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UCHWAŁA NR VII/30/11 
 RADY GMINY OLEŚNICA 

 z dnia 30 marca 2011 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
dla terenu położonego w obrębie wsi Boguszyce  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.), art. 20 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 80, poz. 717 z póŝn. zm.) oraz na podstawie 
uchwały Rady Gminy Oleśnica nr XXXV/159/09  
z 28 kwietnia 2009 roku Rady Gminy Oleśnica po 
stwierdzeniu zgodności planu z ustaleniami usta-
leń studium uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego gminy zatwierdzonego 
uchwałą nr XLVII/221/10 z dnia 30 marca 2010 r. 
uchwala, co nastćpuje:  

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

§ 1. 1. Uchwala sić miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego dla terenu połoşonego 
w obrćbie wsi Boguszyce. 

2. Integralna czćścią ustaleń planu stanowią-
cych treść niniejszej uchwały są nastćpujące za-
łączniki: 
1) Rysunek planu w skali 1:2000, bćdący załączni-

kiem nr 1 do uchwały Rady Gminy w Oleśnicy, 
2) Rozstrzygnićcie o sposobie realizacji zapisanych 

w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej naleşących do zadań własnych 
gminy, stanowiące załącznik nr 2 do uchwały, 

3) Rozstrzygnićcie Rady Gminy dotyczące sposo-
bu rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu 
planu w czasie wyłoşenia do publicznego wglą-
du, stanowiące załącznik nr 3 do uchwały, 

§ 2. 1. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej 
uchwały jest mowa o: 

1) planie – naleşy przez to rozumieć miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego, o 
którym mowa § 1 niniejszej uchwały, 

2) rysunkach planu – naleşy przez to rozumieć 
graficzne zapisy planu, przedstawione na ma-
pie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:2000, 
bćdący załącznikiem graficznym nr 1 do 
uchwały Rady Gminy w Oleśnicy, 

3) przepisach odrćbnych – naleşy przez to rozu-
mieć aktualne w momencie realizacji niniej-
szej uchwały przepisy prawne wraz z aktami 
wykonawczymi, normy branşowe oraz ograni-
czenia w dysponowaniu terenem wynikające  
z prawomocnych decyzji administracyjnych, 

4) terenie – naleşy przez to rozumieć obszar wy-
znaczony na rysunkach planu liniami rozgra-

niczającymi, w którego kaşdym punkcie obo-
wiązują te same ustalenia, 

5) przeznaczeniu podstawowym terenu – naleşy 
przez to rozumieć działalność wyznaczoną do 
lokalizacji w danym terenie, które w ramach 
realizacji planu winno stać sić dominującą 
formą wykorzystania terenu; wprowadzenie 
innych niş podstawowa funkcji jest dopusz-
czalne wyłącznie pod warunkiem spełnienia 
ustaleń szczegółowych niniejszej uchwały, 

6) przeznaczeniu uzupełniającym terenu – naleşy 
przez to rozumieć działalność inną niş pod-
stawowa, dopuszczoną do lokalizacji na da-
nym terenie przy spełnieniu dodatkowych wa-
runków, oraz wcześniejszej lub równoczesnej 
realizacji przeznaczenia podstawowego, 

7) przeznaczeniu tymczasowym – naleşy przez to 
rozumieć sposoby zagospodarowania tere-
nów i obiektów, do czasu realizacji podsta-
wowej lub dopuszczalnej funkcji określonej 
w planie, 

8) nieprzekraczalnych liniach zabudowy – naleşy 
przez to rozumieć linić wyznaczoną na rysun-
kach planu, która nie moşe być przekroczona 
przez frontową ścianć budynku. Linić tą prze-
kroczyć mogą jedynie wysunićte zadaszenia, 
schody, ganki, balkony, wykusze i wiaty. Dla 
terenów, dla których nie została ona określo-
na, stosować naleşy ogólne zasady lokalizacji 
budynków określone w przepisach odrćbnych, 

9) nieuciąşliwych usługach lokalnych – naleşy 
przez to rozumieć funkcje usług komercyjnych 
lub publicznych związanych z obsługą zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej, niezali-
czanych do przedsićwzićć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko, których uciąşli-
wość mierzona zgodnie z odrćbnymi przepi-
sami nie przekracza swym zasićgiem granic 
własnego terenu, 

10) usługach komercyjnych – naleşy przez to ro-
zumieć funkcje terenów i obiektów realizowa-
ne całkowicie lub z przewagą funduszy niepu-
blicznych we wszelkich dziedzinach działalno-
ści gospodarczej pod warunkiem niepowodo-
wania negatywnego oddziaływania- zakłóceń 
środowiska oraz konfliktów sąsiedzkich, 

11) usługach publicznych – naleşy przez to rozu-
mieć funkcje terenów i obiektów realizowane 
z udziałem jakichkolwiek funduszy publicz-
nych we wszelkich dziedzinach o charakterze 
ogólnospołecznym, 
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2. Pojćcia pozostałe niezdefiniowane naleşy 
rozumieć zgodnie z obowiązującymi przepisami 
odrćbnymi i szczególnymi. 

§ 3. 1. Obowiązującymi ustaleniami planu są 
nastćpujące oznaczenia graficzne rysunku planu: 

1) linie rozgraniczające tereny o róşnym przezna-
czeniu lub róşnych zasadach zagospodarowa-
nia, 

2) symbole określające funkcje terenów, 
3) nieprzekraczalne linie zabudowy, 
4) granica strefy „A” ochrony konserwatorskiej, 
5) granica strefy „B” ochrony konserwatorskiej, 
6) granica strefy „W” ochrony konserwatorskiej, 
7) granica strefy „OW” ochrony zabytków ar-

cheologicznych, 
8) granica proponowanego Specjalnego Obszaru 

Ochrony Siedlisk Natura 2000 PLH 020091 
„Dolina Oleśnicy i Potoku Boguszyckiego”, 

9) granice uşytków ekologicznych, 
10) granice strefy ochrony sanitarnej cmentarza, 
11) obiekty wpisane do rejestru i do ewidencji 

zabytków oraz inne obiekty i obszary objćte 
ochroną konserwatorską, 

12) istniejące i projektowane sieci wysokiego na-
pićcia 110 kV wraz z granicami terenów, 
w obrćbie których obowiązują ograniczenia 
w ich uşytkowaniu. 
2. Ustaleniami planu są równieş oznaczenia 

układu komunikacyjnego dróg i ulic oraz inne ele-
menty rysunku planu, słuşące realizacji ustaleń 
niniejszej uchwały. 

3. Nastćpujące oznaczenia graficzne posiadają 
znaczenie informacyjne, sugerujące określone 
rozwiązania przestrzenne i regulacyjne. 
1) proponowane podziały na działki budowlane, 

Rozdział 2 

Przepisy szczegółowe  
dla obszaru objętego planem 

§ 4. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego. 

1. Na obszarze objćtym ustaleniami planu 
obowiązują nastćpujące wymogi ochrony ładu 
przestrzennego i zasady jego kształtowania: 
1) Ochrona ładu przestrzennego dotyczy i powin-

na być realizowana przez: 
a) zachowanie określonego w planie przezna-

czenia terenów, 
b) przestrzeganie określonych planem funkcji 

i standardów przestrzennych, określonej ska-
li i formy zabudowy oraz wskaŝników wyko-
rzystania i zagospodarowania terenów w ob-
rćbie obszarów wyznaczonych liniami roz-
graniczającymi, 

c) zachowanie wolnego od zabudowy obszaru 
terenów rolnych i zieleni, 

d) respektowanie ustalonych planem zasad za-
gospodarowania i uşytkowania terenów za-
budowy, warunków ochrony środowiska, 
ochrony i korzystania z walorów krajobrazo-

wych środowiska na terenach objćtych pla-
nem. 

2) Dopuszcza sić na terenach przeznaczenia pod-
stawowego, z wyjątkiem terenów komunikacji, 
jako stałe lub tymczasowe sposoby uşytkowa-
nia, formy zagospodarowania terenu i obiektów 
lokalizowanych zgodnie z przepisami odrćbny-
mi, obejmujące: 
a) zieleń o funkcjach ochronnych i rekreacyj-

nych, 
b) sieci infrastruktury technicznej, 
c) znaki reklamowe i informacyjne, 
d) obiekty małej architektury, 
e) ogrodzenia. 

3) Zakazuje sić w obszarze objćtym ustaleniami 
planu: 
a) grodzenia nieruchomości przylegających do 

cieków i rowów oznaczonych symbolem WS, 
w odległości mniejszej niş 3,0 m od linii 
brzegu, 

b) wznoszenia ogrodzeń frontowych od strony 
ulic publicznych jako pełnych oraz o wyso-
kości wićkszej niş 180 cm; nie ogranicza sić 
wysokości i formy ogrodzeń bocznych po-
mićdzy terenami; zaleca sić stosowanie 
ogrodzeń aşurowych z materiałów trwałych; 
nie dopuszcza sić stosowania ogrodzeń pre-
fabrykatów şelbetowych, istniejące winny 
być sukcesywnie wymieniane, 

4) Dopuszcza sić scalanie i wtórne podziały działek 
przy zachowaniu minimalnych powierzchni 
działek określonych w par.13, 

5) Obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, 
w tym ekrany, znaki i symbole reklamowe, do-
puszczone ustaleniami planu do lokalizacji na 
terenach przeznaczenia podstawowego lub lo-
kalizowane poza terenami zabudowanymi 
w oparciu o przepisy odrćbne, powinny być sy-
tuowane w ustalonych planem liniach zabudo-
wy lub w odległościach od dróg publicznych 
określonych w przepisach prawa drogowego. 

§ 5. Zasady ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego. 

1. W zakresie ochrony środowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego określa sić nastćpujące 
ustalenia: 
1) Na terenach zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej, oznaczonej na rysunku planu symbo-
lami: MN, zabudowy mieszkaniowej z dopusz-
czeniem usług, oznaczonej na rysunku planu 
symbolami: MNU, zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej, oznaczonej na rysunku planu 
symbolami: MW, wprowadza sić zakaz lokali-
zowania przedsićwzićć mogących znacząco od-
działywać na środowisko, za wyjątkiem przed-
sićwzićć dotyczących sieci i urządzeń infrastruk-
tury technicznej oraz dróg, 

2) Uciąşliwość prowadzonej działalności gospo-
darczej w zakresie emisji wibracji, hałasu, za-
nieczyszczenia powietrza, substancji zapacho-
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wych, niejonizującego promieniowania elek-
tromagnetycznego oraz zanieczyszczenia gruntu 
i wód, nie moşe powodować przekroczeń obo-
wiązujących standardów środowiskowych okre-
ślonych w przepisach odrćbnych oraz wywoły-
wać konieczność ustanowienia obszaru ograni-
czonego uşytkowania, 

3) Uciąşliwość prowadzonej działalności gospo-
darczej nie moşe przekroczyć wartości dopusz-
czalnych na granicy terenu, do którego inwestor 
posiada tytuł prawny 

4) Na całym obszarze opracowania planu obowią-
zuje zakaz odprowadzania nie oczyszczonych 

ścieków do wód: powierzchniowych, podziem-
nych i do gruntu. 

5) Wprowadza sić wymóg utrzymania poziomu 
hałasu w granicach dopuszczalnych norm okre-
ślonych przepisami odrćbnymi na terenach za-
budowy mieszkaniowej jednorodzinnej okre-
ślonych na rysunku planu symbolami MN, za-
budowy mieszkaniowej z dopuszczeniem usług, 
oznaczonej na rysunku planu symbolami MNU 
oraz zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 
oznaczonej na rysunku planu symbolami MW. 

6) Na terenie opracowania planu wystćpują na-
stćpujące pomniki przyrody: 

1. Dąb szypułkowy (Quercus robur) 450 cm obrćb Boguszyce, działki nr 665 AM-2 i 404/88 AM-3 
2. Dąb szypułkowy (Quercus robur) 390 cm obrćb Boguszyce, działki nr 665 AM 
3. Dąb szypułkowy (Quercus robur) 270 cm obrćb Boguszyce, działki nr 665 AM 
4. Dąb szypułkowy (Quercus robur) 230 cm obrćb Boguszyce, działki nr 665 AM 
5. Dąb szypułkowy (Quercus robur) 400 cm obrćb Boguszyce, działki nr 665 AM 
6. Dąb szypułkowy (Quercus robur) 410 cm obrćb Boguszyce, działki nr 665 AM 
7. Dąb szypułkowy (Quercus robur) 440 cm obrćb Boguszyce, działki nr 665 AM 
8. Dąb szypułkowy (Quercus robur) 370 cm obrćb Boguszyce, działki nr 665 AM 
9. Dąb szypułkowy (Quercus robur) 310 cm obrćb Boguszyce, działki nr 665 AM 

10. Dąb szypułkowy (Quercus robur) 320 cm obrćb Boguszyce, działki nr 665 AM 
11. Dąb szypułkowy (Quercus robur) 310 cm obrćb Boguszyce, działki nr 665 AM 
12. Dąb szypułkowy (Quercus robur) 385 cm obrćb Boguszyce, działki nr 665 AM 
13. Dąb szypułkowy (Quercus robur) 385 cm obrćb Boguszyce, działki nr 665 AM 
14. Dąb szypułkowy (Quercus robur) 270 cm obrćb Boguszyce, działki nr 665 AM 
15. Dąb szypułkowy (Quercus robur) 290 cm obrćb Boguszyce, działki nr 665 AM 

 

dla których obowiązują nastćpujące ustalenia: 
a) ww. pomniki przyrody objćte są wszelkimi ry-

gorami prawnymi wynikającymi z treści odpo-
wiednich aktów prawnych, 

b) określa sić ich ścisłą ochronć. W odniesieniu do 
obiektów poddanych ochronie ścisłej zabrania 
sić ich niszczenia, zrywania, ścinania, pozyski-
wania i wyrywania z naturalnych stanowisk. 

2. Dodatkowo na terenie opracowania planu 
obowiązują nastćpujące ustalenia: 
1) Całość obszaru opracowania planu połoşona 

jest w granicach Głównego Zbiornika Wód Pod-
ziemnych GZWP nr 322 „Zbiornik Oleśnica”, 

2) Czćść obszaru opracowania połoşona jest na 
terenie nastćpujących uşytków ekologicznych 
oznaczonych na rysunku planu: 

 

Nazwa 
Rok  

utworzenia 
Pow. 
[ha] 

Opis formy ochrony przyrody Akt utworzenia 

Las  
Boguszycki 

2007 70,27 ochrona cennych przyrodniczo 
gatunków flory i fauny 

uchwała Nr IV/6/07 Rady Gminy Oleśnica 
z dn. 24 stycznia 2007 r.(Dz. Urz. Woj. 
Doln. Nr 53, poz. 558 z dn. 28.02.2007 r.) 

Mokradła Bo-
guszyckie 

2004 36,3 wilgotne zbiorowiska roślinne 
wraz z wystćpującymi gatun-
kami zwierząt 

uchwała NR XVIII/124/04 Rady Gminy 
Oleśnica z dn. 29.11.2004r. (Dz. Urz. Woj. 
Doln. Nr 7 poz. 198 z dn. 12.01.2005 r.) 

 

dla których obowiązują nastćpujące ustalenia: 

a) Wszelkie przedsićwzićcia na tych terenach 
powinny spełniać wymagania przepisów od-
rćbnych z zakresu ochrony środowiska. Na 
ww. obszarze wprowadza sić zakaz lokaliza-
cji przedsićwzićć mogących znacząco od-
działywać na środowisko, z wyłączeniem 
przedsićwzićć z zakresu łączności publicznej. 

3) Czćść obszaru opracowania planu znajduje sić 
w granicach proponowanego Specjalnego Ob-
szaru Ochrony Siedlisk Natura 2000 PLH 020091 

„Dolina Oleśnicy i Potoku Boguszyckiego”. 
Wszelkie przedsićwzićcia na tym terenie po-
winny spełniać wymagania przepisów odrćb-
nych z zakresu ochrony środowiska. Na obsza-
rze objćtym planem wprowadza sić zakaz loka-
lizacji przedsićwzićć mogących znacząco od-
działywać na środowisko, z wyłączeniem przed-
sićwzićć z zakresu łączności publicznej. Kaşde 
działanie podejmowane lub planowane na ob-
szarze Natura 2000 i w jego najblişszej otulinie 
bezwzglćdnie podlegać winno procedurze OOŚ, 
z obligatoryjnych uwzglćdnieniem warunków 
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ochrony siedliska oraz towarzyszącej mu flory 
i fauny. 

§ 6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

1. Określa sić strefć ścisłej ochrony konserwa-
torskiej „A”, równoznaczną ze ścisłą strefą ochro-
ny zabytków archeologicznych, ustanowioną  
dla zespołu kościelnego wraz z cmentarzem oraz 
dla zespołu folwarcznego na południe od głównej 
czćści wsi, dla której obowiązują nastćpujące usta-
lenia: 

1) naleşy zachować historyczny układ prze-
strzenny (tj. rozplanowanie dróg, ulic, placów, 
przebieg linii zabudowy, kompozycjć wnćtrz 
urbanistycznych, kompozycjć historycznej zie-
leni) oraz poszczególne elementy tego układu 
(tj. historyczne nawierzchnie, zabudowć 
i zieleń), 

2) naleşy konserwować zachowane elementy 
układu przestrzennego, poszczególne obiekty 
o wartościach zabytkowych naleşy poddać re-
stauracji i modernizacji technicznej z dosto-
sowaniem obecnej lub projektowanej funkcji 
do wartości obiektu, a funkcje uciąşliwe i de-
gradujące wyeliminować, 

3) naleşy przyznać pierwszeństwo wszelkim dzia-
łaniom odtworzeniowym i rewaloryzacyjnym, 

4) naleşy dostosować nową zabudowć do histo-
rycznej kompozycji przestrzennej w zakresie 
sytuacji, skali, bryły i formy architektonicznej 
(podziałów architektonicznych, proporcji po-
wierzchni murów i otworów, opracowania 
elewacji, kolorystki, stolarki okien i drzwi) oraz 
nawiązać formami współczesnymi i stosowa-
nymi materiałami do lokalnej tradycji architek-
tonicznej, 

5) nowo powstająca zabudowa winna rygory-
stycznie powtarzać przebieg pierwotnej linii 
zabudowy oraz winna być kształtowana w 
oparciu o dostćpne materiały ikonograficzne, 
w nawiązaniu do zachowanej historycznej za-
budowy, 

6) inwestor przed uzyskaniem pozwolenia na bu-
dowć winien liczyć sić z koniecznością zlecenia 
dodatkowych badań lub opracowań studial-
nych, archeologicznych, architektonicznych, 
urbanistycznych, stratygraficznych, dendrolo-
gicznych, dendrochronologicznych itp., 

7) nowa zabudowa nie moşe dominować nad 
zabudową historyczną, 

8) naleşy dostosować współczesną funkcjć do 
wartości zabytkowych zespołów budowlanych 
i jego poszczególnych obiektów, eliminując 
uciąşliwe funkcje − dotyczy to równieş warto-
ściowych kompozycji parkowych, nasadzeń 
przydroşnych, planowanych osadzeń cieków 
i zbiorników wodnych o wartościach histo-
rycznych, 

9) naleşy usunąć obiekty dysharmonizujące lub 
pozostawić je do śmierci technicznej. Analo-
gicznie naleşy postćpować w stosunku do in-
nych elementów zniekształcających załoşenie 
historyczne (np. błćdnych nasadzeń zieleni) – 
naleşy je oznaczyć na załącznikach graficz-
nych, 

10) umieszczanie reklam lub innych tablic rekla-
mowych niezwiązanych bezpośrednio z da-
nym obiektem i stanowiących na obiekcie lub 
obszarze element obcy, jest bezwzglćdnie za-
bronione. Dopuszczalne jest umiejscawianie 
tablic informacyjnych instytucji lub szyldów 
sklepów i zakładów w miejscach na to wyzna-
czonych, we właściwej, nieagresywnej formie, 

11) wyklucza sić moşliwość prowadzenia napo-
wietrznych linii teletechnicznych i energetycz-
nych, 

12) wyklucza sić moşliwość stosowania ogrodzeń 
betonowych i prefabrykowanych, 

13) wszelkie zamierzenia i działania (w tym wszel-
kie zmiany form własności, funkcji, przebu-
dowy, rozbudowy i remontów, zagospodaro-
wania terenu) na obszarze strefy „A” naleşy 
konsultować i uzgadniać z właściwym woje-
wódzkim konserwatorem zabytków. 

14) dodatkowo dla zespołu pałacowo-folwar- 
cznego określa sić wymóg, iş: 
a) wszelkie zamierzenia inwestycyjne związa-

ne z pracami ziemnymi wymagają prze-
prowadzenia ratowniczych badań arche-
ologicznych i wykopaliskowych (w uzasad-
nionych przypadkach wyprzedzających), 
przez uprawnionego archeologa, historyka 
architektury i odpowiednie zespoły badaw-
cze, za pozwoleniem konserwatorskim na 
prace archeologiczne i wykopaliskowe. Po-
zwolenie naleşy uzyskać przed uzyskaniem 
pozwolenia na budowć, a dla robót nie-
wymagających pozwolenia na budowć- 
przed realizacją inwestycji, tj. przed uzy-
skaniem zaświadczenia potwierdzającego 
akceptacjć przyjćcia zgłoszenia wykonywa-
nia robót budowlanych. 

b) dla planowanej zabudowy uzupełniającej 
obowiązuje wymóg przeprowadzenia wy-
przedzających zainwestowanie badań ar-
cheologiczno-architektonicznych. Ratowni-
cze badania archeologiczne pozwolą ustalić 
pierwotną lokalizacjć obiektów, określić li-
nie zabudowy, historyczne podziały działek, 
szerokość zabudowy historycznej, która 
winna znaleŝć odzwierciedlenie w projek-
towanych elewacjach budynków. Naleşy li-
czyć sić takşe z koniecznością zachowania 
w nowej zabudowie czy zagospodarowaniu 
terenu wartościowych reliktów historycznej 
zabudowy (piwnic, murów) i ekspozycji 
w nawierzchni zarysów dawnej zabudowy, 
wjazdów, bram itp. 

c) odtworzenie historycznej zabudowy uzu-
pełniającej winno nastąpić zgodnie z prze-
kazami ikonograficznymi oraz wynikami 
badań archeologiczno- architektonicznych. 

2. Określa sić strefć ochrony konserwatorskiej 
„B”, dla której obowiązują nastćpujące ustalenia: 
1) naleşy zachować i wyeksponować elementy 

historycznego układu przestrzennego, tj. roz-
planowanie dróg, ulic, placów, linie zabudowy, 
kompozycje wnćtrz urbanistycznych, dominanty 
przestrzenne, kompozycje zieleni; 

2) naleşy przyznać pierwszeństwo wszelkim dzia-
łaniom odtworzeniowym i rewaloryzacyjnym, 
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w odniesieniu do przyrodniczych elementów 
krajobrazu, historycznego układu przestrzenne-
go oraz historycznych obiektów, zlokalizowa-
nych na obszarze objćtym strefą; 

3) elementy dysharmonizujące, zwłaszcza unie-
moşliwiające ekspozycjć wartościowych, histo-
rycznych obiektów, winny być usunićte lub 
poddane odpowiedniej przebudowie; 

4) naleşy dostosować współczesną funkcjć do 
wartości i walorów zabytkowych obiektów; 

5) nowa zabudowa winna być dostosowana do 
historycznej kompozycji przestrzennej w zakre-
sie rozplanowania, skali, bryły, gabarytów, 
geometrii dachów oraz nawiązania formami 
współczesnymi do lokalnej tradycji architekto-
nicznej, przy załoşeniu harmonijnego współist-
nienia elementów kompozycji historycznej 
i współczesnej, a takşe przy wykorzystaniu lo-
kalnie wystćpujących i historycznie utrwalo-
nych materiałów budowlanych (materiał elewa-
cyjny, materiał pokrycia dachu); 

6) wyklucza sić moşliwość prowadzenia napo-
wietrznych linii teletechnicznych i energetycz-
nych, 

7) wyklucza sić moşliwość stosowania ogrodzeń 
betonowych i prefabrykowanych, 

8) wszelkie działania inwestycyjne naleşy konsul-
tować z Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwa-
torem Zabytków we Wrocławiu; 

3. Określa sić strefć ścisłej ochrony konserwa-
torskiej „W”, ustanowioną dla zespołu kościelnego 
wraz z cmentarzem przykościelnym oraz grodziska 
rejestrowego, dla której obowiązują nastćpujące 
ustalenia: 
1) na ww. obszarze określa sić priorytet wymogów 

konserwatorskich oraz zakaz działań inwesty-

cyjnych niezwiązanych bezpośrednio z rewalo-
ryzacją zabytkowego terenu, z wyłączeniem in-
westycji z zakresu łączności publicznej. 

2) Dla grodziska rejestrowego dopuszcza sić jedy-
nie prowadzenie prac porządkowych, konser-
wacjć zachowanych elementów zabytkowych 
celem ich ekspozycji w terenie lub zabezpiecze-
nia przed zniszczeniem. Na tym terenie wszelkie 
ewentualne prace naleşy uzgadniać z DWKZ 
oraz prowadzić za pozwoleniem na prace ar-
cheologiczne i wykopaliskowe. Inwestor winien 
liczyć sić z konicznością zlecenia dodatkowych 
badań lub opracowań studialnych archeolo-
gicznych, architektonicznych, antropologicz-
nych, dendrochronolicznych i innych. 

4. Określa sić strefć ochrony konserwatorskiej 
„OW”, ustanowioną wokół obszarów istniejącego 
i planowanego zainwestowania, dla której obowią-
zują nastćpujące ustalenia: 
1) Zamierzenia inwestycyjne na obszarze strefy 

związane z pracami ziemnymi, pod kątem ich 
prowadzenia pod nadzorem archeologicznym, 
naleşy konsultować z Wojewódzkim Urzćdem 
Ochrony Zabytków, 

5. Określa sić dla obszaru objćtego planem 
obiekty o wartościach zabytkowych ujćte w woje-
wódzkiej i gminnej ewidencji zabytków, w tym 
wpisane do rejestru zabytków oznaczone na ry-
sunku planu. Zasób wojewódzkiej i gminnej ewi-
dencji zabytków podlega sukcesywnemu rozpo-
znaniu i moşe być aktualizowany. Spis tworzą na-
stćpujące obiekty i obowiązują dla nich nastćpują-
ce wymogi konserwatorskie: 
1) Obiekty wpisane do gminnej ewidencji zabyt-

ków: 

Lp. Obiekt Adres Wiek Rejestr Zabytków 
BOGUSZYCE 
1. Zespół kościelny:  poł. XVIII  

Kościół ewang., ob. par. MB Nieustającej 
Pomocy 

 1712-14, 1908, 1911, 
1930 

31/A/00/l-3 z dn. 
25.07.00 

Cmentarz  XVIII 31/A/00/l-3 z dn. 
25.07.00 

Kaplica grobowa cmentarz 2 poł. XIX 31/A/00/l-3 z dn. 
25.07.00 

Plebania Nr 61 2 poł. XIX, ok.1905  
D. szkoła ewang., ob. dom mieszk. wraz 
z parkiem 

Nr 72 2 poł. XIX, ok. 1920 32\A\00\1-2 z dn. 
14.08.20 

2. Zespół pałacowo- folwarczny:  k. XIX  
Pałac  ok. 1850, k. XIX 469\W z dn. 29.11.80 
Obora I  k. XIX  
Obora II (spichlerz)  k. XIX  
Transformator  ok. 1920  
Park pałacowy  poł. XIX 470\W z dn. 29.11.80 

3. Stodoła Nr 9 2 poł. XIX, p. XX  
4. Dom mieszk. Nr 15 ok. 1910  
5. Dom mieszk. Nr 19 k. XIX  
6. Dom mieszk. Nr 36 k. XIX  

Stodoła Nr 36 XIX \ XX  
7. Dom mieszk.- gosp. Nr 37 2 poł. XIX  

Stodoła Nr 37 2 poł. XIX  
8. Dom mieszk. Nr 52 k. XIX  
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Stodoła Nr 52 XIX \ XX  
9. Dom mieszk. Nr 54 ok. 1880  

Stajnia Nr 54 k. XIX  
Obora Nr 54 k. XIX  

10. Dom mieszk. Nr 68 2 poł. XIX  
Stodoła Nr 68 2 poł. XIX  

11. Dom mieszk. Nr 84 k. XIX  
Stodoła Nr 84 ok. 1900  
Ogrodzenie z bramą Nr 84 ok. 1900  

 

2) Dla obiektów wpisanych do rejestru zabytków 
określa sić nastćpujące wymogi: 
a) Obiekty wymienione ust. 1 objćte są wszel-

kimi rygorami prawnymi wynikającymi z tre-
ści odpowiednich aktów prawnych, 

b) Obowiązuje bezwzglćdny priorytet wymagań 
i ustaleń konserwatorskich nad wzglćdami 
wynikającymi z działalności inwestycyjnej, 

c) Naleşy dąşyć do pełnej rewaloryzacji zabyt-
ków, rygory te obowiązują bez wzglćdu na 
połoşenie danego obiektu w poszczególnych 
strefach ochrony 

d) Wszelkie działania podejmowane przy ww. 
zabytkach wymagają pisemnego zezwolenia 
właściwego wojewódzkiego konserwatora 
zabytków. 

3) Gminną ewidencją zabytków w zakresie ochro-
ny konserwatorskiej objćte zostają zespoły 
i obiekty o istotnych lokalnych walorach histo-
rycznych, kulturowych i krajobrazowych, ujćte 
w wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków 
podlega sukcesywnemu rozpoznaniu i moşe 
być aktualizowany, zmiany te nie powodują 
zmian ustaleń planu. Dla obiektów wymienio-
nych w ewidencji zabytków, znajdujących sić 
w strefie ochrony konserwatorskiej oraz poza 
strefą, obowiązują nastćpujące wymogi: 
a) zachować ich bryłć, kształt i geometrić da-

chu oraz zastosowane tradycyjne materiały 
budowlane, 

b) utrzymać, a w przypadku zniszczenia odtwo-
rzyć historyczny detal architektoniczny, 

c) zachować kształt, rozmiary i rozmieszczenie 
otworów zgodne z historycznym wizerun-
kiem budynku, naleşy utrzymać lub odtwo-
rzyć oryginalną stolarkć okien i drzwi, 

d) w przypadku konieczności przebicia nowych 
otworów, naleşy je zharmonizować z zabyt-
kową elewacjć budynku, 

e) stosować kolorystykć i materiały nawiązują-
ce do tradycyjnych lokalnych rozwiązań, 
w tym ceramiczne lub tynkowe pokrycie 
ścian zewnćtrznych, zakazuje sić stosowania 
okładzin ściennych typu „siding”, 

f) naleşy stosować historyczny rodzaj pokrycia 
dachowego – dachówka ceramiczna w kolo-
rze ceglastym, 

g) elementy elewacyjne instalacji technicznych 
naleşy montować z uwzglćdnieniem warto-
ści zabytkowych obiektów, 

h) prowadzenie wszelkich prac budowlanych 
przy obiektach zabytkowych naleşy poprze-
dzić uzyskaniem wytycznych konserwator-
skich, 

i) wszelkie prace budowlane, a takşe zmiany 
funkcji obiektów i obszarów objćtych ewi-
dencją zabytków naleşy uzgadniać z właści-
wym wojewódzkim konserwatorem zabyt-
ków, 

j) dla obiektów ujćtych w ewidencji zabytków, 
a znajdujących sić w strefach ochrony kon-
serwatorskiej dodatkowo obowiązują ustale-
nia sformułowane dla poszczególnych stref. 

6. Określa sić stanowiska archeologiczne, dla 
których obowiązują nastćpujące wymogi konser-
watorskie: 
1) w obrćbie znajdujących sić na terenie objćtym 

opracowaniem planu chronionych stanowisk 
archeologicznych oraz w ich bezpośrednim są-
siedztwie wszelkie zamierzenia inwestycyjne 
wymagają przeprowadzenia wyprzedzających 
inwestycjć ratowniczych badań archeologicz-
nych, 

2) przed uzyskaniem pozwolenia na budowć  
(a dla robót nie wymagających pozwolenia na 
budowć – przed realizacją inwestycji, tj. przed 
uzyskaniem zaświadczenia potwierdzającego 
akceptacjć przyjćcia zgłoszenia wykonywania 
robót budowlanych) naleşy uzyskać pozwolenie 
Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków na przeprowadzenie ziemnych robót 
budowlanych na terenie zabytkowym w trybie 
prac konserwatorskich, które polegają na prze-
prowadzeniu wyprzedzających ratowniczych 
badań archeologicznych metodą wykopalisko-
wą, przez uprawnionego archeologa, 

3) inwestor winien liczyć sić z koniecznością zle-
cenia dodatkowych badań lub opracowań stu-
dialnych archeologicznych, stratygraficznych, 
dendrochronologicznych, antropologicznych  
i innych, 

4) zakazuje sić zalesiania obszarów stanowisk 
archeologicznych, 

5) istnieje moşliwość odkrycia nowych stanowisk 
archeologicznych – zasób ich ewidencji 
i rejestru podlega sukcesywnej weryfikacji  
i uzupełnieniom. 

6) wykaz stanowisk archeologicznych: 
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Lp. 
Nr 

obszaru 
Nr stanowiska 

na obszarze 
Nr stanowiska 

w miejscowości 
Funkcja obiektu Kultura Chronologia 

BOGUSZYCE 
1. 77-32 8 24 Stanowisko nr 8/24/77-32 AZP wpisane do rejestru zabytków 

nr 207/Arch/1966r. – ustanowiona strefa „W” wraz terenem 
przyległym 

2. 77-32 18 1 Cmentarzysko cia-
łopalne 

Przeworska Okres wpływów rzym-
skich 

3. 77-32 19 2 Nieokreślona  Póŝny laten, okres 
wpływów rzymskich 

4. 77-32 20 3 Nieokreślona  I w.n.e. 
5. 77-32 21 4 Nieokreślona  I w.n.e. 
6. 77-32 22 5 Nieokreślona  Okres wpływów rzym-

skich 
7. 77-32 5 6 Znalezisko luŝne  Epoka brązu - halsztat 
8. 77-32 6 7 Znalezisko luŝne  Epoka brązu - halsztat 
9. 77-32 24 8 Grodzisko  Średniowiecze 

10. 77-32 4 9 Ślad osadnictwa  Epoka kamienia 
Osada Łuşycka Epoka brązu - halsztat 
Ślad osadnictwa  Okres lateński 
Ślad osadnictwa  Pradzieje 

11. 77-32 3 10 Osada Łuşycka Epoka brązu - halsztat 
12. 77-32 13 11 Ślad osadnictwa  Pradzieje 

Ślad osadnictwa  Pradzieje, nowoşytność, 
Osada  Póŝne średniowiecze, 

nowoşytność 
13. 77-32 14 12 Osada Łuşycka Epoka brązu - halsztat 

Ślad osadnictwa  Póŝne średniowiecze 
14. 77-32 15 13 Ślad osadnictwa  Pradzieje 

Ślad osadnictwa  Nowoşytne 
15. 77-32 16 14 Ślady osadnictwa  Pradzieje 

Osada  Póŝne średniowiecze 
16. 77-32 17 15 Ślad osadnictwa  Pradzieje 

Ślad osadnictwa  Póŝne średniowiecze, 
nowoşytność 

17. 77-32 23 16 Ślad osadnictwa  Pradzieje 
Osada  Póŝne średniowiecze 

18. 77-32 25 17 Ślad osadnictwa Łuşycka Epoka brązu - halsztat 
Ślad osadnictwa  Wczesne średniowiecze 

19. 77-32 26 18 Osada  Wczesne średniowiecze 
20. 77-32 34 21 Cmentarz przyko-

ścielny ewangelicki, 
obecnie katolicki 

 XVIII w. 

21. 77-32 45 22 Ślad osadnictwa  Póŝne średniowiecze, 
okres nowoşytny, XVIII, 
XI/XX 

22. 77-32 46 23 Ślad osadnictwa  Pradzieje, średnie śre-
dniowiecze, póŝne śre-
dniowiecze 

Obrćb BOGUSZYCE – (OLEŚNICA) 
23. 77-32 8 1 Osada Przeworska Okres wpływów rzym-

skich 
24. 77-32 9 2 Nieokreślona  I w.n.e. 
25. 77-32 10 3 Nieokreślona  I w.n.e. 
26. 77-32 11 4 Nieokreślona  Okres wpływów rzym-

skich 
DĄBROWA 
27. 77-32 41 1 Osada wielokultu-

rowa 
 Pradzieje, kultura Prze-

worska, póŝne OWR, 
póŝne średniowiecze, 
nowoşytna wczesna 
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28. 77-32 43 3 Ślad osadnictwa  Pradzieje 
Osada  Póŝne średniowiecze 
Osada  Nowoşytność 

 

7. Dla pozostałych terenów połoşonych w ob-
szarze opracowania miejscowego planu, ze wzglć-
du na zapewnienie właściwej ochrony konserwa-
torskiej, naleşy uwzglćdnić nastćpujące uwarun-
kowania: 
1) zagospodarowanie terenu oraz obiekty budow-

lane powinny być starannie i harmonijnie 
wkomponowane w krajobraz i kształtowane 
w nawiązaniu do lokalnej, historycznej tradycji 
architektonicznej w zakresie skali, bryły, gabary-
tów, geometrii dachów, materiału elewacyjne-
go, materiału pokrycia dachu i kolorystyki; ele-
wacje tynkowe, stonowana kolorystyka. 

2) wysokości i gabaryty obiektów nie mogą prze-
wyşszać skalą budynków o podobnej funkcji, 
ulokowanych w otoczeniu; dla zabudowy 
mieszkaniowej wymagane dwie kondygnacje, 
w tym poddasze uşytkowe; architektura obiek-
tów usługowych i usługowo-produkcyjnych 
winna być dostosowana do współczesnych 
form architektury przemysłowej i produkcyjnej 
oraz nawiązywać do lokalnej, historycznej tra-
dycji architektonicznej oraz uwzglćdniać walory 
otaczającego krajobrazu kulturowego; 

3) nowe zagospodarowanie terenów w obrćbie 
wsi winno uwzglćdniać zachowanie wizualnej 
odrćbności oraz właściwą ekspozycjć historycz-
nego układu przestrzennego miejscowości; 

4) ogrodzenia winny być kształtowane w nawiąza-
niu do historycznych rozwiązań; 

5) ewentualne napowierzchniowe elementy infra-
struktury winny być projektowane w sposób 
uwzglćdniający zachowanie wartości walorów 
krajobrazowych i ochronć historycznego krajo-
brazu kulturowego − wyklucza sić moşliwość 
stosowania ogrodzeń betonowych i prefabry-
kowanych; 

6) linie energetyczne i telekomunikacyjne projek-
tować jako kablowe. 

8. Określa sić dodatkowo dla zespołu kościel-
nego nastćpujące ustalenia: 
1) obowiązuje bezwzglćdny priorytet wymagań 

i ustaleń konserwatorskich nad wzglćdami wy-
nikającymi z działalności inwestycyjnej; 

2) naleşy zachować i konserwować zachowany 
zabytkowy układ przestrzenny oraz poszczegól-
ne elementy tego układu; 

3) obowiązuje zakaz prowadzenia działalności 
inwestycyjnej bez uzgodnienia z właściwym 
wojewódzkim konserwatorem zabytków − 
wszelkie zamierzenia i działania inwestycyjne 
naleşy poprzedzić uzyskaniem wytycznych kon-
serwatorskich. 

9. Określa sić dodatkowo dla terenu zabytko-
wego parku przy dawnej szkole ewangelickiej dla 
zespołu kościelnego nastćpujące ustalenia: 
1) naleşy zachować historyczne granice parku; 

zakazuje sić dokonywania podziału przedmio-
towego terenu; 

2) teren parku winien pozostać załoşeniem zielo-
nym; naleşy lokalizować tu funkcjć reprezenta-
cyjną lub rekreacyjną; 

3) zakaz lokalizacji nowej zabudowy, z wyjątkiem 
obiektów małej architektury; 

4) obowiązują działania odtworzeniowe i rewalo-
ryzacyjne. 

§ 7. Wymagania wynikające z potrzeb kształ-
towania przestrzeni publicznych 

1. Na obszarze opracowania planu ustala sić 
nastćpujące obszary przestrzeni publicznych: 
1) tereny dróg klasy ekspresowej, oznaczonych na 

rysunku planu symbolem KDS, 
2) tereny dróg klasy głównej, oznaczonych na 

rysunku planu symbolem KDG, 
3) tereny dróg klasy lokalnej, oznaczonych na ry-

sunku planu symbolem KDL, 
4) tereny dróg klasy dojazdowej, oznaczonych na 

rysunku planu symbolem KDD, 
5) ciągów pieszo-jezdnych, oznaczonych na rysun-

ku planu symbolem: KDPJ, 
2. Ustala sić nastćpujące zasady kształtowania 

przestrzeni publicznych, o których mowa w ust. 1: 
1) w pasie dróg, o których mowa w ust. 1, określa 

sić, za zgodą zarządcy drogi, moşliwość lokali-
zacji obiektów niebćdących technicznymi ele-
mentami wyposaşenia pasa drogowego, w 
szczególności nowych nasadzeń szpalerów 
drzew, pasów zieleni izolacyjnej, obiektów ma-
lej architektury, elementów reklamowych (z wy-
łączeniem drogi oznaczonej symbolem KDS 
i mićdzynarodowej S8) i informacyjnych oraz 
urządzeń technicznych. 

§ 8. Granice i sposoby zagospodarowania te-
renów lub obiektów podlegających ochronie usta-
lonych na podstawie przepisów odrćbnych 

1. Na obszarze objćtym planem nie zostały 
ustanowione tereny zamknićte. 

2. Na obszarze objćtym planem nie wystćpują 
tereny zagroşone osuwaniem sić mas ziemnych. 

§ 9. Szczególne warunki zagospodarowania 
terenów oraz ograniczenia w ich uşytkowaniu 

1. Na obszarze objćtym planem nie określa sić 
granic terenów rozmieszczenia inwestycji celu 
publicznego o znaczeniu lokalnym. 

2. Na obszarze objćtym planem nie określa sić 
granic terenów rozmieszczenia inwestycji celu 
publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, umiesz-
czonych w planie zagospodarowania przestrzen-
nego województwa. 

3. Na obszarze objćtym planem ustala sić: 
1) minimalną strefć ochrony sanitarnej od granicy 

cmentarza w odległości 50 m liczonej od grani-
cy działki, określonej na rysunku planu, dla któ-
rej obowiązują nastćpujące wymogi: 
a) zakaz lokalizacji nowych budynków miesz-

kalnych i obiektów gastronomicznych oraz 
zakładów produkujących lub przechowują-
cych artykuły şywnościowe, 
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b) zakaz lokalizacji studni słuşących zaopatrze-
niu w wody do picia i dla potrzeb gospodar-
czych. 

§ 10. Zasady modernizacji, rozbudowy i bu-
dowy systemów infrastruktury komunikacyjnej: 

1. Dla obsługi komunikacyjnej obszaru objćte-
go planem wyznacza sić przebieg dróg klas: 
1) ekspresowych, oznaczonych na rysunku planu 

symbolem: KDS, 
2) głównych, oznaczonych na rysunku planu sym-

bolem: KDG, 
3) lokalnych, oznaczonych na rysunku planu sym-

bolem: KDL, 
4) dojazdowych, oznaczonych na rysunku planu 

symbolem: KDD, 
5) ciągów pieszo-jezdnych, oznaczonych na rysun-

ku planu symbolem: KDPJ. 
2. Dla dróg krajowych określa sić obsługć po-

przez istniejące skrzyşowania z innymi drogami 
publicznymi z jednoczesnym wyeliminowaniem 
moşliwości dodatkowych zjazdów bezpośrednich, 

3. Ustala sić obowiązek zapewnienia poszcze-
gólnym terenom właściwej ilości stanowisk posto-
jowych, w tym parkingów i garaşy, w ilości nie 
mniejszej niş: 
1) 1 miejsce na mieszkanie 
2) 1 miejsce postojowe na kaşde rozpoczćte 25 m2 

powierzchni uşytkowej funkcji usługowej zloka-
lizowanej na terenie zabudowy mieszkaniowej 
i zabudowy mieszkaniowej z usługami, lecz nie 
mniej niş 2 miejsca postojowe, 

3) 1 miejsce postojowe na kaşde rozpoczćte 25 m2 
powierzchni uşytkowej funkcji przemysłowej, 
lecz nie mniej niş 2 miejsca postojowe, 

4) 2 miejsca postojowe na kaşde rozpoczćte 25 m2 
powierzchni uşytkowej funkcji usług sportu, 
zdrowia, lecz nie mniej niş 2 miejsca postojowe. 

§ 11. Zasady modernizacji, rozbudowy i bu-
dowy systemów infrastruktury technicznej: 

1. Docelowo przyjmuje sić zasadć, iş wszystkie 
liniowe elementy infrastruktury technicznej wraz 
z towarzyszącymi urządzeniami, do poszczegól-
nych obiektów, powinny być usytuowane pod lub 
nad ziemią (linie elektroenergetyczne niskiego 
i średniego napićcia napowietrzne lub kablowe 
oraz telefoniczne wyłącznie kablowe) z wyłącze-
niem trafostacji oraz znajdować sić w liniach roz-
graniczających dróg i ulic lub innych przestrzeni 
publicznych za zgodą zarządcy drogi. W sytuacjach 
szczególnie uzasadnionych wzglćdami technicz-
nymi bądŝ bezpieczeństwa dopuszcza sić przepro-
wadzenie sieci poza układem ulic. 

2. Obsługć obszaru objćtego planem w zakre-
sie infrastruktury technicznej określa sić nastćpu-
jąco: 
1) w zakresie zaopatrzenia w wodć dla celów by-

towych, usługowo-produkcyjnych oraz ochrony 
przeciwpoşarowej – rozdzielczą sieć wodocią-
gową naleşy prowadzić w terenie zabudowa-
nym lub przewidzianym do zabudowy w liniach 
rozgraniczających dróg za zgodą zarządcy drogi 
oraz na terenach nieprzewidzianych pod zabu-
dowć, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
szczególnymi, ze szczególnym uwzglćdnieniem 

warunków dostćpności do wody dla celów 
przeciwpoşarowych, 

2) w zakresie kanalizacji sanitarnej: 
a) realizacja systemem grawitacyjno-tłocznym 

(przewody prowadzone w liniach rozgrani-
czających ulic za zgodą zarządcy drogi), 

b) dopuszcza sić prowadzenie krótkich odcin-
ków kanalizacji sanitarnej poza liniami roz-
graniczającymi ulic w uzgodnieniu z właści-
cielami nieruchomości, wymagane jest for-
malne ustalenie zasad dostćpności sieci 
w sytuacjach awaryjnych lub w celu jej mo-
dernizacji, 

c) dopuszcza sić lokalizacjć bezodpływowych 
zbiorników na nieczystości płynne (szamb) 
w zabudowie mieszkalnej, produkcyjnej  
i usługowej do czasu realizacji kanalizacji 
sanitarnej, 

3) w zakresie kanalizacji deszczowej – sieci pro-
wadzone w liniach rozgraniczających ulic za 
zgodą zarządcy dróg, odprowadzenie wód opa-
dowych za pomocą istniejących lub projekto-
wanych kolektorów, do istniejących rowów (za 
zgodą ich zarządcy), 
a) dopuszcza sić powierzchniowe odprowadze-

nie wód opadowych zgodnie z wymogami 
przepisów szczególnych, 

b) bezwzglćdnie zabrania sić wprowadzania 
nieoczyszczonych ścieków do wód po-
wierzchniowych, podziemnych oraz grun-
tów, 

4) w zakresie zaopatrzenia w gaz – docelowo sie-
cią rozdzielczą, prowadzoną w liniach rozgrani-
czających ulic za zgodą zarządcy dróg, na tere-
nach przeznaczonych pod zabudowć i uşytko-
wanych rolniczo: 
a) dopuszcza sić prowadzenie krótkich odcin-

ków sieci gazowej poza liniami rozgranicza-
jącymi ulic, w uzgodnieniu z właścicielami 
nieruchomości, wymagane jest formalne 
ustalenie zasad dostćpności w sytuacjach 
awaryjnych lub w celu modernizacji sieci, 

b) ewentualna budowa dystrybucyjnej sieci ga-
zowej nastćpować bćdzie w oparciu o obo-
wiązujące branşowe przepisy szczególne, je-
şeli zaistnieją techniczne i ekonomiczne wa-
runki dostarczania paliwa gazowego, 

c) do czasu realizacji sieci rozdzielczej dopusz-
cza sić zaopatrzenie ze zbiorników na gaz 
płynny. 

5) w zakresie zaopatrzenia w energić – zasilanie 
istniejącą siecią napowietrzną niskiego napić-
cia: 
a) projektowane oraz modernizowane sieci 

elektroenergetyczne prowadzić naleşy 
wzdłuş układów komunikacyjnych, tj. tere-
nów ogólnie dostćpnych, dla prowadzenia 
sieci infrastruktury technicznej. Dopuszcza 
sić odstćpstwo od ww. zasady w uzgodnie-
niu z właścicielem terenu i zarządcą sieci. 

b) dopuszcza sić rozbudowć sieci elektroener-
getycznej w formie linii napowietrznych, ka-
blowych lub napowietrzno- kablowych, 

c) zasilanie projektowanego zainwestowania 
w energić elektryczną z istniejących sieci 
elektroenergetycznych, projektowanych sta-
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cji transformatorowych określonych na ry-
sunku planu symbolem E lub z projektowa-
nych sieci odbywać sić bćdzie na warunkach 
określonych przez właściciela sieci, 

d) dopuszcza sić kablowanie istniejących od-
cinków sieci napowietrznych w przypadku 
kolizji z projektowaną zabudową oraz w re-
jonach intensywnej istniejącej i projektowa-
nej zabudowy, po uzgodnieniu z zarządcą 
sieci, 

e) ustala sić przebiegi lokalnych linii elektro-
energetycznych na terenach przewidzianych 
pod rozwój zabudowy – w liniach rozgrani-
czających dróg i ulic za zgodą zarządcy drogi 
oraz poza pasem drogowym, 

f) określa sić przebieg trasy linii elektroenerge-
tycznych średniego napićcia wraz ze strefą, 
w obrćbie której obowiązują ograniczenia 
w uşytkowaniu terenów określone w przepi-
sach odrćbnych, zgodnie z oznaczeniem na 
rysunku planu, 

g) sieci średniego napićcia w strefach zabudo-
wy mieszkaniowej postuluje sić realizować 
jako skablowane, 

h) ustala sić obowiązek zachowania norma-
tywnych odległości zabudowy od istnieją-
cych i projektowanych linii elektroenerge-
tycznych, 

6) w zakresie gospodarki odpadami – stałe odpady 
bytowo-gospodarcze gromadzone w szczelnych 
pojemnikach i kontenerach zlokalizowanych 
przy posesjach, przy zapewnieniu ich systema-
tycznego wywozu na zorganizowane składowi-
sko odpadów. 
a) Wprowadza sić obowiązek usuwania odpa-

dów: 
− komunalnych w ramach gminnego sys-

temu gromadzenia i usuwania nieczysto-
ści, 

− innych zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami odrćbnymi w tym zakresie. 

7) w zakresie telekomunikacji − obsługa poprzez 
istniejące sieci telekomunikacyjne na warun-
kach określonych przez właściciela sieci, 
w liniach rozgraniczających drogi, 

§ 12. Sposoby i terminy tymczasowego urzą-
dzenia i uşytkowania terenów: 
Do czasu realizacji ustaleń planu pozostawia sić 
dotychczasowe uşytkowanie terenów. 

§ 13. Szczegółowe zasady i warunki scalania 
nieruchomości i podziału nieruchomości objćtych 
planem miejscowym: 

1. Granice nowych podziałów geodezyjnych 
ustala sić z zastrzeşeniem zachowania minimalnej 
szerokości frontu działki budowlanej (mierzonej 
w linii zabudowy): 
1) w zabudowie oznaczonej symbolem MN, = 20 m, 
2) w zabudowie oznaczonej symbolem MNU,  

= 22 m, 
2. Ustala sić minimalne powierzchnie nowo 

wydzielanych działek budowlanych: 
1) w zabudowie oznaczonej symbolem MN  

= 800 m2, 

2) w zabudowie oznaczonej symbolem MNU = 
1000 m2. 

Rozdział 3 

Przepisy szczegółowe dla wyznaczonych terenów 
w granicach ich linii rozgraniczających 

§ 14. MN/1 – MN/72 – przeznaczenie podsta-
wowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 
wolno stojąca, szeregowa lub bliŝniacza, 

1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala 
sić: 
1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowi 

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno 
stojąca, szeregowa i bliŝniacza, 

2) dopuszcza sić lokalizacjć: 
a) nieuciąşliwych usług lokalnych (komercyjne 

lub publiczne) o nieprzekraczajacej 30% po-
wierzchni całkowitej budynku mieszkalnego, 
usługi mogą być lokalizowane w adaptowa-
nych pomieszczeniach budynku mieszkalne-
go, w pomieszczeniach dobudowanych do 
budynku lub w obiektach wolno stojących, 

b) zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem 
prowadzenia nieuciąşliwej działalności go-
spodarczej, 

c) zieleni urządzonej, w tym zadrzewień i za-
krzewień, 

d) urządzeń infrastruktury technicznej, miejsc 
parkingowych i garaşy wolnostojących, 

e) dróg i dojazów stanowiących uzupełnienie 
układu komunikacyjnego, 

2. W zakresie parametrów i wskaŝników kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
ustala sić: 

1) wysokość zabudowy nie moşe przekroczyć 
2 kondygnacji nadziemnych, tj. parter i pod-
dasze uşytkowe, 

2) wysokość budynku mieszkalnego liczona od 
poziomu terenu do górnej krawćdzi kalenicy 
dachu nie moşe przekroczyć 9 m, 

3) maksymalna wysokość budynków gospodar-
czych i garaşy liczona od poziomu terenu, przy 
głównym wejściu do górnej krawćdzi kalenicy 
dachu nie moşe przekroczyć 7 m, 

4) dachy budynków mieszkalnych i usługowych 
dwuspadowe lub wielospadowe, o syme-
trycznie nachylonych połaciach, kąt nachyle-
nia połaci dachowych określa sić od 35−45 
stopni, pokryte dachówką ceramiczną lub ma-
teriałami dachówkopodobnymi, przy czym 
dopuszcza sić zastosowanie lukarn i innych 
elementów wzbogacających formć dachu, 

5) dachy budynków gospodarczych określa sić 
jako dwuspadowe lub wielospadowe o syme-
trycznie nachylonych połaciach, pokryte da-
chówką ceramiczną lub materiałami dachów-
kopodobnymi, dopuszczalne takşe jednospa-
dowe, 

6) dopuszcza sić sytuowanie ściany budynku go-
spodarczego i garaşu w odległości 1,5 m od 
granicy z sąsiednią działką budowlaną lub 
bezpośrednio przy granicy w przypadku lokali-
zowania zabudowy na obu sąsiadujących ze 
sobą działkach, 
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7) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie 
z oznaczeniami na rysunku planu, w nastćpu-
jących odległościach: 
a) 25 m od linii rozgraniczających drogi klasy 

G, 
b) 8 m od linii rozgraniczających drogi klasy L, 
c) 6 m od linii rozgraniczających drogi klasy D, 
d) 6 m od linii rozgraniczających drogi klasy 

KDPJ, 
8) maksymalna powierzchnia zabudowy nie po-

winna przekroczyć 40% powierzchni działki, 
dla istniejących podziałów dopuszcza sić 40%, 

9) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 
nie powinna być mniejsza niş 60% powierzch-
ni działki, 

10) wprowadza sić obowiązek wyznaczenia 
w obrćbie własności, w ramach przeznaczenia 
podstawowego, miejsc postojowych dla sa-
mochodów uşytkowników stałych i przebywa-
jących okresowo w ilości określonej w § 10 
ust. 2, 

11) przy realizacji nowych ogrodzeń od frontu 
działki wprowadza sić nastćpujące zasady: 
a) zakaz stosowania betonowych prefabryka-

tów ogrodzeniowych. 
3. W zakresie szczegółowych zasad i warun-

ków scalania i podziału nieruchomości ustala sić: 
1) Podział terenu na projektowane działki budow-

lane: 
a) minimalna szerokość frontu działki powinna 

wynosić: 20 m dla zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej wolno stojącej, 

b) minimalna powierzchnia działki dla zabudo-
wy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno sto-
jącej nie moşe być mniejsza niş 800 m2, 

2) Minimalne wielkości działek oraz szerokości 
frontu działek, określone w ust. 3 pkt 1, nie mają 
zastosowania w odniesieniu do terenów, które 
w chwili wejścia w şycie niniejszej uchwały po-
siadają podziały geodezyjne lub inne podziały 
wynikające z aktów notarialnych. 

§ 15. MNU/1 – MNU/4 – przeznaczenie pod-
stawowe – tereny zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej z dopuszczeniem usług 

1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala 
sić: 
1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowi 

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z nie-
uciąşliwymi usługami lokalnymi, usługi mogą 
być lokalizowane w adaptowanych pomiesz-
czeniach budynku mieszkalnego lub gospo-
darczego, w pomieszczeniach dobudowanych 
do budynków lub w obiektach wolno stojących, 
funkcje mogą być realizowane jako tylko miesz-
kaniowe lub tylko usługowe, 

2) dopuszcza sić lokalizacjć: 
a) zieleni urządzonej, w tym zadrzewień i za-

krzewień, 
b) urządzeń infrastruktury technicznej, miejsc 

parkingowych i garaşy wolno stojących, 
c) dróg i dojazdów stanowiących uzupełnienie 

układu komunikacyjnego, 
2. W zakresie parametrów i wskaŝników kształ-

towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
ustala sić: 

1) wysokość zabudowy nie moşe przekroczyć 
2 kondygnacji nadziemnych, tj. parter i podda-
sze uşytkowe, 

2) wysokość budynku mieszkalnego liczona od 
poziomu terenu przy głównym wejściu do 
górnej krawćdzi kalenicy dachu nie moşe 
przekroczyć 9 m, 

3) maksymalna wysokość budynków gospodar-
czych i garaşy liczona od poziomu terenu przy 
głównym wejściu do górnej krawćdzi kalenicy 
dachu nie moşe przekroczyć 7 m, 

4) dachy budynków mieszkalnych i usługowych 
dwuspadowe lub wielospadowe, o syme-
trycznie nachylonych połaciach, kąt nachyle-
nia połaci dachowych określa sić od 35−45 
stopni, pokryte dachówką ceramiczną lub ma-
teriałami dachówkopodobnymi, przy czym 
dopuszcza sić zastosowanie lukarn i innych 
elementów wzbogacających formć dachu, 

5) dachy budynków gospodarczych określa sić 
jako dwuspadowe lub wielospadowe o syme-
trycznie nachylonych połaciach, pokryte da-
chówką ceramiczną lub materiałami dachów-
kopodobnymi, dopuszczalne takşe jednospa-
dowe, 

6) dopuszcza sić sytuowanie ściany budynku go-
spodarczego i garaşu w odległości 1,5 m od 
granicy z sąsiednią działką budowlaną lub 
bezpośrednio przy granicy w przypadku lokali-
zowania zabudowy na obu sąsiadujących ze 
sobą działkach, 

7) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie 
z oznaczeniami na rysunku planu, w nastćpu-
jących odległościach: 
a) 25 m od linii rozgraniczających drogi klasy 

G, 
b) 8 m od linii rozgraniczających drogi klasy L, 
c) 6 m od linii rozgraniczających drogi klasy 

D, 
d) 6 m od linii rozgraniczających drogi klasy 

KDPJ, 
e) 3 m od granicy cieków wodnych, 

8) maksymalna powierzchnia zabudowy nie po-
winna przekroczyć 50% powierzchni działki, 

9) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 
nie powinna być mniejsza niş 50% powierzch-
ni działki, 

10) wprowadza sić obowiązek wyznaczenia 
w obrćbie własności, w ramach przeznaczenia 
podstawowego, miejsc postojowych dla sa-
mochodów uşytkowników stałych i przebywa-
jących okresowo w ilości określonej w § 10 
ust. 2, 

11) przy realizacji nowych ogrodzeń od frontu 
działki wprowadza sić nastćpujące zasady: 
a) zakaz stosowania betonowych prefabryka-

tów ogrodzeniowych 
3. W zakresie szczegółowych zasad i warun-

ków scalania i podziału nieruchomości ustala sić: 
1) Podział terenu na projektowane działki budow-

lane: 
a) minimalna szerokość frontu działki powinna 

wynosić: 22 m, 
b) minimalna powierzchnia działki nie moşe 

być mniejsza niş 1000 m2, przy czym wyzna-
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czona czćść usługowa nie moşe być mniej-
sza niş 200 m2, 

2) Minimalne wielkości działek oraz szerokości 
frontu działek, określone w ust. 3 pkt 1, nie mają 
zastosowania w odniesieniu do terenów, które 
w chwili wejścia w şycie niniejszej uchwały po-
siadają podziały geodezyjne lub inne podziały 
wynikające z aktów notarialnych. 

§ 16. MW/1 – MW/3 – przeznaczenie podsta-
wowe – tereny zabudowy mieszkaniowej wieloro-
dzinnej 

1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala 
sić: 
1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowią 

tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzin-
nej, 

2) dopuszcza sić lokalizacjć: 
a) zieleni urządzonej, w tym zadrzewień i za-

krzewień, 
b) urządzeń komunikacji i infrastruktury tech-

nicznej, miejsc parkingowych, 
c) mieszkań towarzyszących stanowiących nie 

wićcej niş 30% powierzchni uşytkowej obiek-
tu, 

d) usług komercyjnych, 
e) zakazuje sić lokalizowania obiektów handlo-

wych o powierzchni sprzedaşy powyşej  
2000 m2. 

2. W zakresie parametrów i wskaŝników kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
ustala sić: 

1) wymóg kształtowania zabudowy w sposób 
zharmonizowany z lokalnym krajobrazem 
i wartościowymi elementami wystćpującej 
w okolicy architektury, 

2) dopuszcza sić adaptacjć, przebudowć istnieją-
cych obiektów i budynków na cele usługowe 
zgodnie z przepisami odrćbnymi 

3) wysokość nowej zabudowy nie moşe przekro-
czyć 3 kondygnacji nadziemnych, 

4) wysokość nowej zabudowy liczona od pozio-
mu terenu przy głównym wejściu do górnej 
krawćdzi kalenicy dachu nie moşe przekroczyć 
12 m, 

5) dachy budynków usługowych dwuspadowe, 
o symetrycznie nachylonych połaciach, kąt 
nachylenia połaci dachowych określa sić od 
35−50 stopni, pokryte dachówką ceramiczną 
lub materiałami dachówkopodobnymi, przy 
czym dopuszcza sić zastosowanie dachów do-
stosowanych do wzglćdów technicznych 
i technologicznych, 

6) formć przestrzenną projektowanych w obrćbie 
terenu wyznaczonego w ramach linii rozgrani-
czających budynków naleşy dostosować do 
skali ukształtowania bryły i detalu istniejącej 
we wsi zabudowy, w tym formy i wysokości 
dachu, układu kalenicy oraz poziomu posa-
dowienia budynku, 

7) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z 
oznaczeniami na rysunku planu, w nastćpują-
cych odległościach: 
a) 8 m od linii rozgraniczających drogi klasy L, 

b) 6 m od linii rozgraniczających drogi klasy 
D, 

8) maksymalna powierzchnia zabudowy i  po-
wierzchni utwardzonych nie powinna przekro-
czyć 70% powierzchni działki, 

9) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 
nie powinna być mniejsza niş 30% powierzch-
ni działki, 

10) wprowadza sić obowiązek wyznaczenia 
w obrćbie własności, w ramach przeznaczenia 
podstawowego, miejsc postojowych dla sa-
mochodów uşytkowników stałych i przebywa-
jących okresowo w ilości określonej w § 10 
ust. 2, 

11) przy realizacji nowych ogrodzeń od frontu 
działki wprowadza sić nastćpujące zasady: 
a) ogrodzenie aşurowe o maksymalnej wyso-

kości do 1,6 m, 
b) zakaz stosowania betonowych prefabryka-

tów ogrodzeniowych. 

§ 17. U/1 – U/6 – przeznaczenie podstawowe – 
tereny zabudowy usługowej 

1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala 
sić: 
1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowią 

usługi komercyjne, 
2) dopuszcza sić lokalizacjć: 

a) zieleni urządzonej, w tym zadrzewień i za-
krzewień, 

b) urządzeń komunikacji i infrastruktury tech-
nicznej, miejsc parkingowych, 

c) mieszkań towarzyszących stanowiących nie 
wićcej niş 30% powierzchni uşytkowej obiek-
tu usługowego. 

2. W zakresie parametrów i wskaŝników kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
ustala sić: 
1) dopuszcza sić realizacjć obiektów handlowych 

o powierzchni sprzedaşy przekraczającej 2000 m2, 
o ile parametry działki, na której bćdą lokalizo-
wane, na to pozwolą, 

2) dopuszcza sić adaptacjć, przebudowć istnieją-
cych obiektów i budynków na cele usługowe 
zgodnie z przepisami odrćbnymi, 

3) wysokość nowej zabudowy liczona od poziomu 
terenu przy głównym wejściu do górnej krawć-
dzi kalenicy dachu nie moşe przekroczyć 14 m, 

4) dachy budynków usługowych dwuspadowe, 
o symetrycznie nachylonych połaciach, kąt na-
chylenia połaci dachowych określa sić od 35−50 
stopni, pokryte dachówką ceramiczną lub mate-
riałami dachówkopodobnymi, przy czym do-
puszcza sić zastosowanie dachów dostosowa-
nych do wzglćdów technicznych i technologicz-
nych, 

5) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z 
oznaczeniami na rysunku planu, w nastćpują-
cych odległościach: 
a) 10 m od linii rozgraniczających drogi klasy 

G, 
b) 8 m od linii rozgraniczających drogi klasy L, 
c) 6 m od linii rozgraniczających drogi klasy D, 

6) maksymalna powierzchnia zabudowy nie po-
winna przekroczyć 80% powierzchni działki, 
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7) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 
nie powinna być mniejsza niş 20% powierzchni 
działki, 

8) wprowadza sić obowiązek wyznaczenia w ob-
rćbie własności, w ramach przeznaczenia pod-
stawowego, miejsc postojowych dla samocho-
dów uşytkowników stałych i przebywających 
okresowo w ilości określonej w § 10 ust. 2, 

9) przy realizacji nowych ogrodzeń od frontu 
działki wprowadza sić nastćpujące zasady: 
a) zakaz stosowania betonowych prefabryka-

tów ogrodzeniowych. 
3. W zakresie szczegółowych zasad i warun-

ków scalania i podziału nieruchomości ustala sić: 
1) Podział terenu na projektowane działki: 

a) minimalna szerokość frontu działki powinna 
wynosić: 20 m, 

b) minimalna powierzchnia działki nie moşe 
być mniejsza niş 1200 m2. 

§ 18. UO/1– przeznaczenie podstawowe – te-
reny usług oświaty 

1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala 
sić: 
1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowią 

tereny usług oświaty, w tym przedszkola, 
2) dopuszcza sić lokalizacjć: 

a) zieleni urządzonej, w tym zadrzewień i za-
krzewień, 

b) urządzeń komunikacji i infrastruktury tech-
nicznej, miejsc parkingowych, 

c) innych usług publicznych, 
d) w przypadku likwidacji funkcji dopuszcza sić 

zmianć funkcji na mieszkalno-usługową. 
2. W zakresie parametrów i wskaŝników kształ-

towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
ustala sić: 
1) dopuszcza sić adaptacjć, przebudowć istnieją-

cych obiektów i budynków na cele usługowe 
zgodnie z przepisami odrćbnymi, 

2) wysokość nowej zabudowy nie moşe przekro-
czyć 3 kondygnacji nadziemnych, 

3) wysokość zabudowy liczona od poziomu terenu 
do górnej krawćdzi kalenicy dachu nie moşe 
przekroczyć 12 m, 

4) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie 
z oznaczeniami na rysunku planu, 

5) maksymalna powierzchnia zabudowy i po-
wierzchni utwardzonych nie powinna przekro-
czyć 70% powierzchni działki, 

6) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 
nie powinna być mniejsza niş 30% powierzchni 
działki, 

7) wprowadza sić obowiązek wyznaczenia w ob-
rćbie własności, w ramach przeznaczenia pod-
stawowego, miejsc postojowych dla samocho-
dów uşytkowników stałych i przebywających 
okresowo w ilości określonej w § 10 ust. 2. 

§ 19. UK/1-4 -– przeznaczenie podstawowe – 
tereny obiektów usług kultury i sakralnych 

1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala 
sić: 
1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowią 

tereny usług kultury i sakralnych, 
2) dopuszcza sić lokalizacjć: 

a) zieleni urządzonej, w tym zadrzewień i za-
krzewień, 

b) urządzeń komunikacji i infrastruktury tech-
nicznej, miejsc parkingowych 

2. Dla terenu UK/2 obowiązują dodatkowo 
ustalenia zawarte w § 6 ust. 5 pkt 2 i § 6 ust. 7. 

§ 20. US/1-3 – przeznaczenie podstawowe – 
tereny usług sportu i rekreacji 

1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala 
sić: 
1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowią 

usługi sportu i rekreacji, 
2) dopuszcza sić lokalizacjć: 

a) zieleni urządzonej, w tym zadrzewień i za-
krzewień, 

b) obiektów usługowych i sanitarnych związa-
nych przeznaczeniem podstawowym, 

c) obiektów małej architektury, 
d) urządzeń komunikacji i infrastruktury tech-

nicznej, miejsc parkingowych terenowych. 
2. W zakresie zasad zagospodarowania terenu 

ustala sić: 
1) wysokość zabudowy obiektów usługowych 

i sanitarnych nie moşe przekroczyć 2 kondygna-
cji naziemnej, 

2) wysokość budynku usługowego lub sanitarne-
go liczona od poziomu terenu do górnej krawć-
dzi kalenicy dachu nie moşe przekroczyć 9 m, 

3) dachy budynków dwuspadowe, o symetrycznie 
nachylonych połaciach, kąt nachylenia połaci 
dachowych określa sić od 30−50 stopni, pokryte 
dachówką ceramiczną lub materiałami dachów-
kopodobnymi, 

4) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie  
z oznaczeniami na rysunku planu, w nastćpują-
cych odległościach: 
a) 6 m od linii rozgraniczających drogi klasy D, 

5) maksymalna powierzchnia zabudowy i po-
wierzchni utwardzonych nie powinna przekro-
czyć 20% powierzchni działki, 

6) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 
nie powinna być mniejsza niş 30% powierzchni 
działki, 

7) wprowadza sić obowiązek wyznaczenia w ob-
rćbie własności, w ramach przeznaczenia pod-
stawowego, miejsc postojowych dla samocho-
dów uşytkowników stałych i przebywających 
okresowo. 

§ 21. RU/1 – RU/6 – przeznaczenie podstawo-
we − tereny obsługi produkcji w gospodarstwach 
rolnych, hodowlanych, ogrodniczych 

1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala 
sić: 
1) przeznaczenie podstawowe stanowią tereny 

obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, 
hodowlanych, ogrodniczych, 

2) dopuszcza sić lokalizacjć: 
a) funkcje mieszkaniową w formie wydzielo-

nych mieszkań, 
b) szklarni i wiat ogrodniczych, 
c) zieleni urządzonej, w tym zadrzewień i za-

krzewień, 
d) urządzeń infrastruktury technicznej, miejsc 

parkingowych i garaşy wolno stojących. 
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2. W zakresie parametrów i wskaŝników kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
ustala sić: 
1) wysokość zabudowy nie moşe przekroczyć 

2 kondygnacji nadziemnych, tj. parter i podda-
sze uşytkowe, 

2) wysokość budynku gospodarczego liczona od 
poziomu terenu do górnej krawćdzi kalenicy 
dachu nie moşe przekroczyć 9 m, 

3) dachy budynków gospodarczych określa sić 
jako dwuspadowe o symetrycznie nachylonych 
połaciach, pokryte dachówką ceramiczną lub 
materiałami dachówkopodobnymi 

4) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie  
z oznaczeniami na rysunku planu, w nastćpują-
cych odległościach: 
a) 8 m od linii rozgraniczających drogi klasy L, 
b) 6 m od linii rozgraniczających drogi klasy D, 
c) 3 m od granicy cieków wodnych, 

5) maksymalna powierzchnia zabudowy nie po-
winna przekroczyć 50% powierzchni działki, 

6) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 
nie powinna być mniejsza niş 50% powierzchni 
działki, 

7) wprowadza sić obowiązek wyznaczenia w ob-
rćbie własności, w ramach przeznaczenia pod-
stawowego, miejsc postojowych dla samocho-
dów uşytkowników stałych i przebywających 
okresowo w ilości określonej w § 10 ust. 2, 

8) przy realizacji nowych ogrodzeń od frontu 
działki wprowadza sić nastćpujące zasady: 
a) ogrodzenie aşurowe o maksymalnej wyso-

kości do 1,6 m, 
b) zakaz stosowania betonowych prefabryka-

tów ogrodzeniowych  

§ 22. AG/1 – AG/4 – przeznaczenie podstawo-
we – tereny aktywizacji gospodarczej − przemysł, 
bazy, składy 

1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala 
sić: 
1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowią 

tereny aktywizacji gospodarczej, w tym tereny 
działalności produkcyjnej, przemysłu, baz 
i składów, 

2) dopuszcza sić lokalizacjć: 
a) zieleni urządzonej, w tym zadrzewień i za-

krzewień, 
b) urządzeń komunikacji i infrastruktury tech-

nicznej, miejsc parkingowych i garaşy wol-
nostojących, 

c) mieszkań towarzyszących stanowiących nie 
wićcej niş 30% powierzchni uşytkowej obiek-
tu usługowego, 

d) elementów reklamowych i informacyjnych, 
e) usług komercyjnych, 
f) dróg i dojazdów stanowiących uzupełnienie 

układu komunikacyjnego. 
2. W zakresie parametrów i wskaŝników kształ-

towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
ustala sić: 
1) wymóg kształtowania zabudowy w sposób 

zharmonizowany z lokalnym krajobrazem, 
2) dopuszcza sić adaptacjć, przebudowć istnieją-

cych obiektów i budynków na cele produkcyjne 
i usługowe zgodnie z przepisami odrćbnymi, 

3) wysokość przebudowywanych i nowych obiek-
tów produkcyjnych, produkcyjno-usługowych 
i magazynowych powinna być dostosowana do 
wymogów techniczno-technologicznych, lecz 
nie moşe być wyşsza niş 20 m licząc od pozio-
mu terenu do najwyşszego elementu dachu, 

4) maksymalna wysokość budynku usługowego 
(w przypadku realizacji jako oddzielnego bu-
dynku) nie moşe być wyşsza niş 20 m licząc od 
poziomu terenu do kalenicy dachu, 

5) dachy obiektów produkcyjnych, produkcyjno- 
usługowych i magazynowych winny być do-
stosowane do wymogów technicznych i tech-
nologicznych, dopuszcza sić zastosowanie da-
chów jednospadowych, 

6) dachy budynku usługowego (w przypadku re-
alizacji jako oddzielnego budynku) dwuspa-
dowe lub wielospadowe, pokryte dachówką 
ceramiczną lub materiałami dachówkopodob-
nymi, 

7) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie  
z oznaczeniami na rysunku planu, w nastćpu-
jących odległościach: 
a) 40 m od linii rozgraniczających drogć klasy 

S, 
b) 10m od linii rozgraniczających drogć klasy 

G, 
c) 8 m od linii rozgraniczających drogć klasy 

L, 
d) 6 m od linii rozgraniczających drogć klasy 

D, 
8) maksymalna powierzchnia zabudowy i po-

wierzchni utwardzonych nie powinna przekro-
czyć 70% powierzchni działki, 

9) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 
nie powinna być mniejsza niş 30% powierzch-
ni działki, 

10) wprowadza sić obowiązek wyznaczenia w 
obrćbie własności, w ramach przeznaczenia 
podstawowego, miejsc postojowych dla sa-
mochodów uşytkowników stałych i przebywa-
jących okresowo w ilości określonej w § 10 
ust. 2, 

11) przy realizacji nowych ogrodzeń od frontu 
działki wprowadza sić nastćpujące zasady: 
a) ogrodzenie aşurowe o maksymalnej wyso-

kości do 1,6 m, 
b) zakaz stosowania betonowych prefabryka-

tów ogrodzeniowych,. zasad i warunków 
scalania i podziału nieruchomości ustala 
sić: 

1) Podział terenu na projektowane działki budow-
lane: 
a) minimalna szerokość frontu działki powinna 

wynosić: 25 m, 
b) minimalna powierzchnia działki nie moşe 

być mniejsza niş 2000 m2. 

§ 23. PG/1 – przeznaczenie podstawowe – te-
reny eksploatacji kruszywa naturalnego 

1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala 
sić: 
1) przeznaczenie podstawowe stanowią tereny 

eksploatacji kruszywa naturalnego, w ramach 
złoşa piasku „Boguszyce”, 

2) dopuszcza sić lokalizacjć: 
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a) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 
b) dopuszcza sić składowanie i zwałowanie 

mas ziemnych pochodzących z eksploatacji 
złoşa. 

2. W zakresie zagospodarowania terenu ustala 
sić: 
1) obowiązuje wyłączny sposób eksploatacji złoşa 

zgodny z przepisami ustawy Prawo Geologiczne 
i Górnicze wraz z rozporządzeniami wykonaw-
czymi do tej ustawy, 

2) określa sić rolny, leśny bądŝ wodny kierunek 
rekultywacji złoşa, 

3) ustala sić, şe wszelka uciąşliwość prowadzonej 
działalności nie moşe przekraczać granic terenu, 
na którym jest zlokalizowana, 

4) dopuszcza sić lokalizacjć obiektów i urządzeń 
związanych z pracami odkrywkowymi, a takşe 
obiektów i urządzeń towarzyszących, w tym 
komunikacyjnych i infrastrukturalnych, 

§ 24. KS/2 – przeznaczenie podstawowe – te-
reny parkingów 

1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala 
sić: 
1) przeznaczenie podstawowe stanowią tereny 

parkingów i zorganizowanych miejsc postojo-
wych, 

2) dopuszcza sić lokalizacjć: 
a) usług, 
b) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 
c) ciągów pieszych i rowerowych, 
d) zieleni urządzonej, 
e) obiektów małej architektury. 

2. W zakresie zagospodarowania terenu ustala 
sić: 
1) obowiązek wykonania zorganizowanych par-

kingów wraz z towarzyszącymi nasadzeniami 
zieleni urządzonej, 

2) powierzchnie terenu parkingów naleşy wykonać 
w sposób uniemoşliwiający przenikanie zanie-
czyszczeń ropopochodnych do podłoşa i wód 
gruntowych. 

§ 25. ZP/1 – ZP/3 – przeznaczenie podstawowe 
– tereny zieleni parkowej 

1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala 
sić: 
1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowi 

zieleń parkowa urządzona, 
2) dopuszcza sić (z wyłączeniem terenu ZP/3) loka-

lizacjć: 
a) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 
b) ciągów pieszych, 
c) obiektów małej architektury. 

2. W zakresie zagospodarowania terenu ustala 
sić: 
1) obowiązek utrzymania i konserwowania istnie-

jącej zieleni, a powstałe ubytki oraz nowe nasa-
dzenia zieleni naleşy dokonywać zgodnie 
z istniejącymi uwarunkowaniami przyrodniczy-
mi, 

2) minimalna szerokość ciągu pieszego 1,5 m. 
3. Dla terenu oznaczonego symbolem ZP/3 

obowiązują ustalenia zawarte w § 6, ust. 3. 

§ 26. ZL/1 – ZL/20 − przeznaczenie podstawo-
we – tereny lasów i zadrzewień 

1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala 
sić: 
1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowią 

lasy i zadrzewienia, 
2) dopuszcza sić lokalizacjć: 

a) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 
b) ciągów pieszych i ścieşek rowerowych. 

2. W zakresie zasad zagospodarowania terenu 
ustala sić: 
1) ustala sić zakaz lokalizacji wszelkich obiektów 

kubaturowych, z wyłączeniem obiektów zwią-
zanych z prowadzoną gospodarką leśną oraz 
obiektów słuşących obsłudze turystyki, 

2) ustala sić obowiązek utrzymania istniejących 
lasów, zgodnie z planem urządzania lasu. 

§ 27. ZLt/1 – przeznaczenie podstawowe – te-
reny lasów z dopuszczeniem funkcji rekreacyjno- 
-turystycznej 

1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala 
sić: 
1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowią 

lasy z dopuszczeniem funkcji rekreacyjno- tury-
stycznej, 

2) dopuszcza sić lokalizacjć: 
a) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 
b) ciągów pieszych i ścieşek rowerowych oraz 

dróg wewnćtrznych, 
c) obiektów kubaturowych słuşących funkcji 

rekreacyjno-turystycznej. 
2. W zakresie zasad zagospodarowania terenu 

ustala sić: 
1) ustala sić zakaz lokalizacji wszelkich obiektów 

kubaturowych, z wyłączeniem określonych w 
ust. 1, pkt 2c oraz obiektów słuşących obsłudze 
turystyki, 

2) ustala sić obowiązek utrzymania istniejących 
lasów, 

3) dopuszcza sić wtórne podziały terenu. 

§ 28. ZN/1 – ZN/2 − przeznaczenie podstawo-
we – tereny zieleni niskiej, nieurządzonej, łąki 
i pastwiska 

1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala 
sić: 
1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowi 

zieleń niska, nieurządzona, łąki i pastwiska. 
2. W zakresie zasad zagospodarowania terenu 

ustala sić: 
1) obowiązek utrzymania i konserwowania istnie-

jącej zieleni, a powstałe ubytki oraz nowe nasa-
dzenia zieleni naleşy dokonywać zgodnie 
z istniejącymi uwarunkowaniami przyrodniczymi, 

2) określa sić wymóg pozostawienia dotychcza-
sowego uşytkowania łąk i pastwisk bez moşli-
wości ich zmiany na grunty orne, 

3) dopuszcza sić pozostawienie istniejących dróg 
śródpolnych i transportu rolnego. 

§ 29. ZC/1 − przeznaczenie podstawowe – te-
reny cmentarzy 

1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala 
sić: 
1) przeznaczenie podstawowe stanowią tereny 

cmentarzy, 
2) dopuszcza sić lokalizacjć: 

a) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 
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b) ciągów pieszych, 
c) zieleni urządzonej, 
d) organizowanie miejsc postojowych i parkin-

gów, 
2. W zakresie zasad zagospodarowania terenu 

ustala sić: 
1) ogrodzenie terenu cmentarza ogrodzeniem 

o wysokości nieprzekraczającej 2,0 m. 

§ 30. R/1 – R/29 – przeznaczenie podstawowe 
– tereny rolnicze – uprawy polowe 

1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala 
sić: 
1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowią 

tereny rolnicze, 
2) dopuszcza sić (z wyłączeniem terenu R/24) loka-

lizacjć: 
a) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej 

(napowietrzne i podziemne), 
b) ciągów pieszych i rowerowych, 
c) dróg transportu rolnego, 
d) urządzeń wodnych i melioracyjnych słuşą-

cych kształtujących i regulujących stosunki 
wodne, 

3) na terenach R/1, R/4, R/5, R/8, R/10-13, R/23, 
R/25, R/27 i R/28 zakazuje sić lokalizowania no-
wych urządzeń wodnych i melioracyjnych 
kształtujących i regulujących stosunki wodne. 

4) dla terenu R/24 określa sić dotychczasowy spo-
sób uşytkowania, 

5) w ramach terenu R/17, na czćści działki nr 36 
o powierzchni do 3000 m2, od strony terenu 
MN/15 dopuszcza sić realizacjć pojedynczej 
działki siedliskowej. 

2. W zakresie zasad oraz zagospodarowania 
terenu ustala sić: 
1) ustala sić zakaz lokalizacji wszelkich obiektów 

kubaturowych. 

§ 31. WS/1 – WS/19 – przeznaczenie podsta-
wowe − tereny wód otwartych, płynących i cieków 
wodnych 

1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala 
sić: 
1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowią 

śródlądowe wody płynące i cieki. 
2. W zakresie zasad zagospodarowania terenu 

ustala sić: 
1) nakazuje sić ochronć wód powierzchniowych 

wraz z szatą roślinną w ich najblişszym sąsiedz-
twie oraz wód podziemnych, 

2) dopuszcza sić przykrycie rowów melioracyjnych 
pod warunkiem niezaburzania ich prawidłowe-
go funkcjonowania, 

3) wprowadza sić zakaz grodzenia i obowiązek 
pozostawienia wolnego 3 m pasa terenu przy 
ciekach wodnych celem zapewnienia dostćpu 
do rowów i cieków wodnych oraz umoşliwienia 
ich konserwacji. 

4) nakazuje sić wprowadzenie obudowy biolo-
gicznej cieków chroniących je przed zanieczysz-
czeniem. 

§ 32. E/1 – E/5 przeznaczenie podstawowe – 
tereny urządzeń elektroenergetycznych – stacje 
transformatorowe na wydzielonych działkach 

1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala 
sić: 
1) przeznaczenie podstawowe stanowią urządze-

nia elektroenergetyczne, 
2) dopuszcza sić lokalizacjć zieleni niskiej. 

2. W zakresie zasad zagospodarowania terenu 
ustala sić: 
1) dla nowych stacji transformatorowych określa 

sić ich maksymalna wysokość do 9 m, licząc od 
poziomu terenu do najwyşszego punku stacji, 

2) docelowa wielkość działek bćdzie określona na 
etapie projektowym 

3) dopuszcza sić lokalizacjć stacji w odległości do 
1,5 m od granic działki pod warunkiem, şe sta-
cja posiada ściany oddzielenia ppoş. 

4) dla ogrodzenia stacji transformatorowych 
wprowadza sić nastćpujące zasady: 
a) ogrodzenie aşurowe o maksymalnej wyso-

kości 1,5 m, 
b) zakaz stosowania betonowych prefabryka-

tów ogrodzeniowych. 

§ 33. W/1 – W/3 – przeznaczenie podstawowe 
– tereny urządzeń zaopatrzenia w wodć 

1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala sić: 
1) przeznaczenie podstawowe stanowią urządze-

nia zaopatrzenia w wodć, 
2) na terenach, o których mowa w ust. 1, obowią-

zują właściwe przepisy szczególne, w tym prze-
pisy określające wymogi, dla stref ochronnych 
ujćć wody. 

§ 34. Teren drogi ekspresowej, oznaczonej na 
rysunku planu symbolem KDS/1 

1. W zakresie przeznaczenia terenu ustala sić: 
1) przeznaczenie podstawowe terenu stanowi 

droga ekspresowa S 8,  
2) dopuszcza sić lokalizacjć: 

a) zieleni towarzyszącej, chodników i ścieşek 
pieszych i rowerowych, 

b) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 
2. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy 

i budowy systemów komunikacji ustala sić: 
1) minimalna szerokość drogi w liniach rozgrani-

czających − 100 m w przekroju drogowym, 
2) krzyşowania z sieciami infrastruktury technicz-

nej na warunkach określonych przez zarządców 
sieci. 

§ 35. Teren drogi głównej, oznaczonej na ry-
sunku planu symbolem KDG/1 − KDG/3 

1. W zakresie przeznaczenia terenu ustala sić: 
1) przeznaczenie podstawowe terenu stanowi 

droga klasy G, stanowiąca projektowany odci-
nek południowej obwodnicy Boguszyc, bćdącej 
elementem projektowanej Obwodnicy Aglome-
racji Wrocławskiej, 

2) dopuszcza sić lokalizacjć: 
a) zieleni towarzyszącej, chodników i ścieşek 

rowerowych, 
b) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej. 

2. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy 
i budowy systemów komunikacji ustala sić: 
1) minimalna szerokość drogi w liniach rozgrani-

czających − 35 m w przekroju drogowym,  
20 m w przekroju ulicznym (w obszarze histo-
rycznie ukształtowanej zabudowy dopuszcza sić 
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pozostawienie jej przebiegu w istniejących li-
niach rozgraniczających), 

2) skrzyşowania z drogami dojazdowymi na wa-
runkach określonych przez zarządcć drogi, 

3) krzyşowania z sieciami infrastruktury technicz-
nej na warunkach określonych przez zarządców 
sieci. 

3. Nowe włączenia do drogi za zgodą i na wa-
runkach zarządcy drogi. 

§ 36. Teren drogi lokalnej, oznaczonej na ry-
sunku planu symbolem KDL/1 – KDL/6 

1. W zakresie przeznaczenia terenu ustala sić: 
1) przeznaczenie podstawowe terenu stanowi 

droga lokalna klasy L, 
2) dopuszcza sić lokalizacjć: 

a) zieleni towarzyszącej, chodników i ścieşek 
rowerowych, 

b) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 
3) określa sić odtworzenie i uzupełnienie poprzez 

dodatkowe nasadzenia istniejących szpalerów 
drzew. 

2. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy 
i budowy systemów komunikacji ustala sić: 
1) minimalna szerokość drogi w liniach rozgrani-

czających − 15 m w przekroju drogowym, 12 m 
w przekroju ulicznym (w obszarze historycznie 
ukształtowanej zabudowy dopuszcza sić pozo-
stawienie jej przebiegu w istniejących liniach 
rozgraniczających), 

2) skrzyşowania drogi lokalnej z drogami dojaz-
dowymi na warunkach określonych przez za-
rządcć drogi, 

3) krzyşowania z sieciami infrastruktury technicz-
nej na warunkach określonych przez zarządców 
sieci. 

3. Nowe włączenia do dróg za zgodą i na wa-
runkach jej zarządcy, 

4. Zmiana przeznaczenia terenów, wzrost na-
tćşenia ruchu wymagać bćdzie przebudowy wraz 
ze skrzyşowaniami na koszt inwestora lub wnio-
skodawcy i na warunkach określonych przez za-
rządcć drogi zgodnie z przepisami odrćbnymi. 

§ 37. Teren dróg dojazdowych, oznaczonych 
na rysunku planu symbolem KDD/1 – KDD/14 

1. W zakresie przeznaczenia terenu ustala sić: 
1) przeznaczenie podstawowe terenu stanowią 

drogi dojazdowe klasy D 
2) dopuszcza sić lokalizacjć: 

a) zieleni towarzyszącej, chodników i ścieşek 
rowerowych, 

b) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 
2. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy 

i budowy systemów komunikacji ustala sić: 
1) minimalna szerokość drogi w liniach rozgranicza-

jących − 10 m (dopuszczalne miejscowe zmniej-
szenia linii rozgraniczających jedynie na obsza-
rach historycznie ukształtowanej zabudowy), 

2) skrzyşowania dróg dojazdowych z innymi dro-
gami na warunkach określonych przez zarządcć 
drogi, 

3) krzyşowania z sieciami infrastruktury technicz-
nej na warunkach określonych przez zarządców 
sieci. 

§ 38. Teren ciągów pieszych, oznaczonych na 
rysunku planu symbolem KDPJ/1-11 

1. W zakresie przeznaczenia terenu ustala sić: 
1) przeznaczenie podstawowe terenu stanowią 

ciągi pieszo-jezdne, 
2) dopuszcza sić lokalizacjć: 

a) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej. 
2. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy 

i budowy systemów komunikacji ustala sić: 
1) minimalna szerokość ciągu w liniach rozgrani-

czających − 4 m. 

§ 39. Teren dróg wewnćtrznych, oznaczonych 
na rysunku planu symbolem KDW/1 − KDW/18 

1. W zakresie przeznaczenia terenu ustala sić: 
1) przeznaczenie podstawowe terenu stanowią 

drogi wewnćtrzne, 
2) dopuszcza sić lokalizacjć: 

a) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej. 
2. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy 

i budowy systemów komunikacji ustala sić: 
1) minimalna szerokość drogi w liniach rozgrani-

czających − 6 m, 
2) skrzyşowania ciągów pieszo-jezdnych z pozo-

stałymi drogami na warunkach określonych 
przez zarządcć drogi. 

§ 40. Stawki procentowe, na podstawie któ-
rych ustala sić opłatć, o której mowa w art. 36  
ust. 4. 

Ustala sić nastćpujące stawki procentowe w 
stosunku do wzrostu wartości nieruchomości objć-
tych niniejszym planem, słuşące naliczeniu jedno-
razowej opłaty uiszczanej przez właścicieli nieru-
chomości, w przypadku ich zbycia w ciągu 5 lat od 
dnia, w którym ustalenia niniejszego planu stały 
sić obowiązujące. 
1. MN, MNU, MW 20% 
2. U, RU, AG, PG, 20% 
3. KDS, KDG, KDL, KDD, KDPJ, KDW 10% 
4. pozostałe tereny 2% 

Rozdział 4 

Przepisy końcowe 
§ 41. Wykonanie niniejszej uchwały powierza 

sić Wójtowi Oleśnicy. 

§ 42. Niniejsza uchwała wchodzi w şycie po 
upływie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku 
Urzćdowym Województwa Dolnośląskiego. 

 
Wiceprzewodniczący Rady: 

Aleksandra Sieruga 
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Załącznik nr 1 do uchwały nr VII/30/ 
/11 Rady Gminy Oleśnica z dnia  
30 marca 2011 r. 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr VII/3/ 
/11 Rady Gminy Oleśnica z dnia  
30 marca 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W PLANIE DLA TERENU POŁOŻONEGO  

W OBRĘBIE WSI BOGUSZYCE, INWESTYCJI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  
NALEŻĄCEJ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA 

 
Rozstrzygnićcia dokonano na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 80 poz. 717 ze zm.). 
Na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wykonano Prognozć skutków 

finansowych uchwalenia zmiany planu zawierającą: 
• Analizć i charakterystykć ustaleń projektu planu 
• Analizć lokalnego rynku nieruchomości 
• Analizć dochodów gminy wynikających z: 

− Opłat planistycznych od wzrostu wartości nieruchomości 
− Opłat adiacenckich 
− Wzrostu podatku od nieruchomości 
− Sprzedaşy gruntów gminnych 
− Opłat od czynności cywilnoprawnych 

• Analizć kosztów gminy wynikających z: 
− Wykupu nieruchomości na cele publiczne 
− Kosztów infrastruktury technicznej 
− Odszkodowania za spadek wartości nieruchomości 
− Spadek podatku od nieruchomości. 

Z ww. prognozy wynika synteza wydatków i wpływów bezpośrednio związana z realizacją zmiany 
funkcji terenu, której celem jest efektywniejsze zagospodarowanie przestrzeni oraz osiągnićcie wymier-
nych korzyści ekonomicznych. 

Zestawienie prognozowanych wydatków i wpływów związanych bezpośrednio z infrastrukturą 
techniczną 
 

Prognozowane skutku finansowe 

Szacunkowe 
dochody 

Opłata planistyczna  1 308 053 
Wzrost opłaty od czynności cywilnoprawnych 237 632 
Opłata adiacencka 342 880 
Wzrost podatku od nieruchomości - gruntowych 99 576 
Wzrost podatku od nieruchomości - budynki 39 8303 
Sprzedaş gruntów gminnych 0 
Suma dochodów 2 386 444 

Szacunkowe 
koszty  

Odszkodowania za spadek wartości nieruchomo-
ści 0 
Wykup gruntów na cele publiczne 3 379 
Spadek podatku od nieruchomości 5 
Koszty infrastruktury drogowej i technicznej 1 041 923 
Suma kosztów 1 045 306 

Suma kosztów i dochodów 1 341 138 

 
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu połoşonego w obrćbie wsi 
Boguszyce, zgodnie z załoşeniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzenne-
go, przewiduje rozwój nowych terenów mieszkaniowych, usługowych i działalności gospodarczej. 
Prognozowane dochody gminy z uchwalenia planu w okresie 10 lat wynoszą 2 386 444,48 zł i w pełni 
pokrywają koszty w wysokości – 1 045 306,48 zł. Wićkszość dochodów wynika ze skutków pośrednich 
planu – czyli zrealizowania konkretnych inwestycji – a nie z tylko ze zmiany ustaleń w planie. Aby 
umoşliwić wićc uzyskanie faktycznych dochodów z niniejszego planu naleşy prowadzić intensywne 
działania marketingowe obszarów inwestycyjnych ustalonych w planie.  
Stwierdzone koszty wynikają natomiast głównie z nakładów poniesionych na realizacjć 
zaprojektowanego układu komunikacyjnego wraz z rozbudową układu infrastruktury technicznej. Koszty 



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 134 – 12901 – Poz. 2214 

 

te jednak nie przewyşszają prognozowanych dochodów. Dodatkowo gmina moşe starać sić o środki 
zewnćtrzne na realizacjć zaprojektowanej infrastruktury, gdyş prognozowane dochody umoşliwią wkład 
własny, niezbćdny do starania sić o środki pomocowe. 
Bardzo duşe efekty finansowe skutków uchwalenia planu przynosi wzrost podatku od nieruchomości 
oraz opłata planistyczna. Moşliwość uzyskania tych dochodów zaleşna jest jednak od realizacji 
inwestycji. 
Z kaşdym rokiem prognozy dochody wynikające ze skutków finansowych rosną. Wzrost dochodów 
wynika głównie ze wzrostu podatku od nieruchomości. Realizacja infrastruktury na terenie, powoduje 
zwićkszenie atrakcyjności nieruchomości. Aby móc uzyskać prognozowany wzrost podatków  
od nieruchomości niezbćdna jest inwestycja w infrastrukturć techniczną – moşe to spowodować  
w dłuşszym okresie pozyskanie środków nie tylko równowaşących koszty, ale równieş przynoszących 
realne dochody, umoşliwiające dalszy rozwój terenu. 
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 WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI  Wrocław, dnia 8 czerwca 2011 r.  
 NK-N.4131.752.2011.LF 

ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE 

 Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samo-
rządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.)  

stwierdzam nieważność  

§ 4 ust. 1 pkt 9 załącznika do uchwały nr IX/168/11 Rady Miejskiej Wrocła-
wia z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie utworzenia jednostki budşetowej pod 
nazwą Wrocławskie Centrum Sportu, Hippiki i Rekreacji poprzez połączenie 
Młodzieşowego Centrum Sportu we Wrocławiu oraz Wrocławskiego Toru 
Wyścigów Konnych we Wrocławiu. 

 
Uzasadnienie  

 
Na sesji w dniu 19 maja 2011 r. Rada Miejska Wrocławia podjćła uchwałć nr IX/168/11 w sprawie 

utworzenia jednostki budşetowej pod nazwą Wrocławskie Centrum Sportu, Hippiki i Rekreacji poprzez 
połączenie Młodzieşowego Centrum Sportu we Wrocławiu oraz Wrocławskiego Toru Wyścigów Kon-
nych we Wrocławiu. 


