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UCHWAŁA NR V/34/11 
 RADY GMINY KOBIERZYCE 

 z dnia 28 stycznia 2011 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowiny  

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.) i art. 20  
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 80, poz. 717 z póŝn. zm.) w związku z uchwałą 
nr XXVII/333/08 Rady Gminy Kobierzyce z dnia  
28 listopada 2008 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego wsi Nowiny oraz po stwierdze-
niu zgodności ze „Studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Kobierzyce” uchwalonym przez Radę Gminy Ko-
bierzyce uchwałą nr XXXVI/418/09 z dnia 28 sierp-
nia 2009 roku, Rada Gminy Kobierzyce uchwala,  
co następuje:  

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego wsi Nowiny, zwany 
dalej planem, który obejmuje obszar przedstawio-
ny na rysunku planu w skali 1:2000, stanowiącym 
załącznik nr 1 do uchwały. 

2. Ze względu na brak występowania na obsza-
rze planu problematyki, terenów lub obiektów okre-
ślonych w pkt od 1 do 9, w planie nie określa się: 
1) granic i sposobów zagospodarowania terenów 

lub obiektów podlegających ochronie, ustalo-
nych na podstawie odrębnych przepisów, 
w tym terenów górniczych, a takşe naraşonych 
na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagroşo-
nych osuwaniem się mas ziemnych; 

2) sposobu i terminu tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i uşytkowania terenów; 

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

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

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

6) granic obszarów wymagających przekształceń 
lub rekultywacji; 

7) granic terenów pod budowę obiektów handlo-
wych, o których mowa w art. 10 ust. 2 pkt 8 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym; 

8) granic terenów rekreacyjno-wypoczynkowych 
oraz terenów słuşących organizacji imprez ma-
sowych; 

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

§ 2. Określenia stosowane w uchwale ozna-
czają: 
1) infrastruktura techniczna: 

a) sieci elektroenergetyczne niskiego i średnie-
go napięcia, stacje transformatorowe słu-
powe lub kontenerowe, urządzenia pomia-
rowe, wraz z niezbędnymi urządzeniami to-
warzyszącymi, 

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

c) sieci kanalizacji deszczowej, studnie chłonne, 
zbiorniki z funkcją retencyjną, wraz z nie-
zbędnymi urządzeniami towarzyszącymi, 

d) sieci ciepłownicze wraz z niezbędnymi urzą-
dzeniami towarzyszącymi, 

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

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

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

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

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

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

linii zabudowy tarasów, wykuszy, gzymsów, 
galerii i wejść do budynków liczona w ich 
widoku od strony linii zabudowy nie moşe 
przekraczać 40% powierzchni elewacji; nie-
przekraczalna linia zabudowy obowiązuje 
nowe budynki oraz rozbudowy części bu-
dynków istniejących; 

3) obiekt usługowo-handlowy – obiekt o funkcji 
innej niş: obsługa firm i klienta, niepubliczne 
usługi oświaty, finanse, gastronomia, niepu-
bliczne usługi zdrowia i opieki społecznej i tury-
styka; w którym min. jedna niepodzielna część 
przeznaczona pod funkcję handlową przekracza 
100 m2 powierzchni sprzedaşowej lub suma 
wszystkich części przeznaczonych pod funkcję 
handlową zajmuje do 150 m2 powierzchni 
sprzedaşowej, przy czym na jednej kondygnacji 
budynku nie moşe znajdować się więcej niş 
100 m2 powierzchni sprzedaşowej, rozumianej 
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zgodnie z definicją zawartą w ustawie o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 

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

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

6) przeznaczenie uzupełniające terenu – rodzaj 
przeznaczenia terenu inny niş podstawowy, któ-
ry uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie pod-
stawowe w sposób określony w ustaleniach 
planu i którego powierzchnia uşytkowa, zabu-
dowy lub części terenu zajmuje w granicach te-
renu lub poszczególnych nieruchomości mniej 
niş odpowiednia powierzchnia zajmowana 
przez przeznaczenie podstawowe; 

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

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

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

czeniu lub róşnych zasadach zagospodarowa-
nia; 

3) nieprzekraczalne linie zabudowy; 
4) obowiązująca linia zabudowy; 
5) strefa „B” ochrony konserwatorskiej; 
6) strefa „W” ścisłej ochrony konserwatorskiej; 
7) strefa „OW” obserwacji archeologicznej; 
8) strefa „E” ochrony ekspozycji; 
9) symbole określające przeznaczenie podstawo-

we terenu. 
3. Pozostałe oznaczenia graficzne posiadają 

znaczenie informacyjne, sugerujące określone 
rozwiązania przestrzenne. 

4. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia 
uwag wniesionych do projektu planu stanowi za-
łącznik nr 2 do uchwały. 

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

§ 4. Ustala się następujące kategorie przezna-
czenia terenu: 

1) finanse − tereny przeznaczone pod lokalizację 
obiektów związanych z pośrednictwem finan-
sowym − działalność banków, domów ma-
klerskich, instytucji zajmujących się obsługą 
finansową, np. w formie leasingu czy obsługi 
sprzedaşy ratalnej, a takşe instytucji związa-
nymi z ubezpieczeniami i funduszami emery-
talno-rentowymi itp., wraz z towarzyszącymi 
budynkami gospodarczymi i garaşami, nie-
zbędnymi urządzeniami budowlanymi, komu-
nikacją wewnętrzną oraz obiektami małej ar-
chitektury; 

2) gastronomia − tereny przeznaczone pod dzia-
łalność restauracji, kawiarni, herbaciarni, pu-
bów, winiarni itp. oraz placówek gastrono-

miczno-rekreacyjnych, jak kluby bilardowe, 
kręgielnie itp., wraz z towarzyszącymi budyn-
kami gospodarczymi i garaşami, niezbędnymi 
urządzeniami budowlanymi, komunikacją 
wewnętrzną oraz obiektami małej architektu-
ry; 

3) handel hurtowy − tereny przeznaczone pod 
lokalizację obiektów związanych ze sprzedaşą 
hurtową towarów, o maksymalnej powierzch-
ni sprzedaşy 1000 m2, wraz z towarzyszącymi 
budynkami gospodarczymi i garaşami, nie-
zbędnymi urządzeniami budowlanymi, komu-
nikacją wewnętrzną oraz obiektami małej ar-
chitektury; 

4) handel detaliczny − tereny przeznaczone pod 
lokalizację obiektów związanych ze sprzedaşą 
detaliczną towarów o maksymalnej po-
wierzchni sprzedaşy 200 m2, z wyłączeniem 
sprzedaşy detalicznej paliw do pojazdów me-
chanicznych, a takşe naprawą artykułów prze-
znaczenia osobistego i uşytku domowego oraz 
usługi drobne, np. pojedyncze gabinety lekar-
skie i kosmetyczne, fryzjerstwo, poprawa kon-
dycji fizycznej, pralnie, szewc, wypoşyczalnie 
kaset video itp., wraz z towarzyszącymi bu-
dynkami gospodarczymi i garaşami, niezbęd-
nymi urządzeniami budowlanymi, komunika-
cją wewnętrzną oraz obiektami małej architek-
tury; 

5) niepubliczne usługi oświaty − tereny przezna-
czone pod działalność związaną z prowadze-
niem niepublicznych przedszkoli i szkół pod-
stawowych, a takşe kształcenia dodatkowego 
lub uzupełniającego, w tym kursy i szkolenia, 
wraz z towarzyszącymi budynkami gospodar-
czymi i garaşami, niezbędnymi urządzeniami 
budowlanymi, komunikacją wewnętrzną oraz 
obiektami małej architektury; 

6) obsługa firm i klienta − tereny przeznaczone 
pod lokalizację biur: związanych z obsługą nie-
ruchomości, wynajęciem specjalistów, bada-
niami; działalnością związaną z prowadzeniem 
interesów: działalnością prawniczą, rachun-
kowością, księgowością, doradztwem, bada-
niem rynku i opinii publicznej, pośrednic-
twem, dostarczaniem informacji, sporządza-
niem opracowań, reklamą; działalnością firm 
pocztowych i telekomunikacyjnych; działal-
ność biur i agencji turystycznych, biur podró-
şy, a takşe usługi przewodnickie, informacja 
turystyczna oraz drobne usługi rzeczowe, np. 
fotografowanie, poligrafia, plakatowanie, 
urządzanie wystaw, pakowanie itp., wraz z to-
warzyszącymi budynkami gospodarczymi  
i garaşami, niezbędnymi urządzeniami budow-
lanymi, komunikacją wewnętrzną oraz obiek-
tami małej architektury; 

7) turystyka – naleşy przez to rozumieć tereny 
przeznaczone pod działalność obiektów i ze-
społów turystycznych, hoteli, moteli itp., wraz 
z towarzyszącymi budynkami gospodarczymi 
i garaşami, niezbędnymi urządzeniami budow-
lanymi, komunikacją wewnętrzną oraz obiek-
tami małej architektury; 

8) niepubliczne usługi zdrowia i opieki społecz-
nej − naleşy przez to rozumieć działalność 
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przychodni, poradni, ambulatoriów, ośrodków 
zdrowia, gabinetów lekarskich, zakładów re-
habilitacji leczniczej, szkół rodzenia itp., wraz 
z towarzyszącymi budynkami gospodarczymi 
i garaşami, niezbędnymi urządzeniami budow-
lanymi, komunikacją wewnętrzną oraz obiek-
tami małej architektury; 

9) usługi publiczne − tereny przeznaczone pod 
lokalizację budynków uşyteczności publicznej, 
szczególnie z zakresu usług oświaty, nauki, 
zdrowia, kultury, sportu i rekreacji i admini-
stracji publicznej itp., wraz z towarzyszącymi 
budynkami gospodarczymi i garaşami, nie-
zbędnymi urządzeniami budowlanymi, komu-
nikacją wewnętrzną oraz obiektami małej ar-
chitektury; 

10) usługi sportu i rekreacji − tereny przeznaczone 
pod lokalizację obiektów słuşących prowadze-
niu działalności usługowej z zakresu publicz-
nych usług sportu i rekreacji itp.; 

11) usługi − tereny przeznaczone pod lokalizację 
budynków usługowych wraz z towarzyszącymi 
budynkami gospodarczymi i garaşami, nie-
zbędnymi urządzeniami budowlanymi, komu-
nikacją wewnętrzną oraz obiektami małej ar-
chitektury; 

12) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna − 
tereny przeznaczone pod lokalizację budyn-
ków mieszkalnych jednorodzinnych wraz 
z towarzyszącymi budynkami gospodarczymi 
i garaşami, niezbędnymi urządzeniami budow-
lanymi, komunikacją wewnętrzną oraz obiek-
tami małej architektury; 

13) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna − 
tereny przeznaczone pod lokalizację budyn-
ków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z ga-
raşami, niezbędnymi urządzeniami budowla-
nymi, komunikacją wewnętrzną oraz obiekta-
mi małej architektury. 

Rozdział 2 

Ustalenia dla całego obszaru objętego planem 

§ 5. W zakresie zasad ochrony środowiska, 
przyrody i krajobrazu kulturowego, obowiązują 
następujące ustalenia: 
1) ustala się zakaz realizacji inwestycji oraz pro-

wadzenia działalności, której oddziaływanie 
moşe przekroczyć granice nieruchomości; 

2) ustala się zakaz odprowadzania nieoczyszczo-
nych ścieków do gruntu, wód gruntowych oraz 
powierzchniowych; 

3) stosownie do przepisów odrębnych, związa-
nych z dopuszczalnymi poziomami hałasu w 
środowisku do nişej wymienionych rodzajów 
terenów o zróşnicowanych dopuszczalnych po-
ziomach hałasu zalicza się tereny oznaczone na 
rysunku planu symbolami: 
a) od 1MN do 7MN − jak dla terenów zabudo-

wy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
b) 1MW − jak dla terenów zabudowy mieszka-

niowej wielorodzinnej, 
c) od 1RM/MN do 7RM/MN − jak dla terenów 

zabudowy zagrodowej; 
d) 1US − jak dla terenów wypoczynkowo- 

-rekreacyjnych. 

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

5) W strefie ekosystemów wodno-łąkowych ustala 
się: 
a) zakaz lokalizacji wszelkich obiektów hodow-

lanych oraz trwałego składowania surowców 
i materiałów masowych, 

b) zakaz lokalizowania ogrodzeń w odległości 
mniejszej niş 3 m od linii rozgraniczającej 
cieków wodnych oznaczonych symbolem 
WS, 

c) zaleca się wprowadzanie obudowy biolo-
gicznej cieków zielenią wysoką z zapewnie-
niem dostępności dla słuşb melioracyjnych 
w celu prowadzenia bieşącej konserwacji 
i prac inwestycyjnych, 

d) w odległości do 3 m od linii rozgraniczającej 
cieków wodnych oznaczonych symbolem 
WS dopuszcza się zagospodarowanie wy-
łącznie zielenią niską, z zakazem lokalizowa-
nia wszelkiej zabudowy oraz ogrodzeń. 

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

ustala się strefę „B” ochrony konserwatorskiej, 
dla której obowiązują następujące nakazy 
i zakazy: 
a) naleşy zachować i wyeksponować elementy 

historycznego układu przestrzennego, tj. 
rozplanowanie dróg, ulic i placów, linie za-
budowy, kompozycję: wnętrz ruralistycz-
nych, zabudowy, zieleni, zespoły zabudowy, 

b) obiekty o wartościach zabytkowych naleşy 
poddać restauracji i modernizacji technicznej 
z dostosowaniem obecnej lub projektowanej 
funkcji do wartości obiektu, 

c) wszelka działalność inwestycyjna musi 
uwzględniać istniejące juş związki prze-
strzenne i planistyczne, 

d) obowiązują działania odtworzeniowe i rewa-
loryzacyjne, zarówno w przypadku histo-
rycznego układu przestrzennego, przyrodni-
czych elementów krajobrazu, jak i w stosun-
ku do historycznej struktury technicznej, in-
stalacji wodnych, sieci komunikacyjnych, hi-
storycznych obiektów zabytkowych, 

e) naleşy preferować inwestycje, które stano-
wią rozszerzenie lub uzupełnienie juş istnie-
jących form zainwestowania terenu, przy za-
łoşeniu maksymalnego zachowania i utrwa-
lenia istniejących juş relacji oraz pod warun-
kiem, iş nie kolidują one z historycznym cha-
rakterem obiektu i obszaru, 

f) przy inwestycjach związanych z moderniza-
cją, rozbudową, przebudową obiektów ist-
niejących, wymagane jest uwzględnienie 
warunków kształtowania nowej zabudowy 
w obszarze strefy ochrony konserwatorskiej 
oraz zasad zachowania ładu przestrzennego, 
w tym urbanistyki i architektury; po rozbu-
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dowie budynek winien tworzyć spójną kom-
pozycję z istniejącą częścią, 

g) nowa zabudowa winna być zharmonizowana 
z historyczną kompozycją przestrzenno – ar-
chitektoniczną w zakresie lokalizacji, rozpla-
nowania, skali, ukształtowania bryły, w tym 
kształtu i wysokości dachu, poziomu posa-
dowienia parteru, formy architektonicznej, 
formy i podziałów otworów okiennych i 
drzwiowych, materiału oraz przy nawiązaniu 
do historycznej zabudowy miejscowości, 

h) nowa zabudowa nie moşe dominować nad 
zabudową historyczną, 

i) naleşy stosować historyczny rodzaj pokrycia 
dachowego – dachówka ceramiczna lub ce-
mentowa w kolorze ceglastym, dopuszcza 
się blachodachówkę, 

j) ustala się dachy symetryczne, dwuspadowe, 
dopuszcza się wzbogacenie formy dachu 
poprzez wprowadzenie świetlików, lukarn, 

k) kolorystyka obiektów winna uwzględniać 
walory estetyczne otoczenia oraz rozwiąza-
nia występujące w historycznej zabudowie 
wsi, 

l) elewacje naleşy kształtować w nawiązaniu 
do rozwiązań stosowanych w występujących 
w miejscowości budynkach historycznych 
o zachowanych walorach architektonicznych 
w zakresie podziałów, detalu, kolorystyki, 
materiałów elewacyjnych (tynk, cegła), 

m) elementy dysharmonizujące, niespełniające 
warunków ochrony konserwatorskiej oraz 
uniemoşliwiające ekspozycję wartościowych 
obiektów zabytkowych, winny być usunięte 
lub w uzasadnionych przypadkach poddane 
odpowiedniej przebudowie, 

n) obowiązuje zachowanie i uzupełnienie ziele-
ni wysokiej, 

o) ustala się zakaz budowy ogrodzeń betono-
wych z elementów prefabrykowanych, for-
ma, materiał, wysokość − w nawiązaniu do 
historycznych ogrodzeń, obowiązuje zacho-
wanie istniejących ogrodzeń historycznych 
(mur pełny w naroşniku), 

p) ustala się zakaz stosowania tworzyw sztucz-
nych jako materiałów okładzinowych (np. 
„siding”), 

q) ustala się zakaz lokalizacji dominant architek-
tonicznych, urządzeń technicznych o gabary-
tach kolidujących z krajobrazem kulturowym,  

r) ustala się zakaz lokalizowania silosów 
i zbiorników na materiały masowe, 

s) zabrania się umieszczanie reklam lub innych 
tablic niezwiązanych bezpośrednio z danym 
obiektem, dopuszcza się tablice informacyj-
ne instytucji, sklepów, zakładów, w miej-
scach na to wyznaczonych, we właściwej 
nieagresywnej formie, 

t) wyklucza się moşliwość prowadzenia no-
wych napowietrznych linii teletechnicznych 
i energetycznych; 

2) ustala się strefę „W” ochrony archeologicznej, 
w której obowiązują następujące wymogi: zaka-
zuje się działań inwestycyjnych niezwiązanych 
bezpośrednio z konserwacją i rewaloryzacją za-
bytkowego terenu; dopuszcza się jedynie pro-

wadzenie prac porządkowych, konserwację za-
chowanych fragmentów zabytkowych celem ich 
ekspozycji w terenie lub zabezpieczenia przed 
zniszczeniem, 

3) ustala się strefę „OW” obserwacji archeolo-
gicznej obejmującej cały obszar objęty planem, 
w której dla inwestycyji związanych z pracami 
ziemnymi wymagane jest przeprowadzenie ba-
dań archeologicznych w zakresie określonym 
przez organ konserwatorski; 

4) strefa „E” ochrony ekspozycji układu zabytko-
wego obejmuje obszar stanowiący zabezpie-
czenie właściwego eksponowania zespołów lub 
obiektów zabytkowych o szczególnych warto-
ściach krajobrazowych.  

5) Ochroną konserwatorską w planie objęte są 
obiekty dawnego zespołu folwarcznego, ujęte 
w wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków: 
budynek mieszkalny nr 8, 9, 9a i budynek go-
spodarczy (dawna obora). Zasób wojewódzkiej 
i gminnej ewidencji zabytków podlega sukce-
sywnemu rozpoznaniu i moşe być aktualizowa-
ny, zmiany te nie powodują zmian ustaleń pla-
nu. Dla obiektów wymienionych w ewidencji 
zabytków obowiązują następujące wymogi kon-
serwatorskie: 
a) zachować ich bryłę, kształt i geometrię 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 zgodnie z historycznym wizerun-
kiem budynku, naleşy utrzymać – lub odtwo-
rzyć – oryginalną stolarkę okien i drzwi, 

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

e) w budynkach stosować kolorystykę i materiały 
nawiązujące do tradycyjnych lokalnych roz-
wiązań, w tym ceramiczne lub tynkowe pokry-
cie ścian zewnętrznych; zakazuje się stosowa-
nia okładzin ściennych typu „siding”, 

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

g) elementy elewacyjne instalacji technicznych 
naleşy montować z uwzględnieniem warto-
ści zabytkowych obiektów. 

§ 7. W zakresie wymagań wynikających 
z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych, 
dla terenów komunikacji publicznej, obowiązują 
ustalenia określone w § 9. pkt 1 lit b. 

§ 8. W zakresie szczególnych warunków zago-
spodarowania terenów oraz ograniczeń w ich 
uşytkowaniu, obowiązują następujące ustalenia: 
1) ustala się obszar oddziaływania linii energe-

tycznej średniego napięcia o szerokości 10 m 
(po 5 m od osi linii), w granicach którego wy-
klucza się lokalizację budynków; 

2) dopuszcza się zmianę przebiegu linii energe-
tycznej średniego napięcia; 

3) dopuszcza się realizację linii średniego napięcia 
jako linii kablowych. 
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§ 9. W zakresie zasad modernizacji, rozbudo-
wy i budowy systemów komunikacji obowiązują 
następujące ustalenia: 
1) ustalenia ogólne: 

a) w liniach rozgraniczających dróg dopuszcza 
się lokalizację infrastruktury technicznej nie-
związanej z drogą, na warunkach określo-
nych przez zarządcę drogi, 

b) w liniach rozgraniczających dróg dopuszcza 
się lokalizację zieleni oraz nośników rekla-
mowych w formie niekolidującej z przezna-
czeniem podstawowym; 

2) obsługa komunikacyjna terenów poprzez nie-
wyznaczone na rysunku planu drogi wewnętrz-
ne włączone do dróg gminnych, w uzasadnio-
nych przypadkach do drogi powiatowej nr 
1950D na warunkach i za zgodą Zarządcy drogi; 

3) przebieg drogi, o której mowa w pkt 2, naleşy 
wyznaczyć przed przystąpieniem do realizacji 
zabudowy, w uzgodnieniu z wszystkimi właści-
cielami terenów, przez które będzie przebiegała 
droga; 

4) obowiązują następujące parametry dróg, o któ-
rych mowa w pkt 2: 
a) drogi wewnętrzne, zapewniające obsługę 

komunikacyjną powyşej 6 działek – o szero-
kości w liniach rozgraniczających min. 10 m, 

b) drogi wewnętrzne, zapewniające obsługę 
komunikacyjną do 6 działek − o szerokości 
w liniach rozgraniczających min. 7 m, 

c) zapewnienie wymagań ochrony przeciwpo-
şarowej, w tym realizacja placów do zawra-
cania, 

d) drogi wewnętrzne o długości większej niş 
150 m powinny mieć co najmniej dwa włą-
czenia do dróg publicznych, 

e) drogi wewnętrzne, o szerokości ponişej  
10 m, naleşy wyposaşyć w progi lub inne 
urządzenia spowalniające ruch pojazdów 
samochodowych, 

f) minimalna szerokość pasa ruchu: 
− dla dróg z dwoma pasami ruchu – 2,5 m, 
− dla dróg jednokierunkowych z jednym pa-

sem ruchu – 3,5 m; 
5) przed rozpoczęciem budowy, ustala się obowią-

zek uzgodnienia przez inwestora z zarządcą 
dróg publicznych, budowy tymczasowych dróg 
dojazdowych do placu budowy. 

§ 10. W zakresie zasad modernizacji, rozbu-
dowy i budowy infrastruktury technicznej, obowią-
zują następujące ustalenia: 

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

2) dopuszcza się modernizację, przebudowę, 
rozbudowę oraz budowę nowych obiektów, 
sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 
w tym zmianę przebiegu istniejących sieci in-
frastruktury technicznej; 

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

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

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

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

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

b) przewody sieci wodociągowej naleşy w 
miarę moşliwości prowadzić w liniach roz-
graniczających dróg i ulic, 

c) szczegółowe warunki wykonania przyłączy 
wodociągowych naleşy uzgadniać z za-
rządcą sieci wodociągowej, 

d) ustala się zakaz budowy własnych ujęć 
wodociągowych zlokalizowanych na tere-
nach inwestora o głębokości przekraczają-
cej 30 m i poborze wody w ilości powyşej 
10 m3/dobę; 

7) w zakresie odprowadzenia ścieków: 
a) ustala się docelowy sposób odprowadze-

nia ścieków bytowych grawitacyjno-
tłocznym systemem kanalizacji sanitarnej, 
na warunkach określonych przez zarządcę 
sieci, 

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

c) do czasu realizacji komunalnej kanalizacji 
sanitarnej dopuszcza się budowę: 
− szczelnych, bezodpływowych zbiorni-

ków na nieczystości płynne – obowiązu-
je systematyczny wywóz nieczystości 
płynnych do punktu zlewnego oczysz-
czalni ścieków przez specjalistyczny za-
kład będący gminną jednostka organi-
zacyjną lub przedsiębiorcę posiadające-
go zezwolenie na prowadzenie działal-
ności w zakresie opróşniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczy-
stości płynnych,  

− indywidualnych systemów oczyszczania 
ścieków bytowych pod warunkiem uzy-
skania zgody stosownych organów,  

d) po zrealizowaniu komunalnej sieci kanali-
zacyjnej, nieruchomości wyposaşone w 
szczelne zbiorniki na nieczystości płynne 
obowiązuje niezwłoczne włączenie we-
wnętrznej instalacji;  

8) w zakresie odprowadzenia wód opadowych: 
ustala się wyposaşenie w sieć kanalizacji 
deszczowej wszystkich obszarów zainwesto-
wania na warunkach określonych przez za-
rządcę sieci, alternatywnie dopuszcza się od-
prowadzenie wód opadowych do gruntu lub 
magazynowanie w zbiornikach na terenie wła-
snym inwestora; 

9) zakazuje się odprowadzania wód opadowych 
z terenów objętych planem do kanalizacji 
deszczowej w drodze powiatowej; 

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

przepisach, 
b) dopuszcza się lokalizowanie pojemników do 

prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów; 
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11) w zakresie zaopatrzenia w gaz: ustala się do-
stawę gazu z istniejącej rozdzielczej sieci ga-
zowej poprzez jej rozbudowę na tereny pla-
nowanej zabudowy, na warunkach określo-
nych przez zarządcę sieci; 

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

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

lami: 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 
1RM/MN, 2RM/MN, 3RM/MN, 4RM/MN, 
5RM/MN, 6RM/MN, 7RM/MN, 1U, 1MW, 1UP, 
1US, 1E, 2E, 1KDL, 1KDD, 2KDD, 3KDD, 4KDD, 
1KDW, 1KDPj − na 30%; 

2) pozostałych terenów na 1%. 

Rozdział 3 

Ustalenia dla terenów 

§ 12. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami: 1 RM/MN, 2 RM/MN, 3 RM/MN, 
4 RM/MN, 5 RM/MN, 6 RM/MN, 7 RM/MN ustala 
się następujące przeznaczenie: 
1) podstawowe: zabudowa zagrodowa lub miesz-

kaniowa jednorodzinna; 
2) uzupełniające: usługi z zakresu: handlu deta-

licznego, gastronomii, finansów, obsługi firm 
i klienta, zdrowia i opieki społecznej, niepu-
blicznych usług oświaty. 

2. Dla usług, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 
obowiązują następujące ustalenia: 
1) dopuszcza się lokalizowanie usług w lokalach 

uşytkowych budynku mieszkalnego lub w po-
mieszczeniach dobudowanych; 

2) obowiązuje zapewnienie, we własnym zakresie 
przez właściciela lub władającego terenem, 
wymaganych standardów zamieszkiwania na 
terenach sąsiednich (zachowanie dopuszczal-
nego poziomu hałasu, wibracji, emisji zanie-
czyszczeń, uciąşliwości transportu itp.) w przy-
padku, gdy wprowadza on na swoją działkę 
działalność usługową; 

3) ustala się zakaz lokalizacji usług związanych z: 
obsługą i naprawami mechanicznymi, blachar-
skimi, lakierniczymi lub wulkanizacyjnymi po-
jazdów mechanicznych, demontaşem pojaz-
dów, recyklingiem, punktów skupu i składowa-
nia surowców wtórnych oraz zakładów stolar-
skich (przeróbka drewna i produkcja wyrobów 
z drewna) i kamieniarskich; 

4) ustala się zakaz lokalizowania w granicach dzia-
łek obiektów hodowlanych o obsadzie większej 
niş 40 Duşych Jednostek Przeliczeniowych 
(DJP). 

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują następujące ustalenia dotyczące kształto-
wania zabudowy: 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysun-
ku planu, w odległości: 

a) 6 m od linii rozgraniczającej z drogami: 
1 KDD, 2 KDD, 3 KDD, 4 KDD, 

b) 6 m od linii rozgraniczającej z drogą 1 KDL 
(droga powiatowa Nr 1950D); 

2) obowiązująca linia zabudowy jak na rysunku 
planu, w odległości: 6m od linii rozgraniczają-
cej z drogą 4 KDD; 

3) budynki mieszkalne jednorodzinne dopuszcza 
się wyłącznie jako wolno stojące lub bliŝnia-
cze; 

4) liczba lokali mieszkalnych w budynkach 
mieszkalnych w zabudowie zagrodowej nie 
moşe przekraczać dwóch; 

5) liczba kondygnacji nadziemnych budynków 
mieszkalnych oraz usługowych nie moşe prze-
kraczać trzech, w tym trzecia kondygnacja wy-
łącznie w formie poddasza uşytkowego; 

6) wysokość budynków mieszkalnych oraz usłu-
gowych, mierzona od poziomu terenu do linii 
okapów dachu, nie moşe przekraczać 7 m, 
a mierzona od poziomu terenu do najwyşsze-
go punktu dachu nie moşe przekraczać 12 m; 

7) dachy budynków mieszkalnych, usługowych 
i garaşowych: dwuspadowe, symetryczne, 
o nachyleniu połaci 35°−45°, kryte dachówką 
ceramiczną, cementową lub materiałem da-
chówkopodobnym, w kolorze ceglastym, 
z wyłączeniem dachówki bitumicznej; 

8) dachy budynków gospodarczych: dwu- lub 
wielospadowe, symetryczne, o min. nachyle-
niu połaci dachu 12°, kryte materiałem da-
chówkopodobnym; 

9) wysokość budynków gospodarczych związa-
nych z produkcją rolną, mierzona od poziomu 
terenu do najwyşszego punktu dachu, nie mo-
şe przekraczać 10 m; 

10) wysokość budynków gospodarczych niezwią-
zanych z produkcją rolną oraz garaşy wolno 
stojących, mierzona od poziomu terenu do 
najwyşszego punktu dachu, nie moşe przekra-
czać 6 m; 

11) ustala się zakaz realizacji ogrodzeń wykona-
nych z prefabrykatów betonowych i şelbeto-
wych, z wyłączeniem słupków oraz podmu-
rówki o wysokości nie większej niş 60 cm. 
4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-

wiązują następujące ustalenia dotyczące zagospo-
darowania terenu i kształtowania ładu przestrzen-
nego: 
1) w przypadku lokalizacji zabudowy zagrodowej 

lub zagrodowej z usługami: 
a) powierzchnia zabudowy w stosunku do po-

wierzchni działki nie moşe przekroczyć 50%, 
b) co najmniej 40% powierzchni działki naleşy 

urządzić jako powierzchnię terenu biologicz-
nie czynnego, 

c) w przypadku wprowadzenia usług, ich po-
wierzchnia całkowita nie moşe przekroczyć  
150 m2 oraz 30% powierzchni całkowitej bu-
dynków mieszkalnych; 

2) w przypadku lokalizacji zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej lub mieszkaniowej jednoro-
dzinnej z usługami: 
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a) powierzchnia zabudowy w stosunku do po-
wierzchni działki nie moşe przekroczyć 30%, 

b) co najmniej 60% powierzchni działki naleşy 
urządzić jako powierzchnię terenu biologicz-
nie czynnego, 

c) w przypadku wprowadzenia usług, ich po-
wierzchnia całkowita nie moşe przekroczyć 
50 m2 oraz 30% powierzchni całkowitej bu-
dynków mieszkalnych. 

5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują następujące ustalenia dotyczące podziału 
nieruchomości: 
1) powierzchnia działki budowlanej nie moşe być 

mniejsza niş: 
a) 2000 m2 dla budynku zagrodowego, 
b) 1500 m2 dla budynku mieszkaniowego typu 

wolno stojącego, 
c) 750 m2 dla budynku mieszkaniowego typu 

bliŝniaczego; 
2) szerokość frontu działki budowlanej nie moşe 

być mniejsza niş: 
a) 22 m dla budynku zagrodowego, 
b) 20 m dla budynku mieszkaniowego typu 

wolno stojącego, 
c) 16 m dla budynku mieszkaniowego typu 

bliŝniaczego; 
3) dopuszcza się zmniejszenie minimalnych po-

wierzchni, o których mowa w pkt 1, o nie więcej 
niş 10% w uzasadnionych przypadkach: 
a) w granicach działki istniejącej przed wej-

ściem w şycie planu dopuszcza się wydziele-
nie tylko jednej takiej działki, 

b) w przypadku wydzielania terenu przeznaczo-
nego pod publiczną infrastrukturę tech-
niczną, trafostację, przepompownię ścieków 
itp., nie obowiązuje minimalna powierzchnia 
określona w pkt. 1; 

4) kąt połoşenia granic działek w stosunku do pasa 
drogowego powinien zawierać się w przedziale 
od 80°do 90°; 

5) ustalenia, o których mowa w pkt 1 i 2, nie obo-
wiązują przy wydzielaniu działek pod infrastruk-
turę techniczną i komunikację wewnętrzną. 

6. Obowiązują następujące ustalenia dotyczą-
ce systemu komunikacyjnego: 
1) projektowane wjazdy od drogi powiatowej nr 

1950D – za zgodą i na warunkach określonych 
przez zarządcę drogi; 

2) dla terenu 6RM/MN nakłada się obowiązek za-
pewnienia swobodnego dostępu odpowiednim 
słuşbom technicznym do terenu oznaczonego 
na rysunku planu symbolem 2E. 

7. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują następujące ustalenia dotyczące parkowa-
nia pojazdów: 
1) dla zabudowy zagrodowej oraz mieszkaniowej 

jednorodzinnej − 2 miejsca postojowe na lokal 
mieszkalny, wliczając w to garaşe; 

2) dla usług dodatkowo: 
a) nie mniej niş 2 miejsca postojowe dla usług 

prowadzonych na powierzchni całkowitej od 
6 m2 do 20 m2, 

b) następne 3 miejsca postojowe dla usług 
prowadzonych na powierzchni całkowitej 
powyşej 20 m2 do 50 m2, 

c) kaşde następne 2 miejsca postojowe na kaş-
de następne rozpoczęte 50 m2 usług. 

§ 13. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami: 1 MN, 2 MN, 3 MN, 4 MN, 5 MN, 
6 MN, 7 MN ustala się następujące przeznaczenie: 
1) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jedno-

rodzinna; 
2) uzupełniające: usługi z zakresu: handlu deta-

licznego, gastronomii, finansów, obsługi firm 
i klienta, zdrowia i opieki społecznej, niepu-
blicznych usług oświaty. 

2. Dla usług, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 
obowiązują następujące ustalenia: 
1) dopuszcza się lokalizowanie usług w lokalach 

uşytkowych budynku mieszkalnego lub w po-
mieszczeniach dobudowanych; 

2) obowiązuje zapewnienie, we własnym zakresie 
przez właściciela lub władającego terenem, 
wymaganych standardów zamieszkiwania na 
terenach sąsiednich (zachowanie dopuszczal-
nego poziomu hałasu, wibracji, emisji zanie-
czyszczeń, uciąşliwości transportu itp.) w przy-
padku, gdy wprowadza on na swoją działkę 
działalność usługową; 

3) ustala się zakaz lokalizacji usług związanych z: 
obsługą i naprawami mechanicznymi, blachar-
skimi, lakierniczymi lub wulkanizacyjnymi po-
jazdów mechanicznych, demontaşem pojaz-
dów, recyklingiem, punktów skupu i składowa-
nia surowców wtórnych oraz zakładów stolar-
skich (przeróbka drewna i produkcja wyrobów 
z drewna) i kamieniarskich. 

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

planu, w odległości: 
a) 6 m od linii rozgraniczającej z drogami: 

1 KDD, 2 KDD, 3 KDD, 4 KDD; 
b) 6 m od linii rozgraniczającej z drogą: 1 KDL 

(droga powiatowa Nr 1950D); 
c) 6 m od linii rozgraniczającej z drogą we-

wnętrzną: 1 KDW; 
2) budynki mieszkalne jednorodzinne dopuszcza 

się wyłącznie jako wolno stojące lub bliŝniacze; 
3) liczba kondygnacji nadziemnych budynków 

mieszkalnych oraz usługowych nie moşe prze-
kraczać trzech, w tym trzecia kondygnacja wy-
łącznie w formie poddasza uşytkowego; 

4) wysokość budynków mieszkalnych oraz usłu-
gowych, mierzona od poziomu terenu do linii 
okapów dachu, nie moşe przekraczać 7 m, 
a mierzona od poziomu terenu do najwyşszego 
punktu dachu nie moşe przekraczać 12 m; 

5) dachy budynków mieszkalnych, usługowych 
i garaşowych: dwuspadowe, symetryczne, o 
nachyleniu połaci 35°−45°, kryte dachówką ce-
ramiczną, cementową lub materiałem dachów-
kopodobnym, w kolorze ceglastym, z wyłącze-
niem dachówki bitumicznej; 

6) wysokość budynków gospodarczych garaşy 
wolno stojących, mierzona od poziomu terenu 
do najwyşszego punktu dachu, nie moşe prze-
kraczać 6 m; 
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7) ustala się zakaz realizacji ogrodzeń wykonanych 
z prefabrykatów betonowych i şelbetowych, 
z wyłączeniem słupków oraz podmurówki o wy-
sokości nie większej niş 60 cm. 

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują następujące ustalenia dotyczące zagospo-
darowania terenu i kształtowania ładu przestrzen-
nego: 
a) powierzchnia zabudowy w stosunku do po-

wierzchni działki nie moşe przekroczyć 30%, 
b) co najmniej 60% powierzchni działki naleşy 

urządzić jako powierzchnię terenu biologicznie 
czynnego, 

c) w przypadku wprowadzenia usług, ich po-
wierzchnia całkowita nie moşe przekroczyć  
50 m2 oraz 30% powierzchni całkowitej budyn-
ków mieszkalnych. 

5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują następujące ustalenia dotyczące podziału 
nieruchomości: 
1) powierzchnia działki budowlanej w zabudowie 

mieszkaniowej jednorodzinnej nie moşe być 
mniejsza niş: 
a) 1500 m2 dla budynku typu wolno stojącego, 
b) 750 m2 dla budynku typu bliŝniaczego; 

2) szerokość frontu działki budowlanej w zabudo-
wie mieszkaniowej jednorodzinnej nie moşe 
być mniejsza niş: 
a) 20 m dla budynku typu wolno stojącego, 
b) 16 m dla budynku typu bliŝniaczego; 

3) dopuszcza się zmniejszenie minimalnych po-
wierzchni, o których mowa w pkt 1, o nie więcej 
niş 10% w uzasadnionych przypadkach: 
a) w granicach działki istniejącej przed wej-

ściem w şycie planu dopuszcza się wydziele-
nie tylko jednej takiej działki, 

b) w przypadku wydzielania terenu przeznaczo-
nego pod publiczną infrastrukturę tech-
niczną, trafostację, przepompownię ścieków 
itp., nie obowiązuje minimalna powierzchnia 
określona w pkt. 1; 

4) kąt połoşenia granic działek w stosunku do pasa 
drogowego powinien zawierać się w przedziale 
od 80°do 90°; 

5) ustalenia, o których mowa w pkt 1 i 2, nie obo-
wiązują przy wydzielaniu działek pod infrastruk-
turę techniczną i komunikację wewnętrzną. 

6. Obowiązują następujące ustalenia dotyczą-
ce systemu komunikacyjnego: wjazdy od drogi 
powiatowej nr 1950D – za zgodą i na warunkach 
określonych przez zarządcę drogi. 

7. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują następujące ustalenia dotyczące parkowa-
nia pojazdów: 
1) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej − 

2 miejsca postojowe na lokal mieszkalny, wli-
czając w to garaşe; 

2) dla usług dodatkowo: 
a) nie mniej niş 2 miejsca postojowe dla usług 

prowadzonych na powierzchni całkowitej od  
6 m2 do 20 m2, 

b) następne 3 miejsca postojowe dla usług pro-
wadzonych na powierzchni całkowitej powyşej 
20 m2 do 50 m2, 
c) kaşde następne 2 miejsca postojowe na kaş-

de następne rozpoczęte 50 m2 usług. 

§ 14. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 1 MW ustala się następujące 
przeznaczenie: 
1) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wielo-

rodzinna; 
2) uzupełniające: usługi z zakresu: handlu deta-

licznego − obiekty handlowe o łącznej po-
wierzchni sprzedaşy do 50 m2 w liniach rozgra-
niczających poszczególnych terenów, finansów, 
obsługi firm i klienta, zdrowia i opieki społecz-
nej, niepublicznych usług oświaty. 

2. Dla usług, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 
obowiązują następujące ustalenia: 
1) dopuszcza się lokalizowanie usług w lokalach 

uşytkowych budynku mieszkalnego lub w po-
mieszczeniach dobudowanych; 

2) obowiązuje zapewnienie, we własnym zakresie 
przez właściciela lub władającego terenem, 
wymaganych standardów zamieszkiwania na 
terenach sąsiednich (zachowanie dopuszczal-
nego poziomu hałasu, wibracji, emisji zanie-
czyszczeń, uciąşliwości transportu itp.) w przy-
padku, gdy wprowadza on na swoją działkę 
działalność usługową; 

3) ustala się zakaz lokalizacji usług związanych z: 
obsługą i naprawami mechanicznymi, blachar-
skimi, lakierniczymi lub wulkanizacyjnymi po-
jazdów mechanicznych, demontaşem pojaz-
dów, recyklingiem, punktów skupu i składowa-
nia surowców wtórnych oraz zakładów stolar-
skich (przeróbka drewna i produkcja wyrobów 
z drewna) i kamieniarskich. 

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują następujące ustalenia dotyczące kształto-
wania zabudowy: 
1) nieprzekraczalne linie zabudowy dla nowo reali-

zowanych budynków jak na rysunku planu 
w odległości: 

a) 6 m od linii rozgraniczającej z drogą 4 KDD; 
b) 6 m od linii rozgraniczającej z drogą: 1 KDL 

(droga powiatowa Nr 1950D); 
2) liczba kondygnacji nadziemnych budynków 

mieszkalnych nie moşe przekraczać trzech, 
w tym trzecia kondygnacja wyłącznie w formie 
poddasza uşytkowego; 

3) wysokość budynków, mierzona od poziomu 
terenu do linii okapów dachu, nie moşe prze-
kraczać 7 m, a mierzona od poziomu terenu do 
najwyşszego punktu dachu, nie moşe przekra-
czać 12 m; 

4) dachy budynków: dwuspadowe, symetryczne, 
o nachyleniu połaci 35°–45°, kryte dachówką 
ceramiczną, cementową lub materiałem da-
chówkopodobnym, w kolorze ceglastym, z wy-
łączeniem dachówki bitumicznej; 

5) wysokość budynków gospodarczych garaşy 
wolno stojących, mierzona od poziomu terenu 
do najwyşszego punktu dachu, nie moşe prze-
kraczać 6 m; 

6) ustala się zakaz realizacji ogrodzeń wykonanych 
z prefabrykatów betonowych i şelbetowych, 
z wyłączeniem słupków oraz podmurówki 
o wysokości nie większej niş 60 cm. 

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują następujące ustalenia dotyczące zagospo-
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darowania terenu i kształtowania ładu przestrzen-
nego: 
1) powierzchnia zabudowy w stosunku do po-

wierzchni działki budowlanej nie moşe przekro-
czyć 60%; 

2) co najmniej 30% powierzchni działki budowla-
nej naleşy urządzić jako powierzchnię terenu 
biologicznie czynnego; 

3) ustala się wskaŝnik co najmniej 150m2 po-
wierzchni działki na 1 lokal mieszkalny w bu-
dynku wielorodzinnym; 

4) w przypadku wprowadzenia usług do budyn-
ków mieszkalnych, ich powierzchnia całkowita 
nie moşe przekroczyć 100 m2 oraz 20% po-
wierzchni całkowitej budynków mieszkalnych. 

5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują następujące ustalenia dotyczące podziału 
nieruchomości: 
1) powierzchnia działki budowlanej nie moşe być 

mniejsza niş 1500 m2; 
2) dopuszcza się zmniejszenie minimalnych po-

wierzchni, o których mowa w pkt 1, o nie więcej 
niş 10% w uzasadnionych przypadkach: 
a) w granicach działki istniejącej przed wej-

ściem w şycie planu dopuszcza się wydziele-
nie tylko jednej takiej działki, 

b) w przypadku wydzielania terenu przeznaczo-
nego pod publiczną infrastrukturę tech-
niczną, trafostację, przepompownię ścieków, 
itp., nie obowiązuje minimalna powierzchni 
określona w pkt. 1; 

3) obowiązuje szerokość frontu działek co naj-
mniej 20 m; 

4) ustalenia o których mowa w pkt 1 i 3, nie obo-
wiązują przy wydzielaniu działek pod infrastruk-
turę techniczną i komunikację wewnętrzną. 

6. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują następujące ustalenia dotyczące parkowa-
nia pojazdów: 
1) nie mniej niş 2 miejsca postojowe na jeden 

lokal mieszkalny; 
2) nie mniej niş 2 miejsca postojowe dla usług 

prowadzonych na powierzchni całkowitej od  
6 m2 do 20 m2; 

3) następne 3 miejsca postojowe dla usług pro-
wadzonych na powierzchni całkowitej powyşej 
20 m2 do 50 m2; 

4) ustala się zakaz lokalizacji wolno stojących ze-
społów garaşy. 

§ 15. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 1 U ustala się następujące prze-
znaczenie podstawowe: usługi z zakresu: finansów, 
gastronomii, handlu detalicznego, handlu hurto-
wego, turystyki, niepublicznych usług oświaty, 
niepublicznych usług zdrowia i opieki społecznej, 
obsługi firm i klienta. 

2. Dla usług, o których mowa w ust. 1, obo-
wiązują następujące ustalenia: 
1) obowiązuje zapewnienie, we własnym zakresie 

przez właściciela lub władającego terenem, 
wymaganych standardów zamieszkiwania na 
terenach sąsiednich (zachowanie dopuszczal-
nego poziomu hałasu, wibracji, emisji zanie-
czyszczeń, uciąşliwości transportu itp.) w przy-

padku, gdy wprowadza on na swoją działkę 
działalność usługową; 

2) ustala się zakaz lokalizacji usług związanych z: 
obsługą i naprawami mechanicznymi, blachar-
skimi, lakierniczymi lub wulkanizacyjnymi po-
jazdów mechanicznych, demontaşem pojaz-
dów, recyklingiem, punktów skupu i składowa-
nia surowców wtórnych oraz zakładów stolar-
skich (przeróbka drewna i produkcja wyrobów 
z drewna) i kamieniarskich. 

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują następujące ustalenia dotyczące kształto-
wania zabudowy: 
1) nieprzekraczalne linie zabudowy dla budynków 

jak na rysunku planu, w odległości: 
a) 6 m od linii rozgraniczającej z drogą 1KDL 

(droga powiatowa nr 1950D); 
b) 6 m od linii rozgraniczającej z drogą 3 KDD; 

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

3) wysokość budynków usługowych, mierzona od 
poziomu terenu do najwyşszego punktu dachu 
nie moşe przekraczać 12 m; 

4) dachy dwu lub wielospadowe, symetryczne 
o nachyleniu połaci 35°–45°, kryte dachówką 
ceramiczną, cementową lub materiałem da-
chówkopodobnym z wyłączeniem dachówki bi-
tumicznej; 

5) budynki gospodarcze i garaşe wolno stojące 
mogą być wyłącznie jednokondygnacyjne; 

6) wysokość budynków gospodarczych i garaşy 
wolno stojących, mierzona od poziomu terenu 
do najwyşszego punktu dachu, nie moşe prze-
kraczać 6 m; 

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

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują następujące ustalenia dotyczące zagospo-
darowania terenu i kształtowania ładu przestrzen-
nego: 
1) powierzchnia zabudowy w stosunku do po-

wierzchni działki nie moşe przekroczyć 60%; 
2) co najmniej 30% powierzchni działki naleşy 

urządzić jako powierzchnię terenu biologicznie 
czynnego. 

5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują następujące ustalenia dotyczące podziału 
nieruchomości: 
1) powierzchnia działki budowlanej nie moşe być 

mniejsza niş: 2000 m2 ; 
2) dopuszcza się zmniejszenie minimalnych po-

wierzchni, o których mowa w pkt 1, o nie więcej 
niş 10% w uzasadnionych przypadkach: 
a) w granicach działki istniejącej przed wej-

ściem w şycie planu dopuszcza się wydziele-
nie tylko jednej takiej działki, 

b) w przypadku wydzielania terenu przeznaczo-
nego pod publiczną infrastrukturę tech-
niczną, trafostację, przepompownię ścieków 
itp., nie obowiązuje minimalna powierzchnia 
określona w pkt. 1; 
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3) w przypadku wydzielania terenu przeznaczone-
go pod publiczną infrastrukturę techniczną, nie 
obowiązuje minimalna powierzchnia określona 
w pkt. 1; 

4) kąt połoşenia granic działek w stosunku do pasa 
drogowego powinien zawierać się w przedziale 
od 80° do 90°; 

5) ustalenia, o których mowa w pkt 1 i 2, nie obo-
wiązują przy wydzielaniu działek pod infrastruk-
turę techniczną i komunikację wewnętrzną. 

6. Obowiązują następujące ustalenia dotyczą-
ce systemu komunikacyjnego: wjazdy od drogi 
powiatowej nr 1950D – za zgodą i na warunkach 
określonych przez zarządcę drogi. 

7. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują następujące ustalenia dotyczące parkowa-
nia pojazdów: 
1) nie mniej niş 2 miejsca postojowe dla usług 

prowadzonych na powierzchni całkowitej od  
6 m2 do 20 m2; 

2) następne 3 miejsca postojowe dla usług pro-
wadzonych na powierzchni całkowitej przekra-
czającej 20 m2 − do 50 m2; 

3) kaşde następne 2 miejsca postojowe na kaşde 
następne rozpoczęte 50 m2 usług; 

4) w przypadku realizacji obiektów usługowo – 
handlowych o powierzchni sprzedaşowej prze-
kraczającej 100 m2, powierzchnia parkingów 
powinna być dwukrotnie większa od po-
wierzchni sprzedaşowej; 

5) w przypadku realizacji obiektu o przeznaczeniu 
określonym jako turystyka, inwestor zobowią-
zany jest na własnym terenie zapewnić nie 
mniej niş 1,2 miejsca postojowego na 1 pokój 
hotelowy (motelowy); 

6) w przypadku jeśli na działce, poza obiektem 
o przeznaczeniu określonym jako turystyka, zo-
staną zrealizowane inne obiekty o przeznacze-
niu usługowo-handlowym − inwestor zobowią-
zany jest urządzić dodatkowe miejsca postojo-
we, w ilości określonej w pkt. 1−4. 

§ 16. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem: 1 UP ustala się następujące 
przeznaczenie: 
1) podstawowe – usługi publiczne; 
2) uzupełniające – komunalna zabudowa mieszka-

niowa. 
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-

wiązują następujące ustalenia dotyczące kształto-
wania zabudowy: 
1) nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku 

planu, w odległości: 
a) 6 m od linii rozgraniczającej z drogą 3 KDD; 
b) 6 m od linii rozgraniczającej z drogą: 1 KDL 

(droga powiatowa Nr 1950D); 
2) liczba kondygnacji nadziemnych budynków 

usługowych nie moşe przekraczać trzech, w tym 
trzecia kondygnacja wyłącznie w formie podda-
sza uşytkowego; 

3) wysokość budynków, mierzona od poziomu 
terenu do najwyşszego punktu dachu nie moşe 
przekraczać 12 m; 

4) dachy dwu lub wielospadowe, symetryczne 
o nachyleniu połaci 35°−45°, kryte dachówką 
ceramiczną, cementową lub materiałem da-

chówkopodobnym z wyłączeniem dachówki bi-
tumicznej; 

5) budynki gospodarcze i garaşe wolno stojące 
mogą być wyłącznie jednokondygnacyjne; 

6) wysokość budynków gospodarczych i garaşy 
wolno stojących, mierzona od poziomu terenu 
do najwyşszego punktu dachu, nie moşe prze-
kraczać 6 m; 

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

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują następujące ustalenia dotyczące zagospo-
darowania terenu i kształtowania ładu przestrzen-
nego: 
1) powierzchnia zabudowy w stosunku do po-

wierzchni działki nie moşe przekroczyć 40%; 
2) co najmniej 40% powierzchni działki naleşy 

urządzić jako powierzchnię terenu biologicznie 
czynnego. 

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują następujące ustalenia dotyczące podziału 
nieruchomości: 
1) powierzchnia działki budowlanej nie moşe być 

mniejsza niş: 2000 m2; 
2) dopuszcza się zmniejszenie minimalnych po-

wierzchni, o których mowa w pkt 1, o nie więcej 
niş 10% w uzasadnionych przypadkach: 
a) w granicach działki istniejącej przed wej-

ściem w şycie planu dopuszcza się wydziele-
nie tylko jednej takiej działki, 

b) w przypadku wydzielania terenu przeznaczo-
nego pod publiczną infrastrukturę tech-
niczną, trafostację, przepompownię ścieków 
itp., nie obowiązuje minimalna powierzchnia 
określona w pkt. 1; 

3) szerokość frontu działki budowlanej nie moşe 
być mniejsza niş: 20 m; 

4) kąt połoşenia granic działek w stosunku do pasa 
drogowego powinien zawierać się w przedziale 
od 80° do 90°; 

5) ustalenia, o których mowa w pkt 1 i 2, nie obo-
wiązują przy wydzielaniu działek pod infrastruk-
turę techniczną i komunikację wewnętrzną. 

5. Obowiązują następujące ustalenia dotyczą-
ce systemu komunikacyjnego: wjazdy od drogi 
powiatowej nr 1950D – za zgodą i na warunkach 
określonych przez zarządcę drogi. 

6. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują następujące ustalenia dotyczące parkowa-
nia pojazdów: 
1) dla zabudowy mieszkaniowej − 2 miejsca posto-

jowe na lokal mieszkalny, wliczając w to garaşe; 
2) dla zabudowy usługowej: 

a) nie mniej niş 2 miejsca postojowe dla usług 
prowadzonych na powierzchni całkowitej od 
6 m2 do 20 m2; 

b) następne 3 miejsca postojowe dla usług 
prowadzonych na powierzchni całkowitej 
przekraczającej 20 m2 − do 50 m2; 

c) kaşde następne 2 miejsca postojowe na kaş-
de następne rozpoczęte 50 m2 usług. 

§ 17. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 1 US ustala się następujące prze-
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znaczenie podstawowe: publiczne usługi sportu 
i rekreacji. 

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

planu, w odległości: 6 m od linii rozgraniczają-
cej z drogą 4 KDD; 

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

3) wysokość budynków, mierzona od poziomu 
terenu do najwyşszego punktu dachu nie moşe 
przekraczać 12 m; 

4) dachy dwu- lub wielospadowe, symetryczne 
o nachyleniu połaci 35°-45°, kryte dachówką ce-
ramiczną, cementową lub materiałem dachów-
kopodobnym z wyłączeniem dachówki bitu-
micznej; 

5) budynki gospodarcze i garaşe wolno stojące 
mogą być wyłącznie jednokondygnacyjne; 

6) wysokość budynków gospodarczych i garaşy 
wolno stojących, mierzona od poziomu terenu 
do najwyşszego punktu dachu, nie moşe prze-
kraczać 6 m; 

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

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują następujące ustalenia dotyczące zagospo-
darowania terenu i kształtowania ładu przestrzen-
nego: 
1) powierzchnia zabudowy w stosunku do po-

wierzchni działki nie moşe przekroczyć 30%; 
2) co najmniej 50% powierzchni działki naleşy 

urządzić jako powierzchnię terenu biologicznie 
czynnego. 

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują następujące ustalenia dotyczące podziału 
nieruchomości: 
1) powierzchnia działki budowlanej nie moşe być 

mniejsza niş: 2000 m2; 
2) dopuszcza się zmniejszenie minimalnych po-

wierzchni, o których mowa w pkt 1, o nie więcej 
niş 10% w uzasadnionych przypadkach: 
a) w granicach działki istniejącej przed wej-

ściem w şycie planu dopuszcza się wydziele-
nie tylko jednej takiej działki, 

b) w przypadku wydzielania terenu przeznaczo-
nego pod publiczną infrastrukturę tech-
niczną, trafostację, przepompownię ścieków 
itp., nie obowiązuje minimalna powierzchnia 
określona w pkt. 1; 

3) szerokość frontu działki budowlanej nie moşe 
być mniejsza niş: 20 m; 

4) kąt połoşenia granic działek w stosunku do pasa 
drogowego powinien zawierać się w przedziale 
od 80° do 90°; 

5) ustalenia, o których mowa w pkt 1 i 2, nie obo-
wiązują przy wydzielaniu działek pod infrastruk-
turę techniczną i komunikację wewnętrzną. 

5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują następujące ustalenia dotyczące parkowa-
nia pojazdów: 

1) nie mniej niş 2 miejsca postojowe dla usług 
prowadzonych na powierzchni całkowitej od  
6 m2 do 20 m2; 

2) następne 3 miejsca postojowe dla usług pro-
wadzonych na powierzchni całkowitej przekra-
czającej 20 m2 − do 50 m2; 

3) kaşde następne 2 miejsca postojowe na kaşde 
następne rozpoczęte 50 m2 usług. 

§ 18. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami: 1 R, 2 R, 3 R, 4 R, 5 R ustala się 
następujące przeznaczenie podstawowe: rola 
z zakazem zabudowy. 

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują następujące ustalenia: ustala się zakaz 
lokalizacji zabudowy kubaturowej, w tym równieş 
zabudowy związanej z produkcją rolniczą i leśną. 

3. Dopuszcza się lokalizację nowych rowów 
melioracyjnych. 

§ 19. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami: 1 RZ, 2 RZ, 3 RZ ustala się na-
stępujące przeznaczenie podstawowe: trwałe uşyt-
ki zielone. 

2. Ustala się zakaz zabudowy obiektami kuba-
turowymi oraz trwałego składowania surowców 
i materiałów masowych. 

3. Zaleca się wprowadzanie obudowy biolo-
gicznej cieków zielenią wysoką z zapewnieniem 
dostępności dla słuşb melioracyjnych w celu pro-
wadzenia bieşącej konserwacji i prac inwestycyj-
nych. 

4. W odległości do 3 m od linii rozgraniczają-
cej cieków wodnych oznaczonych symbolem WS 
dopuszcza się zagospodarowanie wyłącznie ziele-
nią niską, z zakazem lokalizowania ogrodzeń. 

5. Dopuszcza się lokalizację nowych rowów 
melioracyjnych. 

§ 20. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami: 1 ZL, 2 ZL, 3 ZL ustala się nastę-
pujące przeznaczenie podstawowe: lasy. 

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, ustala 
się zakaz lokalizacji zabudowy kubaturowej, w tym 
równieş zabudowy związanej z produkcją rolniczą 
i leśną. 

§ 21. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami: 1E i 2E ustala się następujące 
przeznaczenie – obiekty i urządzenia elektroener-
getyczne. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 
obowiązują następujące ustalenia dotyczące sys-
temu komunikacyjnego: dojazdy do terenów: 
1) 1 E z terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 1 KDL (droga powiatowa Nr 1950D); 
2) 2 E z terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 4KDD przez teren oznaczony na ry-
sunku planu symbolem 6 RM/MN. 

§ 22. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 1 WS ustala się następujące 
przeznaczenie podstawowe: wody powierzchniowe 
śródlądowe. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują następujące ustalenia: 
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1) dopuszcza się przejazdy mostkowe; 
2) zakazuje się przesunięcia, przebudowy lub zaru-

rowania rowów melioracyjnych. 

§ 23. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 1 KDL ustala się następujące 
przeznaczenie – komunikacja publiczna: droga 
lokalna (droga klasy „L”), w ciągu drogi powiato-
wej Nr 1950D. 

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, ustala 
się szerokość w liniach rozgraniczających, zgodnie 
z rysunkiem planu. Ewentualne poszerzenia terenu 
za zgodą właścicieli terenów przyległych. 

§ 24. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami: 1 KDD, 2KDD, 3KDD ustala się 
następujące przeznaczenie – drogi publiczne: drogi 
dojazdowe (drogi klasy „D”). 

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, usta-
la się minimalną szerokość 8m w liniach rozgrani-
czających, zgodnie z rysunkiem planu. 

3. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, 
obowiązuje zachowanie trójkąta widoczności, 
zgodnie z rysunkiem planu. 

§ 25. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem: 4KDD ustala się następujące 
przeznaczenie – droga publiczna: droga dojazdowa 
(drogi klasy „D”). 

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, ustala 
się szerokość 7m10m w liniach rozgraniczających, 
zgodnie z rysunkiem planu. 

3. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązuje zachowanie trójkąta widoczności, zgodnie 
z rysunkiem planu. 

§ 26. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 1 KDW ustala się następujące 
przeznaczenie – droga wewnętrzna. 

2. Ustala się szerokość 10m w liniach rozgra-
niczających, zgodnie z rysunkiem planu. 

§ 27. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 1 KDPj ustala się następujące 
przeznaczenie – droga publiczna: ciąg pieszo- 
-jezdny. 

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, ustala 
się szerokość 7 m w liniach rozgraniczających, 
zgodnie z rysunkiem planu. 

3. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązuje zachowanie trójkąta widoczności oraz pla-
cu do zawracania, zgodnie z rysunkiem planu. 

Rozdział 4 

Przepisy końcowe 

§ 28. Wykonanie niniejszej uchwały powierza 
się Wójtowi Gminy Kobierzyce. 

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

Przewodniczący Rady Gminy: 
Czesław Czerwiec 
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Załącznik nr 1 do uchwały nr V/34/11 
Rady Gminy Kobierzyce z dnia  
28 stycznia 2011 r. 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr V/34/11 
Rady Gminy Kobierzyce z dnia  
28 stycznia 2011 r. 

 
 

ROZSTRZYGNIĘCIE W SPRAWIE UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU 
 

miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wsi Nowiny 

 
Ze względu na brak nieuwzględnionych uwag wniesionych do projektu planu podczas wyłoşenia  

do publicznego wglądu Rada Gminy Kobierzyce nie dokonuje rozstrzygnięć wynikających z art. 20 ust. 1 
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., 
poz. 717 z póŝniejszymi zmianami). 
 
 
 

 
Załącznik nr 3 do uchwały nr V/34/11 
Rady Gminy Kobierzyce z dnia  
28 stycznia 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE W SPRAWIE SPOSOBU REALIZACJI ZAPISANYCH W MIEJSCOWYM PLANIE  

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI NOWINY, INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY, ORAZ ZASAD ICH FINANSOWANIA 

 
W związku z uchwaleniem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi No-

winy inwestycjami stanowiącymi zadania własne gminy będą: 
− sieć wodociągowa o łącznej długości ok. 400 m 
− sieć kanalizacyjna o łącznej długości ok. 400 m.  

Przewiduje się, şe finansowanie tych zadań odbywać się będzie ze środków Gminy, zgodnie z przy-
jętym Wieloletnim Planem Inwestycyjnym oraz Planem Rozwoju Lokalnego Gminy. 
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UCHWAŁA NR IV/27/2011 
 RADY GMINY RUJA 

 z dnia 25 lutego 2011 r. 

w sprawie trybu i sposobu powołania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego  
oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania na terenie Gminy Ruja  

(Skarga Wojewody Dolnośląskiego NK-N.4131.210.2011.MW2 z dnia 19 kwietnia 2011 r.  
do WSA we Wrocławiu na uchwałę w całości) 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) oraz 
art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 
z 2005 r. Nr 180 poz. 1493 z póŝn zm.) Rada Gminy 
Ruja uchwala, co następuje:  

§ 1. Uchwala się tryb i sposób powoływania 
i odwoływania członków Zespołu Interdyscypli-
narnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjo-
nowania na terenie gminy Ruja. 

§ 2. 1. W skład Gminnego Zespołu Interdyscy-
plinarnego wchodzą przedstawiciele: 
1) Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rui, 
2) Gimnazjum w Rui, 
3) Szkoły Podstawowej w Wągrodnie, 
4) Komendy Miejskiej Policji, 
5) Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych, 
6) Zespołu Słuşby Kuratorskiej, 
7) Organizacji pozarządowych, 
8) Zakładu Opieki Zdrowotnej. 


