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UCHWAŁA NR VI/47/2011 
 RADY GMINY PASZOWICE 

 z dnia 19 maja 2011 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
dla obszaru położonego w zachodniej części wsi Kłonice 

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, Nr 167, poz. 1759, 
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, 
z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr181, 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, Nr 106,  
poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113), art. 20 ust. 1 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 80, poz. 717, z 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 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, z 2011r. Nr 32,  
poz. 159) oraz w nawiązaniu do uchwały nr XIX/ 
/118/2008 Rady Gminy Paszowice z dnia 5 sierpnia 
2008 roku w sprawie przystąpienia do sporządze-
nia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla obszaru we wsi Kłonice MPZP 
KŁONICE−ZACHÓD, po stwierdzeniu zgodności 
projektu planu z ustaleniami studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania przestrzenne-

go gminy, uchwalonego uchwałą nr XXVIII/ 
/166/2001 z dnia 27 listopada 2001 r. (z późn. zm.), 
Rada Gminy Paszowice uchwala, co nastćpuje:  

Rozdział 1 

PRZEPISY OGÓLNE 

§ 1. Ustalenia ogólne  
1. Uchwala sić miejscowy plan zagospodaro-

wania przestrzennego MPZP KŁONICE−ZACHÓD 
dla obszaru położonego w zachodniej czćści wsi 
Kłonice, zwany dalej planem, którego obowiązują-
ce ustalenia o przeznaczeniu, warunkach zabudo-
wy i zagospodarowania terenu zostają wyrażone 
w postaci: 
1) rysunku planu, stanowiącym załącznik nr 1 do 

niniejszej uchwały, z podziałem na nastćpujące 
czćści: 
a) załącznik nr 1A w skali 1 : 1000, obejmujący 

tereny położone w północnej czćści obszaru 
objćtego opracowaniem (czćść A), 

b) załącznik nr 1B w skali 1 : 1000, obejmujący 
tereny położone w centralnej czćści obszaru 
objćtego opracowaniem (czćść B), 

c) załącznik nr 1C w skali 1 : 5000, obejmujący 
pozostałe tereny (czćść C); 

2) przepisów ogólnych określonych w niniejszym 
rozdziale; 

3) ustaleń ogólnych dla obszaru objćtego planem 
określonych w rozdziale II niniejszej uchwały; 

4) ustaleń szczegółowych dla terenów określonych 
w rozdziale III niniejszej uchwały; 
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5) zasad obsługi w zakresie infrastruktury tech-
nicznej określonych w rozdziale IV niniejszej 
uchwały; 

6) ustaleń w zakresie lokalizacji celów publicznych 
oraz zorganizowanej działalności inwestycyjnej 
oraz rehabilitacji istniejącej zabudowy i infra-
struktury technicznej określonych w rozdziale V 
niniejszej uchwały; 

7) przepisów końcowych określonych w rozdziale 
VI niniejszej uchwały. 

2. Załącznikami do niniejszej uchwały są: 
1) załącznik nr 1 − rysunek planu, obowiązujący 

w zakresie: 
a) granicy obszaru objćtego planem, 
b) funkcji terenów, 
c) linii rozgraniczających tereny o różnych 

funkcjach lub zasadach zagospodarowania, 
d) granicy strefy „K” ochrony krajobrazu; 

2) załącznik nr 2 − rozstrzygnićcie o sposobie roz-
patrzenia uwag wniesionych do projektu planu; 

3) załącznik nr 3 − rozstrzygnićcie o sposobie re-
alizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakre-
su infrastruktury technicznej, które należą do 
zadań własnych gminy, oraz zasadach ich fi-
nansowania, zgodnie z przepisami o finansach 
publicznych. 

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

1) RYSUNKU PLANU − należy przez to rozumieć 
rysunki w skali 1 : 1000 oraz rysunek w skali 
1 : 5000 (rozpatrywane łącznie) stanowiący za-
łącznik nr 1 do niniejszej uchwały; 

2) USTAWIE − należy przez to rozumieć ustawć 
z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 
r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.); 

3) TERENIE − należy przez to rozumieć obszar 
ograniczony na rysunku planu liniami rozgra-
niczającymi, oznaczony symbolem funkcji 
zgodnie z oznaczeniami graficznymi określo-
nymi w legendzie; 

4) FUNKCJI WIODĄCEJ − należy przez to rozu-
mieć formy zagospodarowania, określone dla 
danego terenu, realizowane wg nastćpujących 
zasad: 
a) realizacja, potrzeby i wymagania określone 

dla funkcji wiodącej muszą być spełnione 
priorytetowo przed wymaganiami innych 
form zagospodarowania, 

b) na danym terenie takie formy zagospoda-
rowania należy zrealizować w ilości przy-
najmniej 70% sumy powierzchni we-
wnćtrznej projektowanych obiektów lub 
70% powierzchni działki, 

c) w przypadku inwestycji prowadzonych w 
istniejących obiektach dopuszcza sić utrzy-
manie dotychczasowej funkcji pod warun-
kiem zachowania nastćpujących zasad: 
− dopuszcza sić tylko przebudowć, odbu-

dowć oraz remont istniejących obiek-
tów, 

− wyklucza sić możliwość rozbudowy ist-
niejących budynków za wyjątkiem roz-
budowy o czćści służące komunikacji, 

tj.: wejścia, klatki schodowe, wiatrołapy, 
przejścia itp. lub czćści obiektu mające 
na celu spełnienie wymogów aktual-
nych przepisów prawa, właściwych dla 
danego rodzaju inwestycji − jednak nie 
wićcej niż o 10% powierzchni wskazanej 
pod dany rodzaj zainwestowania; 

5) FUNKCJI UZUPEŁNIAJĄCEJ − należy przez to 
rozumieć formy zagospodarowania, dopusz-
czone dla danego terenu, realizowane wg na-
stćpujących zasad (o ile ustalenia zawarte  
w § 7 niniejszej uchwały nie stanowią inaczej): 
a) w formie funkcji wbudowanej na maksy-

malnie 30% sumy powierzchni wewnćtrz-
nej projektowanego obiektu, 

b) w formie zainwestowania niekubaturowego 
na maksymalnie 30% powierzchni działki, 

c) w formie osobnego budynku o powierzchni 
wewnćtrznej stanowiącej nie wićcej niż 
30% sumy powierzchni wszystkich budyn-
ków lokalizowanych na działce, 
− powyższe parametry należy liczyć łącznie 

dla wszystkich funkcji uzupełniających; 
6) FUNKCJI WBUDOWANEJ – należy przez to ro-

zumieć funkcjć uzupełniającą, dla której wy-
klucza sić realizacjć w formie osobnego bu-
dynku; 

7) USŁUGACH AGROTURYSTYCZNYCH − należy 
przez to rozumieć formć turystyki związaną 
z wypoczynkiem na wsi obejmującą różnego 
rodzaju usługi, w tym np.: zakwaterowanie, 
wyżywienie, rekreacjć i wypoczynek powiąza-
ny z pobytem na wsi, prowadzoną w gospo-
darstwach rolnych, w skład których wchodzą 
mićdzy innymi budynki mieszkalne, inwentar-
skie i gospodarcze; 

8) MIESZKALNICTWO I USŁUGI ZWIĄZANE 
Z OBSŁUGĄ RUCHU TURYSTYCZNEGO − na-
leży przez to rozumieć działalność związaną 
z obsługą ruchu turystycznego i wypoczyn-
kiem, tj. pensjonaty, hotele, motele, domy 
wycieczkowe, schroniska, schroniska młodzie-
żowe, restauracje, zajazdy itp.; 

9) NIEUCIĄŻLIWYCH USŁUGACH – należy przez 
to rozumieć usługi niezaliczone do przedsić-
wzićć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko; 

10) USŁUGACH PODSTAWOWYCH – należy przez 
to rozumieć usługi zdrowia i opieki społecznej, 
kultury, kultu religijnego oraz oświaty i wy-
chowania, a także usługi administracji; 

11) USŁUGACH KOMERCYJNYCH – należy przez 
to rozumieć aktywność gospodarczą o charak-
terze usługowym, z wykluczeniem usług pod-
stawowych oraz usług sportu i rekreacji; 

12) POWIERZCHNI WEWNĆTRZNEJ BUDYNKU − 
należy przez to rozumieć sumć powierzchni 
wszystkich kondygnacji budynku, mierzoną po 
wewnćtrznym obrysie przegród zewnćtrznych 
budynku w poziomie podłogi, bez pomniej-
szenia o powierzchnić przekroju poziomego 
konstrukcji i przegród wewnćtrznych, a także 
z powićkszeniem o powierzchnić antresoli li-
czoną jw.; 

13) KOMUNIKACJI WEWNĆTRZNEJ − należy 
przez to rozumieć drogi niepubliczne dojazdy 
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do poszczególnych działek oraz obiektów − 
o szerokości minimalnie 6 m (o ile ustalenia 
szczegółowe zawarte w § 8 niniejszej uchwały 
nie stanowią inaczej) − budowa i utrzymanie 
ww. terenu należy do zarządcy lub właścicieli 
nieruchomości; 

14) NIEPRZEKRACZALNEJ LINII ZABUDOWY − 
należy przez to rozumieć linić, której elewacja 
nie przekroczy od strony określonej w planie 
(po zewnćtrznym obrysie ściany projektowa-
nego obiektu). Powyższa zasada nie dotyczy 
czćści budynku, które w całości znajdują sić 
pod ziemią lub czćści wystających przed ele-
wacjć, tj.: balkony, wykusze, zadaszenia, ele-
menty dachu oraz innych czćści budynku pod 
warunkiem, że powyższe elementy nie bćdą 
zlokalizowane niżej niż 3,5 m i jednocześnie 
ww. elementy nie przekroczą określonej w 
planie linii zabudowy o wićcej niż 2 m w kie-
runku drogi. W przypadku schodów do bu-
dynku, pochylni itp. dopuszcza sić odstćpstwo 
od określonej w planie linii zabudowy o mak-
symalnie 1,2 m w kierunku drogi.  
Powyższe zapisy nie dotyczą istniejących bu-
dynków, dla których dopuszcza sić zachowa-
nie dotychczasowej linii zabudowy pod wa-
runkiem, że wskutek rozbudowy szerokość 
elewacji wzdłuż linii zabudowy powićkszy sić 
o nie wićcej niż 30% dotychczasowej szeroko-
ści (o ile przepisy odrćbne nie stanowią ina-
czej). W przypadku przekroczenia 30% należy 
zachować linić zabudowy określoną w planie;  

15) DOMINANCIE − należy przez to rozumieć 
czćść obiektu, która ze wzglćdu na rozmiary, 
kształt oraz reprezentacyjną formć dominuje 
nad pozostałą czćścią budynku. Dopuszcza sić 
realizacjć dominanty na maksymalnie 15% 
powierzchni dachu (liczonej w rzucie) oraz od-
stćpstwo dla tego elementu od parametru do-
tyczącego wysokości obiektów o maksymalnie 
5 m (o ile ustalenia szczegółowe zawarte w § 7 
niniejszej uchwały nie stanowią inaczej); 

16) URZĄDZENIACH I OBIEKTACH POMOCNI-
CZYCH − należy przez to rozumieć obiekty 
i urządzenia infrastruktury technicznej, wypo-
sażenia technicznego, elementów komunika-
cji, tj.: dojścia, parkingi, garaże itp. oraz inne 
urządzenia i obiekty zapewniające możliwość 
prawidłowego funkcjonowania obiektów 
zgodnie z funkcją wiodącą lub uzupełniającą 
terenu; 

17) SZEROKOŚCI DZIAŁKI − należy przez to rozu-
mieć odległość dwóch skrajnych punktów 
wspólnych dla działki oraz przylegającej ko-
munikacji. Dla działek wydzielanych na zaple-
czu dojazd należy wydzielić jako teren komu-
nikacji wewnćtrznej, a szerokość działki należy 
rozumieć nie jako czćść wspólną z terenem 
komunikacji, ale maksymalną odległość po-
mićdzy przeciwległymi bokami działki w miej-
scu lokalizacji głównego wjazdu. 

18) POWIERZCHNI ZABUDOWY − należy przez to 
rozumieć powierzchnić, jaką zajmuje budynek 
wraz z konstrukcją, ociepleniem oraz innymi 
elementami budynku, na styku z powierzchnią 
terenu. Dla istniejącej zabudowy przekraczają-

cej określony w § 7 niniejszej uchwały poziom 
parametru dopuszcza sić odstćpstwo od po-
wyższej zasady, jednak tylko dla rozbudowy 
o czćści służące komunikacji, tj.: wejścia, klatki 
schodowe, wiatrołapy, przejścia, łączniki itp. 
lub czćści obiektu mające na celu spełnienie 
wymogów aktualnych przepisów prawa, wła-
ściwych dla danego rodzaju inwestycji, jednak 
nie wićcej niż o 15% dotychczasowej po-
wierzchni zabudowy; 

19) PARAMETRY ELEWACJI − należy przez to 
rozumieć takie elementy składające sić na po-
strzeganie obiektu jak:; 
a) wysokość elewacji rozumiana jako maksy-

malna dopuszczalna odległość od najwyżej 
położonej kalenicy dachu (bez anten, ko-
minów itp.) do projektowanej powierzchni 
gruntu w najniżej położonej czćści budynku 
(parametr nie dotyczy czćści budynku zlo-
kalizowanych poniżej otaczającego terenu), 

b) szerokość elewacji rozumiana jako maksy-
malna dopuszczalna odległość pomićdzy 
skrajnymi ścianami zewnćtrznymi budynku 
(wraz z ociepleniem) mierzona w wzdłuż 
głównych osi budynku. 

Rozdział 2 

USTALENIA OGÓLNE DLA OBSZARU  
OBJĘTEGO PLANEM 

§ 3. Ogólne zasady ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego  
O ile ustalenia szczegółowe dotyczące poszczegól-
nych terenów, zawarte w rozdziale III, nie stanowią 
inaczej, na całym obszarze objćtym planem obo-
wiązują nastćpujące zasady: 

1) w zakresie estetyki zabudowy: 
a) nowa zabudowa powinna harmonizować 

z istniejącą historyczną zabudową wsi, 
b) projektowane budynki wpisane w lokalną 

tradycjć architektoniczno-budowlaną, 
szczególnie w zakresie rodzajów materia-
łów stosowanych na elewacjach, dachach, 
podmurówkach itp.; 

2) w zakresie powierzchni zabudowy: 
a) na obszarze, na którym przewiduje sić loka-

lizacje inwestycji, dopuszcza sić maksy-
malnie 35% powierzchni zabudowy, 

b) na każdej działce (za wyjątkiem działek 
wskazanych na komunikacjć oraz urządze-
nia infrastruktury technicznej) należy za-
pewnić minimum 50% powierzchni biolo-
gicznie czynnej; 

3) w zakresie parametrów dachów: 
a) dach dwuspadowy lub czterospadowy 

o jednakowym kącie nachylenia połaci  
40−55° lub dach mansardowy o tradycyj-
nych dla regionu kątach nachylenia połaci, 
bez mijających sić połaci i kalenic, 

b) dach kryty dachówką ceramiczną, betono-
wą lub blachodachówką, 

c) pokrycie dachu w kolorze czerwonym, tra-
dycyjnym, 

d) dopuszcza sić odstćpstwo od ww. zasad na 
maksymalnie 20% powierzchni dachu oraz 
dla takich elementów jak: baszty, wieże, 
dominanty, tarasy itp., 
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e) powyższe zasady nie dotyczą obiektów 
wpisanych do rejestru zabytków, dla któ-
rych należy stosować wytyczne określone 
w stosownych przepisach; 

f) dla istniejącej zabudowy dopuszcza sić za-
chowanie dotychczasowych parametrów; 

4) w przypadku braku oznaczenia na rysunku 
planu linii zabudowy, przy lokalizacji budyn-
ków lub ich czćści należy zachować nastćpu-
jące nieprzekraczalne linie zabudowy: 
a) 8 m od linii rozgraniczających tereny ko-

munikacji publicznej, jednak nie mniej niż 
odległości określone w odpowiednich 
przepisach prawa dotyczących dróg pu-
blicznych, 

b) 4 m od linii rozgraniczającej tereny komu-
nikacji wewnćtrznej, 

c) 3 m od pozostałych granic działki (nie do-
tyczy zabudowy mieszkaniowej bliźniaczej), 

d) 5 m od osi linii elektroenergetycznych 
średniego napićcia (dotyczy budynków 
mieszkalnych lokalizowanych w pobliżu 
istniejących linii elektroenergetycznych), 

e) 10 m od granicy użytku oznaczonego we 
właściwej ewidencji jako grunt leśny (wyją-
tek stanowią obiekty związane z produkcją 
leśną); 

5) w zakresie miejsc postojowych − należy za-
pewnić ich niezbćdną ilość miejsc postojo-
wych zlokalizowanych na posesji własnej in-
westora lub w liniach rozgraniczających dróg 
(za zgodą Zarządcy drogi); 

6) w zakresie wprowadzania zieleni − dopuszcza 
sić wprowadzanie zieleni na całym terenie ob-
jćtym planem − na zasadach określonych 
w odpowiednich aktach, za wyjątkiem tere-
nów stanowiących rejony wystćpowania cen-
nych siedlisk przyrodniczych; 

7) w zakresie zasad i warunków podziału i scala-
nia nieruchomości: 
a) nowe linie podziałów bćdą harmonijnie 

nawiązywać do istniejących podziałów lub 
linii rozgraniczających tereny komunikacji, 
tj. bćdą do nich prostopadłe lub zbliżone 
do prostopadłych (ewentualnie równoległe 
lub zbliżone do równoległych), 

b) powyższa zasada nie dotyczy działek: 
− wydzielanych pod komunikacjć we-

wnćtrzną drogową, dla których należy 
zachować minimalną szerokość 6 m, 

− wydzielanych pod komunikacjć we-
wnćtrzną pieszą oraz dojazdów do mak-
symalnie jednej działki o długości mak-
symalnie 50 m, dla których należy za-
chować minimalną szerokość 3,5 m, 

− wydzielanych pod ewentualne urządze-
nia infrastruktury technicznej, 

− służących poprawie warunków zago-
spodarowania nieruchomości przyległej, 
przy czym wydzielona działka nie bćdzie 
wićksza niż 500 m2, 

c) dla obiektów i terenów wpisanych do reje-
stru zabytków podział nieruchomości pod-
lega ograniczeniom określonym we wła-
ściwej ewidencji; 

8) w zakresie sposobu i terminu tymczasowego 
zagospodarowania, urządzania i użytkowania 
terenów – nie przewiduje sić tymczasowych 
form zagospodarowania. 

9) w zakresie komunikacji: 
a) dopuszcza sić przekształcenie w kanalizacjć 

deszczową rowów znajdujących sić w li-
niach rozgraniczających dróg − za zgodą 
i na zasadach określonych przez Zarządcć 
cieku, 

b) dopuszcza sić lokalizacjć w liniach rozgra-
niczających dróg sieci uzbrojenia technicz-
nego (na zasadach i za zgodą właściwego 
Zarządcy drogi), 

c) dopuszcza sić na zasadach określonych 
w odpowiednich aktach prawa przekształ-
cenie komunikacji wewnćtrznej w komuni-
kacjć publiczną; 

10) w zakresie wód powierzchniowych (w tym 
również rowów) należy zachować nastćpujące 
zasady: 
a) dla terenów graniczących z wodami po-

wierzchniowymi dopuszcza sić lokalizacjć 
urządzeń melioracyjnych, drenażu oraz in-
nych urządzeń mających na celu skuteczne 
odprowadzenie wód opadowych oraz 
ochronć przed zalewaniem i podtapianiem, 

b) dla terenów bezpośrednio sąsiadujących 
z wodami powierzchniowymi (w tym ro-
wami wchodzącymi w skład działek bu-
dowlanych) należy zachować pas min. 3 m 
wolny od zabudowy od cieków, 

c) dla terenów bezpośrednio przyległych do 
powierzchniowych wód publicznych należy 
uwzglćdnić wytyczne określone w odpo-
wiednich aktach prawa − w szczególności 
zabrania sić grodzenia nieruchomości 
w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii 
brzegu, a także zakazywania lub uniemoż-
liwiania przechodzenia przez ten obszar. 

§ 4. Granice i sposoby zagospodarowania te-
renów lub obiektów podlegających ochronie, 
ustalonych na podstawie przepisów z zakresu 
ochrony przyrody − zasady ochrony  

1. W granicach projektowanego SOO siedlisk 
Natura 2000 „Góry i Pogórze Kaczawskie” obo-
wiązują nastćpujące zasady: 
1) w zakresie zaopatrzenia w ciepło dopuszcza sić 

ogrzewanie paliwem ekologicznym − zgodnie 
z zasadami określonymi w § 9 niniejszej uchwa-
ły; 

2) obowiązuje system grupowego odprowadzenia 
ścieków − zgodnie z zasadami określonymi  
w § 9 niniejszej uchwały; 

3) zachować wysokość obowiązującej zabudowy 
poprzez niewprowadzanie obiektów o skali i 
wysokości znacznie odbiegającej od średnich 
wskaźników na danym terenie; 

4) przy prowadzeniu wszelkich działań należy 
uwzglćdnić wytyczne zawarte w stosownych ak-
tach prawa regulujących zasady w granicach 
obszarów Natura 2000. 

Powyższe zakazy nie dotyczą prac wykonywanych 
z zakresu obronności kraju w przypadku zagroże-
nia bezpieczeństwa państwa, a także likwidowania 
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nagłych zagrożeń bezpieczeństwa powszechnego 
i prowadzenia akcji ratowniczych. 

2. Dla terenów zlokalizowanych w granicach 
Parku Krajobrazowego „Chełmy” należy zachować 
zasady określone w odpowiednich aktach prawa 
regulujące sposób zagospodarowania tych terenów. 

3. W odniesieniu do pomników przyrody oraz 
projektowanego zespołu przyrodniczo-krajobrazo- 
wego obowiązują nastćpujące zasady: 
1) dla nieruchomości zlokalizowanych w granicach 

projektowanego zespołu przyrodniczo-kraj- 
obrazowego oraz w granicach, których znajdują 
sić pomniki przyrody, obowiązują nastćpujące 
zasady: 
a) zabrania sić niszczenia, uszkadzania lub 

przekształcania obiektu lub obszaru podlega-
jącego ochronie; 

b) zabrania sić wykonywania prac ziemnych 
trwale zniekształcających rzeźbć terenu, 
z wyjątkiem prac związanych z zabezpiecze-
niem przeciwpowodziowym albo budową, 
odbudową, utrzymywaniem, remontem lub 
naprawą urządzeń wodnych; 

c) zabrania sić likwidowania, zasypywania i 
przekształcania naturalnych zbiorników 
wodnych, starorzeczy oraz obszarów wodno- 
-błotnych; 

d) zabrania sić wydobywania do celów gospo-
darczych skał; 

e) zabrania sić dokonywania zmian stosunków 
wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie 
przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, 
leśnej, wodnej lub rybackiej. 

Powyższe zakazy nie dotyczą prac wykonywanych 
na potrzeby ochrony przyrody po uzgodnieniu 
z organem ustanawiającym pomniki przyrody, 
realizacji inwestycji celu publicznego po uzgodnie-
niu z organem ustanawiającym daną formć ochro-
ny przyrody oraz zadań z zakresu obronności kraju 
w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa państwa, 
a także likwidowania nagłych zagrożeń bezpie-
czeństwa powszechnego i prowadzenia akcji ra-
towniczych; 
2) na obszarze objćtym planem stwierdzono na-

stćpujące pomniki przyrody: 
a) Buk pospolity Fagus sylvatica (ilość – 1) 

[wiek − 120 lat, wysokość − 28 m, obwód − 
285 cm, rozpićtość korony − 14 m], lokaliza-
cja w pobliżu wsi (oddz. 293n),  

b) Szpaler daglezja zielona Pseudotsuga men-
ziesli (ilość – 88 )[wiek – 30 − 80 lat, wyso-
kość – 25 m, obwód 70 – 187 cm, rozpićtość 
korony – 7 m], lokalizacja dukt leśny (oddz. 
293a),  

c) Szpaler daglezja zielona Pseudotsuga men-
ziesli (ilość – 43) [wiek – 40 − 80 lat, wyso-
kość – 20 m, obwód 80 − 190 cm, rozpićtość 
korony – 7 m], lokalizacja dukt leśny (oddz. 
293f), 

d) Daglezja zielona Pseudotsuga menziesli 
(ilość – 13 ), obwód 128 − 207 cm, lokalizacja 
w oddz. 288n.  

§ 5. Granice i sposoby zagospodarowania te-
renów lub obiektów podlegających ochronie, 

ustalonych na podstawie przepisów z zakresu 
ochrony środowiska − zasady ochrony  

1. Dla gruntów zdrenowanych, w przypadku 
realizacji inwestycji zaleca sić ograniczenie po-
wierzchni utwardzonej (w tym powierzchni zabu-
dowy) oraz wprowadza sić obowiązek przebudowy 
systemu drenarskiego (po stosownych uzgodnie-
niach z Zarządem właściwym ds. melioracji). 

2. Cały obszar objćty planem znajduje sić 
w granicach strefy ochrony pośredniej ujęcia wo-
dy z rzeki Kaczawy w Przybkowie. W związku 
z powyższym na całym obszarze objćtym planem 
obowiązują ograniczenia zawarte w decyzji Woje-
wody Legnickiego nr OŚ.III.6210−2/56/95 z dnia 
28.08.1995 r. 

3. W zakresie ochrony przed hałasem ustala 
sić nastćpujące standardy akustyczne określone 
w odpowiednich przepisach prawa dotyczących 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku: 
1) dla terenów oznaczonych na rysunku planu 

symbolem MN jak dla terenów zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej; 

2) dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem MT/UKD 1.01 jak dla terenów mieszka-
niowo-usługowych. 

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

1. Ustala sić strefę „K” ochrony krajobrazu, 
dla której obowiązują nastćpujące zasady: 
1) planowane inwestycje w zakresie wysokości 

oraz skali powinny harmonizować z lokalną za-
budową oraz środowiskiem przyrodniczym, 

2) na planowane inwestycje, w granicach strefy 
„K” należy uzyskać pisemną pozytywną opinić 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

2. Dla terenów położonych w granicach sta-
nowisk archeologicznych, obowiązują nastćpujące 
zasady: 
1) stanowiska archeologiczne należy uwzglćdnić 

i nanosić w formie niezmienionej przy wykony-
waniu planów i projektów szczegółowych; 

2) w obrćbie chronionych stanowisk archeolo-
gicznych oraz w ich bezpośrednim sąsiedztwie 
wszelkie zamierzenia inwestycyjne wymagają 
przeprowadzenia ratowniczych badań arche-
ologicznych; 

3) w wypadku robót ziemnych Inwestor winien 
uzyskać pozwolenie Wojewódzkiego Konserwa-
tora Zabytków, określające zakres nadzoru ar-
cheologicznego; 

4) na obszarze objćtym planem wystćpuje jedno 
stanowisko archeologiczne − grodzisko: chrono-
logia − późne średniowiecze, nr stanowiska − 
1/1/AZP 82−20, nr z rejestru zabytków − wpis do 
rejestru zabytków 30.12.1966 r., decyzji  
nr 35/85/256/Arch/66. 

3. W odniesieniu do obiektów nieruchomych 
wpisanych do rejestru zabytków obowiązują za-
sady określone w stosownych decyzjach oraz ak-
tach prawnych. Na obszarze objćtym planem 
stwierdzono 1 obiekt wpisany do rejestru zabyt-
ków, tj.: wieża widokowa, nr rejestru: 979L, decyzja 
z dnia 18.02.1993 r. 
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Wszelkie prace prowadzone przy zabytku wpisa-
nym do rejestru wymagają pisemnego pozwolenia 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

4. Na całym terenie objćtym opracowaniem 
obowiązuje wymóg niezwłocznego powiadomienia 
przez Inwestora Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków o przypadkowym odkryciu, podczas 
robót ziemnych, przedmiotu, co do którego istnieje 
przypuszczenie, iż jest on zabytkiem. 

Rozdział III 

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE DLA TERENÓW 

§ 7. Przeznaczenie terenów, parametry i 
wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zago-
spodarowania terenu oraz zasady i warunki po-
działu nieruchomości  

1. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 
planu symbolami MN 1.01, MN 1.02, MN 1.03, dla 
których obowiązują nastćpujące ustalenia: 
1) funkcja wiodąca: mieszkalnictwo jednorodzinne, 
za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje sić: 

a) lokalizacjć zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej wolno stojącej i bliźniaczej, 

b) lokalizacjć zabudowy zagrodowej, z wyklu-
czeniem chowu lub hodowli zwierząt w licz-
bie przekraczającej 5 dużych jednostek prze-
liczeniowych, 

c) lokalizacjć usług agroturystycznych, 
d) lokalizacjć usług podstawowych, w tym wy-

dzielanie działek pod taką funkcjć, 
e) lokalizacjć niezbćdnych urządzeń i obiektów 

pomocniczych,  
f) lokalizacjć urządzeń i sieci infrastruktury 

technicznej, w tym wydzielanie działek pod 
ww. urządzenia, 

g) lokalizacjć komunikacji wewnćtrznej wraz 
z niezbćdną infrastrukturą, w tym wydziela-
nie działek pod ww. komunikacjć; 

2) funkcje uzupełniające: 
a) usługi komercyjne nieuciążliwe, 
b) mieszkalnictwo i usługi związane z obsługą 

ruchu turystycznego; 
3) zasady i standardy kształtowania zabudowy 

i urządzania terenu: 
a) dopuszcza sić realizacjć mieszkalnictwa 

i usług związanych z obsługą ruchu tury-
stycznego tylko w formie funkcji wbudowa-
nej − na zasadach określonych dla funkcji 
uzupełniającej, 

b) dopuszcza sić realizacjć usług komercyjnych 
nieuciążliwych w formie funkcji wbudowanej 
lub w formie osobnego obiektu − na zasa-
dach określonych dla funkcji uzupełniającej, 

c) parametry elewacji: 
− projektowane budynki mieszkalne − wy-

sokość maksymalnie 3 kondygnacje nad-
ziemne, przy czym trzecia jako poddasze 
użytkowe, jednak nie wićcej niż 13 m oraz 
szerokość maksymalnie 20 m, 

− pozostałe projektowane obiekty − wyso-
kość maksymalnie 12 m oraz szerokość 
maksymalnie 30 m, 

− obiekty istniejące − dopuszcza sić zacho-
wanie dotychczasowej wysokości oraz 
szerokości; 

4) szczegółowe zasady i warunki podziału i scala-
nia nieruchomości: 

a) docelowa powierzchnia działki powstałej na 
skutek podziału nie bćdzie mniejsza niż  
1000 m2, 

b) szerokość działki nie bćdzie wćższa niż 20 m, 
2. Wyznacza sić teren oznaczony na rysunku 

planu symbolem MN/U 1.01, dla którego obowią-
zują nastćpujące ustalenia: 
1) funkcja wiodąca: mieszkalnictwo jednorodzin-

ne oraz usługi komercyjne, za zgodne z funkcją 
wiodącą terenu uznaje sić: 
a) lokalizacjć zabudowy mieszkaniowej jedno-

rodzinnej wolno stojącej i bliźniaczej, 
b) lokalizacjć usług komercyjnych nieuciążliwych, 
c) lokalizacjć zabudowy zagrodowej, z wyklu-

czeniem chowu lub hodowli zwierząt 
w liczbie przekraczającej 5 dużych jednostek 
przeliczeniowych, 

d) lokalizacjć usług agroturystycznych, 
e) lokalizacjć usług podstawowych, w tym wy-

dzielanie działek pod taką funkcjć, 
f) lokalizacjć niezbćdnych urządzeń i obiektów 

pomocniczych, 
g) lokalizacjć urządzeń i sieci infrastruktury 

technicznej, w tym wydzielanie działek pod 
ww. urządzenia, 

h) lokalizacjć komunikacji wewnćtrznej wraz 
z niezbćdną infrastrukturą, w tym wydziela-
nie działek pod ww. komunikacjć; 

2) funkcje uzupełniające − mieszkalnictwo i usługi 
związane z obsługą ruchu turystycznego; 

3) zasady i standardy kształtowania zabudowy i 
urządzania terenu: 
a) dopuszcza sić realizacjć mieszkalnictwa 

i usług związanych z obsługą ruchu tury-
stycznego tylko w formie funkcji wbudowa-
nej − na zasadach określonych dla funkcji 
uzupełniającej, 

b) parametry elewacji: 
− projektowane budynki mieszkalne − wy-

sokość maksymalnie 3 kondygnacje nad-
ziemne, przy czym trzecia jako poddasze 
użytkowe, jednak nie wićcej niż 13 m oraz 
szerokość maksymalnie 20 m, 

− pozostałe projektowane obiekty − wyso-
kość maksymalnie 12 m oraz szerokość 
maksymalnie 30 m, 

4) szczegółowe zasady i warunki podziału i scala-
nia nieruchomości:  
a) docelowa powierzchnia działki powstałej na 

skutek podziału nie bćdzie mniejsza niż  
1500 m2, 

b) szerokość działki nie bćdzie wćższa niż 20 m, 
3. Wyznacza sić teren oznaczony na rysunku 

planu symbolem MT/UKD 1.01, dla którego obo-
wiązują nastćpujące ustalenia: 
1) funkcja wiodąca: mieszkalnictwo i usługi zwią-

zane z obsługą ruchu turystycznego oraz ob-
sługa komunikacji drogowej, za zgodne 
z funkcją wiodącą uznaje sić: 
a) lokalizacjć mieszkalnictwa i usług związa-

nych z obsługą ruchu turystycznego, 
b) lokalizacjć obiektów związanych z wystćpami 

artystycznymi, w tym muszli koncertowych, 
c) lokalizacjć obiektów związanych ze sportem 

i rekreacją, w tym wiat turystycznych, 
d) lokalizacjć obiektów i urządzeń związanych 

z komunikacją drogową, w tym parkingów, 



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 168 – 15923 – Poz. 2888 

 

e) lokalizacjć urządzeń, obiektów oraz sieci in-
frastruktury technicznej związanych z pro-
wadzeniem i zabezpieczaniem ruchu, 

f) lokalizacjć komunikacji wewnćtrznej wraz 
z niezbćdną infrastrukturą, w tym wydziela-
nie działek pod ww. komunikacjć, 

g) lokalizacjć niezbćdnych urządzeń i obiektów 
pomocniczych oraz urządzeń i sieci infra-
struktury technicznej, w tym wydzielanie 
działek pod ww. urządzenia; 

2) funkcje uzupełniające − usługi komercyjne nie-
uciążliwe; 

3) zasady i standardy kształtowania zabudowy 
i urządzania terenu: 
a) dopuszcza sić realizacjć usług komercyjnych 

nieuciążliwych w formie funkcji wbudowanej 
lub w formie osobnego obiektu, przy czym 
łączna powierzchnia wewnćtrzna budynku 
usługowego nie przekroczy 30% powierzchni 
terenu, 

b) wysokość budynków: 
− dla budynków mieszkalnych i usługowych 

związanych z obsługą ruchu turystyczne-
go maksymalnie 3 kondygnacje nadziem-
ne, przy czym trzecia jako poddasze użyt-
kowe, jednak nie wićcej niż 17 m, 

− dla obiektów związanych z wystćpami ar-
tystycznymi maksymalnie 15 m, 

− dla pozostałych obiektów maksymalnie 
12 m, 

c) w zakresie parametrów dachów dopuszcza 
sić odstćpstwa od przepisów zawartych  
w § 3 niniejszej uchwały: 
− dla obiektów związanych z wystćpami ar-

tystycznymi, dla których to zasad nie 
określa sić, 

− dla obiektów związanych z rekreacją, dla 
których ustala sić maksymalny kąt pochy-
lenia połaci dachowych 45° − pozostałych 
parametrów nie określa sić, 

d) grunty narażone na zanieczyszczenie sub-
stancjami ropopochodnymi lub chemiczny-
mi powinny być utwardzone i skanalizowa-
ne, a wody opadowe powinny być odpro-
wadzone i podczyszczone; 

4) szczegółowe zasady i warunki podziału i scala-
nia nieruchomości: 
a) docelowa powierzchnia działki powstałej na 

skutek podziału nie bćdzie mniejsza niż  
2000 m2,  

b) szerokość działki nie bćdzie wćższa niż 30 m.  
4. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 

planu symbolami R 1.01, R 1.02, dla których obo-
wiązują nastćpujące ustalenia: 
1) funkcja wiodąca: produkcja rolnicza z wyklu-

czeniem zabudowy, za zgodne z funkcją wiodą-
cą terenu uznaje sić: 
a) wykorzystywanie terenu do celów związa-

nych z produkcją rolniczą z wykluczeniem 
wszelkiej zabudowy, 

b) lokalizacjć urządzeń i sieci infrastruktury 
technicznej na zasadach określonych w od-
powiednich aktach prawa, w szczególności 
dotyczących ochrony gruntów rolnych; 

2) funkcje uzupełniające − nie określa sić; 

3) zasady i standardy kształtowania zabudowy 
i urządzania terenu − w celu zachowania warto-
ści przyrodniczych, prowadzenie produkcji rol-
niczej powinno uwzglćdniać położenie terenu 
w rejonie wystćpowania cennych siedlisk przy-
rodniczych; 

4) szczegółowe zasady i warunki scalania i podzia-
łu nieruchomości − nie określa sić. 

5. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 
planu symbolami R 2.01, R 2.02, R 2.03, R 2.04,  
R 2.05, dla których obowiązują nastćpujące ustale-
nia: 
1) funkcja wiodąca: produkcja rolnicza z wyklu-

czeniem zabudowy, za zgodne z funkcją wiodą-
cą terenu uznaje sić: 
a) wykorzystywanie terenu do celów związa-

nych z produkcją rolniczą z wykluczeniem 
wszelkiej zabudowy, 

b) lokalizacjć usług agroturystycznych z wyklu-
czeniem wszelkiej zabudowy, 

c) lokalizacjć niezbćdnych dróg i dojazdów do 
pól oraz urządzeń infrastruktury technicznej, 
w tym wydzielanie działek pod ww. komuni-
kacjć, 

d) lokalizacjć urządzeń melioracyjnych (w tym 
rowów), drenażu oraz innych urządzeń ma-
jących na celu skuteczne odprowadzenie 
wód opadowych oraz ochronć przed zale-
waniem i podtapianiem obszarów rolnych 
oraz sąsiednich obszarów zainwestowanych, 

e) lokalizacjć urządzeń i sieci infrastruktury 
technicznej na zasadach określonych w od-
powiednich aktach prawa, w szczególności 
dotyczących ochrony gruntów rolnych; 

2) funkcje uzupełniające − nie określa sić; 
3) zasady i standardy kształtowania zabudowy 

i urządzania terenu − nie określa sić;  
4) szczegółowe zasady i warunki podziału i scala-

nia nieruchomości − nie określa sić. 
6. Wyznacza sić teren oznaczony na rysunku 

planu symbolem RL 1.01, dla którego obowiązują 
nastćpujące ustalenia: 
1) funkcja wiodąca: grunty rolne wskazane do 

zalesienia, za zgodne z funkcją wiodącą terenu 
uznaje sić: 
a) wprowadzanie zieleni leśnej − na zasadach 

określonych w odpowiednich aktach prawa, 
b) prowadzenie gospodarki leśnej mającej na 

celu pielćgnacje oraz rozwój zieleni leśnej na 
tym terenie, 

c) lokalizacjć obiektów i urządzeń związanych 
z gospodarką leśną służących udostćpnieniu 
lasów dla turystów, 

d) lokalizacjć komunikacji wewnćtrznej wraz 
z niezbćdną infrastrukturą, 

e) lokalizacjć urządzeń i sieci uzbrojenia tech-
nicznego na zasadach określonych w odpo-
wiednich aktach prawa, w szczególności do-
tyczących ochrony gruntów rolnych i le-
śnych; 

2) funkcje uzupełniające − nie określa sić; 
3) zasady i standardy kształtowania zabudowy 

i urządzania terenu: 
a) dla terenów znajdujących sić w granicach 

obszarów zdrenowanych należy ograniczyć 
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wszelkie działania mogące naruszyć system 
drenarski, 

b) dopuszcza sić w miejscach atrakcyjnych wi-
dokowo lokalizowanie obiektów służących 
udostćpnieniu lasów dla turystów, tj.: wieże 
i platformy widokowe − na zasadach okre-
ślonych przez zarządcć terenu oraz zgodnie 
z warunkami określonymi w odpowiednich 
aktach prawa, w szczególności dotyczących 
gruntów leśnych, 

c) zakazuje sić wprowadzania trwałych ogro-
dzeń − za wyjątkiem ogrodzeń wprowadza-
nych na czas określony, nie dłuższy niż wy-
nikający bezpośrednio z konieczności prze-
prowadzenia prac konserwacyjnych lub słu-
żących prowadzeniu racjonalnej gospodarki 
zielenią, 

4) szczegółowe zasady i warunki podziału i scala-
nia nieruchomości − nie określa sić. 

7. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 
planu symbolami ZL 1.01, ZL 1.02, ZL 1.03, ZL 1.04, 
ZL 1.05, dla których obowiązują nastćpujące ustale-
nia: 
1) funkcja wiodąca: lasy oraz grunty leśne, za 

zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje sić: 
a) prowadzenie gospodarki leśnej mającej na 

celu utrzymanie i pielćgnacje oraz rozwój 
zieleni leśnej, 

b) lokalizacjć obiektów i urządzeń związanych 
z gospodarką leśną służących udostćpnieniu 
lasów dla turystów, 

c) lokalizacjć komunikacji wewnćtrznej wraz 
z niezbćdną infrastrukturą, 

d) lokalizacjć urządzeń i sieci infrastruktury 
technicznej na zasadach określonych 
w odpowiednich aktach prawa, w szczegól-
ności dotyczących ochrony gruntów leśnych; 

2) funkcje uzupełniające − nie określa sić; 
3) zasady i standardy kształtowania zabudowy 

i urządzania terenu: 
a) dopuszcza sić w miejscach atrakcyjnych wi-

dokowo lokalizowanie obiektów służących 
udostćpnieniu lasów dla turystów, tj.: wieże 
i platformy widokowe − na zasadach okre-
ślonych przez zarządcć terenu oraz zgodnie 
z warunkami określonymi w odpowiednich 
aktach prawa, w szczególności dotyczących 
gruntów leśnych, 

b) zakazuje sić wprowadzania trwałych ogro-
dzeń − za wyjątkiem ogrodzeń wprowadza-
nych na czas określony, nie dłuższy niż wy-
nikający bezpośrednio z konieczności prze-
prowadzenia prac konserwacyjnych lub słu-
żących prowadzeniu racjonalnej gospodarki 
zielenią; 

4) szczegółowe zasady i warunki podziału i scala-
nia nieruchomości − nie określa sić. 

8. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 
planu symbolami WS 1.01, WS 1.02, WS 1.03,  
WS 1.04, dla których obowiązują nastćpujące usta-
lenia: 
1) funkcja wiodąca: wody powierzchniowe, za 

zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje sić: 
a) prowadzenie wszelkich działań mających na 

celu regulacjć i utrzymanie cieku, w tym 
urządzeń związanych z zapewnieniem pra-
widłowego spływu wód powierzchniowych, 

b) lokalizacjć nowych oraz modernizacjć i kon-
serwacjć istniejących urządzeń infrastruktury 
technicznej służących regulacji cieków, 

c) lokalizacjć budowli drogowych takich jak 
mosty, przeprawy itp. na zasadach określo-
nych przez Zarządcć cieku, 

d) lokalizacjć urządzeń i sieci infrastruktury 
technicznej za zgodą i na zasadach określo-
nych przez Zarządcć cieku; 

2) funkcje uzupełniające – nie określa sić; 
3) zasady i standardy kształtowania zabudowy i 

urządzania terenu − nie określa sić; 
4) szczegółowe zasady i warunki podziału i scala-

nia nieruchomości − nie określa sić. 

§ 8. Zasady modernizacji, rozbudowy i budo-
wy systemów komunikacji  

1. Wyznacza sić teren oznaczony na rysunku 
planu symbolem KDL 1.01, dla którego obowiązują 
nastćpujące ustalenia: 
1) funkcja wiodąca: komunikacja publiczna – drogi 

lokalne, za zgodne z funkcją wiodącą terenu 
uznaje sić: 
a) lokalizacjć komunikacji publicznej − drogo-

wej wraz z infrastrukturą, 
b) realizacjć towarzyszących obiektów inżynier-

skich, chodników i ścieżek rowerowych lub 
ścieżek pieszo-rowerowych oraz niezbćd-
nych urządzeń technicznych związanych 
z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu; 

2) funkcje uzupełniające − nie określa sić; 
3) zasady i standardy kształtowania zabudowy 

i urządzania terenu: 
a) szerokość drogi w liniach rozgraniczających 

− zgodnie z rysunkiem planu, tzn. nie mniej 
niż 12 m, 

b) szerokość jezdni minimalnie 6 m; 
4) szczegółowe zasady i warunki podziału i scalania 

nieruchomości − podział zgodny z liniami roz-
graniczającymi określonymi na rysunku planu. 

2. Wyznacza sić teren oznaczony na rysunku 
planu symbolem KDL 2.01, dla którego obowiązują 
nastćpujące ustalenia: 
1) funkcja wiodąca: komunikacja publiczna – drogi 

lokalne, za zgodne z funkcją wiodącą terenu 
uznaje sić: 
a) lokalizacjć komunikacji publicznej − drogo-

wej wraz z infrastrukturą, 
b) realizacjć towarzyszących obiektów inżynier-

skich, chodników i ścieżek rowerowych lub 
ścieżek pieszo-rowerowych oraz niezbćd-
nych urządzeń technicznych związanych 
z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu; 

2) funkcje uzupełniające − nie określa sić; 
3) zasady i standardy kształtowania zabudowy 

i urządzania terenu − szerokość drogi w liniach 
rozgraniczających − jak dotychczas; 

4) szczegółowe zasady i warunki podziału i scalania 
nieruchomości − podział zgodny z liniami roz-
graniczającymi określonymi na rysunku planu. 

3. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 
planu symbolami KDD 1.01, KDD 1.02, dla których 
obowiązują nastćpujące ustalenia: 
1) funkcja wiodąca: komunikacja publiczna – drogi 

dojazdowe, za zgodne z funkcją wiodącą terenu 
uznaje sić: 
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a) lokalizacjć komunikacji publicznej − drogo-
wej wraz z infrastrukturą, 

b) realizacjć towarzyszących obiektów inżynier-
skich, chodników i ścieżek rowerowych lub 
ścieżek pieszo-rowerowych oraz niezbćd-
nych urządzeń technicznych związanych z 
prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu; 

2) funkcje uzupełniające − nie określa sić; 
3) zasady i standardy kształtowania zabudowy 

i urządzania terenu: 
a) szerokość drogi w liniach rozgraniczających 

− zgodnie z rysunkiem planu, 
b) szerokość jezdni minimalnie 6 m, 
c) w obrćbie skrzyżowania ciągów z drogami 

obowiązuje narożne ścićcie linii rozgranicza-
jącej (trójkąt widoczności) o wymiarach nie 
mniejszych niż 5 x 5 m; 

4) szczegółowe zasady i warunki podziału i scala-
nia nieruchomości − podział zgodny z liniami 
rozgraniczającymi określonymi na rysunku pla-
nu. 

4. Wyznacza sić teren oznaczony na rysunku 
planu symbolem KDW 1.01, dla którego obowiązu-
ją nastćpujące ustalenia: 
1) funkcja wiodąca: komunikacja wewnętrzna − 

ciągi pieszo-jezdne, za zgodne z funkcją wiodą-
cą terenu uznaje sić: 
a) lokalizacjć komunikacji wewnćtrznej − pie-

szo-jezdnej wraz z infrastrukturą, 
b) realizacjć towarzyszących obiektów inżynier-

skich oraz niezbćdnych urządzeń technicz-
nych związanych z funkcjonowaniem ciągu; 

2) funkcje uzupełniające − nie określa sić; 
3) zasady i standardy kształtowania zabudowy 

i urządzania terenu: 
a) szerokość ciągów w liniach rozgraniczają-

cych minimalnie 8 m − zgodnie z rysunkiem 
planu, 

b) dopuszcza sić zagospodarowanie w formie 
jednoprzestrzennego ciągu pieszo-jezdnego 
komunikacyjnego,  

c) w obrćbie skrzyżowania ciągów z drogami 
obowiązuje narożne ścićcie linii rozgranicza-
jącej (trójkąt widoczności) o wymiarach nie 
mniejszych niż 5 x 5 m; 

4) szczegółowe zasady i warunki podziału i scala-
nia nieruchomości − podział zgodny z liniami 
rozgraniczającymi określonymi na rysunku  
planu. 

5. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 
planu symbolami KDW 2.01, KDW 2.02, dla których 
obowiązują nastćpujące ustalenia: 
1) funkcja wiodąca: komunikacja wewnętrzna − 

ciągi pieszo-jezdne, za zgodne z funkcją wiodą-
cą terenu uznaje sić: 
a) lokalizacjć komunikacji wewnćtrznej − pie-

szo-jezdnej wraz z infrastrukturą, 
b) realizacjć towarzyszących obiektów inżynier-

skich oraz niezbćdnych urządzeń technicz-
nych związanych z funkcjonowaniem ciągu; 

2) funkcje uzupełniające − nie określa sić; 
3) zasady i standardy kształtowania zabudowy 

i urządzania terenu: 
a) szerokość ciągów w liniach rozgraniczają-

cych − jak dotychczas, 

b) dopuszcza sić zagospodarowanie w formie 
jednoprzestrzennego ciągu pieszo-jezdnego 
komunikacyjnego, 

c) w obrćbie skrzyżowania ciągów z drogami 
obowiązuje narożne ścićcie linii rozgranicza-
jącej (trójkąt widoczności) o wymiarach nie 
mniejszych niż 5 x 5 m; 

4) szczegółowe zasady i warunki podziału i scalania 
nieruchomości − podział zgodny z liniami roz-
graniczającymi określonymi na rysunku planu. 

Rozdział IV 

ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 

§ 9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budo-
wy infrastruktury technicznej  

1. W zakresie zaopatrzenia w wodć ustala sić 
dostawć z wodociągu wiejskiego – po rozbudowie. 

2. W zakresie zaopatrzenia w energić elek-
tryczną ustala sić nastćpujące zasady: 
1) dostawć zgodnie z warunkami określonymi 

przez właściwy Zakład Energetyczny; 
2) dopuszcza sić skablowanie i przełożenie istnie-

jących napowietrznych sieci elektroenergetycz-
nych; 

3) zakres rozbudowy sieci elektroenergetycznej dla 
zasilania nowych podmiotów oraz jej charakter 
(napowietrzy lub kablowy), zostaną określone 
w warunkach przyłączenia; 

4) przewiduje sić modernizacjć istniejącej sieci 
elektroenergetycznej z zachowaniem jej dotych-
czasowego charakteru; 

5) nową sieć elektroenergetyczną prowadzić 
wzdłuż układów komunikacyjnych. Dopuszcza 
sić prowadzenie sieci poza układami komunika-
cyjnymi − po uzyskaniu zgody właściciela sieci 
i właściciela gruntu, przez który bćdzie przebie-
gać trasa linii; 

6) w przypadku konieczności budowy stacji trans-
formatorowej 20/0,4 kV wraz z dowiązaniami 
średniego i niskiego napićcia przewiduje sić 
stosowanie stacji prefabrykowanej kontenero-
wej lub słupowej − w zależności od charakteru 
sieci i przewidywanego obciążenia; 

7) w przypadku konieczności budowy prefabryko-
wanej kontenerowej stacji transformatorowej 
20/0,4 kV, należy przewidzieć wydzieloną działkć 
umożliwiającą zabudowć stacji w odległości do 
1,5 m od granicy z sąsiednią działką budowlaną. 
Nieprzekraczalna linia zabudowy nie dotyczy 
budynków prefabrykowanych kontenerowych 
stacji transformatorowych; 

8) do działki przewidzianej pod budowć kontene-
rowej stacji transformatorowej należy uwzglćd-
nić dojazd od strony układu komunikacyjnego. 

3. Zaopatrzenie w energić cieplną − ogrzewa-
nie indywidualne lub zdalczynne – z zastosowa-
niem nastćpujących zasad: 
1) zaleca sić odnawialne źródła energii, tj. energia 

słoneczna, energia geotermiczna (pompy ciepła 
itp.), biomasa (w tym drewno); 

2) dopuszcza sić ogrzewanie przy zastosowaniu 
gazu oraz lekkiego oleju opałowego pod wa-
runkiem zastosowania kotłów o wysokiej 
sprawności, tj. powyżej 90%; 
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3) dopuszcza sić ogrzewanie przy zastosowaniu 
wćgla i jego pochodnych pod warunkiem za-
stosowania kotłów o wysokiej sprawności, tj. 
powyżej 80%. 

4. Unieszkodliwienie odpadów stałych (na 
podstawie zawartej umowy) poprzez gromadzenie 
w przystosowanych pojemnikach oraz zorganizo-
wany wywóz na składowisko odpadów wskazane 
przez władze gminy. 

5. Dla całego terenu w granicach opracowania 
przewiduje sić system grupowego odprowadzenia 
ścieków do kanalizacji oraz oczyszczalni ścieków. 
Do czasu wybudowania sieci kanalizacyjnej do-
puszcza sić szczelne zbiorniki bezodpływowe 
i wywóz nieczystości do gminnej oczyszczalni. 

6. W terenach przeznaczonych pod inwestycje 
zaleca sić uzbrojenie terenów poprzedzające reali-
zacjć zabudowy. 

7. Zaleca sić, aby sieci uzbrojenia techniczne-
go przebiegały w liniach rozgraniczających dróg. 
W przypadku braku możliwości wykonania sieci 
jw. dopuszcza sić prowadzenie sieci w przylegają-
cych do dróg terenach − za zgodą właścicieli lub 
użytkowników wieczystych − na zasadach określo-
nych w stosownych aktach prawa. 

8. Dopuszcza sić uzbrojenie czćści terenu 
przez inwestorów we własnym zakresie. 

Rozdział V 

USTALENIA W ZAKRESIE LOKALIZACJI  
CELÓW PUBLICZNYCH ORAZ ZORGANIZOWANEJ 

DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ  
ORAZ REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY 

I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 

§ 10. Tereny przeznaczone do realizacji celów 
publicznych oraz wymagania wynikające z po-
trzeb kształtowania przestrzeni publicznych  

1. Za tereny przeznaczone do realizacji celów 
publicznych uznaje sić: 
1) tereny komunikacji publicznej, których zasady 

urządzania określono w § 8 niniejszej uchwały; 
2) tereny lasów i gruntów leśnych, których zasady 

urządzania określono w § 7 niniejszej uchwały; 
2. Dopuszcza sić realizacjć celów publicznych 

na terenach wód powierzchniowych, dla których 
zasady urządzania określono w § 7 niniejszej 
uchwały. 

3. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza 
sić realizacjć celów publicznych w zakresie lokali-
zacji usług podstawowych w terenach mieszkalnic-
twa − pod warunkiem zachowania ustaleń planu 

określonych w § 7 niniejszej uchwały − za zgodą 
właścicieli lub użytkowników wieczystych. 

4. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza 
sić realizacjć celów publicznych w zakresie lokali-
zacji sieci uzbrojenia technicznego w liniach roz-
graniczających pozostałe tereny o funkcji innej niż 
urządzenia infrastruktury technicznej − pod warun-
kiem zachowania ustaleń planu określonych w § 7 
i § 8 niniejszej uchwały − za zgodą właścicieli lub 
użytkowników wieczystych. 

§ 11. Obszary zorganizowanej działalności 
inwestycyjnej oraz rehabilitacji istniejącej zabu-
dowy i infrastruktury technicznej  

1. Dopuszcza sić prowadzenie zorganizowanej 
działalności inwestycyjnej w terenach: 
1) mieszkalnictwa, w granicach których dopuszcza 

sić prowadzenie działalności inwestycyjnej po-
legającej na wydzieleniu ewentualnych terenów 
komunikacji wewnćtrznej, kompleksowym 
uzbrojeniu, a nastćpnie zainwestowaniu po-
szczególnych fragmentów zabudowy − zgodnie 
z zasadami określonymi w § 3 i § 7 niniejszej 
uchwały; 

2) wód powierzchniowych oznaczone symbolem 
„WS”, w których zaleca sić prowadzenie dzia-
łalności inwestycyjnej polegającej na komplek-
sowym zagospodarowaniu terenu; 

3) lasów oraz gruntów leśnych, w granicach któ-
rych dopuszcza sić prowadzenie działalności 
inwestycyjnej polegającej na kompleksowym 
zagospodarowaniu terenu − zgodnie z zasadami 
określonymi w § 7 niniejszej uchwały. 

2. W terenie objćtym planem nie wystćpuje 
zabudowa oraz infrastruktura techniczna wymaga-
jąca rehabilitacji. 

Rozdział VI 

PRZEPISY KOŃCOWE 

§ 12. Ustalenia końcowe  
1. Ustala sić wysokość opłaty określonej  

w art. 36 ust. 4 ustawy na 30% wzrostu wartości 
nieruchomości. 

2. Wykonanie uchwały powierza sić Wójtowi 
Gminy Paszowice. 

3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Wo-
jewództwa Dolnośląskiego. 

 
 
 

Przewodniczący Rady Gminy:  
Szczepan Eugeniusz Rojak 

  



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 168 – 15927 – Poz. 2888 

 

Załącznik nr 1A do uchwały nr VI/ 
/47/2011 Rady Gminy Paszowice  
z dnia 19 maja 2011 r. 

 

 
 
 
 
  



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 168 – 15928 – Poz. 2888 

 

Załącznik nr 1B do uchwały nr VI/ 
/47/2011 Rady Gminy Paszowice  
z dnia 19 maja 2011 r. 

 

 
 
 
 
  



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 168 – 15929 – Poz. 2888 

 

Załącznik nr 1C do uchwały nr VI/ 
/47/2011 Rady Gminy Paszowice  
z dnia 19 maja 2011 r. 

 

 
 
 
 

  



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 168 – 15930 – Poz. 2888 

 

Załącznik nr 2 do uchwały nr VI/ 
/47/2011 Rady Gminy Paszowice  
z dnia 19 maja 2011 r. 

 
Rozstrzygnięcie 

o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania  
przestrzennego dla obszaru położonego w zachodniej części wsi Kłonice − MPZP KŁONICE−ZACHÓD 

 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) Rada Gminy Paszowice stwierdza, co nastćpuje: 
1) podzielić stanowisko wójta gminy Paszowice w zakresie czćściowego uwzglćdnienia uwagi nr 1 

(wnoszący uwagć − pan Werner Siendzielorz) dotyczącej dz. nr 6 obr. Kłonice. Uwaga zostaje 
uwzglćdniona poprzez przeznaczenie czćści nieruchomości pod mieszkalnictwo jednorodzinne oraz 
usługi komercyjne (oznaczone na rys. planu symbolem MN/U). W pozostałej czćści uwaga zostaje od-
rzucona. 

2) podzielić stanowisko wójta gminy Paszowice w zakresie czćściowego uwzglćdnienia uwagi nr 2 
(wnoszący uwagć − pan Kazimierz Mospan) dotyczącej dz. nr 7 i 5/1 obr. Kłonice. Uwaga zostaje 
uwzglćdniona poprzez przeznaczenie czćści nieruchomości (cz. dz. nr 7) pod mieszkalnictwo jednoro-
dzinne oraz usługi komercyjne (oznaczone na rys. planu symbolem MN/U). W pozostałej czćści uwa-
ga zostaje odrzucona. 

 

Załącznik nr 3 do uchwały nr VI/ 
/47/2011 Rady Gminy Paszowice  
z dnia 19 maja 2011 r. 

 
Rozstrzygnięcie 

o sposobie realizacji, zapisanych w zmianie planu, 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 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (j.t. Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) stwierdza sić, iż  realizacja inwestycji z zakre-
su infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy wynikających z ustaleń miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w zachodniej czćści wsi Kłonice 
bćdą finansowane z budżetu gminy, w tym ze środków pozyskiwanych z funduszy Unii Europejskiej,  
a także ze środków zewnćtrznych.  
 Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej bćdą realizowane w oparciu o istniejące uzbroje-
nie terenu − zgodnie z zasadami określonymi w wieloletnich programach rozwoju gminy Paszowice. 
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