogrodzenia posesji od strony ulic i terenów pu-

blicznych należy wykonywać jako ażurowe (min. 

60% prześwitów), dopuszcza się stosowanie pod-

murówki o wysokości nie przekraczającej 60 cm 

licząc od poziomu terenu, wysokość ogrodzeń (do-

tyczy przęseł i elementów poziomych, z wyłącze-

niem słupków nośnych) nie może przekroczyć  

1,5 m; ustala się zakaz realizacji ogrodzeń pełnych 

lub z przęseł wykonanych w całości z prefabryka-

tów betonowych.  

7. Szczegółowe zasady i warunki scalania 

i podziału nieruchomości:  

1) dopuszcza się wtórne podziały działek z zastrzeże-

niem zachowania następujących minimalnych po-

wierzchni samodzielnych działek przeznaczonych 

pod zabudowę:  

a) mieszkaniową jednorodzinną:  

− wolno stojącą = 700 m
2
,  

− bliźniaczą = 350 m
2
;  

b) mieszkaniową wielorodzinną = 1000 m
2
;  

2) ustala się następujące minimalne szerokości fron-

tów wydzielanych wtórnie działek przeznaczonych 

pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną:  

a) wolno stojącą = 20 m,  

b) bliźniaczą = 10 m;  

3) kąt położenia granic wydzielanych działek w sto-

sunku do pasa drogowego w zakresie 85°−90°;  

4) dopuszcza się wydzielanie działek pod urządzenia 

i obiekty infrastruktury technicznej o parametrach 

mniejszych niż określone w pkt 1 i 2;  

5) wydzielane w wyniku podziałów wewnętrzne nie-

publiczne dojazdy i dojścia do zabudowy winny 

spełniać warunki określone w obowiązujących 

przepisach odrębnych, w tym w przepisach 

w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.  

§ 14. 3 MN/U − tereny zabudowy mieszkaniowo-

usługowej, z urządzeniami towarzyszącymi.  

1. Przeznaczenie podstawowe:  

1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, w ukła-

dzie wolnostojącym lub bliźniaczym;  

2) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługa-

mi, w układzie wolnostojącym lub bliźniaczym;  

3) zabudowa usługowa na wydzielonych działkach.  

2. Przeznaczenie dopuszczalne:  

1) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej;  

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 7 – Poz. 1612



2) zieleń urządzona.  

3. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-

strzennego:  

1) w budynkach mieszkalnych ustala się obowiązek 

stosowania dachów stromych o symetrycznym 

układzie połaci dachowych (dopuszcza się dachy 

wielospadowe, mansardowe); o spadkach 30°−50
o 

(nie dotyczy lukarn, wykuszów itp.);  

2) w budynkach gospodarczych, garażach lub budyn-

kach usługowych zaleca się stosowanie dachów 

stromych o nachyleniu połaci nie mniejszej niż 

30º; należy stosować pokrycie dachowe analogicz-

ne do pokrycia dachu głównego budynku w grani-

cach terenu (za główny budynek uznaje się domi-

nujący budynek mieszkalny lub usługowy);  

3) pokrycie dachów – dachówką ceramiczną lub ce-

mentową w odcieniach koloru ceglastego lub brą-

zowego;  

4) ustala się zakaz stosowania dachów o mijających 

się połaciach na wysokości kalenicy oraz cztero-

spadowych dachów „namiotowych” tzn. takich, 

w których krawędzie połaci dachowych zbiegają 

się w jednym punkcie;  

5) wysokość budynków nie może przekraczać:  

a) budynków mieszkalnych i usługowych 10 m,  

b) budynków gospodarczych i garaży towarzyszą-

cych funkcji podstawowej 6 m.  

4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo-

brazu kulturowego:  

1) ustala się zakaz trwałego składowania surowców 

i materiałów masowych oraz lokalizowania obiek-

tów i urządzeń związanych ze składowaniem, go-

spodarczym wykorzystaniem i utylizacją odpadów 

i surowców wtórnych;  

2) działalność usługowa nie może powodować po-

nadnormatywnych obciążeń środowiska uciążliwo-

ściami w zakresie hałasu, wibracji, emisji zanie-

czyszczeń pyłowych i gazowych, zanieczyszczenia 

wód podziemnych i powierzchniowych, promie-

niowania elektromagnetycznego poza granicami 

terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny.  

5. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej:  

W zakresie ochrony archeologicznej obowiązują 

ustalenia § 6 ust. 4.  

6. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu:  

1) ustala się obowiązującą linię zabudowy w odległo-

ści 8 m od linii rozgraniczającej drogi zbiorczej 

KDL, zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu;  

2) wskaźniki powierzchni zabudowy:  

a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – 

nie więcej niż 0,35,  

b) dla zabudowy mieszkaniowej mieszkaniowo-

usługowej i usługowej – nie więcej 0,5;  

3) powierzchnia terenów czynnych biologicznie:  

a) w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej – 

nie mniej niż 60% powierzchni działki lub tere-

nu przeznaczonego pod inwestycję,  

b) w zabudowie mieszkaniowo-usługowej i usłu-

gowej – nie mniej niż 25% powierzchni działki 

lub terenu przeznaczonego pod inwestycję;.  

4) ustala się strefę zieleni w ramach funkcji podsta-

wowej, w której ustala się obowiązek zagospoda-

rowania terenu zielenią oraz zakaz lokalizacji 

obiektów kubaturowych;  

5) ogrodzenia posesji od strony ulic i terenów pu-

blicznych należy wykonywać jako ażurowe (min. 

60% prześwitów), dopuszcza się stosowanie pod-

murówki o wysokości nie przekraczającej 60 cm 

licząc od poziomu terenu, wysokość ogrodzeń (do-

tyczy przęseł i elementów poziomych, z wyłącze-

niem słupków nośnych) nie może przekroczyć  

1,5 m; ustala się zakaz realizacji ogrodzeń pełnych 

lub z przęseł wykonanych w całości z prefabryka-

tów betonowych.  

7. Szczegółowe zasady i warunki scalania 

i podziału nieruchomości:  

1) dopuszcza się wtórne podziały działek z zastrzeże-

niem zachowania następujących minimalnych po-

wierzchni samodzielnych działek przeznaczonych 

pod zabudowę:  

a) mieszkaniową jednorodzinną:  

− wolno stojącą = 700 m
2
,  

− bliźniaczą = 350 m
2
;  

b) mieszkaniowo-usługową i usługową = 1000 m
2
;  

2) ustala się następujące minimalne szerokości fron-

tów wydzielanych wtórnie działek przeznaczonych 

pod zabudowę:  

a) wolno stojącą = 20 m,  

b) bliźniaczą = 10 m;  

3) kąt położenia granic wydzielanych działek w sto-

sunku do pasa drogowego w zakresie 85°−90°;  

4) dopuszcza się wydzielanie działek pod urządzenia 

i obiekty infrastruktury technicznej o parametrach 

mniejszych niż określone w pkt 1 i 2;  

5) w przypadku podziału na 2 działki budowlane do 

pojedynczej działki wydzielonej w drugiej linii za-

budowy (w głębi terenu) należy wydzielić dojazd 

pieszo-jezdny o szerokości min. 5 m w liniach po-

działu geodezyjnego;  

6) w przypadku podziału działki na więcej niż 

2 działki do działek wydzielonych w głębi terenu 

należy zapewnić dostęp ciągiem pieszo-jezdnym 

o szerokości min. 8 m w liniach rozgraniczających, 

który stanowić będzie drogę wewnętrzną, realizo-

waną i utrzymywaną przez właścicieli dziełek 

przyległych, dla których korzystanie z niej jest ko-

nieczne;  

7) wydzielane w wyniku podziałów wewnętrzne nie-

publiczne dojazdy i dojścia do zabudowy winny 

spełniać warunki określone w obowiązujących 
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przepisach odrębnych, w tym w przepisach w za-

kresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.  

§ 15. 4.1UM, 4.2UM, 4.3 UM – tereny zabudowy 

usługowej z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowej, 

z urządzeniami towarzyszącymi.  

1. Przeznaczenie podstawowe:  

1) zabudowa usługowa na wydzielonych działkach;  

2) zabudowa usługowa, stanowiąca nie mniej niż 

50% powierzchni użytkowej budynków, z towa-

rzyszącymi lokalami mieszkalnymi.  

2. Przeznaczenie uzupełniające:  

1) zabudowa mieszkaniowa: jednorodzinna – wolno 

stojąca, bliźniacza lub szeregowa oraz wieloro-

dzinna licząca nie więcej niż 12 lokali w budynku;  

2) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej;  

3) zieleń urządzona.  

3. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-

strzennego:  

1) ustala się obowiązek stosowania dachów stromych 

o symetrycznym układzie połaci dachowych (do-

puszcza się dachy wielospadowe, mansardowe); 

o spadkach 30−50
o 

(nie dotyczy lukarn, wykuszów 

itp.);  

2) w budynkach gospodarczych lub garażach zaleca 

się stosowanie dachów stromych o nachyleniu po-

łaci nie mniejszej niż 30º; należy stosować pokry-

cie dachowe analogiczne do pokrycia dachu głów-

nego budynku w granicach terenu (za główny bu-

dynek uznaje się dominujący budynek usługowy);  

3) ustala się zakaz stosowania dachów o mijających 

się połaciach na wysokości kalenicy oraz cztero-

spadowych dachów „namiotowych” tzn. takich, 

w których krawędzie połaci dachowych zbiegają 

się w jednym punkcie;  

4) wysokość budynków nie może przekraczać 12 m.  

4. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej:  

1) w granicach terenu 4.3 UM położonego w strefie 

„K” ochrony krajobrazu kulturowego obowiązują 

ustalenia § 6 ust. 2;  

2) w zakresie ochrony archeologicznej obowiązują 

ustalenia § 6 ust. 4.  

5. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu:  

1) wskaźnik powierzchni zabudowy nie więcej niż 

0,5;  

2) powierzchnia terenów czynnych biologicznie – nie 

mniej niż 40% powierzchni działki.  

6. Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-

działu nieruchomości:  

1) dopuszcza się wtórny podział działek z zastrzeże-

niem zachowania minimalnej powierzchni samo-

dzielnych działek przeznaczonych pod zabudowę:  

a) mieszkaniową jednorodzinną:  

− wolno stojącą = 700 m
2
,  

− bliźniaczą = 350 m
2
,  

− szeregową = 210 m
2
;  

b) mieszkaniową wielorodzinną = 1500 m
2
,  

c) usługową = 1500 m
2
;  

2) minimalne szerokości frontów wydzielanych wtór-

nie działek przeznaczonych pod zabudowę:  

a) mieszkaniową jednorodzinną:  

− wolno stojącą = 20 m,  

− bliźniaczą = 10 m,  

− szeregową = 6 m;  

b) mieszkaniową wielorodzinną i usługową = 20 m;  

3) kąt położenia granic wydzielanych działek w sto-

sunku do pasa drogowego w zakresie 80°−90°;  

4) dopuszcza się wydzielanie działek pod urządzenia 

i obiekty infrastruktury technicznej o parametrach 

mniejszych niż określone w pkt 1 i 2.  

§ 16. 5 UO – teren usług oświaty − przedszkole, 

z urządzeniami towarzyszącymi.  

1. Przeznaczenie podstawowe: usługi oświaty.  

2. Przeznaczenie dopuszczalne:  

1) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej;  

2) zieleń urządzona.  

3. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-

strzennego:  

1) ustala się obowiązek stosowania dachów stromych 

o symetrycznym układzie połaci dachowych (do-

puszcza się dachy wielospadowe, mansardowe); 

o spadkach 30−50
o 

(nie dotyczy lukarn, wykuszów 

itp.);  

2) pokrycie dachów – dachówką lub materiałem da-

chówkopodobnym;  

3) ustala się zakaz stosowania dachów o mijających 

się połaciach na wysokości kalenicy oraz cztero-

spadowych dachów „namiotowych” tzn. takich, 

w których krawędzie połaci dachowych zbiegają 

się w jednym punkcie;  

4) wysokość budynków nie może przekraczać 12 m.  

4. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej:  

1) teren znajduje się w strefie „K” ochrony krajobra-

zu kulturowego − obowiązują ustalenia § 6 ust. 2;  

2) w zakresie ochrony archeologicznej obowiązują 

ustalenia § 6 ust. 4.  

5. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu:  

1) ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy 

w odległości 8 m od linii rozgraniczającej drogi 

lokalnej KDL, zgodnie z oznaczeniem na rysunku 

planu;  

2) wskaźnik powierzchni zabudowy nie więcej niż 

0,5;  

3) powierzchnia terenów czynnych biologicznie – nie 

mniej niż 40% powierzchni działki;  

4) ogrodzenia posesji od strony ulic i terenów pu-

blicznych należy wykonywać jako ażurowe (min. 

60% prześwitów), dopuszcza się stosowanie pod-

murówki o wysokości nie przekraczającej 60 cm 
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licząc od poziomu terenu, wysokość ogrodzeń (do-

tyczy przęseł i elementów poziomych, z wyłącze-

niem słupków nośnych) nie może przekroczyć 

1,5 m; ustala się zakaz realizacji ogrodzeń pełnych 

lub z przęseł wykonanych w całości z prefabryka-

tów betonowych.  

§ 17. 6 U – teren zabudowy usługowej, z urządze-

niami towarzyszącymi.  

1. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa usługo-

wa.  

2. Przeznaczenie dopuszczalne:  

1) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej;  

2) zieleń urządzona.  

3. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-

strzennego:  

1) ustala się obowiązek stosowania dachów stromych 

o symetrycznym układzie połaci dachowych (do-

puszcza się dachy wielospadowe, mansardowe); 

o spadkach 30−50
o 

(nie dotyczy lukarn, wykuszów 

itp.);  

2) pokrycie dachów – dachówką lub materiałem da-

chówkopodobnym;  

3) ustala się zakaz stosowania dachów o mijających 

się połaciach na wysokości kalenicy oraz cztero-

spadowych dachów „namiotowych” tzn. takich, 

w których krawędzie połaci dachowych zbiegają 

się w jednym punkcie;  

4) wysokość budynków nie może przekraczać 12 m.  

4. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej:  

W zakresie ochrony archeologicznej obowiązują 

ustalenia § 6 ust. 4.  

5. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu:  

1) ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy 

w odległości 8 m od linii rozgraniczającej drogi 

dojazdowej KDD, zgodnie z oznaczeniami na ry-

sunku planu;  

2) wskaźnik powierzchni zabudowy nie więcej niż 

0,5;  

3) powierzchnia terenów czynnych biologicznie – nie 

mniej niż 20% powierzchni działki;  

4) ogrodzenia posesji od strony ulic i terenów pu-

blicznych należy wykonywać jako ażurowe (min. 

60% prześwitów), dopuszcza się stosowanie pod-

murówki o wysokości nie przekraczającej 60 cm 

licząc od poziomu terenu, wysokość ogrodzeń (do-

tyczy przęseł i elementów poziomych, z wyłącze-

niem słupków nośnych) nie może przekroczyć  

1,5 m; ustala się zakaz realizacji ogrodzeń pełnych 

lub z przęseł wykonanych w całości z prefabryka-

tów betonowych;  

5) obsługa komunikacyjna terenu poprzez drogi do-

jazdowe 14.7 KDD1/2 i 14.8 KDD1/2.  

6. Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-

działu nieruchomości:  

1) dopuszcza się wtórny podział działek z zastrzeże-

niem zachowania minimalnej powierzchni samo-

dzielnych działek przeznaczonych pod zabudowę 

usługową nie mniejszej niż 1000 m
2
;  

2) minimalne szerokości frontów wydzielanych wtór-

nie działek nie mniejsze niż 20 m;  

3) kąt położenia granic wydzielanych działek w sto-

sunku do pasa drogowego w zakresie 85°−90°;  

4) dopuszcza się wydzielanie działek pod urządzenia 

i obiekty infrastruktury technicznej o parametrach 

mniejszych niż określone w pkt 1 i 2;  

5) w przypadku wtórnego podziału na 2 działki bu-

dowlane do pojedynczej działki wydzielonej 

w drugiej linii zabudowy (w głębi terenu) należy 

wydzielić dojazd pieszo-jezdny o szerokości min. 

5 m. w liniach podziału geodezyjnego;  

6) w przypadku wtórnego podziału na więcej niż 

2 działki do działek wydzielonych w głębi terenu 

należy zapewnić dostęp ciągiem pieszo-jezdnym 

o szerokości min. 8 m w liniach rozgraniczających, 

który stanowić będzie drogę wewnętrzną, realizo-

waną i utrzymywaną przez właścicieli dziełek 

przyległych, dla których korzystanie z niej jest ko-

nieczne;  

7) wydzielane w wyniku wtórnych podziałów we-

wnętrzne niepubliczne dojazdy i dojścia do zabu-

dowy winny spełniać warunki określone w obo-

wiązujących przepisach odrębnych, w tym w prze-

pisach w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożaro-

wego.  

§ 18. 7 UZ – teren usług opieki zdrowotnej, 

z urządzeniami towarzyszącymi.  

1. Przeznaczenie podstawowe: zabudowa związa-

na z zakładem opiekuńczo-leczniczym.  

2. Przeznaczenie dopuszczalne:  

1) obiekty gospodarcze związane z prowadzonym 

przy zakładzie opiekuńczo-leczniczym gospodar-

stwem rolnym;  

2) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej;  

3) zieleń urządzona.  

3. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-

strzennego:  

Ustala się obowiązek zachowania historycznej 

wysokości istniejących budynków oraz geometrii 

i pokrycia dachu obiektów wpisanych do rejestru za-

bytków.  

4. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej:  

Teren Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Zgroma-

dzenia Sióstr Pasterek Opatrzności Bożej, wraz 

z terenem zielonym i aleją dojazdową wpisany jest do 

rejestru zabytków decyzją nr A/1264/655/W z dnia 

5 lipca 1991 r. − obowiązują ustalenia § 6. ust 1.  

§ 19. 8 KS − teren obsługi komunikacji, 

z urządzeniami towarzyszącymi.  

1. Przeznaczenie podstawowe: parking.  
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2. Przeznaczenie dopuszczalne:  

1) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej;  

2) zieleń urządzona.  

3. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-

strzennego:  

Ustala się zakaz wznoszenia trwałych obiektów 

kubaturowych.  

4. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej:  

W zakresie ochrony archeologicznej obowiązują 

ustalenia § 6 ust. 4.  

5. Szczegółowe zasady i warunki scalania 

i podziału nieruchomości:  

1) dopuszcza się wtórny podział działek z zastrzeże-

niem zachowania minimalnej powierzchni samo-

dzielnych działek przeznaczonych pod obsługę 

komunikacji nie mniejszej niż 2000 m
2
;  

2) minimalne szerokości frontów wydzielanych wtór-

nie działek nie mniejsze niż 70 m;  

3) kąt położenia granic wydzielanych działek w sto-

sunku do pasa drogowego w zakresie 85°−90°;  

4) dopuszcza się wydzielanie działek pod urządzenia 

i obiekty infrastruktury technicznej o parametrach 

mniejszych niż określone w pkt 1 i 2.  

§ 20. 9 ZC − teren cmentarza, z urządzeniami to-

warzyszącymi.  

1. Przeznaczenie podstawowe: cmentarz.  

2. Przeznaczenie dopuszczalne:  

1) dopuszcza się wyłącznie lokalizację obiektów ku-

baturowych związanych funkcją podstawową np. 

kaplicy cmentarnej, budynku gospodarczego;  

2) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej,  

3. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-

strzennego:  

1) w obiektach związanych z funkcją podstawową 

ustala się obowiązek stosowania dachów spado-

wych o spadkach połaci dachowych 35°−45°; po-

krycie dachów dachówką ceramiczną lub cemen-

tową w odcieniach koloru ceglastego lub brązowe-

go;  

2) wysokość budynków nie może przekraczać:  

a) kaplicy cmentarnej 12 m,  

b) budynku gospodarczego 6 m ; 

3) dopuszcza się ogrodzenie terenu ogrodzeniem 

pełnym, murowanym, o wysokości nie przekracza-

jącej 2,0 m, z wyłączeniem stosowania przęseł 

wykonanych w całości z prefabrykatów betono-

wych.  

4. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej:  

W zakresie ochrony archeologicznej obowiązują 

ustalenia § 6 ust. 4.  

§ 21. 10 ZP – teren zieleni urządzonej.  

1. Przeznaczenie podstawowe: zieleń urządzona.  

2. Przeznaczenie dopuszczalne:  

1) obiekty małej architektury, pomniki, fontanny itp.;  

2) sieci oraz urządzenia infrastruktury technicznej.  

3. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-

strzennego oraz wymagania wynikające z potrzeb 

kształtowania przestrzeni publicznych:  

1) ustala się zakaz lokalizacji reklam wolno stoją-

cych;  

2) nawierzchnie utwardzone należy wykonywać 

z wykorzystaniem materiałów naturalnych (np. 

kostka, płyty granitowe).  

4. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej:  

W zakresie ochrony archeologicznej obowiązują 

ustalenia § 6 ust. 4.  

§ 22. 11.1 WS, 11.2 WS, 11.3 WS, 11.4 WS − 

przeznaczenie podstawowe − wody powierzchniowe 

wraz z urządzeniami gospodarki wodnej (rowy melio-

racyjne).  

Dopuszcza się likwidację, przebudowę lub zaru-

rowanie rowu melioracyjnego w uzgodnieniu z jego 

właścicielem lub zarządcą.  

§ 23. 12.1R, 12.2 R, 12.3 R, 12.4 R, 12.5 R − 

przeznaczenie podstawowe − tereny rolne.  

1. Ustala się zakaz lokalizacji zabudowy kubatu-

rowej.  

2. Dopuszcza się lokalizację napowietrznych 

i podziemnych sieci infrastruktury technicznej oraz 

związanych z nimi urządzeń.  

§ 24. 13.1KDL1/2, 13.2KDL1/2, 13.3KDL1/2, 

13.4KDL1/2, 13.5KDL 1/2 – teren dróg publicznych 

− ulice lokalne, z urządzeniami towarzyszącymi.  

1. Przeznaczenie podstawowe: drogi publiczne.  

2. Przeznaczenie dopuszczalne:  

1) sieci oraz urządzenia infrastruktury technicznej;  

2) zieleń urządzona.  

3. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-

strzennego oraz wymagania wynikające z potrzeb 

kształtowania przestrzeni publicznych:  

1) ustala się zakaz lokalizacji trwałych i tymczaso-

wych obiektów usługowych (kioski, pawilony 

itp.);  

2) ustala się zakaz lokalizacji nośników reklamo-

wych.  

4. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej:  

W zakresie ochrony archeologicznej obowiązują 

ustalenia § 6 ust. 4.  

5. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu:  

1) drogi 13.1KDL1/2, 13.2 KDL 1/2: szerokość 

w liniach rozgraniczających: 14−20 m, zgodnie 

z rysunkiem planu (w granicach istniejących pa-

sów drogowych);  

2) pozostałe drogi: szerokość w liniach rozgranicza-

jących 10−20 m, w docelowych liniach rozgrani-

czających, zgodnie z rysunkiem planu;  
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3) przekrój ulicy: 1 jezdnia, 2 pasy ruchu, chodniki 

w ciągu drogi 13.1KDL1/2 ścieżka rowerowa.  

§ 25. 14.1KDD1/2, 14.2KDD1/2, 14.3KDD1/2, 

14.4KDD1/2, 14.5KDD1/2, 14.6KDD1/2, 

14.7KDD1/2, 14.8KDD1/2, 14.9KDD1/2, 14.10KDD 

1/2 − tereny dróg publicznych – ulice dojazdowe, 

z urządzeniami towarzyszącymi.  

1. Przeznaczenie podstawowe: drogi publiczne.  

2. Przeznaczenie podstawowe: drogi publiczne.  

1) sieci oraz urządzenia infrastruktury technicznej;  

2) zieleń urządzona.  

3. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-

strzennego oraz wymagania wynikające z potrzeb 

kształtowania przestrzeni publicznych:  

1) ustala się zakaz lokalizacji trwałych i tymczaso-

wych obiektów usługowych (kioski, pawilony 

itp.);  

2) ustala się zakaz lokalizacji nośników reklamo-

wych.  

4. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej:  

W zakresie ochrony archeologicznej obowiązują 

ustalenia § 6 ust. 4.  

5. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu:  

1) szerokość w liniach rozgraniczających 10−12 m, 

zgodnie z rysunkiem planu;  

2) przekrój ulicy: 1 jezdnia), 2 pasy ruchu, chodniki.  

§ 26. 15 KDW – droga wewnętrzna,  

z urządzeniami towarzyszącymi.  

1. Przeznaczenie podstawowe: droga wewnętrzna, 

obsługująca teren usług opieki zdrowotnej.  

2. Przeznaczenie dopuszczalne:  

1) sieci oraz urządzenia infrastruktury technicznej;  

2) zieleń urządzona.  

3. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej:  

Obowiązują ustalenia § 6 ust. 1.  

§ 27. 16.1KDg, 16.2KDg, 16.3KDg, 16.4KDg, 

16.5 KDg – drogi gospodarcze transportu rolnego.  

1. Przeznaczenie dopuszczalne: sieci oraz urzą-

dzenia infrastruktury technicznej.  

2. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej:  

W zakresie ochrony archeologicznej obowiązują 

ustalenia § 6 ust. 4.  

Rozdział 4 

Ustalenia końcowe  

§ 28. Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12 i art. 36 ust. 4 

ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-

spodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., 

poz. 717 z późniejszymi zmianami) dla terenów znaj-

dujących się w granicach planu ustala się stawkę słu-

żącą naliczaniu jednorazowej opłaty − w wysokości 

10%.  

§ 29. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się 

Burmistrzowi Siechnic.  

§ 30. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni 

od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Dolnośląskiego.  

 

Przewodniczący Rady:  

Roman Kasprowicz 
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Załącznik nr 1 do uchwały nr XVII/ 

143/12 Rady Miejskiej w Siechnicach  

z dnia 23 lutego 2012 r. 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr XVII/ 

143/12 Rady Miejskiej w Siechnicach  

z dnia 23 lutego 2012 r. 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE  

o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do 

projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Święta Katarzyna 

dla terenu położonego w południowej części miejscowości 

 

Na podstawie 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, ze zmianami) Rada Miejska w Siechnicach rozstrzyga o sposobie 

rozpatrzenia uwagi wniesionej do projektu planu przedstawionej jako nieuwzględnionej przez Burmistrza 

Gminy Siechnice: 

 

1. Wnoszący uwagę: Ewa Nieć prokurent PPHiU Kriosystem sp. z o. o., ul. Muchoborska 18, 54-424 Wrocław 

1) Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga: dz. 987/13, obręb Święta Katarzyna. 

2) Symbol terenu w projekcie planu: 4.3 UM – tereny zabudowy usługowej z dopuszczeniem funkcji 

mieszkaniowej. 

3) Treść uwagi: w wyłożonym planie brak uwzględnienia wniosku PPHiU Kriosystem. (…). Wnoszę  

o przekształcenie ww działki pod budownictwo mieszkaniowe z dopuszczalną funkcją usługową. 

4) Rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzględniona. 

5) Uzasadnienie: wnioskowana funkcja jest niezgodna ze studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Siechnice przyjętym przez Radę Miejską w Siechnicach uchwałą 

nr XXXIX/291/10 z dnia 19 sierpnia 2010 r.. Uchwalając miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

Rada Miejska stwierdza zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717, z późniejszymi zmianami) zgodność ustaleń planu ze 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Brak takiej zgodności 

skutkuje stwierdzeniem nieważności uchwały przez wojewodę. 

 

2. Wnoszący uwagę: Anna i Mateusz Zając: 

1) Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga: projekt planu − dz. 584/3, obręb Święta Katarzyna. 

2) Symbol terenu w projekcie planu: 1.8MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

3) Treść uwagi: nie wyrażam zgody na budowę łącznika drogi nr 14.10KDD1/2 przez naszą działkę nr 584/3, 

który w znaczny sposób ogranicza na całej długości swobodne jej użytkowanie. Działka nr 584/3 

ogrodzona, zagospodarowana z działką 584/4, która też jest ogrodzona i zagospodarowana stanowią ogród 

do wspólnego korzystania z właścicielem działki 584/4 (…). Jest to działka rodzinna. Trudno sobie 

wyobrazić aby przejść na drugi koniec ogrodu trzeba by było wyjść na ulicę Bema, minąć projektowany 

łącznik i przejść na drugą część działki. Ta nowo projektowana droga w sposób zdecydowany nie ma 

miejsca na działce 584/4 i 584/3, która dzieli ogród i utrudnia korzystanie z niego i nim dysponowanie. W 

sposób stanowczy nie zgadzam się na rozdzielenie ww dwóch działek projektowanym łącznikiem drogi 

14.10KDD1/2, a tym samym rozdzielenie działek nr 584/4 i 584/3, które na dzień dzisiejszy stanowią 

wspólną rodzinną własność. Wysprzedawanie jej nie jest przewidziane w rodzinnych planach. 

4) Rozstrzygnięcie: uwaga nieuzwględniona. 

5) Uzasadnienie: projektowany łącznik drogi dojazdowej oznaczony symbolem 14.10KDD1/2 zaplanowany 

został na działce nr 584/4 a nie na dz. 584/3. 

 

3. Wnoszący uwagę: Andrzej Idzikowski przewodniczący Rady Osiedla Święta Katarzyna, 55-010 Święta 

Katarzyna  

1) Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga: dz. 993, 994, 604, obręb Święta Katarzyna. 

2) Symbol terenu w projekcie planu: 5 U – teren zabudowy usługowej, 8 KS – teren obsługi komunikacji, 9 ZC 

– teren cmentarza 

3) Treść uwagi:  
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a) Mało szczegółowe zapisy dotyczące warunków zabudowy terenu 5U. Powinien być zapis określający 

funkcje usługowe związane z obsługą cmentarza, kultem religijnym oraz wyłączający lokalizację spopie-

lani.  

b) Proponujemy poszerzyć teren 8ZC o teren 7KS, a teren 7KS wydzielić z terenu 5U. 

c) Teren 4.3UM leży w strefie „K” ochrony krajobrazu kulturowego, a więc zagospodarowanie tego terenu 

powinno być starannie przemyślane. Budownictwo wielorodzinne na tym terenie wprowadzałoby zabu-

rzenia w obszarze ochrony krajobrazu i kłóciłoby się z istniejącą już sąsiednią zabudową. Mając na uwa-

dze zasady kształtowania ładu przestrzennego proponujemy zmianę klasyfikacji terenu 4.3UM na MN  

z zachowaniem wszystkich ustaleń szczegółowych z § 12, podobnie jak tereny (działki) sąsiadujące.  

W skrajnym przypadku dopuszczamy zmianę klasyfikacji tego terenu z UM na MN/U, tak jak 3MN/U z 

zachowaniem ustaleń szczegółowych z § 14.  

4) Rozstrzygnięcie:  

Ad a) uwaga nieuwzględniona: opis przeznaczenia terenu uwzględniony w projekcie mpzp jest zgodny  

z zapisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2006 r. w sprawie wymaganego 

zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164,  

poz. 1587). Proponowana zmiana zapisu odbiega od zasad przyjętych w ww rozporządzeniu. Rodzaj 

dopuszczalnych i wykluczonych z dopuszczenia rodzajów działalności został określony w § 10 projektu 

mpzp w tym  zakaz lokalizacji zakładów związanych z kremacją (spopielani), 

Ad b) uwaga nieuwzględniona: rozszerzenie terenu cmentarza o teren parkingu, z przesunięciem parkingu na 

teren 5U nie ma uzasadnienia merytorycznego. Projektowany cmentarz ma powierzchnie ponad 3 ha – 

jest to bardzo duży teren, który będzie użytkowany przez długie lata. Lokalizacja parkingu przy 

cmentarzu pozwoli na sprawniejszą obsługę tego terenu i uniknięcie zagrożeń spowodowanych 

przechodzeniem osób (często starszych) odwiedzających cmentarz z parkingu na teren cmentarza, 

Ad c) uwaga nieuwzględniona: wnioskowana zmiana funkcji a jest niezgodna ze studium uwarunkowań  

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Siechnice przyjętym przez Radę Miejską  

w Siechnicach uchwałą nr XXXIX/291/10 z dnia 19 sierpnia 2010 r.. Uchwalając miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego Rada Miejska stwierdza zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717,  

z późniejszymi zmianami) zgodność ustaleń planu ze studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy. Brak takiej zgodności skutkuje stwierdzeniem nieważności 

uchwały przez wojewodę. 

 

4. Wnoszący uwagę: Tomasz Książek prezes PPHiU Kriosystem sp. z o. o., ul. Muchoborska 18, 54-424 

Wrocław 

1) Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga: dz. 987/13, obręb Święta Katarzyna. 

2) Symbol terenu w projekcie planu: 4.3 UM – tereny zabudowy usługowej z dopuszczeniem funkcji 

mieszkaniowej. 

3) Treść uwagi: w związku z wyłożeniem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

wnoszę uwagi do niniejszego projektu w części dotyczącej działki 987/13 położonej w Świętej Katarzynie, 

której właścicielem jest PPHiU Kriosystem sp. z o.o. (…) nasza firma wniosła o przekształcenie ww działki 

pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne oraz pod budownictwo szeregowe. 

6) Rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzględniona. 

7) Uzasadnienie: wnioskowana funkcja jest niezgodna ze studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Siechnice przyjętym przez Radę Miejską w Siechnicach uchwałą 

nr XXXIX/291/10 z dnia 19 sierpnia 2010 r.. Uchwalając miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

Rada Miejska stwierdza zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717, z późniejszymi zmianami) zgodność ustaleń planu ze 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Brak takiej zgodności 

skutkuje stwierdzeniem nieważności uchwały przez wojewodę. 

 

5. Wnoszący uwagę: Zofia Dudek, Dariusz Dudek, Marek Dudek: 

1) Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga: projekt planu - dz. 596, 595/1, 595/3, 595/5, obręb 

Święta Katarzyna. 

2) Symbol terenu w projekcie planu: 1.10MN, 1.11MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

3) Treść uwagi:  

a) prosimy o zmniejszenie linii zabudowy z 8 m na 3 m od rowu melioracyjnego 10.3 i 10.4WS 

przylegających do ww działek, 
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b) prosimy o doprecyzowanie w zapisach dla terenu 5U jakie przewiduje się usługi, naszym zdaniem 

powinny być to usługi nieuciążliwe z uwagi na bliskość z terenami zabudowy mieszkaniowej. Należy 

podać dokładny opis jak podano to w projekcie planu dla Żernik Wrocławskich. Powinien znajdować się 

zapis zakazu budowy np. krematorium i innych usług tego typu. 

4) Rozstrzygnięcie: 

Ad a) uwaga nieuwzględniona: linia zabudowy nie zostanie zmniejszona do 3 m ze względu na zachowania 

pasa wolnego od zabudowy wzdłuż cieku wodnego powodującego okresowe podnoszenie poziomu wód 

gruntowych 

Ad b) uwaga nieuwzględniona: rodzaj dopuszczalnych rodzajów działalności został określony w § 10 

projektu mpzp, w tym z uwzględnionym zakazem lokalizacji zakładów związanych z kremacją.  

 

6. Wnoszący uwagę:  Wioletta Błońska: 

1) Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga: dz. 497 obręb Święta Katarzyna. 

2) Symbol terenu w projekcie planu: 1.12 M –  teren zabudowy mieszkaniowej, E – stacja transformatorowa. 

3) Treść uwagi: nie zgadzam się na lokalizację stacji transformatorowej (…). 

4) Rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzględniona  

5) Uzasadnienie: oznaczona na rysunku planu lokalizacja stacji transformatorowej potwierdza tylko stan 

faktyczny – w tym miejscu znajduje się słupowa stacja transformatorowa, jest symbolem graficznym i nie 

oznacza wydzielenia terenu pod stacje transformatorową. 

 

7. Wnoszący uwagę: Kazimiera Zając: 

1) Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga: projekt planu - dz. 994, obręb Święta Katarzyna. 

2) Symbol terenu w projekcie planu: 5U – teren zabudowy usługowej. 

3) Treść uwagi: proszę o zmianę zapisu przeznaczenia dz. 994 z usług na usługi z dopuszczeniem zabudowy 

mieszkaniowej. (…) 

4) Rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzględniona. 

5) Uzasadnienie: wnioskowana funkcja jest niezgodna ze studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Siechnice przyjętym przez Radę Miejską w Siechnicach uchwałą 

nr XXXIX/291/10 z dnia 19 sierpnia 2010 r. Uchwalając miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 

Rada Miejska stwierdza zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717, z późniejszymi zmianami) zgodność ustaleń planu ze 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Brak takiej zgodności 

skutkuje stwierdzeniem nieważności uchwały przez wojewodę. 

 

8. Wnoszący uwagę: Ryszard Jaremczyk:  

Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga: projekt planu - dz. 584/1, obręb Święta Katarzyna. 

1) Symbol terenu w projekcie planu: 14.11KDD1/2 – tereny dróg publicznych – ulica dojazdowa. 

2) Treść uwagi: nie wyrażam zgody na drogę przez moją działkę nr 583/4. zaprojektowana droga nie 

przyniesie żadnych korzyści a tylko straty gdyż przedzieli moje pole na mniejsze działki (kliny) co utrudni 

uprawę rolną. 

3) Rozstrzygnięcie: uwaga nieuwzględniona. 

4) Uzasadnienie: projektowany łącznik drogi dojazdowej oznaczony symbolem 14.11KDD1/2 zaplanowany 

został w celu usprawnienia dojazdu do działek przeznaczonych pod zabudowę przy ul. Bema i ul. Nowej. 

Obecny przebieg drogi 14.11KDD1/2 został zgodnie z sugestią Ryszarda Jaremczyka z I wyłożenia projektu 

planu do publicznego wglądu skorygowany i przesunięty między napowietrzne linie elektroenergetyczne.  
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Załącznik nr 3 do uchwały nr XVII/ 

143/12 Rady Miejskiej w Siechnicach  

z dnia 23 lutego 2012 r. 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE 

o sposobie realizacji, zapisanych w zmianie miejscowego planu zagospodarowania  

przestrzennego miejscowości Święta Katarzyna dla terenu położonego w południowej części miejscowości 

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach 

ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych 

 

§ 1. Zgodnie z ustaleniami planu zawartymi w treści uchwały ustala się realizację inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy, polegających na rozbudowie sieci 

wodociągowej i sieci kanalizacyjnej oraz budowie drogi gminnej. 

§ 2. Ustala się, że źródłem finansowania inwestycji, o których mowa w pkt 1 będą: 

1) środki własne gminy, 

2) środki pozyskane z funduszy Unii Europejskiej, 

3) środki pozyskane z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 

4) kredyt bankowy, 

5) emisja obligacji komunalnych. 

§ 3.Ustala się możliwość wykorzystania innych źródeł finansowania niewymienionych w pkt 2, w tym 

również finansowania inwestycji ze środków prywatnych. 
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