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UCHWAŁA NR XV/97/11 
 RADY MIEJSKIEJ W KOWARACH 

 z dnia 22 sierpnia 2011 r. 

w sprawie utworzenia na terenie Miasta Kowary obwodów głosowania w szpitalach  
i zakładach pomocy społecznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej  

i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku 

Na podstawie art. 12 § 4 oraz § 12 ustawy 
z dnia 5 stycznia 2011 r. − Kodeks Wyborczy (Dz. U. 
Nr 21, poz. 112 z póŎn. zm.) uchwala siň, co nastň-
puje:  

§ 1. Dla przeprowadzenia głosowania w wybo-
rach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Sena-

tu Rzeczypospolitej Polskiej zarzņdzonych na dzieŊ 
9 paŎdziernika 2011 roku tworzy siň na obszarze 
Miasta Kowary odrňbne obwody głosowania w 
szpitalach i zakładzie pomocy społecznej. 

§ 2. Numery i granice obwodów głosowania 
ustala siň w sposób nastňpujņcy: 

Nr obwodu  
głosowania 

Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji wyborczej 

8 
Dom Pomocy Społecznej Dom Pomocy Społecznej, Kowary, ul. WaryŊskiego 38,  

tel. (75) 718 23 39 

9 
Szpital „Bukowiec”  Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o. o. w Kowarach,  

Kowary, ul. Sanatoryjna 15, tel. (75) 64 15 762 

10 
Szpital GruŎlicy i Chorób Płuc 
„Wysoka Łņka” 

Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej,  
Kowary, ul. Sanatoryjna 27, tel. (75) 64 58 861 

11 
Zakład OpiekuŊczo-Leczniczy 
i Hospicjum 

NZOZ Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Kowarach,  
Kowary, ul. Jeleniogórska 14 C, tel. (75) 64 15 785 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza siň Burmi-
strzowi Miasta Kowary. 

§ 4. Uchwała wchodzi w Őycie z dniem podjň-
cia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzňdowym 
Województwa DolnoŌlņskiego i podaniu do pu-

blicznej wiadomoŌci na tablicy ogłoszeŊ Urzňdu 
Miejskiego w Kowarach. 

 
Wiceprzewodniczņcy Rady: 

Zbigniew Mazurak 
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UCHWAŁA NR VIII/39/11 
 RADY MIEJSKIEJ W PRZEMKOWIE 

 z dnia 7 czerwca 2011 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przemków, obręb 
Przemków dla działek nr 1264, 1299, 1301, 1303,1305, 1307, 1309,1311, 1313, 1315, 1297, 1283, 1284, 
1285, 1286, 1287, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1282, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 

1274, 1263, 1278, 1279, 1275, 1276, 1277, 1288 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy  
z dnia 8 marca 1990 r. o samorzņdzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)  
art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  
(Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) oraz  
w zwiņzku z uchwałņ Rady Miejskiej w Przemkowie 
nr XLI/267/10 z dnia 23 lutego 2010 r.  

Rozdział 1 

Zakres regulacji 

§ 1. 1. Stwierdza siň zgodnoŌń ustaleŊ niniej-
szej uchwały ze studium uwarunkowaŊ i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego gminy 
i miasta Przemków zatwierdzonego uchwałņ Rady 
Miejskiej w Przemkowie nr XXXIII/192/98 z dnia  
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18 czerwca 1998 r., ze zmianņ: uchwała nr XVII/121/ 
/08 z dnia 26 lutego 2008 r. Rada Miejska w Przem-
kowie uchwala co nastňpuje: 

2. Uchwala siň zmianň planu miejscowego za-
twierdzonego uchwałņ Rady Miejskiej w Przemko-
wie nr XXIV/137/97 z dnia 30 czerwca 1997 r. 
Przedmiotowy projekt jest zmianņ miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego działki  
nr 163/50 w Karpiach, która została podzielona na 
działki nr 163/53, 163/54, 163/55, 163/56, 163/57, 
163/58, 163/59, 163/60, 163/61, 163/62, 163/63, 
163/64, 163/65, 163/66, 163/67, 163/68, 163/70, 
163/71, 163/72, 163/73, 163/74, 163/75, 163/76, 
163/77, 163/78, 163/79, 163/80, 163/81, 163/82, 
163/83, 163/84, 163/85, 163/86, 163/87, 163/88, 
163/89, 163/90, 163/99. Zgodnie z Rozporzņdzeniem 
Rady Ministrów z 27 lipca 2010 r. m.in. przedmio-
towe działki zostały włņczone do miasta Przemków 
i zmieniły numeracjň. Zmiany te obowiņzujņ od  
1 stycznia 2011 r. 

3. Granice obszaru objňtego uchwałņ okreŌlo-
no na rysunku planu miejscowego w skali 1:1000. 

4. Integralne czňŌci uchwały obejmujņ: 
1) załņcznik nr 1 − rysunek planu miejscowego 

w skali 1 : 1000, 
2) załņcznik nr 2 − rozstrzygniňcie o sposobie roz-

patrzenia uwag do projektu planu, 
3) załņcznik nr 3 − rozstrzygniňcie o sposobie re-

alizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które naleŐņ do za-
daŊ własnych gminy, oraz o zasadach ich finan-
sowania zgodnie z przepisami o finansach pu-
blicznych. 

§ 2. Ilekroń w przepisach niniejszej uchwały 
jest mowa o: 
1) linii zabudowy obowiņzujņcej – naleŐy przez to 

rozumień linie posadowienia najdalej wysuniň-
tej płaszczyŎnie Ōciany nowego budynku miesz-
kalnego, którņ elementy zabudowy nie mogņ 
przekraczań powyŐej odległoŌci dopuszczalnych 
wynoszņcych dla okapów i gzymsów nie wiňcej 
niŐ 0,8 m,  

2) linii zabudowy nieprzekraczalnej − naleŐy przez 
to rozumień linie, którņ elementy zabudowy nie 
mogņ przekroczyń. Nie dotyczy obiektów i urzņ-
dzeŊ infrastruktury technicznej i komunikacji 
zlokalizowanych na warunkach okreŌlonych w 
przepisach szczególnych, 

3) urzņdzeniach infrastruktury technicznej – naleŐy 
przez to rozumień urzņdzenia w rozumieniu 
przepisów szczególnych, w tym: inwestycje 
z zakresu łņcznoŌci publicznej, przewody lub 
urzņdzenia sieci wodociņgowej, kanalizacyjnej, 
ciepłowniczej, elektrycznej, gazowej, telekomu-
nikacyjnej, a takŐe inne obiekty i urzņdzenia nie-
zbňdne do korzystania z tych przewodów  
i urzņdzeŊ, w tym stacje transformatorowe, 
przepompownie Ōcieków, instalacje zbiorniko-
we na gaz płynny przeznaczone do zasilania in-
stalacji gazowych w budynkach, dojŌcia, dojaz-
dy i parkingi, 

4) dachu płaskim − naleŐy przez to rozumień dach 
o kņcie nachylenia połaci dachowych do 15o, 

5) dachu spadzistym − naleŐy przez to rozumień 
dach jedno, dwu lub wielospadowy o kņcie na-
chylenia połaci dachowych od 15. 

§ 3. 1. Obowiņzujņcymi ustaleniami planu sņ 
nastňpujņce oznaczenia graficzne rysunku planu: 
1) granice obszaru objňtego planem miejscowym, 
2) przeznaczenie terenu oznaczone symbolem 

literowym i numerem wyróŐniajņcym go spo-
Ōród innych terenów, 

3) linie rozgraniczajņce tereny o róŐnym przezna-
czeniu lub róŐnych zasadach zagospodarowa-
nia, 

4) nieprzekraczalne i obowiņzujņce linie zabudo-
wy. 

2. Pozostałe oznaczenia majņ charakter infor-
macyjny. 

Rozdział 2 

Ustalenia ogólne 

§ 4. Ustala siň nastňpujņce przeznaczenie te-
renów: 
1) MN/U – tereny zabudowy mieszkaniowej jedno-

rodzinnej z dopuszczeniem usług, 
2) ZP – tereny zieleni urzņdzonej, 
3) R − tereny rolnicze, 
4) RU − tereny obsługi produkcji w gospodar-

stwach rolnych, 
5) KS- tereny obsługi komunikacji samochodowej, 
6) KD-Z – tereny drogi publicznej – ulica klasy 

zbiorczej, 
7) KD-L – tereny drogi publicznej – ulica klasy lo-

kalnej, 
8) KD-D – tereny drogi publicznej – ulica klasy 

dojazdowej, 
9) KDW – tereny drogi wewnňtrznej. 

§ 5. Ustalenia dotyczņce zasad ochrony 
i kształtowania ładu przestrzennego. 

1. Zakaz realizacji obiektów tymczasowych 
z ich dopuszczeniem na okres prowadzenia robót 
budowlanych. 

2. Zakaz składowania pojazdów mechanicz-
nych lub ich czňŌci, zakaz prowadzenia skupu zło-
mu, materiałów wtórnych, produktów rolnych. 

3. Zakaz realizacji ogrodzeŊ wyŐszych niŐ  
160 cm, przy czym powyŐej 60 cm od poziomu 
terenu muszņ byń aŐurowe co najmniej w 35% 
powierzchni przňsła. Obowiņzuje zakaz wykony-
wania ogrodzeŊ z prefabrykatów betonowych. 

4. Zakaz zmiany naturalnego ukształtowania 
terenu poprzez pozostawienie trwałych wykopów, 
nasypów. 

5. Ustalona w planie wysokoŌń zabudowy nie 
dotyczy inwestycji z zakresu łņcznoŌci publicznej. 

§ 6. Ustalenia dotyczņce zasad ochrony Ōro-
dowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego. Ob-
szar objňty planem połoŐony jest w granicach 
Przemkowskiego Parku Krajobrazowego. Obowiņ-
zujņ nakazy, zakazy, ograniczenia i dopuszczenia 
na podstawie rozporzņdzenia Wojewody DolnoŌlņ-
skiego Nr 94 z dn. 04 kwietnia 2007 r. w sprawie 
Przemkowskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. 
Woj. Dol. z dn. 04 kwietnia 2007r., Nr 94 poz. 1104) 
zmienionym rozporzņdzeniem Wojewody Dolno-
Ōlņskiego Nr 16 z dn. 12 listopada 2008 r. w spra-
wie Przemkowskiego Parku Krajobrazowego  
(Dz. Urz. Woj. Dol. z dn. 12 listopada 2008 r., Nr 16 
poz. 3491). 
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§ 7. Ustalenia dotyczņce zasad ochrony dzie-
dzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej. Brak obszarów i obiektów objňtych 
ochronņ konserwatorskņ. 

§ 8. Ustalenia dotyczņce wymagaŊ wynikajņ-
cych z potrzeb kształtowania przestrzeni publicz-
nej. Na terenach o symbolu ZP, KD-D, KD-L, KD-Z 
ustala siň: 
1) zakaz realizacji tymczasowych obiektów han-

dlowo-usługowych, 
2) zakaz realizacji reklam nie spełniajņcych niŐej 

wymienionych warunków: 
a) odległoŌń od zewnňtrznej krawňdzi jezdni 

minimum 4,0 m, 
b) wysokoŌń do 6,0 m, 
c) powierzchnia do 4,0 m2. 

§ 9. Ustalenia dotyczņce szczegółowych zasad 
i warunków scalania i podziału nieruchomoŌci. 

1. Przy scaleniu i podziale nieruchomoŌci usta-
la siň: 
1) kņt połoŐenia granic działek w stosunku do pasa 

drogowego 90o z tolerancjņ do 20%, 
2) szerokoŌń frontu działki: dla zabudowy miesz-

kaniowej jednorodzinnej wolnostojņcej mini-
mum 16,0 m, maksymalnie 35,0 m, 

3) minimalna powierzchnia działki dla zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stojņcej 
600 m2. 

2. Zasady podziału okreŌlone w ustaleniach 
szczegółowych nie dotyczņ: 
1) podziału terenu dla powiňkszenia działki sņ-

siedniej, 
2) podziału terenu pod urzņdzenia infrastruktury 

technicznej i komunikacji. 

§ 10. Ustalenia dotyczņce szczególnych wa-
runków zagospodarowania terenów oraz ograni-
czenia w ich uŐytkowaniu, w tym zakaz zabudowy. 

1. Obowiņzuje strefa techniczna oznaczona na 
rysunku planu (odległoŌń mierzona od osi sieci): 
1) 5,0 m wzdłuŐ napowietrznej linii elektroenerge-

tycznej 20 kV. 
2) 2,5 m wzdłuŐ gazociņgu. 

2. W wyznaczonej strefie technicznej operator 
sieci jest uprawniony do prowadzenia prac mo-
dernizacyjnych lub usuwania awarii, zapobiegania 
działalnoŌci mogņcej mień negatywny wpływ na 
trwałoŌń i prawidłowņ eksploatacjň sieci. Dla tere-
nu objňtego strefņ obowiņzuje: 
1) nakaz zapewnienia swobodnego dojŌcia i do-

jazdu dla zarzņdcy sieci, 
2) zakaz prowadzenia działaŊ inwestycyjnych w 

sposób zagraŐajņcy trwałoŌci sieci podczas eks-
ploatacji, 

3) zakaz wznoszenia budynków w strefie technicz-
nej dla gazociņgu, 

4) zakaz sadzenia drzew i krzewów, o wysokoŌci 
wiňkszej niŐ 3,5 m w strefie technicznej dla sieci 
elektroenergetycznej. 

3. Przewiduje siň zmianň przebiegu napo-
wietrznej linii elektroenergetycznej kolidujņcej  
z planowanym zagospodarowaniem lub jej ska-
blowanie doziemne. W przypadku skablowania 
odstňpuje siň od ustaleŊ dotyczņcych strefy tech-
nicznej. 

§ 11. Ustalenia dotyczņce zasad modernizacji, 
rozbudowy i budowy systemów komunikacji i in-
frastruktury technicznej. 

1. Ustala siň lokalizacjň sieci i urzņdzeŊ infra-
struktury technicznej w liniach rozgraniczajņcych 
dróg przy zachowaniu warunków bezpieczeŊstwa 
dla ruchu drogowego i prawidłowej eksploatacji 
drogi. Dopuszcza siň ich lokalizacjň poza pasem 
drogowych w przypadku braku moŐliwoŌci lokali-
zacji w pasie. 

2. Zaopatrzenie w wodň − z sieci miejskiej sie-
ci wodociņgowej. WłaŌcicielowi gruntu przysługu-
je prawo do korzystania z wody podziemnej 
w ramach zwykłego korzystania z wody. 

3. Zaopatrzenie w gaz – z istniejņcej sieci dys-
trybucyjnej rozbudowanej bņdŎ zmodernizowanej 
stosownie do potrzeb oraz indywidualnych zbior-
ników na gaz, butli gazowych przeznaczonych do 
zasilania instalacji gazowych w budynkach. Budo-
wa rozdzielczej sieci gazowej, przyłņczenie obiek-
tów na zasadach okreŌlonych w prawie energe-
tycznym, po spełnieniu warunków technicznych 
i ekonomicznych przyłņczenia. 

4. Kanalizacja sanitarna − odprowadzenie 
Ōcieków bytowo gospodarczych do miejskiej sieci 
kanalizacyjnej. 

5. Odprowadzenie Ōcieków wód opadowych 
i roztopowych − do sieci kanalizacji deszczowej lub 
systemu odwadniajņcego. Wody opadowe i rozto-
powe ujňte w systemy kanalizacyjne powinny byń 
oczyszczone przed wprowadzeniem do wód lub do 
ziemi w sposób, aby spełniały wymogi okreŌlone 
w przepisach szczególnych. Ustala siň zakaz zmia-
ny stanu wody na gruncie ze szkodņ dla gruntów 
sņsiednich. Zabronione jest równieŐ dokonywanie 
zmiany naturalnego spływu wód opadowych 
w celu kierowania ich na teren sņsiedniej nieru-
chomoŌci. 

6. Elektroenergetyka − zaopatrzenie w energiň 
elektrycznņ w oparciu o istniejņcy system sieci 
i urzņdzeŊ elektroenergetycznych rozbudowywa-
nych i przebudowywanych w celu poprawy wa-
runków zasilania oraz usuwania ewentualnych 
kolizji. Nowoprojektowanņ sień naleŐy realizowań 
kablem doziemnym z dopuszczeniem realizacji 
sieci napowietrznej Ōrednich napiňń. Dopuszcza siň 
instalowanie urzņdzeŊ do pozyskiwania energii ze 
Ŏródeł alternatywnych z wykluczeniem turbin wia-
trowych. 

7. Telekomunikacja − poprzez podłņczenie do 
istniejņcej i projektowanej sieci telekomunikacyj-
nej. Obowiņzuje prowadzenie sieci telekomunika-
cyjnej jako linii kablowych (kabel doziemny). 

8. Gospodarka odpadami – odpady komunal-
ne naleŐy gromadziń selektywnie w pojemnikach, 
kontenerach zlokalizowanych przy posesjach, przy 
zapewnieniu ich systematycznego wywoŐenia na 
wysypisko odpadów komunalnych przez konce-
sjonowanego przewoŎnika. 

9. Zaopatrzenie w ciepło − z indywidualnych 
Ŏródeł ciepła wyposaŐonych w wysokosprawne 
systemy grzewcze pracujņce w oparciu o paliwa 
ekologiczne. Dopuszcza siň stosowanie odnawial-
nych Ŏródeł energii oraz paliwa stałe, przy zasto-
sowaniu wysokosprawnych i ekologicznych sys-
temów grzewczych. 
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§ 12. Ustalenia dotyczņce sposobu i terminu 
tymczasowego zagospodarowania, urzņdzenia 
i uŐytkowania terenów. Tereny dla których plan 
ustala inne przeznaczenie, mogņ byń wykorzysty-
wane w sposób dotychczasowy do czasu ich zago-
spodarowania zgodnie z przeznaczeniem. 

§ 13. Ustalenia dotyczņce stawek procento-
wych Ustala siň stawkň procentowņ słuŐņcņ nali-
czeniu jednorazowej opłaty, o której mowa w  
art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodaro-

waniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80,  
poz. 717 z póŎn. zm.) w wysokoŌci 15%. 

Rozdział 3 

Ustalenia szczegółowe 

§ 14. 1. Tereny zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej z dopuszczeniem usług oznaczone 
symbolem − 1MN/U, 2MN/U, 3MN/U. 

 
 
 
 
 
 
1) Przeznaczenie  

terenu 
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna rozumiana jako budynek mieszkalny jedno-

rodzinny wolno stojņcy wraz z przeznaczonymi dla potrzeb mieszkajņcych w nich osób 
budynkami garaŐowymi i gospodarczymi, 

b)  dopuszcza siň przeznaczenie budynku mieszkalnego na usługi o powierzchni nieprze-
kraczajņcej 50% powierzchni całkowitej budynku mieszkalnego, 

c)  dopuszcza siň urzņdzenia infrastruktury technicznej, obiekty małej architektury, 
2) Parametry 

i wskaŎniki 
a) linia zabudowy – zgodnie z rysunkiem planu, 
b) wysokoŌń budynku mieszkalnego – do trzech kondygnacji nadziemnych w tym pod-

dasze uŐytkowe, nie wiňcej niŐ 12,5 m, 
c) wysokoŌń budynku gospodarczego, garaŐowego wolno stojņcego – maksymalnie  

do 7,0 m, 
d) wysokoŌń powstałych obiektów budowlanych do 6,5 m, 
e) poziom parteru budynku nie wyŐszy niŐ 1,2 m, 
f) powierzchnia zabudowy – maksymalnie 40% powierzchni działki, 
g) powierzchnia biologicznie czynna – minimum 45% powierzchni działki, 
h) geometria dachu – dla budynku mieszkalnego dopuszcza siň dach dwu- lub wielospa-

dowy, symetryczny, o kņcie nachylenia głównych połaci dachowych 400 z tolerancjņ 
50. Dla ganków, zadaszeŊ, wiat, wiatrowłapów, budynków gospodarczych, garaŐo-
wych, urzņdzeŊ infrastruktury technicznej, obiektów małej architektury dopuszcza siň 
dach płaski lub spadzisty, 

i) dla dachów spadzistych obowiņzuje pokrycie dachu dachówkņ lub materiałami 
o fakturze dachówkopodobnej w kolorze ceglastym, brņzowym, szarym, czarnym, 

j) kierunek głównej kalenicy dachu równoległy do obowiņzujņcej linii zabudowy, do-
puszcza siň realizacje budynku o rzucie w kształcie litery L, U, T, 

k) obowiņzuje tynkowe pokrycie Ōcian zewnňtrznych z dopuszczeniem elementów drew-
nianych, ceramicznych, kamiennych. Ustala siň zakaz wykonywania obiektów z płyt 
warstwowych, elewacji z sidingu, blachy oraz lokalizacji obiektów kontenerowych.  
Zakaz nie dotyczy obiektów infrastruktury technicznej, 

3) Zasady podziału 
nieruchomoŌci 

minimalna powierzchnia działki budowlanej 600 m2, 

4) Zasady ochrony 
Ōrodowiska 
i przyrody 

obowiņzujņ dopuszczalne poziomy hałasu okreŌlone w przepisach szczególnych jak dla 
terenów mieszkaniowo-usługowych, 

5) Ustalenia  
komunikacyjne 

a)dostňp do drogi publicznej o symbolu KD-D, KD-L, 
b)obowiņzek zapewnienia w granicach działki objňtej inwestycjņ minimalnej iloŌci miejsc 
parkingowych według wskaŎników:  1 stanowisko na 1 mieszkanie, 1 stanowisko  
na 45 m2 powierzchni całkowitej lokalu uŐytkowego, 1 stanowisko na 2 zatrudnionych 
w prowadzonej na terenie działalnoŌci usługowej. 
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2. Tereny obsługi komunikacji samochodowej oznaczone symbolem – 1KS, 2KS, 3KS,4KS, 5KS 

1) Przeznaczenie terenu a) garaŐe dla samochodów osobowych, 
b) dla terenu 1KS dopuszcza siň lokalizacje stacji obsługi pojazdów, 
c) dopuszcza siň urzņdzenia infrastruktury technicznej, 

2) Parametry i wskaŎniki  
kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania 
terenu 

a) wysokoŌń budynków garaŐowych do 6,5 m, 
b) wysokoŌń budynku stacji obsługi pojazdów do 8,5 m, 
c) wysokoŌń pozostałych obiektów budowlanych 6,5 m, 
d) powierzchnia zabudowy maksymalnie 85% powietrzni terenu, 
e) powierzchnia biologicznie czynna minimum 10% powierzchni terenu, 
f) geometria dachu – dopuszcza siň dach płaski lub spadzisty, 
g) dla dachów spadzistych obowiņzuje pokrycie dachu dachówkņ lub materiałami 

o fakturze dachówkopodobnej w kolorze ceglastym, brņzowym, szarym, czar-
nym, 

h) obowiņzuje tynkowe pokrycie Ōcian zewnňtrznych z dopuszczeniem elementów 
drewnianych, ceramicznych, kamiennych. Ustala siň zakaz wykonywania obiek-
tów z płyt warstwowych, elewacji z sidingu, blachy oraz lokalizacji obiektów 
kontenerowych. Zakaz nie dotyczy obiektów infrastruktury technicznej, 

i) ustala siň realizacje garaŐy w oparciu o ujednolicony projekt architektoniczno-
budowlany w zakresie formy architektonicznej, uŐytych materiałów elewacyj-
nych, kolorystyki, rodzaju i koloru pokrycia dachu. 

3. Tereny zieleni urzņdzonej oznaczone symbolem − 1ZP, 2ZP, 3ZP 

1) Przeznaczenie terenu a) zieleŊ publiczna urzņdzona, 
b) urzņdzenia infrastruktury technicznej, 
c) obiekty małej architektury, 

2) Parametry i wskaŎniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu 

a) obowiņzuje nakaz zagospodarowania terenu zieleniņ urzņdzo-
nņ, z nakazem realizacji szpalerów drzew w wzdłuŐ dróg pu-
blicznych, 

b) powierzchnia biologicznie czynna – minimum 75%, 
c) wysokoŌń zabudowy – maksymalnie 6,5 m. 

4. Tereny rolnicze oznaczone symbolem – 1R, 2R 

1) Przeznaczenie terenu a) grunty rolne, 
b) urzņdzenia infrastruktury technicznej, 

2) Parametry i wskaŎniki kształtowania zabudowy oraz zagospoda-
rowania terenu 

a) ustala siň zakaz realizacji budynków, 
b) powierzchnia biologicznie czynna – mi-

nimum 70%, 
c) wysokoŌń zabudowy – maksymalnie  

8,0 m. 

5. Teren obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych oznaczony symbolem – RU 

1) Przeznaczenie terenu a) urzņdzenia dla obsługi produkcji 
w gospodarstwach rolnych, 

b) urzņdzenia infrastruktury technicznej, 
2) Parametry i wskaŎniki kształtowania zabudowy oraz zago-

spodarowania terenu 
a) ustala siň zakaz realizacji budynków, 
b) powierzchnia biologicznie czynna – minimum 

70%, 
c) wysokoŌń zabudowy – maksymalnie 8,0 m. 

6. Teren drogi publicznej oznaczony symbolem − 1KD-Z 

1) Przeznaczenie tereny droga publiczna klasy zbiorczej, 
2) Zasady zagospodarowania 

terenu 
fragment drogi publicznej o szerokoŌci w liniach rozgraniczajņcych zgodnie 
z rysunkiem planu. 

7. Tereny drogi publicznej oznaczone symbolem − 1KD-L, 2KD-L, 3KD-L 

1) Przeznaczenie tereny ulica klasy lokalnej, jednojezdniowa z dwoma pasami ruchu, 
2) Zasady zagospodarowania terenu szerokoŌń w liniach rozgraniczajņcych zgodnie z rysunkiem planu. 

8. Tereny drogi publicznej oznaczone symbolem – 1KD-D, 2KD-D 

1) Przeznaczenie tereny ulica klasy dojazdowej, jednojezdniowa z dwoma pasami ruchu, 
2) Zasady zagospodarowania terenu szerokoŌń w liniach rozgraniczajņcych zgodnie z rysunkiem planu. 
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9. Tereny drogi wewnňtrznej oznaczone symbolem − 1KD, 2KDW 
 
1) Przeznaczenie tereny droga wewnňtrzna niepubliczna, 
2) Zasady zagospodarowania terenu szerokoŌń w liniach rozgraniczajņcych zgodnie z rysunkiem planu. 

§ 15. 1. Dla terenu objňtego niniejszņ uchwałņ 
tracņ moc ustalenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego zatwierdzonego uchwa-
łņ nr XXIV/137/97 Rady Miejskiej w Przemkowie 
z dnia 30 czerwca 1997r. 

2. Wykonanie niniejszej uchwały powierza siň 
Burmistrzowi Przemkowa. 

3. Niniejsza uchwała wchodzi w Őycie po 
upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzňdowym Województwa DolnoŌlņskiego. 

 
Przewodniczņcy Rady Miejskiej: 

Jacek Janikowski 
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Załącznik nr 1 do uchwały nr VIII/39/ 
/11 Rady Miejskiej w Przemkowie  
z dnia 7 czerwca 2011 r. 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr VIII/39/ 
/11 Rady Miejskiej w Przemkowie  
z dnia 7 czerwca 2011 r. 

 
Rozstrzygnięcie 

o sposobie rozpatrzenia uwag  
wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) Rada Miejska w Przemkowie w zwiņzku z bra-
kiem uwaga do projektu zmiany planu nie rozstrzyga o sposobie ich rozpatrzenia. 
 

 
 
 
Załącznik nr 3 do uchwały nr VIII/39/ 
/11 Rady Miejskiej w Przemkowie  
z dnia 7 czerwca 2011 r. 

 
Rozstrzygnięcie 

w sprawie sposobu realizacji zapisanych w zmianie miejscowego planu zagospodarowania  
przestrzennego inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, 

oraz o zasadach ich finansowania 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 
2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami)  

§ 1. Zadania własne gminy z zakresu infra-
struktury technicznej zapisane w miejscowym pla-
nie zagospodarowania przestrzennego:  
1) sień wodociņgowa,  
2) sień kanalizacji sanitarnej,  
3) sień kanalizacji deszczowej,   

4) gminne drogi publiczne wraz z oŌwietleniem, 

§ 2. Zadania inwestycyjne, o których mowa w 
rozstrzygniňciu, finansowane bňdņ zgodnie z prze-
pisami o finansach publicznych oraz zasadami  
okreŌlonymi w: wieloletnich planach inwestycyj-
nych i finansowych gminy Przemków, wieloletnich 
planach rozwoju i modernizacji urzņdzeŊ infra-
struktury technicznej i komunikacji oraz strategiņ 
gminy Przemków. 
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UCHWAŁA NR XI/103/11 
 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY 

 z dnia 7 lipca 2011 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
dla terenu miasta Trzebnica w rejonie ulicy Prusickiej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 roku o samorzņdzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz  
art. 20 ust 1 i art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), w zwiņz-
ku z uchwałņ nr XXXIX/395/10 Rady Miejskiej 
w Trzebnicy z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie przy-
stņpienia do zmiany miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dla terenu miasta 
Trzebnica w rejonie ulicy Prusickiej uchwalonego 
uchwałņ nr XV/154/08 Rady Miejskiej w Trzebnicy 
z dnia 27 marca 2008 r., po stwierdzeniu zgodnoŌci 
ze Studium uwarunkowaŊ i kierunków zagospoda-

rowania przestrzennego gminy Trzebnica, zatwier-
dzonego uchwałņ Rady Miasta i Gminy Trzebnica 
nr XVIII/195/2000 z dnia 29 czerwca 2000 r. Rada 
Miejska w Trzebnicy uchwala, co nastňpuje:  

DZIAŁ I 

USTALENIA OGÓLNE 

Rozdział 1 

Zakres obowiązywania planu 

§ 1. Zmiana miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego dla terenu miasta Trzebnica, 
w rejonie ulicy Prusickiej, zwana dalej planem, 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20011421591
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