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UCHWAŁA NR V/27/11 
 RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH 

 z dnia 28 stycznia 2011 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kamionna, 
gmina Kąty Wrocławskie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorzņdzie gminnym  
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r.  
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, 
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r.  
Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, 
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, 
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, 
z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337,  
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, 
poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,  
poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157,  
poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, 
poz. 675) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, 
poz. 1568, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 880, 
Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954,  
Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, 
poz. 1635, z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199,  
poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, 
z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, 
poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, 
poz. 996, Nr 155, poz. 1043) oraz w zwiņzku uchwa-
łņ nr XXX/273/09 Rady Miejskiej w Kņtach Wro-
cławskich z dnia 27 lutego 2009 r. po stwierdzeniu 
zgodnoŌci ze Zmianņ studium uwarunkowaŊ i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Kņty Wrocławskie uchwalonej przez Radň Miejskņ 
w Kņtach Wrocławskich uchwałņ nr III/11/10 z dnia 
30 grudnia 2010 r. uchwala siň, co nastňpuje:  

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

§ 1. 1. Uchwala siň zmianň miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego wsi Kamionna, 
gmina Kņty Wrocławskie, przyjňtego uchwałņ  
nr XXIII/191/96 Rady Miejskiej w Kņtach Wrocław-
skich z dnia 29 marca 1996 r., zwanņ dalej planem. 

2. Przedmiotem zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego jest obszar wsi 
Kamionna połoŐony po północnej stronie drogi 
powiatowej nr 2002D, którego granice okreŌlono 
na rysunku planu w skali 1:2000. 

3. Załņcznikami do niniejszej uchwały sņ: 
1) rysunek planu, bňdņcy integralnņ czňŌciņ 

uchwały, stanowiņcy załņcznik nr 1; 
2) rozstrzygniňcie o sposobie rozpatrzenia uwag 

do projektu planu, stanowiņce załņcznik nr 2; 
3) sposób realizacji, zapisanych w planie inwesty-

cji z zakresu infrastruktury technicznej, które na-
leŐņ do zadaŊ własnych gminy, stanowiņcy za-
łņcznik nr 3. 

§ 2. 1. Obowiņzujņcymi ustaleniami planu sņ 
nastňpujņce oznaczenia graficzne rysunku planu: 

1) linie rozgraniczajņce tereny o róŐnym przezna-
czeniu lub róŐnych zasadach zagospodarowa-
nia; 

2) symbole okreŌlajņce przeznaczenie terenów, 
oznaczone symbolem literowym lub literowym 
wraz z numerem wyróŐniajņcym go spoŌród in-
nych terenów; 

3) nieprzekraczalne linie zabudowy; 
4) granica strefy „B” ochrony konserwatorskiej; 
5) granica strefy „OW” ochrony konserwatorskiej 

– obserwacji archeologicznej; 
6) budynki o walorach historycznych podlegajņce 

wpisowi do gminnej ewidencji zabytków; 
7) aleja drzew do zachowania i ochrony. 

2. Pozostałe oznaczenia graficzne posiadajņ 
znaczenie informacyjne lub sugerujņce okreŌlone 
rozwiņzania przestrzenne i regulacyjne. 

§ 3. Ilekroń w przepisach niniejszej uchwały 
jest mowa o: 
1) terenie – naleŐy przez to rozumień obszar 

o okreŌlonym przeznaczeniu, ograniczony li-
niami rozgraniczajņcymi, oznaczony symbolem 
literowym, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2; 

2) powierzchni zabudowy – naleŐy przez to rozu-
mień powierzchniň terenu zajňtņ przez budynek 
w stanie wykoŊczonym; 

3) przeznaczeniu podstawowym – naleŐy przez to 
rozumień okreŌlony w treŌci uchwały rodzaj 
przeznaczenia funkcjonalnego dla danego tere-
nu wraz z urzņdzeniami towarzyszņcymi; 

4) przeznaczeniu dopuszczalnym – naleŐy przez to 
rozumień rodzaje przeznaczenia inne niŐ pod-
stawowe, które jedynie uzupełniajņ lub wzbo-
gacajņ przeznaczenie podstawowe; 

5) urzņdzeniach towarzyszņcych – naleŐy przez 
to rozumień obiekty małej architektury, obiekty 
i urzņdzenia technicznego wyposaŐenia i infra-
struktury technicznej (stacje transformatorowe, 
przepompownie Ōcieków, itp.), drogi wewnňtrz-
ne, zaplecze parkingowe i garaŐowe (trwale 
zwiņzane z gruntem) dla funkcji przeznaczenia 
podstawowego i dopuszczalnego oraz inne 
urzņdzenia pełniņce słuŐebnņ rolň wobec funkcji 
przeznaczenia podstawowego i dopuszczalne-
go. 

Rozdział 2 

Ustalenia ogólne 

§ 4. Ustala siň, ograniczone liniami rozgrani-
czajņcymi, tereny o róŐnym przeznaczeniu lub róŐ-
nych zasadach zagospodarowania: 
1) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, ozna-

czone symbolami MN.1 do MN.10; 
2) zieleni publicznej i usług sportu, oznaczony 

symbolem ZP/US; 
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3) wód powierzchniowych, oznaczone symbolami 
WS.1 i WS.2; 

4) rolniczy, oznaczony symbolem R; 
5) dróg publicznych, oznaczone symbolami: 

a) KDL – droga klasy „L” lokalna, 
b) KDD.1 do KDD.8 – drogi klasy „D” dojazdo-

we; 
6) ciņgu pieszo-jezdnego publicznego, oznaczone-

go symbolem KDp; 
7) dróg wewnňtrznych, oznaczonych symbolami 

KDw.1 do KDw.6. 

§ 5. Ustala siň zasady ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego: 
1) ustala siň zakaz: 

a) realizacji ogrodzeŊ wykonanych z prefabry-
katów betonowych lub Őelbetowych, przy 
czym dopuszcza siň wykonanie podmurówki 
o wysokoŌci nie wiňkszej niŐ 60 cm z ele-
mentów prefabrykowanych, 

b) od strony terenów dróg publicznych naleŐy 
stosowań ogrodzenia metalowe lub z mate-
riałów naturalnych (kamieŊ, drewno, cegła), 

c) od strony dróg publicznych ustala siň zakaz 
realizacji ogrodzeŊ pełnych, 

d) realizacji dachów spadzistych o mijajņcych 
siň kalenicach; 

2) dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej oznaczonej symbolami MN.1 do MN.10 
dopuszcza siň zabudowň wyłņcznie w formie 
zabudowy wolno stojņcej. 

§ 6. Ustala siň nastňpujņce zasady ochrony 
Ōrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 
1) działalnoŌń usługowa realizujņca ustalenia ni-

niejszego planu nie moŐe powodowań uciņŐli-
woŌci na terenach sņsiednich oraz ponadnor-
matywnego obciņŐenia Ōrodowiska poza grani-
cami działki, do której inwestor posiada tytuł 
prawny; 

2) wyznacza siň wymóg zachowania poziomów 
hałasu nie wiňkszy niŐ okreŌlony w przepisach 
odrňbnych dotyczņcych ochrony Ōrodowiska, na 
terenach oznaczonych symbolami: 
a) MN.1 do MN.10 jak dla terenów zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej, 
b) ZP/ US w przypadku lokalizacji zabudowy 

zwiņzanej ze stałym lub czasowym, pobytem 
dzieci i młodzieŐy jak dla terenów zwiņza-
nych ze stałym lub czasowym pobytem dzie-
ci i młodzieŐy; 

3) cały obszar objňty planem znajduje siň w grani-
cach Parku Krajobrazowego Dolina Bystrzycy 
utworzonego Rozporzņdzeniem Wojewody Dol-
noŌlņskiego z dnia 21 listopada 2006 r. w spra-
wie Parku Krajobrazowego Dolina Bystrzycy 
(Dziennik Urzňdowy Województwa DolnoŌlņ-
skiego z 2006 r. Nr 252, poz. 3735) zmienione 
rozporzņdzeniem Wojewody DolnoŌlņskiego  
nr 22 z dnia 28 listopada 2008 r. (Dziennik Urzň-
dowy Województwa DolnoŌlņskiego z 2008 r.  
Nr 317, poz. 3921): 
a) celem ochrony w obszarze objňtym planem 

jest ochrona doliny rzeki o charakterze nizin-
nym z licznymi starorzeczami, 

b) w celu zachowania i ochrony wartoŌci przy-
rodniczych, historycznych, kulturowych i kra-

jobrazowych na terenie Parku obowiņzujņ 
ograniczenia zgodnie z rozporzņdzeniem, 
o którym mowa w pkt 3; 

4) w granicach obszaru objňtego planem ustala 
siň, z zastrzeŐeniem pkt 5, zakaz lokalizacji 
przedsiňwziňń mogņcych zawsze znaczņco od-
działywań na Ōrodowisko i przedsiňwziňń mogņ-
cych potencjalnie znaczņco oddziaływań na Ōro-
dowisko; 

5) ograniczenie, o którym mowa w pkt 4, nie doty-
czy inwestycji zwiņzanych z realizacjņ dróg pu-
blicznych oraz sieci i urzņdzeŊ infrastruktury 
technicznej; 

6) ustala siň ochronň oznaczonej na rysunku planu 
alei drzew do zachowania i ochrony: 
a) wprowadza siň zakaz wycinki drzew niezwiņ-

zanych z działalnoŌciņ konserwacyjnņ i pie-
lňgnacyjnņ, 

b) w przypadku koniecznoŌci wyciňcia drzew 
ustala siň obowiņzek nasadzeŊ uzupełniajņ-
cych. 

§ 7. 1. Ustala siň nastňpujņce zasady ochrony 
dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr 
kultury współczesnej: 
1) w granicach obszaru objňtego planem znajduje 

siň pomnik Ōw. Jana Nepomucena wpisany do 
rejestru zabytków pod nr 106/B/02 z dnia 10 lip-
ca 2002 r.; 

2) okreŌla siň budynki o walorach historycznych 
podlegajņce wpisowi do gminnej ewidencji za-
bytków: 
a) budynek dawnej szkoły podstawowej, adres: 

Kamionna nr 1, 
b) budynek mieszkalno-gospodarczy, adres: 

Kamionna nr 3, 
c) budynek mieszkalno-gospodarczy, adres: 

Kamionna nr 13; 
3) ustala siň strefň „B” ochrony konserwatorskiej; 
4) ustala siň strefň „OW” ochrony konserwator-

skiej-obserwacji archeologicznej; 
5) ustala siň ochronň stanowiska archeologiczne-

go nr 1/1 AZP 82-26. 
2. W strefie „B” ochrony konserwatorskiej 

obowiņzujņ nastňpujņce wymogi konserwatorskie, 
naleŐy: 

1) zachowań historyczny układ przestrzenny  
(tj. rozplanowanie dróg, przebieg linii zabu-
dowy, kompozycjň historycznej zabudowy 
i zieleni); 

2) obiekty o wartoŌciach zabytkowych naleŐy 
poddań restauracji i modernizacji technicznej 
z dostosowaniem obecnej lub projektowanej 
funkcji do wartoŌci obiektu; 

3) działalnoŌń inwestycyjna musi uwzglňdniań 
istniejņce juŐ zwiņzki przestrzenne i plani-
styczne, 

4) wyeliminowań funkcje uciņŐliwe i degradujņce; 
5) naleŐy przyznań pierwszeŊstwo wszelkim dzia-

łaniom odtworzeniowym i rewaloryzacyjnym, 
zarówno w przypadku przyrodniczych elemen-
tów krajobrazu, jak i w stosunku do historycz-
nej struktury technicznej, instalacji wodnych, 
sieci komunikacyjnych oraz obiektów zabyt-
kowych znajdujņcych siň w wojewódzkiej 
i gminnej ewidencji zabytków; 
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6) przy nowych inwestycjach oraz zwiņzanych 
z modernizacjņ, rozbudowņ, przebudowņ 
obiektów istniejņcych wymaga siň nawiņzania 
gabarytami i sposobem kształtowania bryły 
i uŐytymi materiałami do miejscowej histo-
rycznej zabudowy; w przypadku istniejņcego 
obiektu − po rozbudowie budynek powinien 
tworzyń spójnņ kompozycjň z istniejņcņ czň-
Ōciņ; 

7) nowa zabudowa winna byń zharmonizowana 
z historycznņ kompozycjņ przestrzenno-archi-
tektonicznņ w zakresie lokalizacji, rozplano-
wania, skali, ukształtowania bryły, w tym 
kształtu i wysokoŌci dachu, poziomu posado-
wienia parteru, formy architektonicznej, po-
działów otworów okiennych i drzwiowych, 
materiału oraz przy nawiņzaniu do historycz-
nej zabudowy danej miejscowoŌci; 

8) nowa zabudowa nie moŐe dominowań nad 
zabudowņ historycznņ; 

9) stosowań historyczny rodzaj pokrycia dacho-
wego (dachówka w kolorze ceglastym); w 
obiektach historycznych, które posiadały inne 
pokrycie niŐ ceramiczne, stosuje siň pokrycie 
historyczne właŌciwe dla danego obiektu, 
ustala siň dachy symetryczne: dwuspadowe, 
naczółkowe, o kņcie nachylenia połaci dacho-
wych od 38°−45°; dopuszcza siň wzbogacenie 
formy dachu poprzez wprowadzenie Ōwietli-
ków, lukarn; 

10) kolorystyka obiektów winna uwzglňdniań wa-
lory estetyczne otoczenia, jak i rozwiņzania ko-
lorystyczne wystňpujņce w zabudowie histo-
rycznej wsi; 

11) elementy dysharmonizujņce, nie spełniajņce 
warunków ochrony strefy konserwatorskiej, 
winny byń usuniňte lub poddane odpowied-
niej przebudowie; 

12) umieszczanie reklam lub innych tablic nie-
zwiņzanych bezpoŌrednio z danym obiektem 
i stanowiņcych na obiekcie lub obszarze ele-
ment obcy, jest zabronione; 

13) wyklucza siň moŐliwoŌń prowadzenia napo-
wietrznych linii teletechnicznych i energetycz-
nych. 
3. Dla budynków podlegajņcych wpisowi do 

gminnej ewidencji zabytków, oznaczonych na ry-
sunku planu, naleŐy: 
1) zachowań ich bryłň, kształt i geometriň dachu 

oraz zastosowane historycznych materiałów 
budowlanych; 

2) utrzymań, a w przypadku zniszczenia odtworzyń 
historyczny detal architektoniczny; 

3) zachowań kształt, rozmiary i rozmieszczenie 
otworów zgodne z historycznym wizerunkiem 
budynku, naleŐy utrzymań − lub odtworzyń − 
oryginalnņ stolarkň okien i drzwi; 

4) w przypadku koniecznoŌci przebicia nowych 
otworów, naleŐy je zharmonizowań z zabytkowņ 
elewacjņ budynku; 

5) chroniń zachowany układ i wystrój wnňtrz oraz 
dņŐyń do jego odtworzenia w tych przypadkach, 
gdy uległ niekorzystnym zmianom; 

6) stosowań kolorystykň i materiały nawiņzujņce 
do historycznych lokalnych rozwiņzaŊ, w tym 
ceramiczne lub tynkowe pokrycie Ōcian ze-

wnňtrznych oraz dachówkň w kolorze cegla-
stym; zakazuje siň stosowania okładzin Ōcien-
nych z tworzyw sztucznych typu „siding”; 

7) elementy elewacyjne instalacji technicznych 
naleŐy montowań z uwzglňdnieniem wartoŌci 
zabytkowych obiektów. 

4. W strefie „OW” ochrony konserwatorskiej-
obserwacji archeologicznej ustala siň: 
1) prace ziemne naleŐy prowadziń z uwzglňdnie-

niem moŐliwoŌci odkrycia niezinwentaryzowa-
nych zabytków archeologicznych oraz z uwzglňd-
nieniem wymogów wynikajņcych z przepisów 
odrňbnych dotyczņcych ochrony zabytków, 

2) art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U.  
z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 z póŎn. zm.) naleŐy 
stosowań odpowiednio. 

5. W granicach obszaru objňtego planem zlo-
kalizowane jest stanowisko archeologiczne, o któ-
rym mowa w ust. 1 pkt 5: 
1) w jego obrňbie oraz w bezpoŌrednim sņsiedz-

twie w trakcie prowadzenia prac ziemnych ist-
nieje prawdopodobieŊstwo odkrycia zabytków 
archeologicznych; 

2) w odniesieniu do stanowiska obowiņzujņ usta-
lenia zgodnie z przepisami odrňbnymi dotyczņ-
cymi ochrony zabytków. 

§ 8. 1. Tereny oznaczone symbolami: KDL, 
KDD.1 do KDD.8 oraz ZP/US stanowiņ obszary 
przestrzeni publicznej. 

2. Ustala siň wymagania wynikajņce z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych: 
1) dopuszcza siň z zastrzeŐeniem § 7 umieszczanie 

w formie niekolidujņcej z przeznaczeniem pod-
stawowym i zgodnie z przepisami odrňbnymi 
obiektów małej architektury, urzņdzeŊ technicz-
nych i zieleni, urzņdzeŊ reklamowych, a takŐe 
prowadzenie sieci infrastruktury technicznej; 

2) lokalizacjň tymczasowych obiektów usługowo-
handlowych dopuszcza siň jedynie na terenie 
oznaczonym symbolem ZP/US. 

§ 9. Ustalenia ogólne dotyczņce nieprzekra-
czalnych linii zabudowy: 
1) ustala siň nieprzekraczalne linie zabudowy 

okreŌlone w treŌci niniejszej uchwały, chyba Őe 
z rysunku planu wynika inaczej; 

2) odległoŌci linii zabudowy ustalane w treŌci 
uchwały okreŌlane sņ od linii rozgraniczajņcej 
terenu wzglňdem, którego jest ona okreŌlana; 

3) nastňpujņce czňŌci budynku nie mogņ pomniej-
szań odległoŌci liczonej od linii rozgraniczajņcej 
do nieprzekraczalnej linii zabudowy: 
a) schody zewnňtrzne, wejŌcia do budynków, 

pochylnie i rampy o wiňcej niŐ 1,30 m, 
b) balkony, galerie, tarasy i wykusze o wiňcej 

niŐ 1,0 m, 
c) okapy i gzymsy o wiňcej niŐ 0,8 m; 

4) łņczna powierzchnia wysuniňtych wzglňdem 
linii zabudowy tarasów, wykuszy, gzymsów, ga-
lerii i wejŌń do budynków liczona w ich widoku 
od strony linii zabudowy nie moŐe przekraczań 
40% powierzchni elewacji. 

§ 10. Obszary wymagajņce okreŌlenia granic 
terenów lub obiektów podlegajņcych ochronie, 
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ustalonych na podstawie przepisów odrňbnych, 
w tym terenów górniczych, a takŐe naraŐonych na 
niebezpieczeŊstwo powodzi oraz zagroŐonych 
osuwaniem siň mas ziemnych: 
1) w granicach objňtym planem wystňpuje obszar 

naraŐony na zalanie wodami rzeki Bystrzycy; 
2) na obszarze tym obowiņzujņ ustalenia zgodnie 

z przepisami odrňbnymi dotyczņcymi ochrony 
przeciwpowodziowej. 

§ 11. 1. W granicach obszaru objňtego planem 
nie wystňpujņ obszary wymagajņce okreŌlenia 
szczegółowych zasad i warunków scalania i po-
działu nieruchomoŌci. 

2. Podział działek naleŐy realizowań na zasa-
dach: 
1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych 

działek budowlanych nie moŐe byń mniejsza 
niŐ: 
a) 1400 m2 dla terenów oznaczonych symbo-

lami MN.1 i MN.5, 
b) 1200 m2 dla terenów oznaczonych symbo-

lami MN.4, MN.6, MN.7, MN.8 i MN.10, 
c) 1000 m2 dla terenów oznaczonych symbo-

lami MN.2, MN.3 i MN.9, 
d) dla terenu ZP/US ustala siň, z zastrzeŐeniem 

§ 11 ust. 2 pkt 2 lit. d), zakaz podziału terenu 
na nowe działki budowlane; 

2) dopuszcza siň: 
a) zmniejszenie minimalnych powierzchni 

okreŌlonych w pkt 1 o nie wiňcej niŐ 5%, 
b) aby nie wiňcej niŐ 1 nowo wydzielana działka 

budowlana w wyniku jednokrotnego pod-
działu pierwotnej działki (istniejņcej w dniu 
wejŌcia w Őycie niniejszej uchwały) miała 
mniejszņ powierzchniň o nie wiňcej niŐ 10% 
w stosunku do powierzchni okreŌlonych 
w pkt 1, 

c) wydzielanie działek o mniejszej powierzchni 
niŐ okreŌlonej w pkt 1, jeŐeli działka ta sta-
nowi pozostałoŌń z wydzielenia z niej terenu 
przeznaczonego pod drogň. 

d) wydzielenie działek o parametrach innych 
niŐ okreŌlone w niniejszym paragrafie w celu 
wydzielenia niezbňdnych działek dla realiza-
cji układów komunikacyjnych, z uwzglňdnie-
niem § 26 ust. 4, i urzņdzeŊ infrastruktury 
technicznej z zachowaniem warunków wyni-
kajņcych z przepisów odrňbnych; 

3) kaŐdej nowo wydzielanej działce budowlanej 
naleŐy zapewniń bezpoŌredni dostňp do drogi 
publicznej lub wewnňtrznej, 

4) dopuszcza siň odstņpienie od ustaleŊ, o których 
mowa w pkt 3, dla nowo wydzielanych działek 
naroŐnych, w takim przypadku naleŐy zapewniń 
kaŐdej nowo wydzielanej działce budowlanej 
bezpoŌredni zjazd indywidualny na drogň we-
wnňtrznņ lub publicznņ o szerokoŌci min. 4,5 m, 

5) linie rozgraniczajņce terenów wyznaczonych na 
rysunku planu stanowiņ jednoczeŌnie linie no-
wych podziałów geodezyjnych; 

§ 12. Ustala siň szczególne warunki zagospo-
darowania terenów oraz ograniczenia w ich uŐyt-
kowaniu, w tym zakaz zabudowy: 
1) na terenie oznaczonym symbolem R ustala siň 

zakaz lokalizacji wszelkiej zabudowy; 

2) w obszarze zagroŐonym zalaniem wodami rzeki 
Bystrzycy naleŐy przy lokalizacji zabudowy 
uwzglňdniń ustalenia zgodnie z przepisami od-
rňbnymi dotyczņcymi ochrony przeciwpowo-
dziowej oraz: 
a) zaleca siň wyniesienie poziomu posadzki 

parteru nowo realizowanych budynków na 
wysokoŌń 145 m n.p.m., 

b) zaleca siň realizacje zabudowy w formie nie-
podpiwniczonej. 

§ 13. Ustala siň sposoby i terminy tymczaso-
wego zagospodarowania, urzņdzania i uŐytkowa-
nia terenów: 
1) zgodnie z § 8 ust. 2 pkt 2 na terenie ZP/US do-

puszcza siň lokalizacjň tymczasowych obiektów 
usługowo-handlowych; 

2) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe mogņ 
byń lokalizowane jako towarzyszņce imprezom 
organizowanym na terenie ZP/US i sytuowane 
na okres trwania danej imprezy plus 7 dni przed 
jej rozpoczňciem i 7 dni po jej zakoŊczeniu. 

Rozdział 3 

Ustalenia szczegółowe dotyczące terenów 

§ 14. 1. Dla terenów oznaczonych symbolami 
MN.1 i MN.2 – tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, ustala siň: 
1) przeznaczenie podstawowe: lokalizacja zabu-

dowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rozu-
mieniu przepisów odrňbnych; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 
a) lokalizacja usług o łņcznej powierzchni cał-

kowitej przeznaczonej na usługi nie wiňcej 
niŐ 30% powierzchni całkowitej budynków 
zlokalizowanych na działce budowlanej, przy 
czym powierzchnia całkowita usług nie moŐe 
przekraczań 30% powierzchni całkowitej bu-
dynku mieszkalnego, 

b) lokalizacja obiektów małej architektury oraz 
obiektów i urzņdzeŊ infrastruktury technicz-
nej. 

2. W zakresie parametrów i wskaŎników kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
ustala siň: 
1) nieprzekraczalne linie zabudowy: 

a) dla terenu MN.1 i MN.2 od strony drogi KDL 
– 10 m, 

b) dla terenu MN.1 i MN.2 od strony pozosta-
łych dróg – 6 m; 

2) maksymalnņ wysokoŌń zabudowy: 
a) 9 m (2 kondygnacje, w tym poddasze uŐyt-

kowe), 
b) 6 m dla wolno stojņcych budynków gospo-

darczych i garaŐy; 
3) maksymalnņ powierzchniň zabudowy: 20% po-

wierzchni działki budowlanej; 
4) nastňpujņce zasady kształtowania dachów: 

a) dachy spadziste w kolorze ceglastym, kryte 
dachówkņ lub materiałem dachówko po-
dobnym o symetrycznym układzie połaci da-
chowych i kņtem spadku pomiňdzy 35o a 45o, 

b) dopuszczalne kņty spadku połaci dachowych 
nie dotyczņ lukarn, zadaszeŊ wejŌń do bu-
dynków i tarasów oraz budynków gospodar-
czych i garaŐowych; 
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5) minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnych: 40% powierzchni działki budowlanej. 

3. Na terenie MN.1 i MN.2 znajduje siň stano-
wisko archeologiczne nr 1/1 AZP 82-26, dla którego 
obowiņzujņ ustalenia zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 5 i § 7 
ust. 5. 

§ 15. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem 
MN.3 – teren zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej, ustala siň: 
1) przeznaczenie podstawowe: lokalizacja zabu-

dowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rozu-
mieniu przepisów odrňbnych; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 
a) lokalizacja usług o łņcznej powierzchni cał-

kowitej przeznaczonej na usługi nie wiňcej 
niŐ 30% powierzchni całkowitej budynków 
zlokalizowanych na działce budowlanej, przy 
czym powierzchnia całkowita usług nie moŐe 
przekraczań 30% powierzchni całkowitej bu-
dynku mieszkalnego, 

b) lokalizacja utrzymanie i rozbudowa istniejņ-
cej zabudowy zagrodowej, 

c) lokalizacja obiektów małej architektury oraz 
obiektów i urzņdzeŊ infrastruktury technicz-
nej. 

2. W zakresie parametrów i wskaŎników kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
ustala siň: 
1) nieprzekraczalne linie zabudowy: 

a) od strony drogi KDL – 10 m, 
b) od strony drogi KDD.2 i KDD.3 – 6 m, 
c) od strony cieku wodnego WS.2 – 3 m; 

2) maksymalnņ wysokoŌń zabudowy: 
a) 9 m (2 kondygnacje, w tym poddasze uŐyt-

kowe), 
b) 6 m dla wolno stojņcych budynków gospo-

darczych i garaŐy; 
3) maksymalnņ powierzchniň zabudowy: 20% po-

wierzchni działki budowlanej; 
4) nastňpujņce zasady kształtowania dachów: 

a) dachy spadziste w kolorze ceglastym, kryte 
dachówkņ lub materiałem dachówko po-
dobnym o symetrycznym układzie połaci da-
chowych i kņtem spadku pomiňdzy 35o a 45o, 

b) dopuszczalne kņty spadku połaci dachowych 
nie dotyczņ lukarn, zadaszeŊ wejŌń do bu-
dynków i tarasów oraz budynków gospodar-
czych i garaŐowych; 

5) minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnych: 40% powierzchni działki budowlanej. 

3. Na terenie MN.3 znajduje siň budynek 
o walorach historycznych, dla którego obowiņzujņ 
ustalenia zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 2 lit. a) oraz § 7 
ust. 3. 

§ 16. 1. Dla terenów oznaczonych symbolami 
MN.4 i MN.5 – tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, ustala siň: 
1) przeznaczenie podstawowe: lokalizacja zabu-

dowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rozu-
mieniu przepisów odrňbnych; 

2) przeznaczenie dopuszczalne, lokalizacja: 
a) usług o łņcznej powierzchni całkowitej prze-

znaczonej na usługi nie wiňcej niŐ 30% po-
wierzchni całkowitej budynków zlokalizowa-
nych na działce budowlanej, przy czym po-

wierzchnia całkowita usług nie moŐe prze-
kraczań 30% powierzchni całkowitej budynku 
mieszkalnego, 

b) obiektów małej architektury oraz obiektów 
i urzņdzeŊ infrastruktury technicznej. 

2. W zakresie parametrów i wskaŎników kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
ustala siň: 
1) nieprzekraczalne linie zabudowy: 

a) od strony dróg − 6 m, 
b) dla terenu MN.4 od strony cieku wodnego 

WS.1 – 3 m; 
2) maksymalnņ wysokoŌń zabudowy: 

a) 9 m (2 kondygnacje, w tym poddasze uŐyt-
kowe), 

b) 6 m dla wolno stojņcych budynków gospo-
darczych i garaŐy; 

3) maksymalnņ powierzchniň zabudowy: 20% po-
wierzchni działki budowlanej; 

4) nastňpujņce zasady kształtowania dachów: 
a) dachy spadziste w kolorze ceglastym, kryte 

dachówkņ lub materiałem dachówko po-
dobnym o symetrycznym układzie połaci da-
chowych i kņtem spadku pomiňdzy 35o a 45o, 

b) dopuszczalne kņty spadku połaci dachowych 
nie dotyczņ lukarn, zadaszeŊ wejŌń do bu-
dynków i tarasów oraz budynków gospodar-
czych i garaŐowych; 

5) minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnych: 40% powierzchni działki budowlanej. 

§ 17. 1. Dla terenu oznaczonego symbolami 
MN.6 – teren zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej, ustala siň: 
1) przeznaczenie podstawowe: lokalizacja zabu-

dowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rozu-
mieniu przepisów odrňbnych; 

2) przeznaczenie dopuszczalne, lokalizacja: 
a) usług o łņcznej powierzchni całkowitej prze-

znaczonej na usługi nie wiňcej niŐ 30% po-
wierzchni całkowitej budynków zlokalizowa-
nych na działce budowlanej, przy czym po-
wierzchnia całkowita usług nie moŐe prze-
kraczań 30% powierzchni całkowitej budynku 
mieszkalnego, 

b) utrzymanie i rozbudowa istniejņcej zabudo-
wy zagrodowej, 

c) obiektów małej architektury oraz obiektów 
i urzņdzeŊ infrastruktury technicznej. 

2. W zakresie parametrów i wskaŎników kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
ustala siň: 
1) nieprzekraczalne linie zabudowy: 

a) od strony dróg, z zastrzeŐeniem § 7 ust. 1  
pkt 3 i § 7 ust. 2 – 6 m, 

b) od strony cieku wodnego WS.2−3 m; 
2) maksymalnņ wysokoŌń zabudowy: 

a) 9 m (2 kondygnacje, w tym poddasze uŐyt-
kowe), 

b) 6 m dla wolno stojņcych budynków gospo-
darczych i garaŐy, 

3) maksymalnņ powierzchniň zabudowy: 20% po-
wierzchni działki budowlanej; 

4) nastňpujņce zasady kształtowania dachów, 
z zastrzeŐeniem § 7 ust. 2 pkt 9: 
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5) minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnych: 40% powierzchni działki budowlanej. 

3. CzňŌń terenu MN.6 znajduje siň w grani-
cach: 
1) strefy „B” ochrony konserwatorskiej, w którym 

obowiņzujņ ustalenia zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 3  
i § 7 ust. 2; 

2) strefy „OW” ochrony konserwatorskiej – ob-
serwacji archeologicznej, w której obowiņzujņ 
ustalenia zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 4 i § 7 ust. 4. 

4. Na terenie MN.6 znajdujņ siň budynki 
o walorach historycznych, dla których obowiņzujņ 
ustalenia zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 2 lit. b) i c) oraz  
§ 7 ust. 3. 

§ 18. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem 
MN.7 – teren zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej, ustala siň: 
1) przeznaczenie podstawowe: lokalizacja zabu-

dowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rozu-
mieniu przepisów odrňbnych; 

2) przeznaczenie dopuszczalne, lokalizacja: 
a) usług o łņcznej powierzchni całkowitej prze-

znaczonej na usługi nie wiňcej niŐ 30% po-
wierzchni całkowitej budynków zlokalizowa-
nych na działce budowlanej, przy czym po-
wierzchnia całkowita usług nie moŐe prze-
kraczań 30% powierzchni całkowitej budynku 
mieszkalnego, 

b) obiektów małej architektury oraz obiektów 
i urzņdzeŊ infrastruktury technicznej. 

2. W zakresie parametrów i wskaŎników kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
ustala siň: 
1) nieprzekraczalne linie zabudowy od strony dróg 

publicznych − 6 m; 
2) maksymalnņ wysokoŌń zabudowy: 

a) 9 m (2 kondygnacje, w tym poddasze uŐyt-
kowe), 

b) 6 m dla wolno stojņcych budynków gospo-
darczych i garaŐy; 

3) maksymalnņ powierzchniň zabudowy: 20% po-
wierzchni działki budowlanej; 

4) nastňpujņce zasady kształtowania dachów: 
a) dachy spadziste w kolorze ceglastym, kryte 

dachówkņ lub materiałem dachówko po-
dobnym o symetrycznym układzie połaci da-
chowych i kņtem spadku pomiňdzy 35o a 45o, 

b) dopuszczalne kņty spadku połaci dachowych 
nie dotyczņ lukarn, zadaszeŊ wejŌń do bu-
dynków i tarasów oraz budynków gospodar-
czych i garaŐowych; 

5) minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnych: 40% powierzchni działki budowlanej. 

3. CzňŌń terenu MN.7 znajduje siň w granicach 
obszaru naraŐonego na zalanie wodami rzeki By-
strzycy, o którym mowa w § 10 oraz § 12 pkt 2. 

§ 19. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem 
MN.8 – teren zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej, ustala siň: 
1) przeznaczenie podstawowe: lokalizacja zabu-

dowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rozu-
mieniu przepisów odrňbnych; 

2) przeznaczenie dopuszczalne, lokalizacja: 
a) usług o łņcznej powierzchni całkowitej prze-

znaczonej na usługi nie wiňcej niŐ 30% po-

wierzchni całkowitej budynków zlokalizowa-
nych na działce budowlanej, przy czym po-
wierzchnia całkowita usług nie moŐe prze-
kraczań 30% powierzchni całkowitej budynku 
mieszkalnego, 

b) utrzymanie i rozbudowa istniejņcej zabudo-
wy zagrodowej, 

c) obiektów małej architektury oraz obiektów 
i urzņdzeŊ infrastruktury technicznej. 

2. W zakresie parametrów i wskaŎników kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
ustala siň: 
1) nieprzekraczalne linie zabudowy: 

a) od strony drogi KDL – 10 m, 
b) od strony pozostałych dróg − 6 m; 

2) maksymalnņ wysokoŌń zabudowy: 
a) 9 m (2 kondygnacje, w tym poddasze uŐyt-

kowe), 
b) 6 m dla wolno stojņcych budynków gospo-

darczych i garaŐy; 
3) maksymalnņ powierzchniň zabudowy: 20% po-

wierzchni działki budowlanej; 
4) nastňpujņce zasady kształtowania dachów, 

z zastrzeŐeniem § 7 ust. 2, pkt 9: 
a) dachy spadziste w kolorze ceglastym, kryte 

dachówkņ lub materiałem dachówko po-
dobnym o symetrycznym układzie połaci da-
chowych i kņtem spadku pomiňdzy 35o a 45o, 

b) dopuszczalne kņty spadku połaci dachowych 
nie dotyczņ lukarn, zadaszeŊ wejŌń do bu-
dynków i tarasów oraz budynków gospodar-
czych i garaŐowych; 

5) minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnych: 40% powierzchni działki budowlanej. 

3. CzňŌń terenu MN.8 znajduje siň w grani-
cach: 
1) strefy „B” ochrony konserwatorskiej, w którym 

obowiņzujņ ustalenia zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 3  
i § 7 ust. 2; 

2) strefy „OW” ochrony konserwatorskiej – ob-
serwacji archeologicznej, w której obowiņzujņ 
ustalenia zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 4 i § 7 ust. 4. 

4. CzňŌń terenu MN.8 znajduje siň w granicach 
obszaru naraŐonego na zalanie wodami rzeki By-
strzycy, o którym mowa w § 10 oraz § 12 pkt 2. 

§ 20. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem 
MN.9 – teren zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej, ustala siň: 
1) przeznaczenie podstawowe: lokalizacja zabu-

dowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rozu-
mieniu przepisów odrňbnych; 

2) przeznaczenie dopuszczalne, lokalizacja: 
a) usług o łņcznej powierzchni całkowitej prze-

znaczonej na usługi nie wiňcej niŐ 30% po-
wierzchni całkowitej budynków zlokalizowa-
nych na działce budowlanej, przy czym po-
wierzchnia całkowita usług nie moŐe prze-
kraczań 30% powierzchni całkowitej budynku 
mieszkalnego, 

b) utrzymanie i rozbudowa istniejņcej zabudo-
wy zagrodowej, 

c) obiektów małej architektury oraz obiektów 
i urzņdzeŊ infrastruktury technicznej. 

2. W zakresie parametrów i wskaŎników kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
ustala siň: 
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1) nieprzekraczalne linie zabudowy od strony 
dróg, z zastrzeŐeniem § 7 ust. 1 pkt 3 i § 7  
ust. 2–6 m; 

2) maksymalnņ wysokoŌń zabudowy: 
a) 9 m (2 kondygnacje, w tym poddasze uŐyt-

kowe), 
b) 6 m dla wolno stojņcych budynków gospo-

darczych i garaŐy; 
3) maksymalnņ powierzchniň zabudowy: 20% po-

wierzchni działki budowlanej; 
4) nastňpujņce zasady kształtowania dachów: 

a) zgodnie z § 7 ust. 2 pkt 9, 
b) dopuszczalne kņty spadku połaci dachowych 

nie dotyczņ lukarn, zadaszeŊ wejŌń do bu-
dynków i tarasów; 

5) minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnych: 40% powierzchni działki budowlanej. 

3. Teren MN.9 znajduje siň w granicach: 
1) strefy „B” ochrony konserwatorskiej, w którym 

obowiņzujņ ustalenia zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 3  
i § 7 ust. 2; 

2) strefy „OW” ochrony konserwatorskiej – ob-
serwacji archeologicznej, w której obowiņzujņ 
ustalenia zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 4 i § 7 ust. 4. 

4. CzňŌń terenu MN.9 znajduje siň w granicach 
obszaru naraŐonego na zalanie wodami rzeki By-
strzycy, o którym mowa w § 10 oraz §12 pkt 2. 

§ 21. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem 
MN.10 – teren zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej, ustala siň: 
1) przeznaczenie podstawowe: lokalizacja zabu-

dowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rozu-
mieniu przepisów odrňbnych; 

2) przeznaczenie dopuszczalne, lokalizacja: 
a) usług o łņcznej powierzchni całkowitej prze-

znaczonej na usługi nie wiňcej niŐ 30% po-
wierzchni całkowitej budynków zlokalizowa-
nych na działce budowlanej, przy czym po-
wierzchnia całkowita usług nie moŐe prze-
kraczań 30% powierzchni całkowitej budynku 
mieszkalnego, 

b) obiektów małej architektury oraz obiektów 
i urzņdzeŊ infrastruktury technicznej. 

2. W zakresie parametrów i wskaŎników kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
ustala siň: 
1) nieprzekraczalne linie zabudowy: 

a) od strony drogi KDL – 10 m, 
b) od strony pozostałych dróg − 6 m; 

2) maksymalnņ wysokoŌń zabudowy: 
a) 9 m (2 kondygnacje, w tym poddasze uŐyt-

kowe), 
b) 6 m dla wolno stojņcych budynków gospo-

darczych i garaŐy; 
3) maksymalnņ powierzchniň zabudowy: 20% po-

wierzchni działki budowlanej; 
4) nastňpujņce zasady kształtowania dachów: 

a) dachy spadziste w kolorze ceglastym, kryte 
dachówkņ lub materiałem dachówko po-
dobnym o symetrycznym układzie połaci da-
chowych i kņtem spadku pomiňdzy 35o a 45o, 

b) dopuszczalne kņty spadku połaci dachowych 
nie dotyczņ lukarn, zadaszeŊ wejŌń do bu-
dynków i tarasów oraz budynków gospodar-
czych i garaŐowych; 

5) minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnych: 40% powierzchni działki budowlanej. 

3. Teren MN.10 znajduje siň w granicach ob-
szaru naraŐonego na zalanie wodami rzeki By-
strzycy, o którym mowa w § 10 oraz § 12 pkt 2. 

§ 22. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem 
ZP/US – teren zieleni publicznej i usług sportu, 
ustala siň: 
1) przeznaczenie podstawowe, lokalizacja: 

a) zieleni publicznej, 
b) placów zabaw, 
c) boisk, kortów tenisowych itp.; 
2) przeznaczenie dopuszczalne, lokalizacja: 
a) Ōwietlicy wiejskiej, 
b) budynku socjalno-technicznego dla obsługi 

przeznaczenia podstawowego, 
c) obiektów małej architektury, 
d) obiektów i urzņdzeŊ infrastruktury technicz-

nej. 
2. W zakresie parametrów i wskaŎników kształ-

towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
ustala siň: 
1) nieprzekraczalne linie zabudowy: 

a) od strony drogi KDL – 10 m, 
b) od strony drogi KDD.2 – 6 m; 

2) maksymalnņ wysokoŌń zabudowy: 
a) 9 m (2 kondygnacje, w tym poddasze uŐyt-

kowe), 
b) 6 m dla wolno stojņcych budynków gospo-

darczych i garaŐy; 
3) maksymalnņ powierzchniň zabudowy: 60% 

działki budowlanej; 
4) nastňpujņce zasady kształtowania dachów: 

a) dachy spadziste w kolorze ceglastym, kryte 
dachówkņ lub materiałem dachówko po-
dobnym o symetrycznym układzie połaci da-
chowych i kņtem spadku pomiňdzy 30o a 45o, 

b) dopuszczalne kņty spadku połaci dachowych 
nie dotyczņ lukarn, zadaszeŊ wejŌń do bu-
dynków i tarasów oraz budynków gospodar-
czych i garaŐowych; 

5) minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnych: 40% powierzchni działki budowlanej. 

§ 23. Dla terenów oznaczonych symbolami 
WS.1 i WS.2 – tereny wód powierzchniowych, 
ustala siň przeznaczenie podstawowe: wody po-
wierzchniowe płynņce. 

§ 24. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem R 
– teren rolniczy, ustala siň: 
1) przeznaczenie podstawowe: teren upraw polo-

wych; 
2) przeznaczenie dopuszczalne, lokalizacja: obiek-

tów małej architektury oraz obiektów i urzņdzeŊ 
infrastruktury technicznej z uwzglňdnieniem 
przepisów o ochronie gruntów rolnych. 

2. W zakresie parametrów i wskaŎników kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
ustala siň zgodnie z § 12 pkt 1 zakaz lokalizacji 
wszelkiej zabudowy, w tym takŐe zwiņzanej 
z produkcja rolnņ. 

3. Na terenie R znajduje siň stanowisko arche-
ologiczne nr 1/1 AZP 82-26, dla którego obowiņzujņ 
ustalenia zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 5 i § 7 ust. 6. 
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Rozdział 4 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 

§ 25. W zakresie infrastruktury technicznej 
ustala siň, co nastňpuje: 

1) dopuszcza siň zgodnie z przepisami odrňbny-
mi przebudowň sieci infrastruktury technicz-
nej, w tym kolidujņcej z zagospodarowaniem 
realizujņcym ustalenia planu; 

2) dopuszcza siň lokalizacje sieci infrastruktury 
technicznej w liniach rozgraniczajņcych terenu 
na warunkach zgodnie z przepisami odrňbny-
mi; 

3) zaopatrzenie w wodň pitnņ z lokalnej sieci 
wodociņgowej, przy czym dopuszcza siň reali-
zacje indywidualnych ujňń wody do celów go-
spodarczych; 

4) Ōcieki: 
a) odprowadzenia Ōcieków bytowych, komu-

nalnych: 
− do sieci kanalizacyjnej projektowanej, 
− do czasu realizacji komunalnej kanaliza-

cji sanitarnej dopuszcza siň odprowa-
dzenie Ōcieków do szczelnych, bezod-
pływowych zbiorników na nieczystoŌci 
płynne – obowiņzuje systematyczny 
wywóz nieczystoŌci płynnych do punktu 
zlewnego oczyszczalni Ōcieków; 

b) Ōcieki opadowe: 
− odprowadzenie wód opadowych z tere-

nu dróg do kanalizacji deszczowej lub 
innych odbiorników wód opadowych, 

− z terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej MN.1 do MN.10 naleŐy 
zagospodarowań w granicach własnych 
działki, 

− kaŐdy teren, na którym moŐe dojŌń do 
zanieczyszczenia powierzchni substan-
cjami ropopochodnymi lub innymi sub-
stancjami chemicznymi, naleŐy utwar-
dziń i skanalizowań, a zanieczyszczenia 
winny byń zneutralizowane zgodnie 
z przepisami odrňbnymi przed ich od-
prowadzeniem do kanalizacji; 

5) w przypadku naruszenia istniejņcej sieci me-
lioracyjnej i drenarskiej ustala siň obowiņzek 
przywrócenia ciņgłoŌci systemów, dopuszcza 
siň zarurowanie niezbňdnych odcinków ro-
wów melioracyjnych; 

6) zaopatrzenie w gaz – po wybudowaniu sieci 
gazowej zgodnie z zasadami zarzņdcy oraz 
obowiņzujņcymi przepisami odrňbnymi, przy 
czym dopuszcza siň indywidualne zbiorniki na 
gaz; 

7) elektroenergetyka: 
a) zasilanie kablowņ sieciņ elektroenergetycz-

nņ, 
b) w przypadku koniecznoŌci naleŐy wybudo-

wań stacje transformatorowe, do których 
naleŐy zapewniń dostňp w celach eksplo-
atacyjnych i serwisowych, 

c) wprowadza siň zakaz lokalizacji stacji trans-
formatorowych słupowych, 

d) dopuszcza siň, w granicach planu, pozy-
skiwanie energii z odnawialnych Ŏródeł 
energii z wyłņczeniem elektrowni wiatro-
wych; 

8) zaopatrzenie w ciepło – naleŐy stosowań Ŏró-
dła ciepła pracujņce w technologii niskiej emi-
sji zanieczyszczeŊ do atmosfery; 

9) gospodarka odpadami: 
a) zgodnie z przepisami odrňbnymi i gmin-

nym programem gospodarki odpadami, 
b) na terenie własnym inwestora naleŐy 

przewidzień miejsca na lokalizacjň pojem-
ników do zbierania i segregacji odpadów; 

10) telekomunikacja: 
a) budowa nowej sieci telekomunikacyjnej 

tylko w formie podziemnej (kablowej), 
b) istniejņcņ sień napowietrznņ docelowo na-

leŐy skablowań. 

§ 26. 1. Ustala siň nastňpujņcņ klasyfikacjň 
funkcjonalnņ dróg oraz ich szerokoŌń w liniach 
rozgraniczajņcych: 
1) droga KDL klasy „L” lokalna w ciņgu drogi po-

wiatowej nr 2002D – szerokoŌń w istniejņcych 
liniach rozgraniczajņcych; 

2) drogi klasy „D” dojazdowe: 
a) KDD.1, KDD.2, KDD.3, KDD.5, KDD.6 i KDD.7 

– 10 m, 
b) KDD.4 − w istniejņcych liniach rozgraniczajņ-

cych, 
c) KDD.8 − 10 m z lokalnym poszerzeniem od 

strony włņczenia do drogi powiatowej ozna-
czonej symbolem KDL; 

3) ciņg pieszo-jezdny publiczny KDp − 4 m; 
4) drogi wewnňtrzne KDw.1 do KDw.6 – 8 m. 

2. Ustala siň obowiņzek zapewnienia miejsc 
postojowych dla samochodów uŐytkowników sta-
łych i przebywajņcych okresowo w iloŌciach co 
najmniej: 
1) 2 miejsca postojowe na jeden lokal mieszkalny 

w zabudowie jednorodzinnej; 
2) 1 miejsce postojowe na kaŐde rozpoczňte 25 m2 

powierzchni uŐytkowej funkcji usługowej; 
3) 1 miejsce postojowe na jeden pokój hotelowy 

(noclegowy). 
3. W linach rozgraniczajņcych dróg dopuszcza 

siň lokalizacjň zieleni, sieci uzbrojenia techniczne-
go oraz ŌcieŐek rowerowych oraz elementów 
zwiňkszajņcych bezpieczeŊstwo ruchu drogowego. 

4. Dla wydzielanych dróg wewnňtrznych lub 
dróg publicznych innych niŐ okreŌlone w niniejszej 
uchwale naleŐy zachowań minimalne parametry: 
1) 10 m szerokoŌci w liniach rozgraniczajņcych dla 

dróg publicznych; 
2) 8 m szerokoŌci w liniach rozgraniczajņcych dla 

dróg wewnňtrznych; 
3) w przypadku koniecznoŌci zakoŊczenia drogi 

placem manewrowym jego wymiary nie mogņ 
byń mniejsze niŐ 12,5 m x 12,5 m lub dopuszcza 
siň zastosowanie rozwiņzania równorzňdnego 
spełniajņcego wymogi przepisów przeciwpoŐa-
rowych; 

4) naleŐy obowiņzkowo wyznaczań trójkņty wi-
docznoŌci o wymiarach minimum 5 x 5 metrów. 
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Rozdział 5 

Ustalenia końcowe 

§ 27. Ustala siň stawki procentowe, na pod-
stawie, których ustala siň opłatň, o której mowa 
w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
dla terenów MN.1 do MN.10 w wysokoŌci 15%, dla 
pozostałych terenów w wysokoŌci 1%. 

§ 28. Wykonanie niniejszej uchwały powierza 
siň Burmistrzowi Miasta i Gminy Kņty Wrocław-
skie. 

§ 29. Uchwała wchodzi w Őycie po upływie  
30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym 
Województwa DolnoŌlņskiego. 
 

Przewodniczņca Rady Miejskiej: 
Zofia Kozińska 
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Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich  
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Załącznik nr 2 do uchwały nr V/27/11 
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich  
z dnia 28 stycznia 2011 r.  

 
ROZSTRZYGNIĘCIE 

o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia  
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717  
z póŎn. zm.), Rada Miejska w Kņtach Wrocławskich 
rozstrzyga, co nastňpuje:  

§ 1. 1. Zgodnie z art. 17 pkt 10 ustawy projekt 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wsi Kamionna, gmina Kņty Wro-
cławskie, wyłoŐony został do publicznego wglņdu 
w dniach od 30 sierpnia 2010 r. do 20 wrzeŌnia 
2010 r. 

2. Zgodnie z terminem okreŌlonym na pod-
stawie art. 17 pkt 11 ustawy terminy składania 
uwag upłynňły odpowiednio w dniu 4 paŎdziernika 
2010 r. i w terminie tym wpłynňły 2 uwagi do usta-
leŊ planu, z czego w trybie art. 17 pkt 12 ustawy 
jedna uwaga czňŌciowo rozpatrzona zostało nega-
tywnie przez Burmistrza Miasta i Gminy Kņty Wro-
cławskie. 

3. Burmistrz Miasta i Gminy Kņty Wrocławskie 
zgodnie z art. 17 pkt 14 ustawy po spełnieniu wy-
magaŊ procedury sporzņdzenia planu okreŌlonej w 
art. 17 ustawy przedstawił Radzie Miejskiej w Kņ-
tach Wrocławskich projekt zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ka-
mionna, gmina Kņty Wrocławskie, wraz z listņ nie-
uwzglňdnionych uwag, o których mowa w art. 17 
pkt 11 ustawy. 

§ 2. 1. Uwaga złoŐona 16 wrzeŌnia 2010 r. do-
tyczņca: 
1) Wniosku o z wprowadzenie zakazu umieszcza-

nia reklam na terenach MN.1 do MN.10 w for-
mie wolno stojņcej lub bezpoŌrednio na ogro-
dzeniach. 

2) Wniosku o zwiňkszenie dla terenów MN.1 do 
MN.10 udziału powierzchni biologicznie czynnej 
do 70% zgodnie z tabela 1 „Krajowych przepi-
sów urbanistycznych w zakresie zasad budowy i 
zagospodarowania terenu uwzglňdniajņcych 
przeznaczenie terenu oraz wielkoŌń jednostki 
osiedleŊ”. 

3) Wniosku o uzupełnienie § 12 o zapisy dotyczņce 
nawiņzania gabarytami, formņ architektonicznņ, 
materiałem i kolorystykņ nowej zabudowy do 
zabudowy w historycznej czňŌci miejscowoŌci. 

2. Rozstrzygniňcie: 
1) Tereny MN.1 do MN.10 to w przewaŐajņcej 

wiňkszoŌci tereny wolne aktualnie od zabudo-
wy, na których dopuszcza siň lokalizacje zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej, przy czym 

czňŌń tych terenów połoŐona jest w granicach 
strefy „B” ochrony konserwatorskiej, w której 
wprowadzono ograniczenia co do moŐliwoŌci 
umieszczania reklam. Na pozostałym obszarze 
obejmujņcym tereny MN.1 do MN.10 brak jest 
uzasadnienia do wprowadzania dodatkowych 
ograniczeŊ co do moŐliwoŌci umieszczania re-
klam. Ponadto dominujņcym przeznaczeniem 
jest indywidualna zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna niewymagajņca umieszczania 
reklam. Biorņc po uwagň powyŐsze Rada Miej-
ska przychyla siň do rozstrzygniňcia Burmistrza 
i rozstrzyga ostatecznie o nieuwzględnieniu 
uwagi w zakresie wprowadzania dodatkowych 
ograniczeŊ dotyczņcych lokalizacji reklam. 

2) Krajowe przepisy urbanistyczne sņ jedynie pro-
jektem i nie stanowiņ obowiņzujņcego prawa. 
Zastosowanie 70% udział powierzchni biolo-
gicznie czynnych w znaczny sposób ograniczy 
moŐliwoŌń zagospodarowania działek budow-
lanych. JednoczeŌnie ustalenia planu wprowa-
dzajņ wymóg zachowania na terenach zabudo-
wy mieszkaniowej jednorodzinnej min. 40% 
powierzchni biologicznie czynnej co w Ōwietle 
bezpoŌredniej bliskoŌci terenów leŌnych naleŐy 
uznań za wartoŌń wystarczajņcņ. Ponadto ade-
kwatne wskaŎnik stosowane sņ w planach miej-
scowych dla innych miejscowoŌci gminy Kņty 
Wrocławskie. Biorņc pod uwagň powyŐsze Rada 
Miejska przychyla siň do rozstrzygniňcia Burmi-
strza o nieuwzględnieniu uwagi i postanawia 
pozostawiń minimalny wskaŎnik powierzchni 
biologicznie czynnej w wielkoŌci 40% po-
wierzchni działki budowlanej. 

3) Ustalenia dotyczņce parametrów i wskaŎników 
kształtowania zabudowy zawarte w treŌci 
uchwały biorņ pod uwagň nie tylko historyczne 
formy zabudowy wystňpujņce w miejscowoŌci 
Kamionna ale takŐe jej typowo wiejski charak-
ter. Ustalenia te okreŌlone zostały w § 7 ust. 2 
(dotyczņcym strefy „B” ochrony konserwator-
skiej) projektu uchwały oraz ustalenia szczegó-
łowych dla poszczególnych terenów, w zwiņzku 
z czym nie ma uzasadnienia dodatkowe ich po-
wtarzanie w § 12 uchwały. Rada Miejska przy-
chyla siň do rozstrzygniňcia Burmistrza i osta-
tecznie rozstrzyga o nieuwzględnieniu uwagi  
w zakresie dodatkowego wprowadzenia zapi-
sów dotyczņcych parametrów i wskaŎników 
kształtowania zabudowy do § 12 uchwały. 
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Załącznik nr 3 do uchwały nr V/27/11 
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich  
z dnia 28 stycznia 2011 r.  

 
 

ROZSTRZYGNIĘCIE 
o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, 
zgodnie z przepisami o finansach publicznych 

 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia  

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 
z póŎn. zm.), art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia  
8 marca 1990 roku o samorzņdzie gminnym  
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póŎn. zm.) 
art. 216 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia  
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,  
poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96 poz. 620, 
Nr 123, poz. 835, Nr 152 poz. 1020), art. 3 i 4 usta-
wy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jedno-
stek samorzņdu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2010 r. 
Nr 80, poz. 526) Rada Miejska w Kņtach Wrocław-
skich rozstrzyga, co nastňpuje:  

§ 1. Zgodnie z ustaleniami planu zawartymi  
w treŌci uchwały, przedmiotem rozstrzygniňcia sņ 

inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, 
które naleŐņ do zadaŊ własnych gminy, polegajņca 
na wybudowaniu dróg publicznych wraz z nie-
zbňdnym uzbrojeniem. 

§ 2. 1. Realizacja inwestycji zostanie sfinan-
sowana z dochodów własnych gminy bņdŎ innych 
Ŏródeł finansowania zgodnie przepisami o finan-
sach publicznych. 

2. Inwestycja wykonana zostanie w terminie  
5 lat od dnia wejŌcia w Őycie przedmiotowego pla-
nu, przy czym dopuszcza siň zmianň tego terminu 
wynikajņcņ z moŐliwoŌci budŐetowych gminy oraz 
zasadnoŌci jej realizacji. 
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UCHWAŁA NR V/23/11 
 RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU 

 z dnia 3 marca 2011 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr LI/352/10 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 24 lutego 2010 r. 
zmieniającej uchwałę nr XLVII/324/09 Rady Miejskiej Kudowy-Zdroju z dnia 16 grudnia 2009 r. 

w sprawie ustanowienia Statutu Uzdrowiska Kudowa-Zdrój 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15, art. 40  
ust. 1, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorzņdzie gminnym (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 147, poz. 1591 ze 
zm.), art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. 
o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i ob-
szarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach 
uzdrowiskowych (Dz. U. Nr 167 poz. 1399 ze zm.), 
Rada Miejska Kudowy-Zdroju uchwala, co nastň-
puje:  

§ 1. W uchwale nr XLVII/324/2009 Rady Miej-
skiej Kudowy-Zdroju z dnia 16 grudnia 2009 r. 
w sprawie ustanowienia Statutu Uzdrowiska Ku-
dowa-Zdrój, wprowadza siň nastňpujņce zmiany:  
§ 4 ust. 6 pkt 4 otrzymuje nastňpujņce brzmienie:  
4) obliczenia wielkoŌci powierzchni terenu zielo-

nego, jaka brakuje aby warunek, o którym mo-
wa w ust. 5 był spełniony, naleŐy dokonywań 
według poniŐszych wzorów, ustalonych odrňb-
nie dla kaŐdej strefy ochronnej: 

a) dla strefy ochronnej „A” obowiņzuje wzór: 
Ptz = (0,75a – b) / 0,25 gdzie: Ptz − po-
wierzchnia terenu zielonego, jaka brakuje 
aby warunek, o którym mowa w ust. 5 był 
spełniony, wyraŐona w metrach kwadrato-
wych  
a − powierzchnia obszaru objňtego inwe-

stycjņ, wyraŐona w metrach kwadrato-
wych  

b − powierzchnia terenu zielonego na ob-
szarze objňtym inwestycjņ, wyraŐona 
w metrach kwadratowych 

b) dla strefy ochronnej „B” obowiņzuje wzór: 
Ptz = (0,55a – b) / 0,45 gdzie: Ptz − po-
wierzchnia terenu zielonego, jaka brakuje 
aby warunek, o którym mowa w ust. 5 był 
spełniony, wyraŐona w metrach kwadrato-
wych  
a − powierzchnia obszaru objňtego inwe-

stycjņ, wyraŐona w metrach kwadrato-
wych  


