
 

 

UCHWAŁA NR XX/156/11 

RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY 

z dnia 29 grudnia 2011 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla terenów położonych przy ul. Polnej w Trzebnicy  

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

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity 

tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), 

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 późn. zm.) oraz 

w nawiązaniu do uchwały Rady Miejskiej w Trzebni-

cy nr V/30/11 z dnia 24 stycznia 2011 r. po stwier-

dzeniu, że zmiana planu nie narusza ustaleń Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-

strzennego gminy Trzebnica uchwalonego uchwałą 

Rady Miasta i Gminy w Trzebnicy nr XVIII/195/2000 

z dnia 29 czerwca 2000 r., Rada Miejska uchwala,  

co następuje:  

Rozdział 1 

Ustalenia ogólne  

§ 1. 1. Zmiana miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego, zwana dalej planem, obejmuje 

obszar zawarty w granicach określonych na rysunku 

planu w skali 1 : 1000 stanowiącym załącznik nr 1 do 

uchwały.  

2. W planie nie określa się:  

1) zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 

– ze względu na brak potrzeby takich regulacji;  

2) zasad ochrony środowiska i przyrody – ze względu 

na brak potrzeby takich regulacji;  

3) zasad ochrony dóbr kultury współczesnej – ze 

względu na brak dóbr kultury współczesnej;  

4) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych – ze względu na brak po-

trzeby wyznaczania takich przestrzeni;  

5) zasad kształtowania zabudowy oraz wskaźników 

zagospodarowania terenu – ze względu na brak po-

trzeby takich regulacji;  

6) granic i sposobów zagospodarowania terenów lub 

obiektów podlegających ochronie, ustalonych na 

podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów 

górniczych, a także szczególnego zagrożenia po-

wodzią oraz zagrożonych osuwaniem się mas 

ziemnych – ze względu na brak takich terenów 

i obiektów;  

7) szczegółowych zasad i warunków scalania i po-

działu nieruchomości objętych planem – ze wzglę-

du na brak potrzeby ich określania;  

8) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, 

urządzania i użytkowania terenów – ze względu na 

brak potrzeby takiego zagospodarowania.  

§ 2. Integralną częścią uchwały są załączniki do 

niniejszej uchwały:  

1) rysunek planu w skali 1 : 1000 stanowiący załącz-

nik nr 1;  

2) rozstrzygnięcie w sprawie uwag wniesionych do 

projektu planu stanowiące załącznik nr 2;  

3) rozstrzygnięcie w sprawie sposobu realizacji inwe-

stycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 

należą do zadań własnych gminy, oraz zasad ich 

finansowania stanowiące załącznik nr 3.  

§ 3. Ustala się stawkę procentową, o której mowa 

w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

w wysokości 0,1% dla terenu drogi wewnętrznej 

oznaczonego symbolem 1KDW.  

§ 4. 1. Następujące określenia stosowane 

w uchwale oznaczają:  

1) plan – ustalenia zawarte w niniejszej uchwale wraz 

z załącznikiem nr 1;  

2) teren – obszar wyznaczony na rysunku planu li-

niami rozgraniczającymi i oznaczony symbolem 
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przeznaczenia − w przypadkach ustalenia więcej 

niż jednej kategorii przeznaczenia, każda z tych 

kategorii może stanowić wyłączne przeznaczenie 

terenu lub poszczególnych nieruchomości położo-

nych w granicach terenu.  

2. Pojęcia niezdefiniowane należy rozumieć zgod-

nie z przepisami odrębnymi.  

§ 5. Następujące oznaczenia graficzne przedsta-

wione na rysunku planu są obowiązującymi ustale-

niami planu:  

1) granica obszaru objętego planem;  

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznacze-

niu lub rożnych zasadach zagospodarowania;  

3) symbole terenów.  

Rozdział 2 

Ustalenia dla całego obszaru objętego planem  

§ 6. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kultu-

rowego i zabytków ustala się: Roboty ziemne i zmia-

ny charakteru dotychczasowej działalności na terenie 

wymagają przeprowadzenia badań archeologicznych, 

zgodnie z przepisami odrębnymi.  

§ 7. W zakresie szczególnych warunków zagospo-

darowania terenów i ograniczeń w ich użytkowaniu, 

w tym zakazu zabudowy, ustala się na terenie ozna- 

czonym symbolem 1KDW zakaz lokalizacji zabudo-

wy z wyjątkiem uzbrojenia terenu i inwestycji celu 

publicznego z zakresu łączności publicznej, o ile 

przepisy odrębne tego nie wykluczają.  

§ 8. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy 

i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej ustala się:  

1) dopuszcza się uzbrojenie terenu, o ile przepisy 

szczególne tego nie wykluczają;  

2) dopuszcza się przebudowę istniejących przewo-

dów i urządzeń uzbrojenia terenu.  

§ 9. 1. Dla terenu wyznaczonego na rysunku planu 

liniami rozgraniczającymi i oznaczonego symbolem 

1KDW ustala się przeznaczenie na drogę wewnętrzną 

- ciąg pieszy.  

2. Na terenie, o którym mowa w ust.1, szerokość 

w liniach rozgraniczających zgodna z granicami  

władania.  

Rozdział 3 

Przepisy końcowe  

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Gminy Trzebnica.  

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 

od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-

jewództwa Dolnośląskiego.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej:  

Karol Idzik 
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Załącznik nr 1 do uchwały nr XX/156/11 Rady 

Miejskiej w Trzebnicy z dnia 29 grudnia 2011 r. 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr XX/156/11 Rady 

Miejskiej w Trzebnicy z dnia 29 grudnia 2011 r. 

 

 

Załącznik nr 3 do uchwały nr XX/156/11 Rady 

Miejskiej w Trzebnicy z dnia 29 grudnia 2011 r. 
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