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1) przedstawić właściwe dokumenty stwierdzające 
prawo do dysponowania odpowiednimi środ-
kami technicznymi niezbędnymi do wykonywa-
nia usług, wynikających z zezwolenia i potwier-
dzające spełnienie wymagań określonych w ni-
niejszej uchwale, odpowiednio do zakresu wy-
konywanej działalności, 

2) przedstawić dokumenty stwierdzające możli-
wość użytkowania posiadanej bazy transporto-
wej – akt własności, umowę dzierżawy, umowę 
użytkowania, 

3) przedstawić umowę odbioru nieczystości cie-
kłych przez stację zlewną, 

4) przedstawić umowę na przekazanie odpadów 
do składowania, dalszego przetworzenia lub 
unieszkodliwiania z podmiotem zajmującym się 
odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów ko-
munalnych. 

§ 4. Miejscem odzysku i unieszkodliwiania od-
padów komunalnych, do którego będą przekazy-
wane przez przedsiębiorców odpady, jest składo-
wisko odpadów zarządzane przez „INWESTYCJE” 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Jawo-
rze, ul. Wrocławska 19 lub inne miejsce wyznaczo-
ne do odzysku i unieszkodliwiania odpadów ko-
munalnych ujęte w Planie Gospodarki Odpadami 
dla Województwa Dolnośląskiego. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta Jawora. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie  
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej: 

Andrzej Madej 
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UCHWAŁA NR  VII/43/11 
 RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH 

 z dnia 31 marca 2011 r. 

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  
(tj. 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 40 poz. 230, 106, 
poz. 675, z 2011 r. Nr 40m poz. 230) 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, 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 związku uchwałą nr XVII/171/08 Rady 
Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 29 lutego 
2008 r. po stwierdzeniu zgodności ze Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Kąty Wrocławskie uchwalo-
nym przez Radę Miejską w Kątach Wrocławskich 
uchwałą nr III/11/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. 
uchwala się, co następuje: 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego wsi Sadowice, 
gmina Kąty Wrocławskie przyjętego uchwałą  
nr XXXII/265/96 Rady Miejskiej w Kątach Wrocław-
skich z dnia 16 grudnia 1996 r. zmienionego 
uchwałami nr XLI/263/2001 Rady Miejskiej w Ką-
tach Wrocławskich z dnia 25 października 2001 r., 
nr XLV/322/2002 Rady Miejskiej w Kątach Wro-
cławskich z dnia 31 stycznia 2002 r., nr III/16/02 
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia  
12 grudnia 2002 r., nr XXIX/218/04 Rady Miejskiej 
w Kątach Wrocławskich z dnia 24 sierpnia 2004 r., 
zwaną dalej planem. 

2. Przedmiotem zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego jest obszar 
położony ograniczony od południa linią kolejową, 
od zachodu rzeką Bystrzycą, od północy linią prze-
biegającą w odległości ok. 200 m na północ od 
drogi powiatowej nr 2017D oraz od wschodu 
wschodnią granicą działek nr 133/2, 174 i 205/2, 
którego granice określono na rysunku planu 
w skali 1 : 1000. 

3. Załącznikami do niniejszej uchwały są: 
1) rysunek planu, będący integralną częścią 

uchwały, stanowiący załącznik nr 1; 
2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 

do projektu planu, stanowiące załącznik nr 2; 
3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych 

w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
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technicznej, które należą do zadań własnych 
gminy, stanowiące załącznik nr 3. 

§ 2. 1. Obowiązującymi ustaleniami planu są 
następujące oznaczenia graficzne rysunku planu: 

1) linie rozgraniczające tereny o różnym przezna-
czeniu lub różnych zasadach zagospodarowa-
nia; 

2) symbole określające przeznaczenie terenów, 
oznaczone symbolem literowym lub litero-
wym wraz z numerem wyróżniającym go spo-
śród innych terenów; 

3) nieprzekraczalne linie zabudowy; 
4) obowiązujące linie zabudowy; 
5) miejsca zmiany typu linii zabudowy; 
6) granica strefy „A” ochrony konserwatorskiej – 

ścisłej; 
7) granica strefy „OW” ochrony konserwator-

skiej – obserwacji archeologicznej; 
8) granica strefy „K” ochrony konserwatorskiej – 

ochrony krajobrazu; 
9) obiekty o walorach historycznych do zacho-

wania i adaptacji; 
10) obiekty o walorach historycznych podlegające 

wpisowi do gminnej ewidencji zabytków; 
11) szpalery i aleje drzew do zachowania i ochro-

ny; 
12) szpalery i aleje drzew projektowane; 
13) granica obszaru do scalenia i wtórnego po-

działu. 
2. Pozostałe oznaczenia graficzne posiadają 

znaczenie informacyjne lub sugerujące określone 
rozwiązania przestrzenne i regulacyjne. 

§ 3. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały 
jest mowa o: 
1) terenie – należy przez to rozumieć obszar o 

określonym przeznaczeniu, ograniczony liniami 
rozgraniczającymi, oznaczony symbolem lite-
rowym, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2; 

2) powierzchni zabudowy – należy przez to rozu-
mieć powierzchnię terenu zajętą przez budynek 
w stanie wykończonym; 

3) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to 
rozumieć określony w treści uchwały rodzaj 
przeznaczenia funkcjonalnego dla danego tere-
nu wraz z urządzeniami towarzyszącymi; 

4) przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez to 
rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż pod-
stawowe, które jedynie uzupełniają lub wzbo-
gacają przeznaczenie podstawowe; 

5) urządzeniach towarzyszących – należy przez to 
rozumieć obiekty małej architektury, obiekty 
i urządzenia technicznego wyposażenia i infra-
struktury technicznej (stacje transformatorowe, 
przepompownie ścieków, itp.), drogi wewnętrz-
ne, zaplecze parkingowe i garażowe (trwale 
związane z gruntem) dla funkcji przeznaczenia 
podstawowego i dopuszczalnego oraz inne 
urządzenia pełniące służebną rolę wobec funkcji 
przeznaczenia podstawowego i dopuszczalne-
go; 

6) obowiązującej linii zabudowy – należy przez to 
rozumieć linię, na której musi stanąć ściana 
(elewacja) frontowa budynku mieszkalnego; 

7) usługach: 

a) typu biurowego – należy rozumieć usługi 
związane z obsługą firm i osób fizycznych 
o charakterze biurowym wymagające po-
mieszczenia zaplecza magazynowo-składo-
wego o powierzchni nie większej niż 10 m2, 
takie jak: biura podatkowe, kancelarie praw-
ne, biura pisania podań, biura projektowe, 
naprawa sprzętu rtv i agd, itp. z wyłączeniem 
usług handlu, 

b) publicznych – należy przez to rozumieć 
obiekty i tereny administracji publicznej, 
wymiaru sprawiedliwości, kultury, oświaty, 
szkolnictwa wyższego, nauki, opieki zdro-
wotnej, opieki społecznej i socjalnej, rekre-
acji i sportu, bezpieczeństwa obywateli (po-
sterunki policji, straż pożarna itp.) oraz par-
kingi publiczne, 

8) zjeździe – należy przez to rozumieć zjazd, 
o którym mowa w § 3 pkt 12 rozporządzenia 
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej  
z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r.  
Nr 43, poz. 430). 

Rozdział 2 

Ustalenia ogólne 

§ 4. Ustala się, ograniczone liniami rozgrani-
czającymi, tereny o różnym przeznaczeniu lub róż-
nych zasadach zagospodarowania: 

1) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
oznaczone symbolami MN.1 do MN.22; 

2) zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej o ni-
skiej intensywności zabudowy, oznaczony 
symbolem MWn; 

3) zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 
o niskiej intensywności zabudowy oraz usług, 
oznaczone symbolami MWn/U.1 i MWn/U.2; 

4) zabudowy mieszkaniowo-usługowej, ozna-
czone symbolami MU.1 do MU.4; 

5) zabudowy zagrodowej, oznaczone symbolami 
RM.1 i RM.2; 

6) usług publicznych w zieleni, oznaczony sym-
bolem UP/ZP; 

7) usług sportu i rekreacji, oznaczony symbolem 
US; 

8) usług sportu i turystyki, oznaczony symbolem 
US/UT; 

9) wspólnot wyznaniowych, oznaczony symbo-
lem UK; 

10) wód powierzchniowych, oznaczone symbolem 
WS.1 do WS.5; 

11) rolne, oznaczone symbolami R.1 do R.5; 
12) ogrodów i sadów, oznaczony symbolem RO; 
13) łąk i pastwisk, oznaczone symbolami RZ.1 do 

RZ.8; 
14) zieleni parkowej, oznaczone symbolami ZP.1 

do ZP.6; 
15) lasów, oznaczone symbolami ZL.1 i ZL.2; 
16) urządzeń infrastruktury technicznej, oznaczone 

symbolami IT.1 i IT.2; 
17) urządzeń elektroenergetycznych, oznaczone 

symbolami E.1 i E.2; 
18) dróg publicznych, oznaczone symbolami: 

a) KDL.1 i KDL.4 – drogi klasy „L” lokalne, 
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b) KDD.1 do KDD.16 – drogi klasy „D” dojaz-
dowe; 

19) ciągu pieszego, oznaczonego symbolem Kx; 
20) ciągu pieszo-rowerowego, oznaczonego sym-

bolem Kxp; 
21) dróg transportu rolnego oznaczone symbola-

mi KDR.1 do KDR.4; 
22) dróg wewnętrznych, oznaczone symbolem 

KDw.1 i KDw.2. 

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

a) realizacji ogrodzeń wykonanych z prefabry-
katów betonowych lub żelbetowych, przy 
czym dopuszcza się wykonanie podmurówki 
o wysokości nie większej niż 60 cm z ele-
mentów prefabrykowanych, 

b) od strony terenów publicznych należy sto-
sować ogrodzenia metalowe lub z materia-
łów naturalnych (kamień, drewno, cegła), 

c) od strony dróg publicznych ustala się zakaz 
realizacji ogrodzeń pełnych, 

d) realizację zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej dopuszcza się jedynie w formie 
wolno stojącej chyba, że z treści uchwały 
wynika inaczej, 

e) realizacji dachów spadzistych o mijających 
się kalenicach; 

2) na terenach zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej dopuszcza się budowę maksymalnie 
jednego budynku mieszkalnego na jednej wy-
dzielonej działce budowlanej; 

3) dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej oznaczonej symbolami MN.1 do MN.7 
oraz MN.11 do MN.16 dopuszcza się na danej 
działce budowlanej budowę nie więcej niż 2 
wolno stojących budynków niemieszkalnych 
(garaży lub budynków gospodarczych); 

4) dla budynków mieszkaniowych jednorodzin-
nych dopuszcza się wydzielenie jednego lokalu 
mieszkalnego lub jednego lokalu mieszkalnego 
wraz z jednym lokalem użytkowym; 

5) dla nowo realizowanej zabudowy mieszkanio-
wej wielorodzinnej dopuszcza się maksymalnie 
9 mieszkań w jednym budynku. 

§ 6. Ustala się następujące zasady ochrony 
środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 
1) działalność usługowa realizująca ustalenia ni-

niejszego planu nie może powodować uciążli-
wości na terenach sąsiednich oraz ponadnor-
matywnego obciążenia środowiska poza grani-
cami działki, do której inwestor posiada tytuł 
prawny; 

2) wyznacza się wymóg zachowania poziomów 
hałasu nie większy niż określony w przepisach 
odrębnych dotyczących ochrony środowiska, na 
terenach oznaczonych symbolami: 
a) MN.1 do MN.22 jak dla terenów zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej, 
b) MU.1 do MU.4, MWn/U.1 i MWn/U.2 jak dla 

terenów zabudowy mieszkaniowo-usługo-
wej, 

c) RM.1 i RM.2 jak dla terenów zabudowy za-
grodowej, 

d) MWn jak dla terenów zabudowy wieloro-
dzinnej, 

e) UP/ZP, US i US/UT w przypadku lokalizacji 
zabudowy związanej ze stałym lub czasowy, 
pobytem dzieci i młodzieży jak dla terenów 
związanych ze stałym lub czasowym poby-
tem dzieci i młodzieży; 

3) część obszaru objętego planem znajduje się 
w granicach parku krajobrazowego „Doliny By-
strzycy” utworzonego Rozporządzeniem Woje-
wody Dolnośląskiego z dnia 21 listopada 2006 r. 
w sprawie Parku Krajobrazowego Dolina By-
strzycy (Dziennik Urzędowy Województwa Dol-
nośląskiego z 2006 r. Nr 252, poz. 3735 zmiana 
Dziennik Urzędowy Województwa Dolnoślą-
skiego z 2008 r. Nr 317, poz. 3921): 
a) celem ochrony w obszarze objętym planem 

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

b) w celu zachowania i ochrony wartości przy-
rodniczych, historycznych, kulturowych i kra-
jobrazowych na terenie Parku obowiązują 
ograniczenia zgodnie z rozporządzeniem, o 
którym mowa w pkt 3; 

4) część obszaru objętego planem znajduje się 
w granicach proponowanego Specjalnego Ob-
szaru Ochrony siedlisk NATURA 2000 „Łęgi nad 
Bystrzycą”; 

5) obszar objęty planem położony jest w obrębie 
Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP 
nr 319 „Subzbiornik Prochowice – Środa Ślą-
ska”; 

6) w przypadku ustanowienia, na podstawie prze-
pisów odrębnych, decyzji administracyjnych 
określających nakazy, zakazy, ograniczenia 
w użytkowaniu bądź inne ustalenia dotyczące 
zbiornika, o którym mowa w pkt 5, stają się ona 
wiążące dla niniejszego planu. 

§ 7. 1. Ustala się następujące zasady ochrony 
dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr 
kultury współczesnej: 
1) wprowadza się dla założenia pałacowo-fol-

warcznego z parkiem (wpisane do rejestru za-
bytków: pałac pod numerem 584 z dnia 2 
4 sierpnia 1959 r. oraz park pałacowy pod nu-
merem 362/W z dnia 24 lipca 1976 r.) strefę „A” 
ochrony konserwatorskiej – ścisłej; 

2) określa się obiekty o walorach historycznych 
podlegające wpisowi do gminnej ewidencji za-
bytków znajdujące się w wojewódzkiej ewiden-
cji zabytków): 
a) dom mieszkalny, ul. Kolejowa 16–18, 
b) dom mieszkalny, ul. Rzeczna 3, 
c) dom mieszkalny, ul. Rzeczna 6, 
d) dom mieszkalny, ul. Rzeczna 13, 
e) dom mieszkalny, ul. Rzeczna 19, 
f) dom mieszkalny, ul. Rzeczna 21, 
g) dom mieszkalny, ul. Szkolna 7; 

3) wprowadza się strefę „K” ochrony konserwa-
torskiej-ochrony krajobrazu; 

4) wprowadza się strefę „OW” ochrony konserwa-
torskiej-obserwacji archeologicznej; 

5) wprowadza się ochronę stanowisk archeolo-
gicznych: nr 2/7 AZP 81-26 i nr 3/8 AZP 81-26; 
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6) wprowadza się ochronę oznaczonych na rysun-
ku planu szpalerów i alei drzew do zachowania 
i ochrony. 

2. W strefie „A” ochrony konserwatorskiej-
ścisłej obowiązują następujące wymogi konserwa-
torskie: 
1) należy: 

a) zachować historyczny układ przestrzenny  
(tj. rozplanowanie dróg, ulic i miedzuchów, 
placów, historycznych zbiorników wodnych, 
przebieg linii zabudowy, kompozycję wnętrz 
urbanistycznych, kompozycję historycznej 
zieleni) oraz poszczególne elementy tego 
układu (tj. historyczne nawierzchnie ulic, 
placów i chodników, historyczne obiekty 
techniczne, zabudowę, małą architekturę i 
zieleń), 

b) obowiązują działania odtworzeniowe i rewa-
loryzacyjne, 

c) konserwować zachowane elementy układu 
przestrzennego w tym przede wszystkim 
oznaczone na rysunku planu obiekty o walo-
rach historycznych do zachowania i adapta-
cji, 

d) dostosować obecną lub projektowaną funk-
cję do wartości zabytkowych obiektów i ob-
szarów położonych w strefie, a w przypadku 
inwestycji nowych należy preferować te 
z nich, które stanowią rozszerzenie lub uzu-
pełnienie już istniejących form zainwesto-
wania terenu, przy założeniu maksymalnego 
zachowania i utrwalenia istniejących już re-
lacji oraz pod warunkiem, iż nie kolidują one 
z historycznym charakterem obiektu, 

e) wyeliminować funkcje uciążliwe i degradują-
ce, 

f) dostosować ewentualną nową zabudowę do 
historycznej kompozycji przestrzenno-
architektonicznej w zakresie lokalizacji, skali, 
gabarytów, rozplanowania, bryły, poziomu 
posadowienia parteru, kształtu i wysokości 
dachu, formy architektonicznej, podziałów 
architektonicznych, proporcji powierzchni 
murów i otworów, opracowania elewacji, 
detalu, kolorystki, podziałów wewnętrznych 
okien i drzwi, użytych materiałów oraz na-
wiązać formami współczesnymi do lokalnej 
tradycji architektonicznej, 

g) dla nowej zabudowy rygorystycznie powta-
rzać przebieg historycznej linii zabudowy, 
należy utrzymać krajobraz przyrodniczy 
związany przestrzennie z historycznym zało-
żeniem ruralistycznym, winno się uwolnić 
jego obszar od elementów dysharmonizują-
cych, rekultywować tereny zniszczone, a w 
przypadku wprowadzania nowych elemen-
tów winny one podnosić estetyczne wartości 
tych terenów i podkreślać ich związek prze-
strzenny z historycznym założeniem urbani-
stycznym i ruralistycznym, 

h) zgodnie z przepisami odrębnymi, prowadze-
nie robót budowlanych w strefie „A” ochro-
ny konserwatorskiej – ścisłej, a także podzia-
ły nieruchomości należy poddać odpowied-
niej procedurze, zgodnie z przepisami od-

rębnymi, z wojewódzkim konserwatorem 
zabytków, 

i) w strefie „A” prace ziemne należy prowadzić 
z uwzględnieniem możliwości odkrycia nie-
zinwentaryzowanych zabytków archeolo-
gicznych oraz z uwzględnieniem wymogów 
wynikających z przepisów odrębnych doty-
czących ochrony zabytków; 

2) ustala się zakaz: 
a) umieszczenia reklam lub innych tablic, nie-

związanych bezpośrednio z danym obiektem 
i stanowiących element obcy na tym obsza-
rze jest zabronione przy czym dopuszcza się 
umiejscowienie tablic informacyjnych insty-
tucji lub szyldów sklepów i zakładów we 
właściwej, nie agresywnej formie, 

b) budowy ogrodzeń betonowych z elementów 
prefabrykowanych. 

3. Dla budynków podlegających wpisowi do 
gminnej ewidencji zabytków (znajdujące się w 
wojewódzkiej ewidencji zabytków), oznaczonych 
na rysunku planu, należy: 
1) zachować ich bryłę, kształt i geometrię dachu 

oraz zastosowane historycznych materiałów 
budowlanych; 

2) utrzymać, a w przypadku zniszczenia odtworzyć 
historyczny detal architektoniczny; 

3) zachować kształt, rozmiary i rozmieszczenie 
otworów zgodne z historycznym wizerunkiem 
budynku, należy utrzymać – lub odtworzyć – 
oryginalną stolarkę okien i drzwi; 

4) w przypadku konieczności przebicia nowych 
otworów, należy je zharmonizować z zabytkową 
elewacją budynku; 

5) chronić zachowany układ i wystrój wnętrz oraz 
dążyć do jego odtworzenia w tych przypadkach, 
gdy uległ niekorzystnym zmianom; 

6) stosować kolorystykę i materiały nawiązujące 
do historycznych lokalnych rozwiązań, w tym 
ceramiczne lub tynkowe pokrycie ścian ze-
wnętrznych oraz dachówkę w kolorze cegla-
stym; zakazuje się stosowania okładzin ścien-
nych z tworzyw sztucznych typu „siding”; 

7) elementy elewacyjne instalacji technicznych 
należy montować z uwzględnieniem wartości 
zabytkowych obiektów. 

4. W strefie „K” ochrony konserwatorskiej-
ochrony krajobrazu ustala się: 
1) dla nowej zabudowy oraz w przypadku przebu-

dowy i remontów obiektów istniejących należy 
stosować dachy symetryczne w kolorze cegla-
stym z połaciami dachów o spadkach 35−450 
kryte dachówką lub materiałami imitującymi 
dachówkę, przy czym dla nowej zabudowy na-
leży stosować dachy dwuspadowe a dla terenu 
US dopuszcza się stosowanie dowolnych form 
dachów; 

2) dla budynków mieszkalnych i usługowych nie 
dopuszcza się stosowania, dachów o mijających 
się połaciach na wysokości kalenicy oraz da-
chów o asymetrycznym nachyleniu połaci; 

3) obowiązek prowadzenia sieci infrastruktury 
technicznej w formie podziemnej (kablowej); 

4) zakaz umieszczania reklam lub innych tablic 
niezwiązanych bezpośrednio z danym obiek-
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tem, na którym lub na działce którego jest ona 
umieszczana. 

5. W strefie „OW” ochrony konserwatorskiej-
obserwacji archeologicznej ustala się: 
1) prace ziemne należy prowadzić z uwzględnie-

niem możliwości odkrycia niezinwentaryzowa-
nych zabytków archeologicznych oraz  
z uwzględnieniem wymogów wynikających  
z przepisów odrębnych dotyczących 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 późn. zm.) należy 
stosować odpowiednio. 

6. W granicach obszaru objętego planem zlo-
kalizowane są stanowiska archeologiczne, o któ-
rych mowa w ust. 1 pkt 5, w odniesieniu do któ-
rych obowiązują ustalenia zgodnie z przepisami 
odrębnymi dotyczącymi ochrony zabytków. 

7. Wszelkie prace związane ze szpalerami 
i alejami drzew do zachowania i ochrony należy 
prowadzić z należytą starannością, w szczególno-
ści wprowadza się zakaz wycinki drzew, o ile prze-
pisy odrębne nie stanowią inaczej, a w przypadku 
ubytków należy dokonać nasadzeń uzupełniają-
cych. 

§ 8. 1. Tereny oznaczone symbolami: KDL.1 do 
KDL.4, KDD.1 do KDD.16, UP/ZP, US oraz ZP.1 do 
ZP.6 stanowią obszary przestrzeni publicznej. 

2. Ustala się wymagania wynikające z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych: 
1) dopuszcza się z zastrzeżeniem § 7 umieszczanie 

w formie niekolidującej z przeznaczeniem pod-
stawowym i zgodnie z przepisami odrębnymi 
obiektów małej architektury, urządzeń technicz-
nych i zieleni, urządzeń reklamowych a także 
prowadzenie sieci infrastruktury technicznej; 

2) lokalizacje tymczasowych obiektów usługowo-
handlowych dopuszcza się jedynie na terenie 
oznaczonym symbolem US. 

§ 9. Ustalenia ogólne dotyczące nieprzekra-
czalnych i obowiązujących linii zabudowy: 
1) ustala się nieprzekraczalne i obowiązujące linie 

zabudowy określone w treści niniejszej uchwa-
ły, chyba że z rysunku planu wynika inaczej; 

2) odległości linii zabudowy ustalane w treści 
uchwały określane są od linii rozgraniczającej 
terenu względem, którego jest ona określana; 

3) następujące części budynku nie mogą pomniej-
szać odległości liczonej od linii rozgraniczającej 
do nieprzekraczalnej linii zabudowy: 
a) schody zewnętrzne, wejścia do budynków, 

pochylnie i rampy o więcej niż 1,30 m, 
b) balkony, galerie, tarasy i wykusze o więcej 

niż 1,0 m, 
c) okapy i gzymsy o więcej niż 0,8 m; 

4) łączna powierzchnia wysuniętych względem 
linii zabudowy tarasów, wykuszy, gzymsów, ga-
lerii i wejść do budynków liczona w ich widoku 
od strony linii zabudowy nie może przekraczać 
40% powierzchni elewacji; 

5) dla zabudowy bliźniaczej dopuszcza się w przy-
padku budynku zwróconego ścianą bez otwo-
rów okiennych lub drzwiowych w stronę grani-

cy sąsiedniej działki budowlanej sytuowanie tej 
ściany bezpośrednio przy granicy; 

6) dopuszcza się dla terenów oznaczonych symbo-
lami E.1, E.2, IT.1 i IT.2 sytuowanie ściany bu-
dynku stacji transformatorowej zwróconego 
ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych 
w stronę granicy z sąsiednią działką budowlaną, 
w odległości 1,5 m od tej granicy; 

7) miejsca zmiany typu linii zabudowy oznaczone 
zostały na rysunku planu symbolem, o którym 
mowa w §2 ust. 1 pkt 5. 

§ 10. Obszary wymagające określenia granic 
terenów lub obiektów podlegających ochronie, 
ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, 
w tym terenów górniczych, a także narażonych na 
niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych 
osuwaniem się mas ziemnych: 
1) w obszarze objętym planem występuje obszar 

bezpośredniego zagrożenia powodzią; 
2) na obszarze bezpośredniego zagrożenie powo-

dzią obowiązują ograniczenia zgodnie z przepi-
sami odrębnymi dotyczącymi ochrony przeciw-
powodziowej. 

§ 11. 1. Określa się szczegółowe zasady i wa-
runki scalania i podziału nieruchomości: 
1) wyznacza się, oznaczoną na rysunku planu, 

granicę obszaru do scalenia i wtórnego podzia-
łu; 

2) określa się parametry nowo wydzielonych dzia-
łek budowlanych powstałych w wyniku scalenia 
i podziału nieruchomości: 
a) minimalna powierzchnia działki budowlanej 

– 800 m2, przy czym dopuszcza się 5% tole-
rancję, 

b) minimalna szerokość działki budowlanej li-
czona od strony drogi KDD.3 KDD.5 i KDD.7 
– 35 m, 

3) część obszaru wyznaczonego do scalenia 
i wtórnego podziału należy przeznaczyć, zgod-
nie z rysunkiem planu, pod drogi publiczne 
KDD.3, KDD.5, KDD.7 i KDD.8. 

2. Podział działek, z zastrzeżeniem ust. 1, nale-
ży realizować na zasadach: 
1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych 

działek budowlanych nie może być mniejsza 
niż: 
a) 8000 m2 dla terenu oznaczonego symbolem 

RM.2, 
b) 1500 m2 dla terenów oznaczonych symbo-

lami RM.1, MWn, MWn/U.1, MU.1 do MU.4, 
c) 1000 m2 dla terenów oznaczonych symbo-

lami MN.1, MN.3 do MN.11, MN.14 do 
MN.22, 

d) 900 m2 dla terenów oznaczonych symbolami 
MN.12 i MN.13, 

e) 450 m2 dla 1 segmentu dla realizacji zabu-
dowy bliźniaczej na terenie MN.3, MN.4, 
MN.5, MN.8, MN.13 i MN.21, 

f) 5000 m2 dla terenu oznaczonego symbolem 
US/UT; 

2) z terenu MWn/U.2 dopuszcza się wydzielanie 
działek niezbędnych do realizacji przeznaczenia 
podstawowego i dopuszczalnego z zastrzeże-
niem § 7 ust. 2 pkt 1 lit. h); 
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3) z terenu US dopuszcza się wydzielanie działek 
niezbędnych do realizacji przeznaczenia pod-
stawowego i dopuszczalnego; 

4) dopuszcza się z wyłączeniem terenu MN.12 
i MN.13: 
a) zmniejszenie minimalnych powierzchni 

określonych w pkt 1 o nie więcej niż 10%, 
b) aby nie więcej niż 1 nowo wydzielana działka 

budowlana w wyniku jednokrotnego pod-
działu pierwotnej działki miała mniejszą po-
wierzchnię o nie więcej niż 15% w stosunku 
do powierzchni określonych w pkt 1, 

c) wydzielanie działek o mniejszej powierzchni 
niż określonej w pkt 1, jeżeli wynika to z ry-
sunku planu. To znaczy jeżeli wyznaczony te-
ren ma mniejszą powierzchnię niż minimal-
na powierzchnia przewidziana dla działki bu-
dowlanej lub gdy działka ta stanowi pozosta-
łość z wydzielenia z niej terenu przeznaczo-
nego pod inne funkcje (np. działki drogowe); 

5) dopuszcza się wydzielenie działek o parame-
trach innych niż określone w niniejszym para-
grafie w celu wydzielenia niezbędnych działek 
dla realizacji urządzeń infrastruktury technicznej 
oraz układów komunikacyjnych, z uwzględnie-
niem § 51 ust. 8 z zachowaniem warunków wy-
nikających z przepisów odrębnych; 

6) w pozostałych przypadkach zgodnie z przepi-
sami odrębnymi dotyczącymi gospodarki nieru-
chomościami. 

§ 12. Ustala się szczególne warunki zagospo-
darowania terenów oraz ograniczenia w ich użyt-
kowaniu, w tym zakaz zabudowy: 
1) na terenach rolnych, łąk i pastwisk oraz lasów 

ustala się zakaz lokalizacji wszelkiej zabudowy; 
2) w obszarze bezpośredniego zagrożenia powo-

dzią ustala się zakaz lokalizacji wszelkiej zabu-
dowy oraz urządzania terenu w sposób utrud-
niający swobodny spływ wód; 

3) ograniczenia, o których mowa w pkt 1 i 2, nie 
dotyczą inwestycji związanych z ochroną prze-
ciwpowodziową i regulacją cieków wodnych. 

§ 13. Ustala się sposoby i terminy tymczaso-
wego zagospodarowania, urządzania i użytkowa-
nia terenów: 
1) zgodnie z § 8 ust. 2 pkt 2 na terenie US dopusz-

cza się lokalizację tymczasowych obiektów 
usługowo-handlowych; 

2) dla terenu US tymczasowe obiekty usługowo-
handlowe mogą być lokalizowane jako towa-
rzyszące imprezom organizowanym na terenie 
US i sytuowane na okres trwania danej imprezy 
plus 7 dni przed jej rozpoczęciem i 7 dni po jej 
zakończeniu. 

Rozdział 3 

Ustalenia szczegółowe dotyczące terenów 

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

dowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rozu-
mieniu przepisów odrębnych; 

2) typ zabudowy: wolno stojąca; 

3) przeznaczenie dopuszczalne: 
a) lokalizacja usług typu biurowego, usług 

handlu detalicznego o łącznej powierzchni 
całkowitej przeznaczonej na usługi nie więcej 
niż 30% powierzchni całkowitej budynków 
zlokalizowanych na działce budowlanej, przy 
czym powierzchnia całkowita usług zlokali-
zowanych w budynku mieszkalnym nie może 
przekraczać 30% powierzchni całkowitej bu-
dynku mieszkalnego, 

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

2. W zakresie parametrów i wskaźników kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
ustala się: 
1) linie zabudowy: 

a) dla terenu MN.1: 
− jako nieprzekraczalne linie zabudowy od 

strony drogi KDL.1 – 10 m, 
− jako nieprzekraczalne linie zabudowy od 

strony drogi KDD.2 – 6 m, 
− jako obowiązujące linie zabudowy od 

strony drogi KDD.3, KDD.4 i KDD.8 – 6 m, 
b) dla terenu MN.2 jako obowiązujące linie za-

budowy od strony drogi: 
− KDD.3, KDD.5 i KDD.7 – 4 m, 
− KDD.8 – 6 m; 

2) maksymalną wysokość zabudowy: 
a) 9 m (2 kondygnacje, w tym poddasze użyt-

kowe), 
b) 5 m dla wolno stojących budynków gospo-

darczych i garaży; 
3) maksymalną powierzchnię zabudowy: 30% po-

wierzchni działki budowlanej; 
4) następujące zasady kształtowania dachów: 

a) dachy spadziste w kolorze ceglastym, kryte 
dachówka lub materiałem dachówko po-
dobnym o symetrycznym układzie połaci da-
chowych i kątem spadku pomiędzy 30° a 45°, 

b) dopuszczalne kąty spadku połaci dachowych 
nie dotyczą lukarn, zadaszeń wejść do bu-
dynków i tarasów oraz budynków gospodar-
czych i garażowych; 

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

3. Dla terenu MN.1 ogrodzenia od strony drogi 
KDL.1 można lokalizować w odległości nie mniej-
szej niż 4 m licząc od linii rozgraniczającej drogi 
KDL.1. 

4. Teren MN.2 znajduje się granicach obszaru 
przeznaczonego do scalenia i wtórnego podziału, 
o którym mowa w §11 ust. 1. 

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

dowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rozu-
mieniu przepisów odrębnych; 

2) typ zabudowy: wolno stojąca lub bliźniacza; 
3) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) lokalizacja usług typu biurowego, usług 
handlu detalicznego o łącznej powierzchni 
całkowitej przeznaczonej na usługi nie więcej 
niż 30% powierzchni całkowitej budynków 
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zlokalizowanych na działce budowlanej, przy 
czym powierzchnia całkowita usług zlokali-
zowanych w budynku mieszkalnym nie może 
przekraczać 30% powierzchni całkowitej bu-
dynku mieszkalnego, 

b) lokalizacja obiektów małej architektury oraz 
obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej. 

2. W zakresie parametrów i wskaźników kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
ustala się: 
1) nieprzekraczalne linie zabudowy od strony dro-

gi: 
a) KDL.1 – 10 m, 
b) KDD.3 i KDD.6 – 6 m, 

2) maksymalną wysokość zabudowy 
a) 9 m (2 kondygnacje, w tym poddasze użyt-

kowe), 
b) 5 m dla wolno stojących budynków gospo-

darczych i garaży; 
3) maksymalną powierzchnię zabudowy: 30% po-

wierzchni działki budowlanej; 
4) następujące zasady kształtowania dachów: do-

puszcza się stosowanie dowolnych form da-
chów; 

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

3. Teren MN.3 znajduje się w granicach strefy 
„OW” ochrony konserwatorskiej – obserwacji ar-
cheologicznej, w której obowiązują ustalenia 
zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 4 i ust. 5. 

4. Dla terenu MN.3 ogrodzenia od strony drogi 
KDL.1 można lokalizować w odległości nie mniej-
szej niż 4 m licząc od linii rozgraniczającej drogi 
KDL.1. 

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

dowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rozu-
mieniu przepisów odrębnych; 

2) typ zabudowy: wolno stojąca lub bliźniacza; 
3) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) lokalizacja usług typu biurowego, usług 
handlu detalicznego o łącznej powierzchni 
całkowitej przeznaczonej na usługi nie więcej 
niż 30% powierzchni całkowitej budynków 
zlokalizowanych na działce budowlanej, przy 
czym powierzchnia całkowita usług zlokali-
zowanych w budynku mieszkalnym nie może 
przekraczać 30% powierzchni całkowitej bu-
dynku mieszkalnego, 

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

2. W zakresie parametrów i wskaźników kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
ustala się: 
1) linie zabudowy: 

a) dla terenu MN.4 jako nieprzekraczalne linie 
zabudowy od strony drogi KDL.2 – 8 m, 

b) dla terenu MN.4 i MN.5 jako nieprzekraczal-
ne i obowiązujące linie zabudowy, zgodnie 
z rysunkiem planu, od strony drogi KDD.3, 
KDD.5 i KDD.6 – 6 m; 

2) maksymalną wysokość zabudowy: 

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

b) 5 m dla wolno stojących budynków gospo-
darczych i garaży; 

3) maksymalną powierzchnię zabudowy: 30% po-
wierzchni działki budowlanej; 

4) następujące zasady kształtowania dachów: do-
puszcza się stosowanie dowolnych form da-
chów; 

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

3. Na terenie MN.4 i MN.5 znajduje się stano-
wisko archeologiczne nr 2/7 AZP 81-26, dla którego 
obowiązują ustalenia zgodnie z § 7 ust. 1. pkt 5 
i ust. 6. 

4. Tereny MN.4 i MN.5 znajdują się w grani-
cach strefy „OW” ochrony konserwatorskiej – ob-
serwacji archeologicznej, w której obowiązują 
ustalenia zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 4 i ust. 5. 

§ 17. 1. Dla terenów oznaczonych symbolami 
MN.6 i MN.7 – tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe: lokalizacja zabu-

dowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rozu-
mieniu przepisów odrębnych; 

2) typ zabudowy: wolno stojąca; 
3) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) lokalizacja usług handlu detalicznego, usług 
typu biurowego, gabinetów lekarskich i sto-
matologicznych oraz zakładów fryzjerskich, 
kosmetycznych i odnowy biologicznej o 
łącznej powierzchni całkowitej przeznaczonej 
na usługi nie więcej niż 30% powierzchni 
całkowitej budynków zlokalizowanych na 
działce budowlanej, przy czym powierzchnia 
całkowita usług zlokalizowanych w budynku 
mieszkalnym nie może przekraczać 30% po-
wierzchni całkowitej budynku mieszkalnego, 

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

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

a) dla terenu MN.7 od strony drogi wewnętrz-
nej KDw.1 – 10 m, 

b) dla terenu MN.6 i MN.7 od strony dróg pu-
blicznych - 6 m; 

2) maksymalną wysokość zabudowy: 
a) 10 m (2 kondygnacje, w tym poddasze użyt-

kowe), 
b) 5 m dla wolno stojących budynków gospo-

darczych i garaży; 
3) maksymalną powierzchnię zabudowy: 25% po-

wierzchni działki budowlanej; 
4) następujące zasady kształtowania dachów: 

a) dachy spadziste o symetrycznym układzie 
połaci dachowych i kątem spadku pomiędzy 
35° a 45°, 

b) dopuszczalne kąty spadku połaci dachowych 
nie dotyczą lukarn, zadaszeń wejść do bu-
dynków i tarasów oraz budynków gospodar-
czych i garażowych; 
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5) minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnych: 40% powierzchni działki budowlanej. 

3. Tereny MN.6 i MN.7 znajdują się w grani-
cach: 
1) parku krajobrazowego „Dolina Bystrzycy”, 

w którym obowiązują ustalenia zgodnie z § 6 
pkt 3; 

2) strefy „K” ochrony konserwatorskiej – ochrony 
krajobrazu, w którym obowiązują ustalenia 
zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 3 i ust. 4; 

3) strefy „OW” ochrony konserwatorskiej – ob-
serwacji archeologicznej, w której obowiązują 
ustalenia zgodnie z §7 ust. 1 pkt 4 i ust. 5. 

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

dowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rozu-
mieniu przepisów odrębnych; 

2) typ zabudowy: wolno stojąca lub bliźniacza; 
3) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) lokalizacja usług typu biurowego i usług 
handlu detalicznego o łącznej powierzchni 
całkowitej przeznaczonej na usługi nie więcej 
niż 30% powierzchni całkowitej budynków 
zlokalizowanych na działce budowlanej, przy 
czym powierzchnia całkowita usług zlokali-
zowanych w budynku mieszkalnym nie może 
przekraczać 30% powierzchni całkowitej bu-
dynku mieszkalnego, 

b) lokalizacja obiektów małej architektury oraz 
obiektów i urządzeń infrastruktury technicz-
nej, 

c) utrzymanie i rozbudowa istniejącej zabudo-
wy zagrodowej. 

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

a) od strony dróg publicznych – 6 m, 
b) od strony terenu MWn/U.2 i RZ.4 – 16 m; 

2) maksymalną wysokość zabudowy: 
a) 10 m (2 kondygnacje, w tym poddasze użyt-

kowe), 
b) 5 m dla wolno stojących budynków gospo-

darczych i garaży; 
3) maksymalną powierzchnię zabudowy: 30% po-

wierzchni działki budowlanej; 
4) następujące zasady kształtowania dachów: 

a) dachy spadziste o symetrycznym układzie 
połaci dachowych i kątem spadku pomiędzy 
35o a 45o, 

b) dopuszczalne kąty spadku połaci dachowych 
nie dotyczą lukarn, zadaszeń wejść do bu-
dynków i tarasów oraz budynków gospodar-
czych i garażowych; 

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

3. Teren MN.8 znajduje się w granicach: 
1) parku krajobrazowego „Dolina Bystrzycy”,  

w którym obowiązują ustalenia zgodnie z § 6 
pkt 3, 

2) strefy „K” ochrony konserwatorskiej – ochrony 
krajobrazu, w którym obowiązują ustalenia 
zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 3 i ust. 4; 

3) strefy „OW” ochrony konserwatorskiej – ob-
serwacji archeologicznej, w której obowiązują 
ustalenia zgodnie z §7 ust. 1 pkt 4 i ust. 5. 

4. Na terenie MN.8 znajduje się obiekt 
o walorach historycznych, dla którego obowiązują 
ustalenia zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 2 lit. g) oraz § 7 
ust. 3. 

§ 19. 1. Dla terenów oznaczonych symbolami 
MN.9 i MN.10 – teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe: lokalizacja zabu-

dowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rozu-
mieniu przepisów odrębnych; 

2) typ zabudowy: wolno stojąca: 
3) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) lokalizacja usług typu biurowego, usług 
handlu detalicznego o łącznej powierzchni 
całkowitej przeznaczonej na usługi nie więcej 
niż 30% powierzchni całkowitej budynków 
zlokalizowanych na działce budowlanej, przy 
czym powierzchnia całkowita usług zlokali-
zowanych w budynku mieszkalnym nie może 
przekraczać 30% powierzchni całkowitej bu-
dynku mieszkalnego, 

b) lokalizacja obiektów małej architektury oraz 
obiektów i urządzeń infrastruktury technicz-
nej, 

c) dla terenu MN.10 utrzymanie i rozbudowa 
istniejącej zabudowy zagrodowej. 

2. W zakresie parametrów i wskaźników kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
ustala się: 
1) linie zabudowy: 

a) dla terenu MN.9: 
− jako nieprzekraczalne linie zabudowy od 

strony drogi KDL.2 i KDD.8 – 10 m oraz od 
strony drogi KDD.7 – 6 m, 

− jako obowiązująca linia zabudowy od 
strony drogi KDD.5 – 6 m, 

b) dla terenu MN.10 jako nieprzekraczalna linia 
zabudowy od strony drogi KDL.2 - 10 m oraz 
od strony drogi KDD.8 – 6 m; 

2) maksymalną wysokość zabudowy: 
a) 9 m (2 kondygnacje, w tym poddasze użyt-

kowe), 
b) 5 m dla wolno stojących budynków gospo-

darczych i garaży; 
3) maksymalną powierzchnię zabudowy: 30% po-

wierzchni działki budowlanej; 
4) następujące zasady kształtowania dachów: 

a) dla terenu MN.9 dachy spadziste w kolorze 
ceglastym, kryte dachówka lub materiałem 
dachówko podobnym o symetrycznym ukła-
dzie połaci dachowych i kątem spadku po-
między 30o a 45o, 

b) dla terenu MN.10 dachy spadziste o syme-
trycznym układzie połaci dachowych i kątem 
spadku pomiędzy 35o a 45o, 

c) dopuszczalne kąty spadku połaci dachowych 
nie dotyczą lukarn, zadaszeń wejść do bu-
dynków i tarasów oraz budynków gospodar-
czych i garażowych; 

5) minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnych: 40% powierzchni działki budowlanej. 
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3. Teren MN.10 znajduje się w granicach stre-
fy „K” ochrony konserwatorskiej – ochrony krajo-
brazu, w którym obowiązują ustalenia zgodnie  
z § 7 ust. 1 pkt 3 i ust. 4. 

4. Na terenie MN.10 znajduje się obiekt 
o walorach historycznych, dla którego obowiązują 
ustalenia zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 2 lit. a) oraz § 7 
ust. 3. 

5. Tereny MN.9 i MN.10 znajdują się w grani-
cach strefy „OW” ochrony konserwatorskiej – ob-
serwacji archeologicznej, w której obowiązują 
ustalenia zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 4 i ust. 5. 

§ 20. 1. Dla terenów oznaczonych symbolami 
MN.11 i MN.14 – tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe: lokalizacja zabu-

dowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rozu-
mieniu przepisów odrębnych; 

2) typ zabudowy: wolno stojąca; 
3) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) lokalizacja usług handlu detalicznego, usług 
typu biurowego o łącznej powierzchni cał-
kowitej przeznaczonej na usługi nie więcej 
niż 30% powierzchni całkowitej budynków 
zlokalizowanych na działce budowlanej, przy 
czym powierzchnia całkowita usług zlokali-
zowanych w budynku mieszkalnym nie może 
przekraczać 30% powierzchni całkowitej bu-
dynku mieszkalnego, 

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

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

a) dla terenu MN.11 od strony drogi KDD.8 – 
6 m, 

b) dla terenu MN.14 od strony dróg KDD.9, 
KDD.10, KDw.2 i Kx – 6 m; 

2) maksymalną wysokość zabudowy: 
a) 9 m (2 kondygnacje, w tym poddasze użyt-

kowe), 
b) 5 m dla wolno stojących budynków gospo-

darczych i garaży; 
3) maksymalną powierzchnię zabudowy: 30% po-

wierzchni działki budowlanej; 
4) następujące zasady kształtowania dachów: 

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

b) dopuszczalne kąty spadku połaci dachowych 
nie dotyczą lukarn, zadaszeń wejść do bu-
dynków i tarasów oraz budynków gospodar-
czych i garażowych; 

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

§ 21. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem 
MN.12 – teren zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej, ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe: lokalizacja zabu-

dowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rozu-
mieniu przepisów odrębnych; 

2) typ zabudowy: wolno stojąca; 

3) przeznaczenie dopuszczalne: 
a) lokalizacja handlu detalicznego, usług typu biu-

rowego o łącznej powierzchni całkowitej prze-
znaczonej na usługi nie więcej niż 30% po-
wierzchni całkowitej budynków zlokalizowanych 
na działce budowlanej, przy czym powierzchnia 
całkowita usług zlokalizowanych w budynku 
mieszkalnym nie może przekraczać 30% po-
wierzchni całkowitej budynku mieszkalnego, 

b) lokalizacja obiektów małej architektury oraz 
obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej. 

2. W zakresie parametrów i wskaźników kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
ustala się: 
1) linie zabudowy: 

a) od strony terenu WS.4 jako obowiązująca li-
nia zabudowy – 6 m, 

b) od strony drogi KDD.10 i KDD.16 jako nie-
przekraczalna linia zabudowy - 6 m; 

2) maksymalną wysokość zabudowy: 
a) 9 m (2 kondygnacje, w tym poddasze użyt-

kowe), 
b) 5 m dla wolno stojących budynków gospo-

darczych i garaży; 
3) maksymalną powierzchnię zabudowy: 30% po-

wierzchni działki budowlanej; 
4) następujące zasady kształtowania dachów: 

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

b) dopuszczalne kąty spadku połaci dachowych 
nie dotyczą lukarn, zadaszeń wejść do bu-
dynków i tarasów oraz budynków gospodar-
czych i garażowych; 

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

§ 22. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem 
MN.13 – teren zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej, ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe: lokalizacja zabu-

dowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rozu-
mieniu przepisów odrębnych; 

2) typ zabudowy: wolno stojąca lub bliźniacza; 
3) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) lokalizacja usług handlu detalicznego, usług 
typu biurowego o łącznej powierzchni cał-
kowitej przeznaczonej na usługi nie więcej 
niż 30% powierzchni całkowitej budynków 
zlokalizowanych na działce budowlanej, przy 
czym powierzchnia całkowita usług zlokali-
zowanych w budynku mieszkalnym nie może 
przekraczać 30% powierzchni całkowitej bu-
dynku mieszkalnego, 

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

2. W zakresie parametrów i wskaźników kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
ustala się: 
1) linie zabudowy: 

a) jako nieprzekraczalne od strony drogi 
KDD.10 – 6 m, 

b) jako obowiązujące od strony terenu WS.4 – 
6 m; 
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2) maksymalną wysokość zabudowy: 
a) 9 m (2 kondygnacje, w tym poddasze użyt-

kowe), 
b) 5 m dla wolno stojących budynków gospo-

darczych i garaży; 
3) maksymalną powierzchnię zabudowy: 30% po-

wierzchni działki budowlanej; 
4) następujące zasady kształtowania dachów: 

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

b) dopuszczalne kąty spadku połaci dachowych 
nie dotyczą lukarn, zadaszeń wejść do bu-
dynków i tarasów oraz budynków gospodar-
czych i garażowych; 

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

§ 23. 1. Dla terenów oznaczonych symbolami 
MN.15 i MN.16 – tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe: lokalizacja zabu-

dowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rozu-
mieniu przepisów odrębnych; 

2) typ zabudowy: wolno stojąca; 
3) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) lokalizacja usług handlu detalicznego, usług 
typu biurowego o łącznej powierzchni cał-
kowitej przeznaczonej na usługi nie więcej 
niż 30% powierzchni całkowitej budynków 
zlokalizowanych na działce budowlanej, przy 
czym powierzchnia całkowita usług zlokali-
zowanych w budynku mieszkalnym nie może 
przekraczać 30% powierzchni całkowitej bu-
dynku mieszkalnego, 

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

c) dla terenu MN.16 utrzymanie i rozbudowa 
istniejącej zabudowy zagrodowej. 

2. W zakresie parametrów i wskaźników kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
ustala się: 
1) linie zabudowy: 

a) dla terenu MN. 15 jako nieprzekraczalne linie 
zabudowy od strony drogi KDD.9 i KDD.10 – 
6 m, 

b) dla terenu MN.16: 
− jako nieprzekraczalne linie zabudowy od strony 

drogi KDL.2, KDD.9 i KDD.10 – 6 m oraz od 
strony ciągu pieszego oznaczonego symbolem 
Kx − 4 m, 

− jako obowiązujące linie zabudowy od strony 
drogi KDD.9 – 6 m; 

2) maksymalną wysokość zabudowy: 
a) 9 m (2 kondygnacje, w tym poddasze użyt-

kowe), 
b) 5 m dla wolno stojących budynków gospo-

darczych i garaży; 
3) maksymalną powierzchnię zabudowy: 30% po-

wierzchni działki budowlanej; 
4) następujące zasady kształtowania dachów: 

a) dachy spadziste o symetrycznym układzie 
połaci dachowych i kątem spadku pomiędzy 
35o a 45o, 

b) dopuszczalne kąty spadku połaci dachowych 
nie dotyczą lukarn, zadaszeń wejść do bu-
dynków i tarasów oraz budynków gospodar-
czych i garażowych; 

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

3. Tereny MN.15 i MN.16 znajdują się w grani-
cach: 
1) strefy „K” ochrony konserwatorskiej – ochrony 

krajobrazu, w którym obowiązują ustalenia 
zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 3 i ust. 4; 

2) strefy „OW” ochrony konserwatorskiej – ob-
serwacji archeologicznej, w której obowiązują 
ustalenia zgodnie z §7 ust. 1 pkt 4 i ust. 5. 

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

dowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rozu-
mieniu przepisów odrębnych; 

2) typ zabudowy: wolno stojąca; 
3) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) lokalizacja usług handlu detalicznego, usług 
typu biurowego o łącznej powierzchni cał-
kowitej przeznaczonej na usługi nie więcej 
niż 30% powierzchni całkowitej budynków 
zlokalizowanych na działce budowlanej, przy 
czym powierzchnia całkowita usług zlokali-
zowanych w budynku mieszkalnym nie może 
przekraczać 30% powierzchni całkowitej bu-
dynku mieszkalnego, 

b) lokalizacja obiektów małej architektury oraz 
obiektów i urządzeń infrastruktury technicz-
nej, 

c) utrzymanie i rozbudowa istniejącej zabudo-
wy zagrodowej. 

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

publicznych – 6 m; 
2) maksymalną wysokość zabudowy: 

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

b) 5 m dla wolno stojących budynków gospo-
darczych i garaży; 

3) maksymalną powierzchnię zabudowy: 30% po-
wierzchni działki budowlanej; 

4) następujące zasady kształtowania dachów: 
a) dachy spadziste o symetrycznym układzie 

połaci dachowych i kątem spadku pomiędzy 
35o a 45o, 

b) dopuszczalne kąty spadku połaci dachowych 
nie dotyczą lukarn, zadaszeń wejść do bu-
dynków i tarasów oraz budynków gospodar-
czych i garażowych; 

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

3. Teren MN.17 znajduje się w granicach: 
1) Parku Krajobrazowego „Dolina Bystrzycy”, 

w którym obowiązują ustalenia zgodnie z § 6 
pkt 3; 

2) strefy „K” ochrony konserwatorskiej – ochrony 
krajobrazu, w którym obowiązują ustalenia 
zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 3 i ust. 4; 
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3) strefy „OW” ochrony konserwatorskiej – ob-
serwacji archeologicznej, w której obowiązują 
ustalenia zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 4 i ust. 5. 

4. Na terenie MN.17 znajduje się obiekt 
o walorach historycznych, dla którego obowiązują 
ustalenia zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 2 lit. c) oraz § 7 
ust. 3. 

§ 25. 1. Dla terenu oznaczonego symbolami 
MN.18 – teren zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej, ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe: lokalizacja zabu-

dowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rozu-
mieniu przepisów odrębnych; 

2) typ zabudowy: wolno stojąca; 
3) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) lokalizacja usług typu biurowego o łącznej 
powierzchni całkowitej przeznaczonej na 
usługi nie więcej niż 30% powierzchni cał-
kowitej budynków zlokalizowanych na dział-
ce budowlanej, przy czym powierzchnia cał-
kowita usług zlokalizowanych w budynku 
mieszkalnym nie może przekraczać 30% po-
wierzchni całkowitej budynku mieszkalnego, 

b) lokalizacja obiektów małej architektury oraz 
obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej. 

2. W zakresie parametrów i wskaźników kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
ustala się: 
1) nieprzekraczalne linie zabudowy od strony dro-

gi KDL.4 – 6 m; 
2) maksymalną wysokość zabudowy: 
a) 8 m (2 kondygnacje, w tym poddasze użytko-

we), 
b) 5 m dla wolno stojących budynków gospodar-

czych i garaży; 
3) maksymalną powierzchnię zabudowy: 20% po-

wierzchni działki budowlanej; 
4) następujące zasady kształtowania dachów: 

a) dachy spadziste o symetrycznym układzie 
połaci dachowych i kątem spadku pomiędzy 
35o a 45o, 

b) dopuszczalne kąty spadku połaci dachowych 
nie dotyczą lukarn, zadaszeń wejść do bu-
dynków i tarasów oraz budynków gospodar-
czych i garażowych; 

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

3. Teren MN.18 znajduje się w granicach: 
1) parku krajobrazowego „Dolina Bystrzycy”, 

w którym obowiązują ustalenia zgodnie z § 6 
pkt 3; 

2) strefy „K” ochrony konserwatorskiej – ochrony 
krajobrazu, w którym obowiązują ustalenia 
zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 3 i ust. 4; 

3) strefy „OW” ochrony konserwatorskiej – ob-
serwacji archeologicznej, w której obowiązują 
ustalenia zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 4 i ust. 5, 

4) proponowanego Specjalnego Obszaru Ochrony 
siedlisk NATURA 2000 „Łęgi nad Bystrzycą”, 
o którym mowa w § 6 pkt 4. 

§ 26. 1. Dla terenu oznaczonego symbolami 
MN.19 – teren zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej, ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe: lokalizacja zabu-

dowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rozu-
mieniu przepisów odrębnych; 

2) typ zabudowy: wolno stojąca; 
3) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) lokalizacja usług handlu detalicznego, usług 
agroturystycznych, usług typu biurowego 
o łącznej powierzchni całkowitej przeznaczo-
nej na usługi nie więcej niż 30% powierzchni 
całkowitej budynków zlokalizowanych na 
działce budowlanej, przy czym powierzchnia 
całkowita usług zlokalizowanych w budynku 
mieszkalnym nie może przekraczać 30% po-
wierzchni całkowitej budynku mieszkalnego, 

b) lokalizacja obiektów małej architektury oraz 
obiektów i urządzeń infrastruktury technicz-
nej, 

c) utrzymanie i rozbudowa istniejącej zabudo-
wy zagrodowej. 

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

a) od strony drogi KDL.3, KDL.4 – 6 m oraz 
w nawiązaniu do istniejącej zabudowy, 

b) od strony drogi KDD.14 – 6 m, 
c) od strony obszaru bezpośredniego zagroże-

nia powodzią – 5 m; 
2) maksymalną wysokość zabudowy: 

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

b) 5 m dla wolno stojących budynków gospo-
darczych i garaży; 

3) maksymalną powierzchnię zabudowy: 30% po-
wierzchni działki budowlanej; 

4) następujące zasady kształtowania dachów: 
a) dachy spadziste o symetrycznym układzie 

połaci dachowych i kątem spadku pomiędzy 
35o a 45o, 

b) dopuszczalne kąty spadku połaci dachowych 
nie dotyczą lukarn, zadaszeń wejść do bu-
dynków i tarasów oraz budynków gospodar-
czych i garażowych; 

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

3. Teren MN.19 znajduje się w granicach: 
1) parku krajobrazowego „Dolina Bystrzycy”,  

w którym obowiązują ustalenia zgodnie z § 6 
pkt 3; 

2) strefy „K” ochrony konserwatorskiej – ochrony 
krajobrazu, w którym obowiązują ustalenia 
zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 3 i ust. 4; 

3) strefy „OW” ochrony konserwatorskiej – ob-
serwacji archeologicznej, w której obowiązują 
ustalenia zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 4 i ust. 5. 

4. Na terenie MN.19 znajdują się obiekty 
o walorach historycznych, dla których obowiązują 
ustalenia zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 2 lit. d), e) i f) oraz 
§ 7 ust. 3. 

5. Fragment terenu MN.19 znajduje się 
w granicach proponowanego Specjalnego Obsza-
ru Ochrony siedlisk NATURA 2000 „Łęgi nad By-
strzycą”, o którym mowa w § 6 pkt 4. 

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

dowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rozu-
mieniu przepisów odrębnych; 
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2) typ zabudowy: wolno stojąca; 
3) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) lokalizacja usług typu biurowego o łącznej 
powierzchni całkowitej przeznaczonej na 
usługi nie więcej niż 30% powierzchni cał-
kowitej budynków zlokalizowanych na dział-
ce budowlanej, przy czym powierzchnia cał-
kowita usług zlokalizowanych w budynku 
mieszkalnym nie może przekraczać 30% po-
wierzchni całkowitej budynku mieszkalnego, 

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

2. W zakresie parametrów i wskaźników kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
ustala się: 
1) nieprzekraczalne linie zabudowy od strony dro-

gi KDL.3 i KDD.14 – 6 m; 
2) maksymalną wysokość zabudowy: 

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

b) 5 m dla wolno stojących budynków gospo-
darczych i garaży; 

3) maksymalną powierzchnię zabudowy: 25% po-
wierzchni działki budowlanej; 

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

dachówką lub materiałem dachówko po-
dobnym o symetrycznym układzie połaci da-
chowych i kątem spadku pomiędzy 35o a 45o, 

b) dopuszczalne kąty spadku połaci dachowych 
nie dotyczą lukarn, zadaszeń wejść do bu-
dynków i tarasów oraz budynków gospodar-
czych i garażowych; 

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

3. Teren MN.20 znajduje się w granicach par-
ku krajobrazowego „Dolina Bystrzycy”, w którym 
obowiązują ustalenia zgodnie z § 6 pkt 3. 

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

dowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rozu-
mieniu przepisów odrębnych; 

2) typ zabudowy: wolno stojąca i bliźniacza; 
3) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) lokalizacja usług typu biurowego o łącznej 
powierzchni całkowitej przeznaczonej na 
usługi nie więcej niż 30% powierzchni cał-
kowitej budynków zlokalizowanych na dział-
ce budowlanej, przy czym powierzchnia cał-
kowita usług zlokalizowanych w budynku 
mieszkalnym nie może przekraczać 30% po-
wierzchni całkowitej budynku mieszkalnego, 

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

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

KDL.3, KDD.10 i KDD.11 – 6 m 
2) maksymalną wysokość zabudowy: 

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

b) 5 m dla wolno stojących budynków gospo-
darczych i garaży; 

3) maksymalną powierzchnię zabudowy: 30% po-
wierzchni działki budowlanej; 

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

dachówką lub materiałem dachówko po-
dobnym o symetrycznym układzie połaci da-
chowych i kątem spadku pomiędzy 35o a 45o, 

b) dopuszczalne kąty spadku połaci dachowych 
nie dotyczą lukarn, zadaszeń wejść do bu-
dynków i tarasów oraz budynków gospodar-
czych i garażowych; 

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

3. Teren MN.21 znajduje się: 
1) w granicach parku krajobrazowego „Dolina 

Bystrzycy”, w którym obowiązują ustalenia 
zgodnie z § 6 pkt 3; 

2) częściowo w granicach strefy „K” ochrony kon-
serwatorskiej – ochrony krajobrazu, w którym 
obowiązują ustalenia zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 3 
i ust. 4; 

3) częściowo w strefie „OW” ochrony konserwa-
torskiej – obserwacji archeologicznej, w której 
obowiązują ustalenia zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 4  
i ust. 5. 

4. Na terenie MN.21 znajdują się obiekty 
o walorach historycznych, dla których obowiązują 
ustalenia zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 2 lit. b) oraz § 7 
ust. 3. 

§ 29. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem 
MN.22 – teren zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej, ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe: lokalizacja zabu-

dowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rozu-
mieniu przepisów odrębnych; 

2) typ zabudowy: wolno stojąca i zachowanie ist-
niejącej zabudowy szeregowej; 

3) przeznaczenie dopuszczalne: 
a) lokalizacja usług typu biurowego o łącznej 

powierzchni całkowitej przeznaczonej na 
usługi nie więcej niż 30% powierzchni cał-
kowitej budynków zlokalizowanych na dział-
ce budowlanej, przy czym powierzchnia cał-
kowita usług zlokalizowanych w budynku 
mieszkalnym nie może przekraczać 30% po-
wierzchni całkowitej budynku mieszkalnego, 

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

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

KDD.10 i KDD.11 – 6 m; 
2) maksymalną wysokość zabudowy: 

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

b) 5 m dla wolno stojących budynków gospo-
darczych i garaży; 

3) maksymalną powierzchnię zabudowy: 30% po-
wierzchni działki budowlanej; 

4) następujące zasady kształtowania dachów: 
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a) dachy spadziste w kolorze ceglastym, kryte 
dachówką lub materiałem dachówko po-
dobnym o symetrycznym układzie połaci da-
chowych i kątem spadku pomiędzy 35o a 45o, 

b) dopuszczalne kąty spadku połaci dachowych 
nie dotyczą lukarn, zadaszeń wejść do bu-
dynków i tarasów oraz budynków gospodar-
czych i garażowych; 

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

3. Teren MN.22 znajduje się w: 
1) granicach parku krajobrazowego „Dolina By-

strzycy”, w którym obowiązują ustalenia zgod-
nie z § 6 pkt 3; 

2) strefie „OW” ochrony konserwatorskiej – ob-
serwacji archeologicznej, w której obowiązują 
ustalenia zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 4 i ust. 5. 

§ 30. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem 
MWn – teren zabudowy mieszkaniowej wieloro-
dzinnej o niskiej intensywności zabudowy, ustala 
się: 
1) przeznaczenie podstawowe: lokalizacja zabu-

dowy mieszkaniowej wielorodzinnej w rozu-
mieniu przepisów odrębnych; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 
a) lokalizacja usług handlu detalicznego, usług 

typu biurowego o łącznej powierzchni cał-
kowitej przeznaczonej na usługi nie więcej 
niż 30% powierzchni całkowitej budynków 
zlokalizowanych na działce budowlanej, przy 
czym powierzchnia całkowita usług zlokali-
zowanych w budynku mieszkalnym nie może 
przekraczać 30% powierzchni całkowitej bu-
dynku mieszkalnego, 

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

c) lokalizacja zespołów garaży. 
2. W zakresie parametrów i wskaźników kształ-

towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
ustala się: 
1) nieprzekraczalne linie zabudowy od strony dro-

gi KDL.1 – 10 m oraz do strony KDL.2 – 8 m; 
2) maksymalną wysokość zabudowy: 

a) 9 m (2 kondygnacje), 
b) w przypadku zastosowywania dachów spa-

dzistych dopuszcza się 12 m (3 kondygnacje, 
w tym poddasze użytkowe), 

c) 5 m dla wolno stojących i zespołów budyn-
ków gospodarczych i garaży; 

3) maksymalną powierzchnię zabudowy: 30% po-
wierzchni działki budowlanej; 

4) następujące zasady kształtowania dachów: 
a) dopuszcza się dachy płaskie, przy czym 

w przypadku, o którym mowa w § 30 ust. 2 
pkt 2 lit. b), ustala się obowiązek stosowania 
dachów spadzistych w kolorze ceglastym, 
kryte dachówką lub materiałem dachówko 
podobnym o symetrycznym układzie połaci 
dachowych i kątem spadku pomiędzy 30o 
a 45o, 

b) dopuszczalne kąty spadku połaci dachowych 
nie dotyczą lukarn, zadaszeń wejść do bu-

dynków i tarasów oraz budynków gospodar-
czych i garażowych; 

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

3. Dla terenu MWn ogrodzenia od strony drogi 
KDL.1 można lokalizować w odległości nie mniej-
szej niż 4 m licząc od linii rozgraniczającej drogi 
KDL.1. 

4. Teren MWn znajduje się w granicach strefy 
„OW” ochrony konserwatorskiej – obserwacji ar-
cheologicznej, w której obowiązują ustalenia 
zgodnie z §7 ust. 1 pkt 4 i ust. 5. 

§ 31. 1. Dla terenów oznaczonych symbolami 
MWn/U.1 i MWn/U.2 – tereny zabudowy mieszka-
niowej wielorodzinnej o niskiej intensywności oraz 
usług, ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe: 

a) lokalizacja zabudowy mieszkaniowej wielo-
rodzinnej w rozumieniu przepisów odręb-
nych, 

b) usług handlu detalicznego, 
c) usług typu biurowego, 
d) usług publicznych, 
e) usług sportu i rekreacji, 
f) usług turystyki; 

2) przeznaczenie dopuszczalne, lokalizacja: obiek-
tów małej architektury oraz obiektów i urządzeń 
infrastruktury technicznej. 

2. W zakresie parametrów i wskaźników kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
ustala się: 
1) linie zabudowy: 

a) dla terenu dla terenu MWn/U.1 nieprzekra-
czalna linia zabudowy od strony drogi 
KDD.12 − 10 m oraz od strony terenu 
MWn/U.2 – 18 m, 

b) dla terenu MWn/U.2 – w nawiązaniu do za-
budowy historycznej; 

2) maksymalną wysokość zabudowy: 
a) dla terenu MWn/U.1: 9 m (2 kondygnacje, 

w tym poddasze użytkowe), 
b) dla terenu MWn/U.2: w nawiązaniu do zabu-

dowy historycznej; 
3) maksymalna powierzchnia zabudowy: 25% po-

wierzchni działki budowlanej; 
4) następujące zasady kształtowania dachów: 

a) dachy spadziste o symetrycznym układzie 
połaci dachowych, 

b) forma i kształt w nawiązaniu do zabudowy 
historycznej; 

5) minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnych: 30% powierzchni działki budowlanej. 

3. Tereny MWn/U.1 i MWn/U.2 znajdują się 
w granicach: 
1) strefy „A” ochrony konserwatorskiej – ścisłej, 

w której obowiązują ustalenia zgodnie z § 7 ust. 
1 pkt 1 i ust. 2; 

2) parku krajobrazowego „Dolina Bystrzycy”, 
w którym obowiązują ustalenia zgodnie z § 6 
pkt 3; 

3) strefy „K” ochrony konserwatorskiej – ochrony 
krajobrazu, w którym obowiązują ustalenia 
zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 3 i ust. 4. 

4. Na terenie MWn/U.2 znajdują się, oznaczo-
ne na rysunku planu, obiekty o walorach histo-
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rycznych do zachowania i adaptacji, o których 
mowa w §7 ust. 2 pkt 1 lit. c). 

5. Na terenie MWn/U.1 i MWn/U.2 pierwszeń-
stwo mają ustalenia §7 ust. 2 

§ 32. 1. Dla terenów oznaczonych symbolami 
MU.1 do MU.4 – tereny zabudowy mieszkaniowo-
usługowej, ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe, lokalizacja: 

a) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
w rozumieniu przepisów odrębnych, 

b) usług handlu detalicznego, 
c) usług typu biurowego, 
d) usług publicznych; 

2) typ zabudowy: wolno stojąca; 
3) przeznaczenie dopuszczalne, lokalizacja: obiek-

tów małej architektury oraz obiektów i urządzeń 
infrastruktury technicznej. 

2. W zakresie parametrów i wskaźników kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
ustala się: 
1) linie zabudowy: 

a) dla terenu MU.1, MU.3 i MU.4 jako nieprze-
kraczalne linie zabudowy od strony dróg pu-
blicznych – 6 m, 

b) dla terenu MU.2 w nawiązaniu do istniejącej 
zabudowy, 

c) dla ternu MU.3 i MU.4 należy uwzględnić 
ograniczenia wynikające z przepisów odręb-
nych dotyczących odległości zabudowy od 
linii kolejowych; 

2) maksymalną wysokość zabudowy: 
a) 9 m (2 kondygnacje, w tym poddasze użyt-

kowe), 
b) 5 m dla wolno stojących budynków gospo-

darczych i garaży; 
3) maksymalną powierzchnię zabudowy: 30% po-

wierzchni działki budowlanej; 
4) następujące zasady kształtowania dachów: 

a) dachy spadziste o symetrycznym układzie 
połaci dachowych i kątem spadku pomiędzy 
35o a 45o, 

b) dopuszczalne kąty spadku połaci dachowych 
nie dotyczą lukarn, zadaszeń wejść do bu-
dynków i tarasów oraz budynków gospodar-
czych i garażowych; 

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

3. Tereny MU.1 i MU.2 znajdują się w grani-
cach strefy „K” ochrony konserwatorskiej – ochro-
ny krajobrazu, w którym obowiązują ustalenia 
zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 3 i ust. 4. 

4. Tereny MU.1 do MU.4 znajdują się w grani-
cach parku krajobrazowego „Dolina Bystrzycy”, 
w którym obowiązują ustalenia zgodnie z § 6 pkt 3. 

5. Tereny MU.1 i MU.2 znajdują się w grani-
cach strefy „OW” ochrony konserwatorskiej – ob-
serwacji archeologicznej, w której obowiązują 
ustalenia zgodnie z §7 ust. 1 pkt 4 i ust. 5. 

§ 33. 1. Dla terenów oznaczonych symbolami 
RM.1 i RM.2 – tereny zabudowy zagrodowej, usta-
la się: 
1) przeznaczenie podstawowe, lokalizacja zabu-

dowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, 
hodowlanych i ogrodniczych; 

2) typ zabudowy: wolno stojąca; 

3) przeznaczenie dopuszczalne: 
a) uprawy polowe, ogrodnicze, sadownicze 

i zalesianie, 
b) hodowla, 
c) staw hodowlany, 
d) usługi agroturystyczne, 
e) lokalizacja obiektów małej architektury oraz 

obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej. 
2. W zakresie parametrów i wskaźników kształ-

towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
ustala się: 
1) nieprzekraczalne linie zabudowy dla terenu: 

a) RM.1 od strony drogi KDD.1 – 10 oraz od 
strony terenu ZP.1 – 15 m, 

b) RM.2 od strony drogi KDD.1 i ciągu pieszo-
rowerowego Kxp – 10 m, 

2) maksymalną wysokość zabudowy: 
a) 10 m (2 kondygnacje, w tym poddasze użyt-

kowe), 
b) 5 m dla wolno stojących budynków gospo-

darczych i garaży, 
3) maksymalną powierzchnię zabudowy dla terenu: 

a) RM.1 −25% powierzchni działki budowlanej, 
b) RM.2 – 5% powierzchni działki budowlanej, 

4) następujące zasady kształtowania dachów: 
a) dachy spadziste o symetrycznym układzie 

połaci dachowych i kątem spadku pomiędzy 
35o a 45o, 

b) dopuszczalne kąty spadku połaci dachowych 
nie dotyczą lukarn, zadaszeń wejść do bu-
dynków i tarasów oraz budynków gospodar-
czych i garażowych; 

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

3. Na terenie RM.1 znajduje się stanowisko ar-
cheologiczne nr 3/8 AZP 81-26, dla którego obo-
wiązują ustalenia zgodnie z § 7 ust. 1. pkt 5 i ust. 6. 

4. Teren RM.1 znajduje się w granicach: 
1) parku krajobrazowego „Dolina Bystrzycy”, 

w którym obowiązują ustalenia zgodnie z § 6 
pkt 3; 

2) strefy „K” ochrony konserwatorskiej – ochrony 
krajobrazu, w którym obowiązują ustalenia 
zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 3 i ust. 4; 

3) strefy „OW” ochrony konserwatorskiej – ob-
serwacji archeologicznej, w której obowiązują 
ustalenia zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 4 i ust. 5, 

4) proponowanego Specjalnego Obszaru Ochrony 
siedlisk NATURA 2000 „Łęgi nad Bystrzycą”, 
o którym mowa w § 6 pkt 4. 

§ 34. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem 
UP/ZP – teren usług publicznych w zieleni, ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe: lokalizacja usług 

publicznych w rozumieniu niniejszej uchwały; 
2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) lokalizacja: 
− usług handlu detalicznego, 
− usług typu biurowego, 
− usług turystyki (hotele, motele itp.), 
− usług gastronomii, 
− funkcji mieszkaniowej, 
− obiektów małej architektury oraz obiek-

tów i urządzeń infrastruktury technicznej; 
b) łączna powierzchnia całkowita przeznaczona 

na realizację przeznaczenia dopuszczalnego 
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nie może przekraczać 30% powierzchni cał-
kowitej budynków zlokalizowanych na dział-
ce budowlanej. 

2. W zakresie parametrów i wskaźników kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
ustala się: 
1) nieprzekraczalne linie zabudowy: w nawiązaniu 

do zabudowy historycznej, 
2) maksymalną wysokość zabudowy: w nawiąza-

niu do zabudowy historycznej; 
3) maksymalną powierzchnię zabudowy: w nawią-

zaniu do zabudowy historycznej; 
4) następujące zasady kształtowania dachów: w 

nawiązaniu do zabudowy historycznej; 
5) minimalny udział powierzchni biologicznie 

czynnych: 20% powierzchni działki budowlanej. 
3. Teren UP/ZP znajduje się w granicach: 

1) strefy „A” ochrony konserwatorskiej – ścisłej, 
w której obowiązują ustalenia zgodnie z §7 ust. 
1 pkt 1 i ust. 2; 

2) parku krajobrazowego „Dolina Bystrzycy”, 
w którym obowiązują ustalenia zgodnie z § 6 
pkt 3; 

3) strefy „K” ochrony konserwatorskiej – ochrony 
krajobrazu, w którym obowiązują ustalenia 
zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 3 i ust. 4. 

4. Na terenie UP/ZP znajdują się obiekt wpisa-
ny do rejestru zabytków, o których mowa w § 7 
ust. 1 pkt 1. 

5. Na terenie UP/ZP pierwszeństwo mają usta-
lenia § 7 ust. 2. 

§ 35. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem US 
– teren usług sportu i rekreacji, ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe: lokalizacja usług 

sportu i rekreacji; 
2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) lokalizacja usług turystyki, 
b) lokalizacja obiektów małej architektury oraz 

obiektów i urządzeń infrastruktury technicz-
nej. 

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

a) od strony drogi KDL.2 – 6 m, 
b) od strony terenu ZP.1 – 4 m, 
c) od strony pozostałych terenów – 8 m; 

2) maksymalną wysokość zabudowy: 9 m; 
3) maksymalną powierzchnię zabudowy: 15% po-

wierzchni terenu; 
4) następujące zasady kształtowania dachów: do-

puszcza się stosowanie dowolnych form dachu; 
5) minimalny udział powierzchni biologicznie 

czynnych: 15% powierzchni działki budowlanej. 
3. Teren US znajduje się w granicach: 

1) parku krajobrazowego „Dolina Bystrzycy”, 
w którym obowiązują ustalenia zgodnie z § 6 
pkt 3; 

2) strefy „K” ochrony konserwatorskiej – ochrony 
krajobrazu, w którym obowiązują ustalenia 
zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 3 i ust. 4; 

3) strefy „OW” ochrony konserwatorskiej – ob-
serwacji archeologicznej, w której obowiązują 
ustalenia zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 4 i ust. 5. 

§ 36. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem 
US/UT – teren usług sportu i turystyki, ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe: lokalizacja usług 

sportu, rekreacji i turystki; 
2) przeznaczenie dopuszczalne, lokalizacja: obiek-

tów małej architektury oraz obiektów i urządzeń 
infrastruktury technicznej; 

2. W zakresie parametrów i wskaźników kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
ustala się: 
1) nieprzekraczalne linie zabudowy: zabudowę 

dopuszcza się w pasie terenu szerokości 80 m 
licząc od terenu RM.1; 

2) maksymalną wysokość zabudowy: 9 m; 
3) maksymalną powierzchnię zabudowy: 25% po-

wierzchni terenu; 
4) następujące zasady kształtowania dachów: da-

chy symetryczne w kolorze ceglastym z poła-
ciami dachów o spadkach 35o−45o kryte da-
chówką lub materiałami imitującymi dachówkę; 

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

3. Teren US/UT znajduje się w granicach: 
1) parku krajobrazowego „Dolina Bystrzycy”, 

w którym obowiązują ustalenia zgodnie z § 6 
pkt 3; 

2) strefy „K” ochrony konserwatorskiej – ochrony 
krajobrazu, w którym obowiązują ustalenia 
zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 3 i ust. 4; 

3) strefy „OW” ochrony konserwatorskiej – ob-
serwacji archeologicznej, w której obowiązują 
ustalenia zgodnie z §7 ust. 1 pkt 4 i ust. 5, 

4) proponowanego Specjalnego Obszaru Ochrony 
siedlisk NATURA 2000 „Łęgi nad Bystrzycą”, 
o którym mowa w § 6 pkt 4. 

§ 37. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem UK 
– teren wspólnot wyznaniowych, ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe, lokalizacja: 

a) obiektów kultu religijnego, 
b) funkcji administracyjnych związanych z dzia-

łalnością kościoła, 
c) funkcji związanych z działalnością charyta-

tywną i edukacyjną; 
2) przeznaczenie dopuszczalne, lokalizacja: obiek-

tów małej architektury oraz obiektów i urządzeń 
infrastruktury technicznej. 

2. W zakresie parametrów i wskaźników kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
ustala się: 
1) nieprzekraczalne linie zabudowy od strony dro-

gi KDD.10 – 6 m; 
2) maksymalną wysokość zabudowy: 9 m, przy 

czym dopuszcza się wysokość do 12 m dla czę-
ści budynku nie większej niż 30 m2 w rzucie po-
ziomym; 

3) maksymalną powierzchnię zabudowy: 20% po-
wierzchni terenu; 

4) następujące zasady kształtowania dachów: 
a) dachy spadziste o symetrycznym układzie 

połaci dachowych i kątem spadku minimum 
35o, 

b) dopuszczalne kąty spadku połaci dachowych 
nie dotyczą lukarn, zadaszeń wejść do bu-
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dynków i tarasów oraz budynków gospodar-
czych i garażowych; 

5) minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnych: 30% powierzchni działki budowlanej. 

3. Teren UK znajduje się w granicach: 
1) parku krajobrazowego „Dolina Bystrzycy”, 

w którym obowiązują ustalenia zgodnie z § 6 
pkt 3; 

2) strefy „K” ochrony konserwatorskiej – ochrony 
krajobrazu, w którym obowiązują ustalenia 
zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 3 i ust. 4; 

3) strefy „OW” ochrony konserwatorskiej – ob-
serwacji archeologicznej, w której obowiązują 
ustalenia zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 4 i ust. 5. 

§ 38. Dla terenów oznaczonych symbolami 
WS.1, WS.2, WS.3, WS.4 i WS.5 – tereny wód po-
wierzchniowych, ustala się przeznaczenie podsta-
wowe: wody powierzchniowe płynące. 

§ 39. 1. Dla terenów oznaczonych symbolami 
R.1, R.2, R.3, R.4 i R.5 – tereny rolne, ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe: tereny upraw po-

lowych; 
2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) lokalizacja obiektów małej architektury oraz 
obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej, 

b) lokalizacja dodatkowo dla terenu R.4 ele-
mentów ochrony akustycznej od linii kolejo-
wej, w tym także walów ziemnych w ozna-
czonej na rysunku planu „proponowanej 
strefie lokalizacji wału ziemnego”. 

2. W zakresie parametrów i wskaźników kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
ustala się zakaz lokalizacji wszelkiej zabudowy, 
w tym także związanej z produkcja rolną. 

3. Teren R.4 i R.5 znajduje się w granicach 
parku krajobrazowego „Dolina Bystrzycy”, w któ-
rym obowiązują ustalenia zgodnie z § 6 pkt 3. 

4. Teren R.5 znajduje się w granicach: 
1) strefy „OW” ochrony konserwatorskiej – ob-

serwacji archeologicznej, w której obowiązują 
ustalenia zgodnie z §7 ust. 1 pkt 4 i ust. 5; 

2) proponowanego Specjalnego Obszaru Ochrony 
siedlisk NATURA 2000 „Łęgi nad Bystrzycą”, 
o którym mowa w § 6 pkt 4. 

§ 40. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem RO 
– teren ogrodów i sadów, ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe: ogrody i sady; 
2) przeznaczenie dopuszczalne, lokalizacja: obiek-

tów małej architektury oraz obiektów i urządzeń 
infrastruktury technicznej. 

2. W zakresie parametrów i wskaźników kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
ustala się zakaz lokalizacji wszelkiej zabudowy, 
w tym także związanej z produkcja rolną. 

3. Teren RO znajduje się w granicach: 
1) parku krajobrazowego „Dolina Bystrzycy”, 

w którym obowiązują ustalenia zgodnie z § 6 
pkt 3; 

2) strefy „K” ochrony konserwatorskiej – ochrony 
krajobrazu, w którym obowiązują ustalenia 
zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 3 i ust. 4; 

3) strefy „OW” ochrony konserwatorskiej – ob-
serwacji archeologicznej, w której obowiązują 
ustalenia zgodnie z §7 ust. 1 pkt 4 i ust. 5; 

4) proponowanego Specjalnego Obszaru Ochrony 
siedlisk NATURA 2000 „Łęgi nad Bystrzycą”, 
o którym mowa w § 6 pkt 4. 

4. Teren RO znajduje się częściowo w obsza-
rze bezpośredniego zagrożenia powodzią, na któ-
rym obowiązują ustalenia zgodnie z § 10. 

§ 41. 1. Dla terenów oznaczonych symbolami 
RZ.1, RZ.2 i RZ.8 – tereny łąk i pastwisk, ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe: łąki i pastwiska; 
2) przeznaczenie dopuszczalne, lokalizacja: obiek-

tów małej architektury oraz obiektów i urządzeń 
infrastruktury technicznej oraz dodatkowo dla 
terenu RZ.2 zieleń publiczna. 

2. W zakresie parametrów i wskaźników kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
ustala się zakaz lokalizacji wszelkiej zabudowy, 
w tym także związanej z produkcja rolną. 

3. Tereny RZ.1, RZ.2 i RZ.8 znajdują się w gra-
nicach: 
1) w granicach parku krajobrazowego „Dolina 

Bystrzycy”, w którym obowiązują ustalenia 
zgodnie z § 6 pkt 3; 

2) częściowo w granicach strefy „K” ochrony kon-
serwatorskiej – ochrony krajobrazu, w którym 
obowiązują ustalenia zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 3 
i ust. 4; 

3) proponowanego Specjalnego Obszaru Ochrony 
siedlisk NATURA 2000 „Łęgi nad Bystrzycą”, 
o którym mowa w § 6 pkt 4. 

4. Teren RZ.2 i częściowo RZ.8 znajduje się 
w granicach strefy „A” ochrony konserwatorskiej – 
ścisłej, w której obowiązują ustalenia zgodnie z § 7 
ust. 1 pkt 1 i ust. 2. 

5. Na terenie RZ.1 i RZ.8 znajdują się stanowi-
ska archeologiczne , odpowiednio nr 4/9 AZP 81-26 
i 3/8 AZP 81-26, dla których obowiązują ustalenia 
zgodnie z § 7 ust. 1, pkt 5 i ust. 6. 

6. Tereny RZ.1 i RZ.8 znajdują się w granicach   
strefy „OW” ochrony konserwatorskiej – obserwa-
cji archeologicznej, w której obowiązują ustalenia 
zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 4 i ust. 5. 

§ 42. 1. Dla terenów oznaczonych symbolami 
RZ.3, RZ.4, RZ.5, RZ.6 i RZ.7 – tereny łąk i pastwisk, 
ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe: łąki i pastwiska, 

obudowa istniejących cieków wodnych; 
2) przeznaczenie dopuszczalne, lokalizacja: obiek-

tów małej architektury oraz obiektów i urządzeń 
infrastruktury technicznej. 

2. W zakresie parametrów i wskaźników kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
ustala się zakaz lokalizacji wszelkiej zabudowy, 
w tym także związanej z produkcja rolną. 

3. Tereny RZ.3 i RZ.4 znajdują się w granicach  
parku krajobrazowego „Dolina Bystrzycy”, w któ-
rym obowiązują ustalenia zgodnie z § 6 pkt 3, 

4. Tereny RZ.3, RZ.4, RZ.5 i częściowo RZ.6 
znajdują się w granicach: 
1) strefy K” ochrony konserwatorskiej – ochrony 

krajobrazu, w którym obowiązują ustalenia 
zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 3 i ust. 4; 

2) strefy „OW” ochrony konserwatorskiej – ob-
serwacji archeologicznej, w której obowiązują 
ustalenia zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 4 i ust. 5. 
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§ 43. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem 
ZP.1 – teren zieleni parkowej, ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe: zieleń urządzona; 
2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) lokalizacja ciągów pieszych i rowerowych, 
b) lokalizacja dróg dojazdowych do terenów 

przyległych oraz połączenie drogi KDD.15 
z drogą KDL.2, 

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

2. W zakresie parametrów i wskaźników kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
ustala się zakaz lokalizacji wszelkiej zabudowy. 

3. Teren ZP.1 znajduje się w granicach: 
1) strefy „A” ochrony konserwatorskiej – ścisłej, 

w której obowiązują ustalenia zgodnie z § 7  
ust. 1 pkt 1 i ust. 2, 

2) parku krajobrazowego „Dolina Bystrzycy”, 
w którym obowiązują ustalenia zgodnie z § 6 
pkt 3; 

3) strefy „K” ochrony konserwatorskiej – ochrony 
krajobrazu, w którym obowiązują ustalenia 
zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 3 i ust. 4; 

4) proponowanego Specjalnego Obszaru Ochrony 
siedlisk NATURA 2000 „Łęgi nad Bystrzycą”, 
o którym mowa w § 6 pkt 4. 

4. Na terenie ZP.1 znajdują się szpalery i aleje 
drzew do zachowania i ochrony, dla których obo-
wiązują ustalenia zgodnie z § 7 ust. 7. 

§ 44. 1. Dla terenów oznaczonych symbolami 
ZP.2, ZP.4, ZP.5 i ZP.6 – tereny zieleni parkowej, 
ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe: zieleń urządzona; 
2) przeznaczenie dopuszczalne: 
a) lokalizacja ciągów pieszych i rowerowych, 

b) lokalizacja obiektów małej architektury oraz 
obiektów i urządzeń infrastruktury technicz-
nej związanych z obsługą terenów położo-
nych w granicach strefy „A” ochrony kon-
serwatorskiej – ścisłej. 

2. W zakresie parametrów i wskaźników kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
ustala się zakaz lokalizacji wszelkiej zabudowy. 

3. Tereny ZP.2, ZP.4, ZP.5 i ZP.6 znajdują się 
w granicach: 
1) strefy „A” ochrony konserwatorskiej – ścisłej, 

w której obowiązują ustalenia zgodnie z § 7  
ust. 1 pkt 1 i ust. 2; 

2) parku krajobrazowego „Dolina Bystrzycy”, 
w którym obowiązują ustalenia zgodnie z § 6 
pkt 3; 

3) strefy „K” ochrony konserwatorskiej – ochrony 
krajobrazu, w którym obowiązują ustalenia 
zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 3 i ust. 4. 

4. Tereny ZP.2, ZP.4 i ZP.5 obejmują park pa-
łacowy wpisany do rejestru zabytków, o których 
mowa w § 7 ust. 1 pkt 1. 

5. Tereny ZP.4, ZP.5 i ZP.6 znajdują się 
w obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią, 
na którym obowiązują ustalenia zgodnie z § 10. 

6. Tereny ZP.2, ZP.4, ZP.5 i ZP.6 znajdują się 
w granicach proponowanego Specjalnego Obsza-
ru Ochrony siedlisk NATURA 2000 „Łęgi nad By-
strzycą”, o którym mowa w § 6 pkt 4. 

§ 45. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem 
ZP.3 – teren zieleni parkowej, ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe: zieleń urządzona; 
2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) lokalizacja usług publicznych, 
b) lokalizacja obiektów małej architektury oraz 

obiektów i urządzeń infrastruktury technicz-
nej. 

2. W zakresie parametrów i wskaźników kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
ustala się: 
1) nieprzekraczalne linie zabudowy od strony dro-

gi KDD.10 – 6 m; 
2) maksymalną wysokość zabudowy: 5 m (1 kon-

dygnacja); 
3) maksymalną powierzchnię zabudowy: 10% po-

wierzchni terenu; 
4) następujące zasady kształtowania dachów: 

a) dachy spadziste o symetrycznym układzie 
połaci dachowych i kątem spadku pomiędzy 
35o a 45o, 

b) dopuszczalne kąty spadku połaci dachowych 
nie dotyczą lukarn, zadaszeń wejść do bu-
dynków i tarasów oraz budynków gospodar-
czych i garażowych; 

5) minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnych: 40% powierzchni terenu. 

3. Teren ZP.3 znajduje się w granicach: 
1) parku krajobrazowego „Dolina Bystrzycy”, 

w którym obowiązują ustalenia zgodnie z § 6 
pkt 3; 

2) strefy „K” ochrony konserwatorskiej – ochrony 
krajobrazu, w którym obowiązują ustalenia 
zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 3 i ust. 4; 

3) strefy „OW” ochrony konserwatorskiej – ob-
serwacji archeologicznej, w której obowiązują 
ustalenia zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 4 i ust. 5. 

§ 46. 1. Dla terenów oznaczonych symbolami 
ZL.1 i ZL.2 – tereny lasów, ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe: lasy w rozumieniu 

przepisów odrębnych, 
2) przeznaczenie dopuszczalne: lokalizacja obiek-

tów małej architektury oraz obiektów i urządzeń 
infrastruktury technicznej. 

2. W zakresie parametrów i wskaźników kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
ustala się zakaz lokalizacji wszelkiej zabudowy, 
w tym także związanej z produkcja leśną. 

3. Tereny ZL.1 i ZL.2 znajdują się w granicach: 
1) strefy „A” ochrony konserwatorskiej – ścisłej, 

w której obowiązują ustalenia zgodnie z § 7  
ust. 1 pkt 1 i ust. 2; 

2) w granicach parku krajobrazowego „Dolina 
Bystrzycy”, w którym obowiązują ustalenia 
zgodnie z § 6 pkt 3; 

3) częściowo w granicach strefy „K” ochrony kon-
serwatorskiej – ochrony krajobrazu, w którym 
obowiązują ustalenia zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 3 
i ust. 4. 

4. Tereny ZL.1 i ZL.2 znajdują się częściowo 
w obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią, 
na którym obowiązują ustalenia zgodnie z §10. 

5. Tereny ZL.1 i ZL.2 znajdują się w granicach 
proponowanego Specjalnego Obszaru Ochrony 
siedlisk NATURA 2000 „Łęgi nad Bystrzycą”, 
o którym mowa w § 6 pkt 4. 
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§ 47. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem 
IT.1 – teren infrastruktury technicznej, ustala się 
przeznaczenie podstawowe: lokalizacja obiektów 
i urządzeń infrastruktury technicznej. 

2. Teren IT.1 znajduje się w obszarze bezpo-
średniego zagrożenia powodzią, na którym obo-
wiązują ustalenia zgodnie z § 10. 

§ 48. Dla terenu oznaczonego symbolem IT.2 – 
teren infrastruktury technicznej, ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe: lokalizacja obiek-

tów i urządzeń infrastruktury technicznej, w tym 
służących selektywnej zbiórce odpadów; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: lokalizacja obiek-
tów małej architektury. 

§ 49. Dla terenów oznaczonych symbolami E.1 
i E.2 – tereny urządzeń elektroenergetyki, ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe: lokalizacja obiek-

tów i urządzeń elektroenergetyki; 
2) przeznaczenie dopuszczalne: lokalizacja obiek-

tów i urządzeń infrastruktury technicznej innych 
niż przeznaczenie podstawowe. 

Rozdział 4 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 

§ 50. W zakresie infrastruktury technicznej 
ustala się, co następuje: 
1) dopuszcza się zgodnie z przepisami odrębnymi 

przebudowę sieci infrastruktury technicznej, 
w tym kolidującej z zagospodarowaniem reali-
zującym ustalenia planu; 

2) dopuszcza się lokalizacje sieci infrastruktury 
technicznej w liniach rozgraniczających terenu 
na warunkach zgodnie z przepisami odrębnymi; 

3) zaopatrzenie w wodę pitną z lokalnej sieci wo-
dociągowej, przy czym dopuszcza się realizacje 
indywidualnych ujęć wody do celów gospodar-
czych; 

4) ścieki: 
a) odprowadzenia ścieków bytowych, komu-

nalnych: 
− do sieci kanalizacyjnej istniejącej i projek-

towanej, 
− do czasu realizacji komunalnej kanalizacji 

sanitarnej dopuszcza się odprowadzenie 
ścieków do szczelnych, bezodpływowych 
zbiorników na nieczystości płynne (ścieki) 
– obowiązuje systematyczny wywóz nie-
czystości płynnych (ścieków) do punktu 
zlewnego oczyszczalni ścieków przez spe-
cjalistyczny zakład będący gminną jed-
nostka organizacyjną lub przedsiębiorcę 
posiadającego zezwolenie na prowadze-
nie działalności w zakresie opróżniania 
zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości płynnych (ścieków), 

b) ścieki opadowe: 
− odprowadzenie wód opadowych z terenu 

dróg do kanalizacji deszczowej lub innych 
odbiorników wód opadowych, 

− wody opadowe i roztopowe z terenów za-
budowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
MN.1 do MN.22 należy zagospodarować 
w granicach własnych działki, 

− każdy teren, na którym może dojść do za-
nieczyszczenia powierzchni substancjami 
ropopochodnymi lub innymi substancjami 
chemicznymi, należy utwardzić i skanali-
zować, a zanieczyszczenia winny być zneu-
tralizowane zgodnie z przepisami odręb-
nymi przed ich odprowadzeniem do kanali-
zacji; 

5) w przypadku naruszenia istniejącej sieci me-
lioracyjnej i drenarskiej ustala się obowiązek 
przywrócenia ciągłości systemów, dopuszcza 
się zarurowanie niezbędnych odcinków ro-
wów melioracyjnych; 

6) zaopatrzenie w gaz – po wybudowaniu sieci 
gazowej zgodnie z zasadami zarządcy oraz 
obowiązującymi przepisami odrębnymi, przy 
czym dopuszcza się indywidualne zbiorniki na 
gaz; 

7) elektroenergetyka: 
a) zasilanie kablową siecią elektroenergetyczną, 
b) w przypadku konieczności należy wybudo-

wać stacje transformatorowe, do których 
należy zapewnić dostęp w celach eksplo-
atacyjnych i serwisowych, 

c) istniejącą siec napowietrzną, oznaczona na 
rysunku planu, należy docelowo skablo-
wać, 

d) wprowadza się zakaz lokalizacji stacji trans-
formatorowych słupowych 

e) dopuszcza się, w granicach planu, pozy-
skiwanie energii z odnawialnych źródeł 
energii z wyłączeniem elektrowni wiatro-
wych; 

8) zaopatrzenie w ciepło – należy stosować źró-
dła ciepła pracujące w technologii niskiej emi-
sji zanieczyszczeń do atmosfery; 

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

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

przewidzieć miejsca na lokalizację pojem-
ników do zbierania i segregacji odpadów; 

10) telekomunikacja: 
a) budowa nowej sieci telekomunikacyjnej 

tylko w formie podziemnej (kablowej), 
b) istniejącą sieć napowietrzna docelowo na-

leży skablować. 

§ 51. 1. Ustala się następującą klasyfikację 
funkcjonalną dróg oraz ich szerokość w liniach 
rozgraniczających: 
1) drogi klasy „L” lokalne: 

a) KDL.1 w ciągu drogi powiatowej nr 2017D – 
w istniejących liniach rozgraniczających, 

b) KDL.2 w ciągu drogi powiatowej nr 2017D 
(ul. Nowe Osiedle i ul. Kolejowa) – w istnie-
jących liniach rozgraniczających, 

c) KDL.3 w ciągu ul. Kolejowej – 10 do 12 m 
zgodnie z rysunkiem planu, 

d) KDL.4 w ciągu drogi powiatowej nr 2017D 
(ul. Rzeczna) – w istniejących liniach roz-
graniczających; 

2) drogi klasy „D” dojazdowe: 
a) KDD.1 − w istniejących liniach rozgraniczają-

cych, 
b) KDD.5 – 15 m, 
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c) KDD.3 – 12 m, 
d) KDD.2, KDD.6, KDD.7, KDD.9, KDD.12, 

KDD.14, KDD.15 i KDD.16 – 10 m, 
e) KDD.4 − w istniejących liniach rozgraniczają-

cych, 
f) KDD.8 w ciągu ulicy Szkolnej – w istnieją-

cych liniach rozgraniczających z poszerze-
niem do 12 m zgodnie z rysunkiem planu, 

g) KDD.10, KDD.11 i KDD.13 odpowiednio w 
ciągu ulic: Dworcowej, Kwiatowej i Szkolnej 
− w istniejących liniach rozgraniczających; 

3) drogi transportu rolnego KDR.1 do KDR.4 – 
rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu; 

4) droga wewnętrzna KDw.1 – 12 m; 
5) droga wewnętrzna KDw.2 – 10 m; 
6) ciąg pieszo-rowerowy Kxp − 8 m; 
7) ciąg pieszy Kx − w istniejących liniach rozgrani-

czających. 
2. Dla drogi KDL.1, KDL.2 i KDL.4 (droga po-

wiatowa nr 2017D) ustala się: 
1) zakaz realizacji nowych bezpośrednich zjazdów; 

w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się 
zjazdy za zgodą i na warunkach zarządcy drogi 
z uwzględnieniem § 7 ust. 1 pkt 6, ust. 2 i ust. 7; 

2) obowiązek zachowania alei drzew do zachowa-
nia i ochrony, o której mowa w § 7 ust. 1 pkt 6 
i ust. 7; 

3) wycinka drzew zgodnie z art. 83 ustawy z dnia 
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  
(t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. 
zm.). 

3. Dla dróg oznaczonych symbolami KDD.3 
i KDD.5 ustala się obowiązek realizacji szpalerów 
i alei drzew projektowanych. 

4. Przy wzroście natężenia ruchu na drodze 
powiatowej nr 2017D ewentualne koszty przebu-
dowy na odcinku objętym planem poniesie inwe-
stor zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi 
dróg publicznych. 

5. Ustala się obowiązek zapewnienia miejsc 
postojowych dla samochodów użytkowników sta-
łych i przebywających okresowo w ilościach co 
najmniej: 
1) 2 miejsca postojowe na jeden lokal mieszkalny 

w zabudowie jednorodzinnej; 
2) 1 miejsce postojowe na każde rozpoczęte 25 m2 

powierzchni użytkowej funkcji usługowej; 
3) 1,2 miejsca postojowego na jeden lokal miesz-

kalny w zabudowie wielorodzinnej. 
6. W linach rozgraniczających dróg dopuszcza 

się lokalizację zieleni, sieci uzbrojenia technicznego 
oraz ścieżek rowerowych oraz elementów zwiększa-
jących bezpieczeństwo ruchu drogowego, wyłącza-
jąc dla drogi powiatowej progi zwalniające. 

7. Przez teren ciągu pieszego oznaczonego 
symbolem Kx dopuszcza się dojazd do terenu 
WS.4 w celach konserwacji cieku wodnego oraz do 
terenu MN.14. 

8. Dla wydzielanych dróg wewnętrznych lub 
dróg publicznych innych niż określone w niniejszej 
uchwale należy zachować minimalne parametry: 
1) 10 m szerokości w liniach rozgraniczających dla 

dróg publicznych; 
2) 8 m szerokości w liniach rozgraniczających dla 

dróg wewnętrznych; 
3) w przypadku konieczności zakończenia drogi 

placem manewrowym jego wymiary nie mogą 
być mniejsze niż 20 x 20 m lub dopuszcza się 
zastosowanie rozwiązania równorzędnego 
spełniającego wymogi przepisów przeciwpoża-
rowych; 

4) należy obowiązkowo wyznaczać trójkąty wi-
doczności o wymiarach minimum 5x5 metrów. 

9. Dla ciągu pieszo-rowerowego Kxp ustala 
się, w uzgodnieniu z zarządca drogi powiatowej nr 
2017D, obowiązek pozostawienia od strony drogi 
KDL.1 pasa zieleni o szerokości minimum 3 m. 

10. Obsługa komunikacyjna terenów także po-
przez niewyznaczone na rysunku planu drogi we-
wnętrzne włączone do dróg gminnych i w uzasad-
nionych przypadkach do drogi powiatowej nr 
2017D na warunkach i za zgodą zarządcy drogi 
z uwzględnieniem § 51 ust. 8. 

11. Teren drogi KDD.15 znajduje się w grani-
cach proponowanego Specjalnego Obszaru 
Ochrony siedlisk NATURA 2000 „Łęgi nad Bystrzy-
cą”, o którym mowa w § 6 pkt 4. 

Rozdział 5 

Ustalenia końcowe 

§ 52. Ustala się stawki procentowe, na pod-
stawie, których ustala się opłatę, 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.11, MN.14 do MN.22, 
MU.1 do MU.4, RM.1, RM.2, MWn, MWn/U.1 i 
MWn/U.2, US/UT, UK, KDw.1 i KDw.2 w wysokości 
20 %, MN.12 i MN.13 w wysokości 12% i dla pozo-
stałych terenów w wysokości 1%. 

§ 53. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się 
Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie. 

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

 
Przewodnicząca Rady Miejskiej: 

Zofia Kozińska 
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Załącznik nr 1 do uchwały nr  VII/43//11 
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich  
z dnia 31 marca 2011 r. 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr  VII/43//11 
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich  
z dnia 31 marca 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, 
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), Rada 
Miejska w Kątach Wrocławskich rozstrzyga, co 
następuje: 

§ 1. 1. Zgodnie z art. 17 pkt 10 ustawy projekt 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wsi Sadowiec, gmina Kąty Wro-
cławskie wyłożony został do publicznego wglądu 
w dniach od 14 września 2009 r. do 12 października 
2009 r. oraz w dniach od 10 maja 2010 r. do 
9 czerwca 2010 r. 

2. Zgodnie z terminem określonym na podsta-
wie art. 17 pkt 11 ustawy terminy składania uwag 
upłynęły odpowiednio w dniu 27 października 2009 
r. i w dniu 23 czerwca 2010 r., w których to termi-
nach wpłynęło odpowiednio 16 i 5 uwag do ustaleń 
planu, z czego w trybie art. 17 pkt 12 ustawy część 
uwag rozpatrzona zostało negatywnie przez Burmi-
strza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie. 

3. Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie 
zgodnie z art. 17 pkt 14 ustawy po spełnieniu wy-
magań procedury sporządzenia planu określonej 
w art. 17 ustawy przedstawił Radzie Miejskiej 
w Kątach Wrocławskich projekt zmiany miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego 
wsi Sadowice, gmina Kąty Wrocławskie wraz z 
listą nieuwzględnionych uwag, o których mowa 
w art. 17 pkt 11 ustawy, stanowiącą załącznik do 
niniejszego rozstrzygnięcia. 

§ 2. 1. Uwaga dotyczy działki nr 326/6 obręb 
Sadowice (data wpływu 29.09.2009 r.) i polega na 
wniosku o: 
1) powiększenie terenu MU.4 wzdłuż ul. Kolejowej; 
2) nie planowanie na terenie działki (MU.4) wału 

ziemnego. 
2. Rozstrzygnięcie: 

1) obszar przeznaczony pod zabudowę zgodny jest 
z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania gminy Kąty Wrocław-
skie”; 

2) biorąc pod uwagę obligatoryjną zgodność usta-
leń planu z ustaleniami studium wynikającą 
z art. 20 ust. 1 ustawy nie ma możliwości roz-
szerzenia obszaru przeznaczonego pod zabu-
dowę na dalszą część działki 326/6 i w związku 
z tym Rada Miejska w Kątach Wrocławskich 
przychyla się do rozstrzygnięcia Burmistrza 

i rozstrzyga ostatecznie o nieuwzględnieniu 
uwagi w zakresie powiększenia terenu zabudo-
wy mieszkaniowo-usługowej (MU.4) na dz.  
nr 326/6; 

3) zaproponowana na rysunku planu lokalizacja 
wału ziemnego nie stanowi ustaleń planu a jest 
jedynie propozycją (sugestią) jednego z możli-
wych rozwiązań w zakresie ochrony terenów za-
inwestowanych wsi Sadowice przed hałasem 
kolejowym i wskazuje docelową potrzebę za-
stosowania elementów ochrony akustycznej; 

4) biorąc pod uwagę powyższe Rada Miejska 
w Kątach Wrocławskich przychyla się do roz-
strzygnięcia Burmistrza i rozstrzyga ostatecznie 
o nieuwzględnieniu uwagi w zakresie usunięcia 
z działki nr 326/6 oznaczenia proponowanej 
strefy lokalizacji wału ziemnego. 

§ 3. 1. Uwaga dotyczy działek nr 326/1 i 326/2 
obręb Sadowice (data wpływu 29.09.2009 r. oraz 
21.06.2010) i polega na wniosku o nieposzerzanie 
ul. Kolejowej na wysokości działki nr 326/1 i 326/2 
z uwagi na zagospodarowanie tych działek: 

2. Rozstrzygnięcie: 
1) obecnie dojazd do wsi Sadowice odbywa 

się od strony wschodniej (od drogi wojewódzkiej 
nr 347) drogą powiatową nr 2017D oraz od strony 
zachodniej również droga powiatową nr 2017D; 

2) biorąc pod uwagę istniejące zagospodaro-
wanie a przede wszystkim zabytkową aleję drzew 
nie ma praktycznie możliwości rozbudowy drogi 
powiatowej nr 2017D na odcinku od drogi woje-
wódzkiej nr 347 do boiska sportowego położonego 
we wsi Sadowice oraz w samej wsi Sadowice; 

3) w związku z przewidzianym w „Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Kąty Wrocławskie” znacz-
nym rozwojem wsi Sadowice (przewiduje się wy-
budowanie ok. 350 nowych domów jednorodzin-
nych) konieczne jest zapewnienie alternatywnego 
dojazdu do wsi Sadowice drogą o parametrach 
minimum drogi lokalnej; 

4) w związku z powyższym projekt planu 
przewiduje zapewnienie głównego dojazdu do wsi 
od strony drogi wojewódzkiej nr 347 poprzez ulice 
Kolejową, skutkuje to koniecznością podniesienia 
klasy ulicy Kolejowej do drogi lokalnej; 

5) mając na uwadze powyższe argumenty 
Rada Miejska w Kątach Wrocławskich przychyla 
się do rozstrzygnięcia Burmistrza i rozstrzyga osta-
tecznie o nieuwzględnieniu uwagi w zakresie 
wniosku o nie poszerzanie ul. Kolejowej. 

§ 4. 1. Uwaga dotyczy działki nr 167/2 (data 
wpływu 05.10.2009 r.) i polega na wniosku 
o zmniejszeniu obowiązujących linii zabudowy od 
trony drogi KDD.8. 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 204 – 19403 – Poz. 3512 

 

2. Rozstrzygnięcie: 
1) należy uznać, że brak jest uzasadnienia dla 

zmniejszenia obowiązującej linii zabudowy od 
strony drogi KDD.8; 

2) w przypadku linii zabudowy od strony drogi 
KDD.8 głębokość działki wynosić będzie ok. 40 
m co umożliwia wyznaczenie obowiązującej linii 
zabudowy w odległości 6 m bez uszczerbku dla 
jej funkcjonalności a jednocześnie pozwoli to na 
zachowanie jednolitego układu urbanistycznego 
projektowanego wzdłuż drogi KDD.8; 

3) niniejsza uwaga łączy się bezpośrednio z uwagą 
z § 5 w ten sposób, że nowo wydzielane działki 
budowlane z dz. nr 167/2 (uwaga §4) i 167/3 
(uwaga § 5) powstaną ze scalenia tych dwóch 
działek i ich wtórnego podziału; 

4) przy czym należy zaznaczyć, że z uwagi na nie-
wielką głębokość nowo wydzielanych działek li-
czoną od strony drogi KDD.7 dopuszczono linię 
zabudowy w odległości 4 m od tej drogi; 

5) Rada Miejska w Kątach Wrocławskich przychyla 
się do rozstrzygnięcia Burmistrza i rozstrzyga 
ostatecznie nieuwzględnieniu uwagi w zakresie 
zmniejszenia linii zabudowy od strony drogi 
KDD.8. 

§ 5. 1. Uwaga dotyczy działki nr 167/3 (data 
wpływu 26.10.2009 r.) i polega na wniosku 
o zmniejszeniu obowiązujących linii zabudowy od 
strony drogi KDD.8. 

2. Rozstrzygnięcie: 
1) należy uznać, że brak jest uzasadnienia dla 

zmniejszenia obowiązującej linii zabudowy od 
strony drogi KDD.8; 

2) w przypadku linii zabudowy od strony drogi 
KDD.8 głębokość działki wynosić będzie ok. 40 
m co umożliwia wyznaczenie obowiązującej linii 
zabudowy w odległości 6 m bez uszczerbku dla 
jej funkcjonalności a jednocześnie powoli to na 
zachowanie jednolitego układu urbanistycznego 
projektowanego wzdłuż drogi KDD.8; 

3) niniejsza uwaga łączy się bezpośrednio z uwagą 
z § 4 w ten sposób, że nowo wydzielane działki 
budowlane z dz. nr 167/2 (uwaga § 4) i 167/3 
(uwaga § 5) powstaną ze scalenia tych dwóch 
działek i ich wtórnego podziału; 

4) przy czym należy zaznaczyć, że z uwagi na nie-
wielką głębokość nowo wydzielanych działek li-
czoną od strony drogi KDD.7 dopuszczono linię 
zabudowy w odległości 4 m od tej drogi; 

5) Rada Miejska w Kątach Wrocławskich przychyla 
się do rozstrzygnięcia Burmistrza i rozstrzyga 
ostatecznie nieuwzględnieniu uwagi w zakresie 
zmniejszenia linii zabudowy od strony drogi 
KDD.8. 

§ 6. 1. Uwaga dotyczy działki nr 126/2 (data 
wpływu 26.10.2009 r.) i polega na wniosku 
o usunięcie z ustaleń planu zakazu lokalizacji 
wszelkiej zabudowy i jednocześnie przeznaczenie 
przedmiotowej działki pod zabudowę zagrodową. 

2. Rozstrzygnięcie: 
1) zgodnie z ustaleniami studium przedmiotowy 

teren przeznaczony jest pod zabudowę miesz-
kaniową jednorodzinną (oznaczenie na rysunku 
studium MN); 

2) przedmiotowa działka znajduje się w obszarze, 
który zgodnie z decyzja Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi nie uzyskał zgody na przeznacze-
nie gruntów rolnych na cele nierolnicze 
i nieleśne. Skutkuje to m.in. brakiem możliwości 
wyznaczenia na tym obszarze dróg służących 
obsłudze komunikacyjnej całego wnioskowane-
go obszaru; 

3) jednocześnie zgodnie z uzgodnieniami projektu 
planu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabyt-
ków nie ma możliwości realizacji nowej bezpo-
średniej obsługi komunikacyjnej dla przedmio-
towej działki z drogi powiatowej nr 2017 D, 
w związku z czym nie ma możliwości zapewnie-
nia dojazdu do potencjalnej zabudowy na tere-
nie przedmiotowej działki; 

4) biorąc pod uwagę powyższe Rada Miejska 
w Kątach Wrocławskich przychyla się do roz-
strzygnięcia Burmistrza i rozstrzyga ostatecznie 
o nieuwzględnieniu przedmiotowej uwagi. 

§ 7. 1. Uwaga dotyczy działki nr 129/2 (data 
wpływu 21.10.2009 r.) i polega na wniosku 
o przeznaczenie przedmiotowej działki pod zabu-
dowę mieszkaniową. 

2. Rozstrzygnięcie: 
1) zgodnie z ustaleniami studium przedmiotowy 

teren przeznaczony jest pod zabudowę miesz-
kaniową jednorodzinna (oznaczenie na rysunku 
studium MN); 

2) projekt planu w pierwotnej wersji przewidywał 
dla przedmiotowej działki, położonej na grun-
tach rolnych m.in. III klasy bonitacyjnej, funkcje 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

3) zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych 
i leśnych przeznaczenie gruntów rolnych III kla-
sy bonitacyjnej i lepszych o powierzchni min. 
0,5 ha na cele nierolnicze i nieleśne wymaga 
uzyskania zgody Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi na zmianę przeznaczenia, której to zgody 
Minister nie wyraził; 

4) ponadto zgodnie z uzgodnieniami projektu pla-
nu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków 
nie ma możliwości realizacji bezpośredniej ob-
sługi komunikacyjnej dla przedmiotowej działki 
z drogi powiatowej nr 2017 D; 

5) biorąc pod uwagę powyższe Rada Miejska 
w Kątach Wrocławskich przychyla się do roz-
strzygnięcia Burmistrza i rozstrzyga ostatecznie 
o nieuwzględnieniu uwagi dotyczącej wniosku 
o przeznaczenie działki nr 129/2 pod zabudowę 
mieszkaniową. 

§ 8. 1. Uwaga dotyczy wniosku o przeznacze-
nie działek nr 129/4, 130, 131, 133/1 i 133/2 (data 
wpływu 27.10.2009 r.) pod niskie budownictwo 
mieszkaniowe. 

2. Rozstrzygnięcie: 
1) zgodnie z ustaleniami studium przedmiotowy 

obszar z wyłączeniem działki nr 133/2, przezna-
czony jest pod zabudowę mieszkaniową jedno-
rodzinną (oznaczenie na rysunku studium MN); 
natomiast nr 133/2 przeznaczona jest pod funk-
cję upraw rolniczych; 

2) biorąc po uwagę odmowę Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi na wydanie zgody na przezna-
czenie m.in. działek nr 125/1, 129/4, 130, 131 
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i 133/1 na cele nierolnicze i nieleśne oraz prze-
znaczenie w ustaleniach studium działki nr 133/2 
pod funkcje upraw rolniczych Rada Miejska 
w Kątach Wrocławskich przychyla się do roz-
strzygnięcia Burmistrza i rozstrzyga ostatecznie 
o nieuwzględnieniu uwagi w zakresie przezna-
czenia działek nr 125/1, 129/4, 130, 131, 133/1 
i 133/2 pod niskie budownictwo mieszkaniowe. 

§ 9. 1. Uwaga dotyczy działki nr 323 (data 
wpływu 27.10.2009 r.) i polega na wniosku o prze-
znaczenie jej w całości pod zabudowę mieszka-
niową. 

2. Rozstrzygnięcie: 
1) zgodnie z ustaleniami „Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Kąty Wrocławskie” przedmiotowa dział-
ka w części przylegającej do ul. Kolejowej  
(ok. 1/3 powierzchni działki) przeznaczona jest 
pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. 
Natomiast pozostała część działki posiada prze-
znaczenie rolnicze, w związku z czym nie może 
być przeznaczona pod funkcje zabudowy miesz-
kaniowej; 

2) projekt planu wyłożony do publicznego wglądu 
określa przeznaczenie dz. nr 323 zgodnie 
z ustaleniami studium; 

3) biorąc pod uwagę wymóg zgodności ustaleń 
planu miejscowego z ustaleniami studium Rada 
Miejska w Kątach Wrocławskich przychyla się 
do rozstrzygnięcia Burmistrza i rozstrzyga osta-
tecznie o nieuwzględnieniu uwagi poprzez 
ograniczenie obszaru przeznaczonego pod za-
budowę mieszkaniową jednorodzinną jedynie 
do części przylegającej do ul. Kolejowej (ok. 1/3 
powierzchni działki). 

§ 10. 1. Uwaga dotyczy działki nr 201 (data 
wpływu 23.10.2009 r.) i polega na: 
1) wniosku o zmniejszenie minimalnych po-

wierzchni nowo wydzielanych działek budowla-
nych dla zabudowy: 
a) mieszkaniowej jednorodzinnej do 700 m2, 
b) bliźniaczej do 450 m2, 
c) szeregowej do 250 m2; 

2) wniosku o dopuszczenie realizacji w budynku 
mieszkalnym jednorodzinnym dwóch lokali 
mieszkalnych lub dwóch lokali mieszkalnych 
i jednego lokalu użytkowego. 

2. Rozstrzygnięcie: 
1) ustalenia „Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Kąty 
wrocławskie” w zakresie typu zabudowy do-
puszczonej na danym terenie oraz minimalnych 
powierzchni działek budowlanych określają 
graniczne wartości możliwe do zastosowania 
w ustaleniach planu miejscowego; 

2) na przedmiotowej działce zgodnie z projektem 
planu możliwe byłoby wybudowanie ok. 15 
domów jednorodzinnych natomiast przy para-
metrach wnioskowanych przez właściciela 
działki ilość domów (segmentów) możliwych do 
realizacji wynosi ok. 55 domów; 

3) ograniczenie minimalnej powierzchni działek 
budowlanych oraz typów zabudowy w obszarze 
objętym planem wynika bezpośrednio z możli-
wości zapewnienia niezbędnej infrastruktury 

technicznej, której realizacja należy do zadań 
własnych gminy a spowodowane jest to deficy-
tem wody pitnej w bilansie gminy Kąty Wro-
cławskie; 

4) natomiast ograniczenie wprowadzone w usta-
leniach planu dotyczące możliwości wydzielenia 
w danym budynku mieszkalnym jednorodzin-
nym maksymalnie 1 lokalu mieszkalnego lub 
1 lokalu mieszkalnego i 1 lokalu użytkowego 
wynika również z konieczności ograniczenia do-
celowej ilości mieszkańców wsi Sadowice po-
dyktowanej ograniczeniami w zasobach wod-
nych gminy Kąty Wrocławskie; 

5) obecnie wieś zamieszkuje ok. 350 osób, zgodnie 
z ustaleniami projektu planu ilość mieszkańców 
może wzrosnąć do ok. 1500 osób a przyjmując 
parametry zaproponowane w uwadze ilość 
mieszkańców mogłaby przekroczyć 3000 osób; 

6) biorąc pod uwagę powyższe Rada Miejska 
w Kątach Wrocławskich przychyla się do roz-
strzygnięcia Burmistrza i rozstrzyga ostatecznie 
o nieuwzględnieniu uwagi. 

§ 11. 1. Uwaga dotyczy działki nr 202/1 i 202/2 
(data wpływu 23.10.2009 r.) i polega na: 
1) wniosku o zmniejszenie minimalnych po-

wierzchni nowo wydzielanych działek budowla-
nych dla zabudowy: 
a) mieszkaniowej jednorodzinnej do 700 m2, 
b) bliźniaczej do 450 m2, 
c) szeregowej do 250 m2; 

2) wniosku o dopuszczenie realizacji w budynku 
mieszkalnym jednorodzinnym dwóch lokali 
mieszkalnych lub dwóch lokali mieszkalnych 
i jednego lokalu użytkowego. 

2. Rozstrzygnięcie: 
1) ustalenia „Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy Kąty 
wrocławskie” w zakresie typu zabudowy do-
puszczonej na danym terenie oraz minimalnych 
powierzchni działek budowlanych określają 
graniczne wartości możliwe do zastosowania 
w ustaleniach planu miejscowego; 

2) na przedmiotowej działce zgodnie z projektem 
planu możliwe byłoby wybudowanie ok. 50 
domów jednorodzinnych natomiast przy para-
metrach wnioskowanych przez właściciela 
działki ilość domów (segmentów) możliwych do 
realizacji wynosi ok. 200 domów; 

3) ograniczenie minimalnej powierzchni działek 
budowlanych oraz typów zabudowy w obszarze 
objętym planem wynika bezpośrednio z możli-
wości zapewnienia niezbędnej infrastruktury 
technicznej, której realizacja należy do zadań 
własnych gminy a spowodowane jest to deficy-
tem wody pitnej w bilansie gminy Kąty Wro-
cławskie; 

4) natomiast ograniczenie wprowadzone w usta-
leniach planu dotyczące możliwości wydzielenia 
w danym budynku mieszkalnym jednorodzin-
nym maksymalnie 1 lokalu mieszkalnego lub 
1 lokalu mieszkalnego i 1 lokalu użytkowego 
wynika również z konieczności ograniczenia do-
celowej ilości mieszkańców wsi Sadowice po-
dyktowanej ograniczeniami w zasobach wod-
nych gminy Kąty Wrocławskie; 
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5) obecnie wieś zamieszkuje ok. 350 osób, zgodnie 
z ustaleniami projektu planu ilość mieszkańców 
może wzrosnąć do ok. 1500 osób a przyjmując 
parametry zaproponowane w uwadze ilość 
mieszkańców mogłaby przekroczyć 3000 osób; 

6) biorąc pod uwagę powyższe Rada Miejska 
w Kątach Wrocławskich przychyla się do roz-
strzygnięcia Burmistrza i rozstrzyga ostatecznie 
o nieuwzględnieniu uwagi. 

§ 12. Uwaga (data wpływu 16.10.2009 r.) doty-
czy: 

1) wniosku o sprawdzenie zgodności projektu 
planu z ustaleniami studium w zakresie prze-
znaczenia terenu R.1: 

a) zgodnie z ustaleniami studium teren R.1 prze-
znaczony jest pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną, 

b) jednocześnie zgodnie z ustawą o ochronie 
gruntów rolnych i leśnych wymagane było dla 
tego terenu uzyskanie zgody na przeznaczenie 
gruntów rolnych na cele nierolnicze i nieleśne, 
której to zgody Minister Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi nie udzielił dlatego też pozostawiono dla 
przedmiotowego terenu funkcję rolniczą, 
w związku z czym Rada Miejska w Kątach 
Wrocławskich przychyla się do rozstrzygnięcia 
Burmistrza i rozstrzyga ostatecznie o nie-
uwzględnieniu uwagi; 

2) wniosku o weryfikację sformułowania § 8  
ust. 1 „… stanowią obszary przestrzeni pu-
blicznej”: 
a) zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 5 ustawy w pla-

nie miejscowym określa się wymagania 
wynikające z potrzeb kształtowania prze-
strzeni publicznych, 

b) w tym celu określa się, które tereny stano-
wią obszary przestrzeni publicznej i dla 
nich ustala się zgodnie z § 3 pkt 5 rozpo-
rządzenia w sprawie wymaganego zakresu 
projektu miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego zasady umiesz-
czania w przestrzeniach publicznych ele-
mentów zagospodarowania, np. urządzeń 
reklamowych, w związku z czym Rada 
Miejska w Kątach Wrocławskich przychyla 
się do rozstrzygnięcia Burmistrza i roz-
strzyga ostatecznie o nieuwzględnieniu 
uwagi i pozostawieniu zastosowanego 
określenia, 

3) wniosku o zwrócenie uwagi na zastosowanie 
nieostrych określeń, w tym w § 3 pkt 7: 
a) określenia dotyczące rodzaju usług użyte 

zostały świadomie w sposób ograniczający 
ich potencjalną uciążliwość dla terenów 
sąsiednich wsparte jednocześnie ustale-
niami § 6 pkt 2 projektu uchwały, 

b) w związku z powyższym Rada Miejska 
w Kątach Wrocławskich przychyla się do 
rozstrzygnięcia Burmistrza i rozstrzyga 
ostatecznie o nieuwzględnieniu uwagi; 

4) wniosku o zmianę definicji w § 3 pkt 2 na: 
„powierzchni zabudowy – należy przez to ro-
zumieć powierzchnię działki budowlanej zajętą 
przez budynki i budowle przekryte dachem”: 

a) użyte w projekcie planu sformułowanie 
określające powierzchnię zabudowy za-
czerpnięte zostało z Polskiej Normy, 

b) w związku z czym Rada Miejska w Kątach 
Wrocławskich przychyla się do rozstrzy-
gnięcia Burmistrza i rozstrzyga ostatecznie 
o nieuwzględnieniu uwagi; 

5) wniosku o zmianę ustalenia w § 5 pkt 1 lit. d, 
na: „od strony terenów, o których mowa w §8 
ust. 1, ustala się zakaz lokalizacji ogrodzeń 
o prześwicie mniejszym niż 60% między słu-
pami konstrukcji wsporczej.”: 
a) użyte określenie dotyczące parametrów 

ogrodzeń ma na celu minimalna ingerencję 
w swobodę wyboru typu ogrodzenia 
wspartą jednocześnie ograniczeniem § 5 
pkt 1 lit. c, określającym dopuszczalne do 
zastosowania materiały, 

b) w związku z powyższym Rada Miejska 
w Kątach Wrocławskich przychyla się do 
rozstrzygnięcia Burmistrza i rozstrzyga 
ostatecznie o nieuwzględnieniu uwagi; 

6) wniosku o dopuszczenie lokalizacji wieży wi-
dokowej w granicach parku krajobrazowego 
„Dolina Bystrzycy”: 
a) w obszarze objętym planem park krajobra-

zowy obejmuje głównie tereny zurbanizo-
wane wsi Sadowice, w obrębie których 
wieża widokowa stanowiłaby element  
obcy, 

b) w związku z powyższym Rada Miejska 
w Kątach Wrocławskich przychyla się do 
rozstrzygnięcia Burmistrza i rozstrzyga 
ostatecznie o nieuwzględnieniu uwagi; 

7) wniosku o ustalenie minimalnej dopuszczalnej 
odległości między miejscami postojowymi 
(garażami) towarzyszącymi, budynkom wielo-
rodzinnym a granicami działek budowlanych 
budynków jednorodzinnych: 
a) warunki określające lokalizację miejsc po-

stojowych uregulowane są przez przepisy 
rozporządzenia w sprawie warunków tech-
nicznych jakim powinny odpowiadać bu-
dynki i ich usytuowanie i nie ma potrzeby 
określania ich w palnie miejscowym, 

b) Rada Miejska w Kątach Wrocławskich przy-
chylając się do rozstrzygnięcia Burmistrza 
rozstrzyga ostatecznie o nieuwzględnieniu 
uwagi; 

8) wniosku o ustalenie maksymalnej dopusz-
czalnej wysokości budowli, w tym nieprzykry-
tych dachem: 
a) w granicach objętych planem wprowadzo-

no zakaz lokalizacji budowli wysokościo-
wych typu elektrownia wiatrowa w związku 
z czym brak jest podstaw do określania 
maksymalnej wysokości budowli, 

b) ponadto przepisy ustawy o wspieraniu 
rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych 
nie zezwalają na ograniczanie wysokości 
budowli związanych z telekomunikacją w 
związku z czym Rada Miejska w Kątach 
Wrocławskich przychyla się do rozstrzy-
gnięcia Burmistrza i rozstrzyga ostatecznie 
o nieuwzględnieniu uwagi; 
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9) wniosku o obowiązywanie na terenie RZ.7 
ciągu pieszego lub pieszo-rowerowego po-
wiązanego z terenem KDD.8: 
a) teren RZ.7 stanowi biologiczną obudowę 

istniejącego cieku wodnego a przeznacze-
nie go pod ciąg pieszy lub pieszo- 
-rowerowy wymaga utwardzenia i zmieni 
jego charakter ochronny, 

b) dlatego Rada Miejska w Kątach Wrocław-
skich przychyla się do rozstrzygnięcia Bur-
mistrza i rozstrzyga ostatecznie o nie-
uwzględnieniu uwagi; 

10) wniosku o dopuszczenie na terenach RZ i WS 
ciągów pieszych i pieszo-rowerowych: 
a) tereny RZ stanowią tereny łąk i pastwisk 

w formie obudowy biologicznej cieków 
wodnych bądź typowych łąk a dopuszcze-
nie na ich terenie ciągów pieszych bądź 
pieszo-rowerowych wymaga co najmniej 
częściowego utwardzenia i de facto zmiany 
sposobu użytkowania, 

b) natomiast tereny WS są to tereny istnieją-
cych cieków wodnych i z samej definicji nie 
mogą być ciągami pieszymi czy też pieszo-
rowerowymi; 

c) biorąc pod uwagę powyższe Rada Miejska 
w Kątach Wrocławskich przychyla się do 
rozstrzygnięcia Burmistrza i rozstrzyga 
ostatecznie o nieuwzględnieniu uwagi; 

11) wniosku o ustalenie obowiązywania jedno-
przestrzennych dróg wewnętrznych oraz dróg 
klasy dojazdowej na niektórych terenach: 
KDD.2, KDD.3, KDD.4, KDD.6, KDD.7, KDD.8 na 
odcinku od KDL.2 do KDD.7, KDD.9, KDD.14: 
a) drogi dojazdowe obsługujące zabudowę 

mieszkaniową muszą zapewniać bezpiecz-
ny ruch zarówno dla pojazdów samocho-
dowych jak i dla pieszych, dlatego narzu-
canie w projekcie planu realizacji tych dróg 
jako jednoprzestrzennych może stanowić 
zagrożenie dla bezpieczeństwa poruszania 
się po nich dla pieszych uczestników ruchu, 

b) jednocześnie należy zauważyć, że drogi 
KDD klasy „D” dojazdowe są drogami pu-
blicznymi i zgodnie z przepisami rozporzą-
dzenia Ministra Transportu i Gospodarki 
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytu-
owanie powinny być wyposażone 
w jezdnię oraz w przypadku przeznaczenia 
ich do ruchu pieszego także pobocza lub 
chodnik, Rada Miejska w Kątach Wrocław-
skich przychyla się do rozstrzygnięcia Bur-
mistrza i rozstrzyga ostatecznie o nie-
uwzględnień uwagi w zakresie realizacji 
dróg dojazdowych jako dróg jednoprze-
strzennych; 

12) wniosku o ustalenie priorytetu realizacji na 
drogach wewnętrznych i drogach publicznych 
wymienionych w pkt 11 powyżej, progów 
zwalniających typu płytowego o długości 
przekraczającej 4 metry, w niektórych miej-
scach: na drogach klasy dojazdowej (skrzyżo-
waniach tych dróg, wyjazdu z dróg klasy lo-

kalnej) i na drogach wewnętrznych (skrzyżo-
wania z drogami klasy dojazdowej. 
a) formę i sposób wyposażenia dróg publicz-

nych w elementy techniczne spowalniające 
ruch oraz miejsca ich lokalizacji będą roz-
strzygane na etapie projektu budowlanego 
danych dróg przy uwzględnieniu warunków 
ruchu a także uwarunkowań terenowych, 

b) dlatego Rada Miejska w Kątach Wrocław-
skich rozstrzyga ostatecznie o nieuwzględ-
nień uwagi w zakresie wyznaczania w pla-
nie miejscowym lokalizacji i formy progów 
spowalniających ruch pojazdów samocho-
dowych; 

13) wniosku o zapewnienie miejsca integracji spo-
łeczności lokalnej na terenie MN.14 (po zmia-
nach wynikających z uwzględnionych uwag 
tereny MN.12 i MN.13): 
a) teren MN.14 stanowi obszar działek pry-

watnych, na których właściciele sprzeciwia-
ją się lokalizacji terenów zieleni publicznej, 

b) w związku z powyższym Rada Miejska 
w Kątach Wrocławskich przychyla się do 
rozstrzygnięcia Burmistrza i rozstrzyga 
ostatecznie o nieuwzględnieniu uwagi; 

14) wniosku o niedopuszczenie grodzenia obsza-
rów o znacznej powierzchni, w tym terenów 
MN.14 i MN.18 (po zmianach wynikających 
z uwzględnionych uwag tereny MN.12, MN.13 
i MN.17): 
a) tereny MN.14 i MN.18 stanowią własność 

prywatną, której zagospodarowanie należy 
do właściciela; 

b) ewentualne wprowadzenie zakazu ich gro-
dzenia może być rozumiana jako narusze-
nie prawa własności dlatego Rada Miejska 
w Kątach Wrocławskich przychyla się do 
rozstrzygnięcia Burmistrza i rozstrzyga 
ostatecznie o nieuwzględnieniu uwagi; 

15) wniosku o ustalenie maksymalnej liczby zjaz-
dów (drogi publiczne i drogi wewnętrzne) 
z terenu MN.14 (po zmianach wynikających 
z uwzględnionych uwag tereny MN.12 
i MN.13) na tereny KDD.8 i KDD.10: 
a) tereny dróg publicznych oznaczone symbo-

lami KDD.8 i KDD.10 stanowią najniższą 
klasę dróg publicznych czyli drogi dojaz-
dowe o jednocześnie niegraniczonej do-
stępności z terenów przyległych, 

b) brak jest uzasadnienia do ograniczania po-
łączeń dróg klasy „D” dojazdowe z innymi 
drogami klasy „D”, drogami wewnętrzny-
mi lub realizacji zjazdów na tą drogę, Rada 
Miejska w Kątach Wrocławskich przychyla 
się do rozstrzygnięcia Burmistrza i roz-
strzyga ostatecznie o nieuwzględnieniu 
uwagi; 

16) wniosku o ustalenie dopuszczenia lub obo-
wiązywania ciągu pieszo-rowerowego na ko-
ronie wału, o którym mowa w § 38 ust. 1 pkt 2 
lit. b: 
a) opisany wał nie stanowi ustaleń planu a jest 

jedynie propozycją w zakresie ochrony aku-
stycznej wsi przed hałasem kolejowym, 
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b) nie wyznacza on żadnego połączenia ko-
munikacyjnego i jako taki w przypadku je-
go realizacji nie spełnia warunków do po-
noszenia dodatkowych kosztów na urzą-
dzanie na jego koronie ciągu pieszo-
rowerowego, Rada Miejska w Kątach Wro-
cławskich przychyla się do rozstrzygnięcia 
Burmistrza i rozstrzyga ostatecznie o nie-
uwzględnieniu uwagi o nieuwzględnieniu 
uwagi; 

17) wniosku o wyznaczenie co najmniej na terenie 
MN.1 linii podziału działek budowlanych jako 
obowiązujących: 
a) wyznaczenie obowiązujących linii podziału 

na działki budowlane narzuca właścicielowi 
danej działki konkretne rozwiązania w tym 
zakresie, które nie muszą być zgodne z jego 
planami, 

b) właściciel działki może nie być zaintereso-
wany podziałem swojej nieruchomości 
bądź będzie zainteresowany podziałem na 
działki większe niż minimalne powierzchnie 
ustalone w planie, zatem brak jest uzasad-
nienia do sztywnego ustalania docelowych 
granic nowych działek budowlanych, dla-
tego Rada Miejska w Kątach Wrocławskich 
przychyla się do rozstrzygnięcia Burmistrza 
i rozstrzyga ostatecznie o nieuwzględnieniu 
uwagi; 

18) wniosku o ustalenie na terenach MN.14 (po 
zmianach wynikających z uwzględnionych 
uwag tereny MN.12 i MN.13) od strony terenu 
KDD.10 oraz na terenach MN.21 (obecnie 
MN.20) i MN.22 (obecnie MN.21) linii zabu-
dowy jako obowiązujących: 
a) biorąc pod uwagę, że teren MN.14 obejmu-

je znaczny obszar dla którego właściciele 
będą musieli wyznaczyć włączenia do drogi 
KDD.10 narzucanie obowiązujących linii 
zabudowy może nie przynieść pożądanego 
efektu tym bardziej, że istniejąca zabudowa 
wzdłuż drogi KDD.10 nie zachowuje jedno-
litej linii zabudowy, 

b) ponadto na terenie MN.21 i MN.22 również 
istniejąca zabudowa nie posiada jednolitej 
linii zabudowy, 

c) biorąc pod uwagę powyższe Rada Miejska 
w Kątach Wrocławskich przychyla się do 
rozstrzygnięcia Burmistrza i rozstrzyga 
ostatecznie o nieuwzględnieniu uwagi 
o nieuwzględnieniu uwagi; 

19) wniosku o wyznaczenie na terenie MU.3 na 
rysunku planu miejsca dopuszczalnego wznie-
sienia budynku tak aby stanowił on ochronę 
przed hałasem kolejowym dla budynków 
mieszkalnych na terenie MN.21: 
a) hałas kolejowy jest liniowym źródłem hałasu, 
b) wprowadzenie obowiązku sytuowania bu-

dynku na jednej działce w taki sposób aby 
stanowił on ochronę akustyczną dla tere-
nów położonych za nim jest bezcelowe, 

c) jedynym rozwiązaniem poprawy klimatu 
akustycznego jest realizacja elementów 
ochrony akustycznej w formie komplekso-
wego liniowego rozwiązania technicznego 
w formie ekranu akustycznego, wału ziem-

nego lub innych możliwych rozwiązań 
technicznych, 

d) biorąc pod uwagę powyższe Rada Miejska 
w Kątach Wrocławskich przychyla się do 
rozstrzygnięcia Burmistrza i rozstrzyga 
ostatecznie o nieuwzględnieniu uwagi 
o nieuwzględnieniu uwagi. 

§ 13. 1. Uwaga (data wpływu 23.06.2010 r.) 
dotyczy wniosku o zmniejszenie dla terenu RM.2 
(dz. nr 124/1 i 124/2) minimalnej powierzchni nowo 
wydzielanych działek budowlanych do 1500 m2. 

2. Rozstrzygnięcie: 
1) zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
przedmiotowa działka położona jest na obszarze 
przeznaczonym pod funkcje zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej przy czym zgodnie 
z art. 7 ustawy o ochronie gruntów rolnych i le-
śnych obszar ten wymaga uzyskania zgody Mi-
nistra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) na 
zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele 
nierolnicze. MRiRW decyzją z dnia 17 sierpnia 
2009 r. odmówił wydania zgody dla przedmio-
towego obszaru, w tym działki nr 124/1 i 124/2, 
na zmianę przeznaczenie gruntów rolnych na 
cele nie rolnicze, w związku z czym w projekcie 
planu przywrócona została funkcja rolna; 

2) w trakcie pierwszego wyłożenia projektu planu 
do publicznego wglądu w dniach od 14 wrze-
śnia 2009 r. do 12 października 2009 r. złożona 
została uwaga w formie wniosku o przeznacze-
nie m.in. działki nr 124 (obecnie 124/1 i 124/2) 
pod zabudowę zagrodową w celu wybudowa-
nia domu wraz z zabudowaniami gospodar-
czymi do obsługi 30 h gospodarstwa. Według 
właściciela obecne użytkowane przez niego za-
budowania gospodarcze położone są na tere-
nie, który nie w całości należy do wnioskodaw-
cy co jak podnoszono w uwadze z 23 paździer-
nika 2009 r. utrudnia sprawne gospodarowanie; 

3) biorąc pod uwagę powyższe argumenty Bur-
mistrz rozstrzygnięciem z listopada 2009 r. 
uwzględnił złożoną uwagę przeznaczając działkę 
124 pod wnioskowaną zabudowę zagrodową co 
zgodne jest z ustaleniami studium, przy czym ze 
względu na wnioskowaną realizację 1 domu 
wraz zabudowaniami gospodarczymi ustalona 
została możliwości wydzielenia nowych działek 
budowlanych o powierzchni nie mniejszej niż 
0,8 ha; 

4) ustalenia projektu planu wyłożonego ponownie 
do publicznego wglądu realizują wnioskowane 
w trakcie pierwszego wyłożenia zamierzenia 
inwestycyjne Wnioskodawcy, dlatego Rada 
Miejska w Kątach Wrocławskich przychyla się 
do rozstrzygnięcia Burmistrza i rozstrzyga osta-
tecznie o nieuwzględnieniu uwagi dotyczącej 
zmniejszenia minimalnej powierzchni nowo 
wydzielanej działki budowlanej dla terenu RM.2 
do 1500 m2, gdyż działka budowlana o po-
wierzchni 1500 m2 nie zapewni możliwości re-
alizacji budynku mieszkalnego wraz zabudowa-
niami gospodarczymi. 

§ 14. Uwaga (data wpływu 21.06. 2010 r.) do-
tyczy: 
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1) zastrzeżenia, że rozwiązania planu są nieko-
rzystne z uwagi na brak wykreowania integrują-
cych przestrzeni publicznych dla nowych miesz-
kańców i stworzenie kolejnej sypialni mieszkal-
nej: 
a) zaproponowane w pierwszej wersji projektu 

planu tereny wyznaczone pod lokalizację 
publicznych terenów zielonych zostały opro-
testowane przez właścicieli tych terenów, 

b) Gmina nie posiada własnych terenów, 
w związku z czym jedyne możliwe do zabez-
pieczenia przed zainwestowaniem tereny 
przeznaczone pod funkcje publiczne to ist-
niejące boisko sportowe oraz niewielki skwer 
przy kościele, 

c) w związku z tym, że na terenie wsi brak jest 
terenów należących do gminy możliwych do 
przeznaczenia ich na nowe funkcje publiczne 
Rada Miejska w Kątach Wrocławskich przy-
chyla się do rozstrzygnięcia Burmistrza 
i rozstrzyga ostatecznie o nieuwzględnieniu 
uwagi; 

2) zarzutu, że projektowana droga od strony gazo-
ciągu stanowi gorsze rozwiązanie projektu pla-
nu względem projektu planu wyłożonego do 
publicznego wglądu za pierwszym razem: 
a) projektowana droga wzdłuż gazociągu to 

droga o przebiegu wnioskowanym przez 
licznie przybyłych na dyskusję publiczną (w 
trakcie 1 wyłożenia projektu planu do pu-
blicznego wglądu) mieszkańców wsi Sado-
wice, 

b) droga ta stanowić ma w pierwszej kolejności 
odciążenie istniejącej drogi biegnącej przez 
centrum wsi jako dojazd do nowych terenów 
mieszkaniowych, 

c) usytuowanie jej na skraju terenów mieszka-
niowych ma za zadanie ograniczenie bezpo-
średnich zjazdów tylko do jednej strony dro-
gi, co pozwoli na płynniejszy ruch dzięki 
czemu będzie ona pełnić rolę drogi zbierają-
cej ruch z osiedla. Rada Miejska w Kątach 
Wrocławskich przychyla się do rozstrzygnię-
cia Burmistrza i rozstrzyga ostatecznie o nie-
uwzględnieniu uwagi; 

3) zarzutu, że zróżnicowanie wysokości opłaty 
planistycznej (tereny MN.12 i MN.13 − 12% 
a pozostałe tereny – 20%) może zostać uznane 
za nierówne traktowanie obywateli: 

a) zróżnicowanie wysokości opłaty planistycznej 
związane jest z partycypacją właściciela terenu 
w kosztach budowy niezbędnego uzbrojenia te-

renu umożliwiającego realizację nowej zabu-
dowy we wschodniej części wsi Sadowice, 

b) dlatego też Rada Miejska w Kątach Wrocław-
skich przychyla się do rozstrzygnięcia Burmi-
strza i rozstrzyga ostatecznie o nieuwzględnie-
niu uwagi. 

§ 15. 1. Uwaga dotyczy działki nr 115 (data 
wpływu 17.06.2010 r.) i polega na wniosku 
uwzględnienia na całej działce nr 115 lokalizacji 
kompleksu sportowo-rekreacyjnego z domkami 
letniskowymi, kortami tenisowymi, stajni dla koni, 
placem zabaw itp. bez ograniczania możliwości 
lokalizacji zabudowy w środkowej części działki. 

2. Rozstrzygnięcie: 
1) zgodnie z obowiązującym planem miejscowym 

(uchwała nr XXXII/265/96 Rady Miejskiej w Ką-
tach Wrocławskich z dnia 16 grudnia 1996 r.) 
dla przedmiotowej działki możliwa jest lokaliza-
cje funkcji rekreacyjno-sportowych z dopusz-
czeniem obsługi ruchu turystycznego; 

2) przedmiotowa działka położona jest w grani-
cach obszaru NATURA 2000 oraz w Parku Kra-
jobrazowym „Dolina Bystrzycy” w związku 
z czym wymaga uzyskania uzgodnienia Regio-
nalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w tym 
zakresie. RDOŚ w piśmie z dnia 8 lutego 2010 r., 
zwraca uwagę że przeznaczenie przedmiotowej 
działki pod funkcje turystyki i sportu może mieć 
negatywny wpływ na spójność i integralność 
obszaru Natura2000. Jednakże ustalenia planu 
a w szczególności nieprzekraczalne linie zabu-
dowy oraz przeznaczenie pod funkcje turystycz-
no-sportowe jedynie fragmentu działki 115, któ-
ra uzyskał zgodne na zmianę przeznaczenia 
gruntów rolnych na cele nierolnicze pozwoliły 
na uzyskanie pozytywnego uzgodnienia Regio-
nalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska; 

3) ewentualne uwzględnienie uwagi spowodowa-
łoby konieczność ponownego wystąpienia do 
RDOŚ o uzgodnienie projektu planu w wersji 
bardziej ingerującej w formy ochrony przyrody 
co w świetle wyrażonego przez RDOŚ stanowi-
ska należy uznać za bezzasadne. Warto również 
zwrócić uwagę, że obszary NATURA2000 to 
forma ochrony przyrody wynikająca bezpo-
średnio z dyrektyw Unii Europejskiej do prze-
strzegania, której Polska zobowiązała się trakta-
tem akcesyjnym; 

4) Rada Miejska w Kątach Wrocławskich przychyla 
się do rozstrzygnięcia Burmistrza i rozstrzyga 
ostatecznie o nieuwzględnieniu złożonej uwagi. 
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Załącznik nr 3 do uchwały nr  VII/43//11 
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich  
z dnia 31 marca 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 późn. zm.), art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  
(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), 
art. 167 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 
roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r.  
Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.), art. 3 i 4 ustawy 
z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek 
samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2008 r.  
Nr 88, poz. 539) Rada Miejska w Kątach Wrocław-
skich rozstrzyga, co następuje: 

§ 1. Zgodnie z ustaleniami planu zawartymi 
w treści uchwały, przedmiotem rozstrzygnięcia są 
inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, 
które należą do zadań własnych gminy, polegająca 
na wybudowaniu dróg publicznych wraz 
z niezbędnym uzbrojeniem. 

§ 2. Realizacja inwestycji zostanie sfinanso-
wana z dochodów własnych gminy bądź innych 
źródeł finansowania, zgodnie z przepisami o finan-
sach publicznych. 
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UCHWAŁA NR XIII/123/11 
 RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH 

 z dnia 15 września 2011 r. 

w sprawie uchylenia uchwały nr VII/43/11 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich  
z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu  
zagospodarowania przestrzennego wsi  Sadowice, gmina  Kąty  Wrocławskie 

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 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, 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, Dz. U. 
z 2008r. 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 40, poz. 230,  
Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, 
poz. 679, Nr 134, poz. 777) oraz art. 20 ust. 1 usta-
wy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r.  
Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, 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 2007 r. Nr 127 poz. 880, z 2008 r.,  
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, z 2011r. Nr 32, 
poz. 159) uchwala się, co następuje.  

§ 1. Uchyla się uchwałę nr VII/43/11 Rady 
Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 31 marca 
2011roku w sprawie uchwalenia zmiany miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego 
wsi Sadowice, gmina Kąty Wrocławskie. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie  
30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego oraz podlega publika-
cji na stronie internetowej Biuletynu Informacji Pu-
blicznej Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie. 

 
 

Przewodnicząca Rady Miejskiej: 
Zofia Kozińska 
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