
Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 94 – 8936 – Poz. 1486 

 

1502 – Rady Gminy Stara Kamienica nr VII/38/11 z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie szcze-
gółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, w tym specjali-
styczne, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburze-
niami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego 
zwolnienia z opłaty oraz trybu ich pobierania przez Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Starej Kamienicy 8977 

1503 – Rady Gminy Stara Kamienica nr VII/39/11 z dnia 24 marca 2011 r. zmieniająca 
uchwałę zarządzającą pobór podatku od nieruchomości oraz leśnego i rolnego  
w drodze inkasa 8979 

ROZSTRZYGNIĘCIA NADZORCZE 

1504 – Wojewody Dolnośląskiego nr NK-N.4131.360.2011.JB6 z dnia 27 kwietnia 2011 r. 
stwierdzające nieważność § 1 ust. 2 oraz § 3 ust. 2 we fragmencie „i 2”uchwały 
Rady Gminy Malczyce nr VI/29/2011 z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie powoływania 
i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 8979 

1505 – Wojewody Dolnośląskiego nr NK-N.4131.263.2011.SS1 z dnia 27 kwietnia 2011 r.  
stwierdzające nieważność § 2, § 3, a także załącznika nr 1 oraz załącznika nr 2 
uchwały Rady Gminy Nowa Ruda nr 33/VIII/11 z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie 
wykonania niektórych przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdzia-
łaniu alkoholizmowi 8982 

1506 – Wojewody Dolnośląskiego nr NK-N.4131.306.2011.MW2 z dnia 28 kwietnia 2011 r. 
stwierdzające nieważność ust. 1 rozdziału II załącznika do uchwały Rady Gminy 
Oława nr IX/35/2011 z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie warunków funkcjonowania 
oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscypli-
narnego w Gminie Oława 8986 

1507 – Wojewody Dolnośląskiego nr NK-N.4131.279.2011.PK1 z dnia 28 kwietnia 2011 r. 
stwierdzające nieważność § 1, § 4 ust. 2, § 7 ust. 2 i § 8 ust. 3 pkt 3 uchwały Rady 
Gminy Stara Kamienica nr VII/38/11 z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie szczegóło-
wych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne, 
z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psy-
chicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia  
z opłaty oraz trybu ich pobierania przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Starej Kamienicy 8987 

INFORMACJE 

1508 – Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR-4110-8(4)/2011/9334/CP z dnia  
26 kwietnia 2011 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie zmiany 
koncesji na wytwarzanie ciepła dla przedsiębiorcy: Akwawit-Polmos Spółka Akcyjna 
siedzibą we Wrocławiu 8989 

1509 – Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OWR 4210-18(3)/2011/9334/III-C/CP z dnia  
26 kwietnia 2011 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o umorzeniu po-
stępowania związanego z przedłużeniem okresu obowiązywania III taryfy dla ciepła 
przedsiębiorcy: Akwawit-Polmos Spółka Akcyjna siedzibą we Wrocławiu 8990 
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UCHWAŁA NR V/10/11 
 RADY MIEJSKIEJ W JAWORZYNIE ŚLĄSKIEJ 

 z dnia 7 marca 2011 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Pastuchów  
w gminie Jaworzyna Śląska 

14 86

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. 
zm.), art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) 

oraz w związku z uchwałą nr XXXI/39/09 Rady 
Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 26 maja 
2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego oraz po stwierdzeniu zgodności ustaleń 
planu miejscowego ze Studium uwarunkowań  
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i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy, Rada Miejska w Jaworzynie Śląskiej 
uchwala, co następuje:  

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego wsi Pastuchów w gmi-
nie Jaworzyna Śląska. 

2. Ustalenia planu zawarte są w tekście niniej-
szej uchwały oraz na rysunku planu, stanowiącym 
załącznik nr 1 do uchwały, a przedstawiony na 
arkuszach: 1A w skali 1 : 1000 i 1B w skali 1 : 5000. 

3. Rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia 
uwag do projektu planu oraz sposobie realizacji, 
zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej, które należą do zadań wła-
snych gminy, oraz zasadach ich finansowania, 
zawarte są w załączniku nr 2 do uchwały. Roz-
strzygnięcia zawarte w załączniku nr 2 nie są usta-
leniami planu. 

§ 2. 1. W obszarze objętym planem obowiązu-
ją ustalenia dotyczące projektowanego przezna-
czenia terenu, w przypadku gdy ustalenia planu 
nie wprowadzają zmiany dotyczą również istnieją-
cego przeznaczenia. Ustala się następujące prze-
znaczenie terenu: 
− RM − tereny zabudowy wiejskiej obejmującej 

zabudowę: zagrodową, mieszkaniową jednoro-
dzinną i usługową, 

− RU/M/U − teren i obiekty wchodzące w skład 
zabytkowego założenia dworsko-folwarcznego 
(zabudowa gospodarcza, mieszkaniowa, usłu-
gowa), 

− MN − tereny zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej, 

− MW − tereny zabudowy mieszkaniowej wielo-
rodzinnej, 

− MN/MW − tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej i wielorodzinnej, 

− Uw − tereny zabudowy usługowej o różnym 
charakterze usług, 

− Uo − teren usług oświaty, 
− Uk − teren usług kultury, 
− P/U − tereny zabudowy produkcyjno-usługowej, 
− RU − tereny obsługi produkcji rolnej, 
− ZN − tereny zieleni nieurządzonej, 
− ZP − tereny zieleni publicznej, 
− ZC − teren cmentarza, 
− ZL − tereny lasów i zadrzewień, 
− Ro − tereny ogrodów przydomowych, 
− R − tereny użytkowane rolniczo, 
− R/ZL − tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej 

z możliwością zalesienia, 
− WS − teren wód powierzchniowych, 
− E − teren urządzeń elektroenergetycznych, 
− KK − teren komunikacji kolejowej (bocznica), 
− KP − drogi piesze, 
− KD − tereny komunikacji samochodowej: KD-Z 

– ulice klasy zbiorczej, KD-L – ulica klasy lokal-
nej, KD-D – ulica klasy dojazdowej, KDW – ulice 
wewnętrzne, 

2. Ustala się następujące szczegółowe prze-
znaczenie i zagospodarowanie poszczególnych 
terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi, 
oznaczonych na rysunku planu: 
1) arkusz 1A: 

− 1R – teren użytkowany rolniczo. Ustala się 
przeznaczenie terenu bez zmian. Część tere-
nu położona jest w obszarze bezpośredniego 
zagrożenia powodzią, 

− 2ZL – teren leśny. Ustala się przeznaczenie 
terenu bez zmian, 

− 3P/U – teren niezagospodarowany. Ustala 
się przeznaczenie terenu pod zabudowę pro-
dukcyjno – usługową. Obowiązuje określona 
na rysunku planu linia zabudowy, 

− 4MN – zabudowa mieszkaniowa jednoro-
dzinna. Ustala się przeznaczenie terenu bez 
zmian, 

− 5WS – teren wód powierzchniowych  
(rz. Strzegomka). Ustala się przeznaczenie te-
renu bez zmian, 

− 6ZL – teren leśny. Ustala się przeznaczenie 
terenu bez zmian, 

− 7ZN – teren niezagospodarowany. Ustala się 
przeznaczenie terenu pod zieleń nieurządzo-
ną, 

− 8MN/MW – zabudowa mieszkaniowa jedno-
rodzinna i wielorodzinna. Ustala się przezna-
czenie terenu bez zmian. Budynki oznaczone 
na rysunku planu, ujęte w gminnej ewidencji 
zabytków, objęte są ochroną wraz z terenem 
posesji, na której są zlokalizowane. Na części 
terenu zlokalizowane jest stanowisko arche-
ologiczne nr 4/38/83-23, 

− 9MN – zabudowa mieszkaniowa jednoro-
dzinna. Ustala się przeznaczenie terenu bez 
zmian. Budynki oznaczone na rysunku planu, 
ujęte w gminnej ewidencji zabytków, objęte 
są ochroną wraz z terenem posesji, na której 
są zlokalizowane, 

− 10MN – zabudowa mieszkaniowa jednoro-
dzinna. Ustala się przeznaczenie terenu bez 
zmian, 

− 11P/U – teren niezagospodarowany. Ustala 
się przeznaczenie terenu pod zabudowę pro-
dukcyjno-usługową, 

− 12MN – teren w części użytkowany rolniczo 
w części zabudowany (zabudowa mieszka-
niowa jednorodzinna). Ustala się przezna-
czenie całego terenu pod zabudowę miesz-
kaniową jednorodzinną, 

− 13ZP – zieleń publiczna. Ustala się przezna-
czenie terenu bez zmian, 

− 14P/U – zabudowa produkcyjno-usługowa. 
Ustala się przeznaczenie terenu bez zmian, 

− 15RM – zabudowa wiejska obejmująca za-
budowę: zagrodową, mieszkaniową jedno-
rodzinną i usługową. Ustala się przeznacze-
nie terenu bez zmian. Wzdłuż ulicy Cukrow-
niczej (KD-L 1/2) obowiązuje określona na 
rysunku planu linia zabudowy, 

− 16P/U – teren w części użytkowany rolniczo 
w części zabudowany. Ustala się przezna-
czenie terenu pod zabudowę produkcyjno- 
-usługową z dopuszczeniem zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. Wzdłuż ulicy 
Cukrowniczej (KD-L 1/2) obowiązuje określo-
na na rysunku planu linia zabudowy, 

− 17Uo – teren usług oświaty. Ustala się prze-
znaczenie terenu bez zmian, 
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− 18MW – zabudowa mieszkaniowa wieloro-
dzinna. Ustala się przeznaczenie terenu bez 
zmian. Budynek oznaczony na rysunku pla-
nu, ujęty w gminnej ewidencji zabytków, ob-
jęty jest ochroną wraz z terenem posesji, na 
której jest zlokalizowany, 

− 19MN/MW – teren niezagospodarowany. 
Ustala się przeznaczenie pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną i wielorodzin-
ną, 

− 20RM – zabudowa wiejska obejmująca za-
budowę: zagrodową, mieszkaniową jedno-
rodzinną i usługową. Ustala się przeznacze-
nie terenu bez zmian. Obowiązuje określona 
na rysunku planu linia zabudowy, 

− 21ZC – cmentarz ujęty w gminnej ewidencji 
zabytków. Ustala się przeznaczenie terenu 
bez zmian, 

− 22R – teren użytkowany rolniczo. Ustala się 
przeznaczenie terenu bez zmian, 

− 23MN/MW – zabudowa mieszkaniowa jed-
norodzinna i wielorodzinna. Ustala się prze-
znaczenie terenu bez zmian, 

− 24E – stacja transformatorowa. Ustala się 
przeznaczenie terenu bez zmian, 

− 25KK – bocznica kolejowa. Ustala się prze-
znaczenie terenu bez zmian, 

− 26MN – zabudowa mieszkaniowa jednoro-
dzinna. Ustala się przeznaczenie terenu bez 
zmian, 

− 27MN – zabudowa mieszkaniowa jednoro-
dzinna. Ustala się przeznaczenie terenu bez 
zmian, 

− 28MW – zabudowa mieszkaniowa wieloro-
dzinna. Ustala się przeznaczenie terenu bez 
zmian, 

− 29MN – teren użytkowany rolniczo. Ustala 
się przeznaczenie terenu pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną. Obowiązują 
określone na rysunku planu linie zabudowy, 

− 30ZN – zieleń nieurządzona. Ustala się prze-
znaczenie terenu bez zmian, 

− 31RM – zabudowa wiejska obejmująca za-
budowę: zagrodową, mieszkaniową jedno-
rodzinną i usługową. Ustala się przeznacze-
nie terenu bez zmian, 

− 32RM – zabudowa wiejska obejmująca za-
budowę: zagrodową, mieszkaniową jedno-
rodzinną i usługową. Ustala się przeznacze-
nie terenu bez zmian, 

− 33Uk – zespół kościoła z cmentarzem. Ustala 
się przeznaczenie terenu bez zmian. Cmen-
tarz parafialny i brama cmentarna z murem 
(ujęte w gminnej ewidencji zabytków) oraz 
kościół parafialny p.w. św. Barbary (wpisany 
do rejestru zabytków), objęte są ochroną 
wraz z terenem posesji, na której są zlokali-
zowane. Teren objęty jest strefą „A” ścisłej 
ochrony konserwatorskiej, 

− 34ZL – teren leśny. Ustala się przeznaczenie 
terenu bez zmian. Teren położony jest 
w obszarze bezpośredniego zagrożenia po-
wodzią, 

− 35P/U – zabudowa produkcyjno-usługowa. 
Ustala się przeznaczenie terenu bez zmian, 

− 36MN – teren w części użytkowany rolniczo 
w części zabudowany (zabudowa mieszka-
niowa jednorodzinna). Ustala się przezna-
czenie całego terenu pod zabudowę miesz-
kaniową jednorodzinną, 

− 37MN – teren w części użytkowany rolniczo 
w części zabudowany (zabudowa mieszka-
niowa jednorodzinna). Ustala się przezna-
czenie całego terenu pod zabudowę miesz-
kaniową jednorodzinną. Dla nowej zabudo-
wy obowiązuje określona na rysunku planu 
linia zabudowy, 

− 38Ro – teren użytkowany rolniczo. Ustala się 
przeznaczenie terenu pod ogrody przydo-
mowe, 

− 39RM – teren w części użytkowany rolniczo 
w części zabudowany (zabudowa zagrodo-
wa). Ustala się przeznaczenie całego terenu 
pod zabudowę wiejską obejmującą zabudo-
wę: zagrodową, mieszkaniową jednorodzin-
ną i usługową. Dla nowej zabudowy obowią-
zuje określona na rysunku planu linia zabu-
dowy, 

− 40MW – zabudowa mieszkaniowa wieloro-
dzinna. Ustala się przeznaczenie terenu bez 
zmian. Obowiązuje określona na rysunku 
planu linia zabudowy, 

− 41MW – zabudowa mieszkaniowa wieloro-
dzinna. Ustala się przeznaczenie terenu bez 
zmian, 

− 42Uw – zabudowa usługowa o różnym cha-
rakterze usług. Ustala się przeznaczenie te-
renu bez zmian, 

− 43MN/MW – teren w części użytkowany rol-
niczo w części zabudowany (zabudowa 
mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzin-
na). Ustala się przeznaczenie całego terenu 
pod zabudowę mieszkaniową. Dla nowej za-
budowy obowiązuje określona na rysunku 
planu linia zabudowy. Budynek oznaczony 
na rysunku planu, ujęty w gminnej ewidencji 
zabytków, objęty jest ochroną wraz z tere-
nem posesji, na której jest zlokalizowany, 

− 44MN – teren w części użytkowany rolniczo 
w części zabudowany (zabudowa mieszka-
niowa jednorodzinna). Ustala się przezna-
czenie całego terenu pod zabudowę miesz-
kaniową jednorodzinną. Dla nowej zabudo-
wy obowiązuje określona na rysunku planu 
linia zabudowy, 

− 45R – teren użytkowany rolniczo. Ustala się 
przeznaczenie terenu bez zmian. Na części 
terenu zlokalizowane jest stanowisko arche-
ologiczne nr 6/40/83-23, 

− 46MW – zabudowa mieszkaniowa wieloro-
dzinna. Ustala się przeznaczenie terenu bez 
zmian, 

− 47R – teren użytkowany rolniczo. Ustala się 
przeznaczenie terenu bez zmian, 

− 48ZP – zieleń publiczna. Ustala się przezna-
czenie terenu bez zmian, 

− 49RM – zabudowa wiejska obejmująca za-
budowę: zagrodową, mieszkaniową jedno-
rodzinną i usługową. Ustala się przeznacze-
nie terenu bez zmian, 
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− 50RM – zabudowa wiejska obejmująca za-
budowę: zagrodową, mieszkaniową jedno-
rodzinną i usługową. Ustala się przeznacze-
nie terenu bez zmian, 

− 51RU/M/U – założenie dworsko-folwarczne, 
w skład którego wchodzą: dwór z wieżą 
mieszkalną oraz budynek mieszkalny, fol-
wark, dawne ogrody gospodarcze. Dla dwo-
ru z wieżą mieszkalną ustala się zachowanie 
istniejącej funkcji mieszkaniowej, dla budyn-
ku mieszkalnego − użytkowanie bez zmian, 
dla budynków gospodarczych ustala się 
możliwość adaptacji na cele produkcyjne 
i usługowe, dla ogrodów gospodarczych – 
możliwość przeznaczenia terenu pod funkcję 
usługową. Dwór, wieża mieszkalna i założe-
nie dworsko-folwarczne (wpisane do rejestru 
zabytków) oraz budynek gospodarczy, wo-
zownia i budynek wagi (ujęte w gminnej 
ewidencji zabytków) objęte są ochroną wraz 
z terenem posesji, na której są zlokalizowa-
ne. Cały teren objęty jest strefą „A” ścisłej 
ochrony konserwatorskiej, 

− 52RU – zabudowa gospodarcza związana 
z obsługą produkcji rolnej. Ustala się prze-
znaczenie terenu bez zmian z możliwością 
lokalizacji biogazowni, 

− 53RM – zabudowa wiejska obejmująca za-
budowę: zagrodową, mieszkaniową jedno-
rodzinną i usługową. Ustala się przeznacze-
nie terenu bez zmian. Budynki oznaczone na 
rysunku planu, ujęte w gminnej ewidencji 
zabytków, objęte są ochroną wraz z terenem 
posesji, na której są zlokalizowane, 

− 54RM – zabudowa wiejska obejmująca za-
budowę: zagrodową, mieszkaniową jedno-
rodzinną i usługową. Ustala się przeznacze-
nie terenu bez zmian, 

− 55MN – teren w części użytkowany rolniczo 
w części zabudowany (zabudowa mieszka-
niowa jednorodzinna). Ustala się przezna-
czenie całego terenu pod zabudowę miesz-
kaniową jednorodzinną. Dla nowej zabudo-
wy obowiązuje określona na rysunku planu 
linia zabudowy, 

− 56MN – teren w części użytkowany rolniczo 
w części zabudowany (zabudowa mieszka-
niowa jednorodzinna). Ustala się przezna-
czenie całego terenu pod zabudowę miesz-
kaniową jednorodzinną. Dla nowej zabudo-
wy obowiązuje określona na rysunku planu 
linia zabudowy, 

− 57R – teren użytkowany rolniczo. Ustala się 
przeznaczenie terenu bez zmian, 

− 58MN – teren w części użytkowany rolniczo 
w części zabudowany (zabudowa mieszka-
niowa jednorodzinna). Ustala się przezna-
czenie całego terenu pod zabudowę miesz-
kaniową jednorodzinną. Dla nowej zabudo-
wy obowiązuje określona na rysunku planu 
linia zabudowy, 

− 59R – teren użytkowany rolniczo. Ustala się 
przeznaczenie terenu bez zmian. Na części 
terenu zlokalizowane jest stanowisko arche-
ologiczne nr 5/39/83-23, 

− 60MN – teren w części użytkowany rolniczo 
w części zabudowany (zabudowa mieszka-
niowa jednorodzinna). Ustala się przezna-
czenie całego terenu pod zabudowę miesz-
kaniową jednorodzinną. Dla nowej zabudo-
wy obowiązuje określona na rysunku planu 
linia zabudowy, 

− 61MN – zabudowa mieszkaniowa jednoro-
dzinna. Ustala się przeznaczenie terenu bez 
zmian, 

− 62Ro – ogrody przydomowe. Ustala się prze-
znaczenie terenu bez zmian, 

− 63RU – zabudowa gospodarcza związana 
z obsługą produkcji rolnej. Ustala się prze-
znaczenie terenu bez zmian, 

− 64R – teren użytkowany rolniczo. Ustala się 
przeznaczenie terenu bez zmian; 

2) arkusz 1B: 
− 1R/ZL – teren użytkowany rolniczo. Ustala 

się przeznaczenie terenu bez zmian z możli-
wością zalesienia. Część terenu położona 
jest w obszarze bezpośredniego zagrożenia 
powodzią, 

− 2R – teren użytkowany rolniczo. Ustala się 
przeznaczenie terenu bez zmian. Teren poło-
żony jest w obszarze bezpośredniego zagro-
żenia powodzią, 

− 3ZL – teren zalesiony. Ustala się przeznacze-
nie terenu bez zmian. Część terenu położona 
jest w obszarze bezpośredniego zagrożenia 
powodzią, 

− 4R/ZL – teren użytkowany rolniczo. Ustala 
się przeznaczenie terenu bez zmian z możli-
wością zalesienia. Część terenu położona 
jest w obszarze bezpośredniego zagrożenia 
powodzią, 

− 5R/ZL – teren użytkowany rolniczo. Ustala 
się przeznaczenie terenu bez zmian z możli-
wością zalesienia. Teren położony jest 
w obszarze bezpośredniego zagrożenia po-
wodzią, 

− 6WS – teren wód powierzchniowych  
(rz. Strzegomka). Ustala się przeznaczenie te-
renu bez zmian, 

− 7ZL – teren zalesiony. Ustala się przeznacze-
nie terenu bez zmian. Część terenu położona 
jest w obszarze bezpośredniego zagrożenia 
powodzią, 

− 8R – teren użytkowany rolniczo. Ustala się 
przeznaczenie terenu bez zmian, 

− 9R – teren użytkowany rolniczo. Ustala się 
przeznaczenie terenu bez zmian. Na części 
terenu zlokalizowane są stanowiska arche-
ologiczne nr: 8/33/83-22, 9/34/83-22 oraz sta-
nowisko nr 7/68/83-23 wpisane do rejestru 
zabytków, 

− 10R – teren użytkowany rolniczo. Ustala się 
przeznaczenie terenu bez zmian. Na części 
terenu zlokalizowane jest stanowisko arche-
ologiczne nr 2/36/83-23. 

− 11ZL – teren zalesiony. Ustala się przezna-
czenie terenu bez zmian, 

− 12KK – teren komunikacji kolejowej (boczni-
ca). Ustala się przeznaczenie terenu bez 
zmian, 
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− 13R – teren użytkowany rolniczo. Ustala się 
przeznaczenie terenu bez zmian. Na części 
terenu zlokalizowane jest stanowisko arche-
ologiczne nr 41-42/83-23, 

− 14R – teren użytkowany rolniczo. Ustala się 
przeznaczenie terenu bez zmian, 

− 15R – teren użytkowany rolniczo. Ustala się 
przeznaczenie terenu bez zmian. Na części 
terenu zlokalizowane są stanowiska arche-
ologiczne nr: 8/70/83-23, 1/35/83-23 i 3/37/ 
/83−23, 

− 16ZL – teren zalesiony. Ustala się przezna-
czenie terenu bez zmian. Część terenu poło-
żona jest w obszarze bezpośredniego zagro-
żenia powodzią, 

− 17R – teren użytkowany rolniczo. Ustala się 
przeznaczenie terenu bez zmian. Teren poło-
żony jest w obszarze bezpośredniego zagro-
żenia powodzią, 

− 18ZL – teren zalesiony. Ustala się przezna-
czenie terenu bez zmian. Teren położony jest 
w obszarze bezpośredniego zagrożenia po-
wodzią, 

− 19R/ZL – teren użytkowany rolniczo. Ustala 
się przeznaczenie terenu bez zmian z możli-
wością zalesienia. Część terenu położona 
jest w obszarze bezpośredniego zagrożenia 
powodzią. 

3. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 
1) dla obszaru obejmującego historycznie ukształ-

towaną zabudowę wiejską, obejmującą założe-
nie dworsko-folwarczne i zespół kościoła z 
cmentarzem oraz zabudowę mieszkaniową, za-
grodową i usługową, ustala się rehabilitację za-
budowy; 

2) dla projektowanej zabudowy mieszkaniowej, 
usługowej i zagrodowej (arkusz 1A) ustala się 
następujące warunki: 
a) obowiązują ustalone na rysunku planu linie 

zabudowy, w przypadku braku ich oznacze-
nia na rysunku planu obowiązują odległości 
określone w przepisach szczególnych, 

b) projekty zagospodarowania działek muszą 
uwzględniać relacje z zabudową i urządze-
niem działek sąsiednich a w szczególności: 
charakterem zabudowy i kolorystyką elewa-
cji, a także ogrodzeniem frontu działek. Usta-
la się zakaz budowy ogrodzeń z prefabryko-
wanych elementów betonowych, 

c) ustala się stosowanie dachów dwuspado-
wych, symetrycznych o nachyleniu połaci 
dachowych w granicach 35°−45°, zalecane 
pokrycie dachu ceramiczne. W uzasadnio-
nym przypadku potwierdzonym studium kra-
jobrazowym możliwa jest lokalizacja budyn-
ku z dachem płaskim, 

3) dla projektowanej zabudowy produkcyjno-
usługowej (arkusz 1A) ustala się następujące 
warunki: 
a) nieprzekraczalna linia zabudowy jak na ry-

sunku planu, w przypadku braku ich ozna-
czenia na rysunku planu obowiązują odle-
głości określone w przepisach szczególnych, 

b) na terenie oznaczonym na rysunku planu 
symbolem 3P/U ustala się lokalizację działal-

ności związanej z usługami komunalnymi 
z możliwością budowy zakładu przetwarza-
nia i odzysku (recyklingu) substancji lub ma-
teriałów zawartych w odpadach, 

c) na terenach zabudowy produkcyjno-
usługowej (oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 3P/U i 11P/U) ustala się realizację 
obiektów: produkcyjnych, usługowych, ma-
gazynowych, składowych oraz budynków 
administracyjno-socjalnych i pomocniczych. 
Możliwa jest również lokalizacja obiektów in-
frastruktury technicznej i towarzyszących 
w zakresie: komunikacji wewnętrznej, obiek-
tów małej architektury, zieleni towarzyszącej, 
izolacyjnej oraz ogrodzeń, 

d) na terenie oznaczonym na rysunku planu 
symbolem 16P/U ustala się lokalizację obiek-
tów usługowych i magazynów z dopuszcze-
niem zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej. Możliwa jest modernizacja, przebudowa 
i rozbudowa istniejących obiektów, względ-
nie ich wyburzenie; 

4) możliwa jest przebudowa i rozbudowa istnieją-
cych budynków pod warunkiem zachowania ich 
obecnej formy, a w szczególności wysokości, 
elewacji frontowej oraz istniejącej linii zabudowy 
oraz realizacja nowych obiektów nawiązujących 
do istniejących budynków w zakresie: linii zabu-
dowy, wysokości, formy i pokrycia dachów, 
a także urządzenia działek sąsiednich, faktury 
i kolorystyki elewacji oraz ogrodzenia frontów 
działek. Ustala się zakaz budowy ogrodzeń 
z prefabrykowanych elementów betonowych. 

5) na terenach zabudowy zagrodowej, mieszka-
niowej i usługowej zakazuje się stosowania jako 
materiałów wykończeniowych plastikowych li-
stew elewacyjnych typu „siding”, blachy falistej 
i trapezowej; 

6) na terenach zabudowy mieszkaniowej dopusz-
cza się lokalizację usług nieuciążliwych; usługi 
mogą być realizowane jako wbudowane, a tak-
że na wydzielonych działkach z zachowaniem 
warunków wynikających z rysunku planu; 

7) ustala się zachowanie istniejącego układu prze-
strzennego dróg i ulic oraz placów ze względu 
na jego historyczny charakter; 

8) na terenach zieleni publicznej (oznaczonych na 
rysunku planu symbolami 13ZP i 48ZP – arkusz 
1A) możliwa jest lokalizacja obiektów oraz urzą-
dzeń sportu i rekreacji. Dopuszcza się również 
lokalizację usług nieuciążliwych. Powierzchnia 
zabudowy usługowej nie może przekroczyć 20% 
powierzchni terenu; 

9) ustala się zachowanie drzewostanu towarzyszą-
cego zabudowie, a także zwartych zadrzewień. 
Wprowadza się obowiązek zagospodarowania 
zielenią wysoką terenów nienadających się pod 
zabudowę, jako zielni spełniającej funkcję 
ochrony akustycznej, optycznej oraz chroniącej 
przed negatywnym wpływem projektowanego 
zainwestowania na tereny sąsiednie. Zaleca się 
stosowanie gatunków rodzimych, dostosowa-
nych do warunków klimatyczo-glebowych tego 
obszaru. 

4. Zasady ochrony środowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego: 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 94 – 8941 – Poz. 1486 

 

1) ochronie podlegają: 
a) zasoby środowiska takie jak: powietrze at-

mosferyczne, wody powierzchniowe i pod-
ziemne, powierzchnia ziemi, klimat aku-
styczny, 

b) zasoby przyrody ożywionej w szczególności 
istniejący drzewostan, w tym również wzdłuż 
ciągów komunikacyjnych, z wyjątkiem 
miejsc związanych z modernizacją i rozbu-
dową układu komunikacyjnego, ewentualną 
likwidację należy ograniczyć do minimum; 
szczególnej ochronie podlegają drzewa po-
mnikowe; 

2) obowiązuje ograniczenie poziomu hałasu usta-
lonego w przepisach szczególnych dla terenów 
oznaczonych na rysunku planu (arkusz 1A) 
symbolami: 
a) RM − zabudowa wiejska obejmująca zabu-

dowę: zagrodową, mieszkaniową jednoro-
dzinną i usługową, 

b) MN − zabudowa mieszkaniowa jednorodzin-
na, 

c) MW − zabudowa mieszkaniowa wielorodzin-
na, 

d) MN/MW − zabudowa mieszkaniowa jedno-
rodzinna i wielorodzinna, 

e) Uo − teren usług oświaty, 
f) RU/M/U − teren i obiekty wchodzące w skład 

zabytkowego zespołu dworskiego z folwar-
kiem; 

3) obowiązuje stosowanie dla celów grzewczych 
i technologicznych urządzeń przyjaznych dla 
środowiska o niskiej emisji zanieczyszczeń; 

4) uciążliwości wynikające z prowadzonej działal-
ności gospodarczej nie mogą przekraczać usta-
lonych standardów ochrony środowiska wykra-
czających poza granice terenu, do którego in-
westor posiada tytuł prawny, a w przypadku 
usług wbudowanych nie może wykraczać poza 
granice lokalu usługowego; 

5) usuwanie odpadów komunalnych odbywać się 
będzie w systemie gospodarki komunalnej; 

6) gospodarkę odpadami wytworzonymi w wyniku 
prowadzenia działalności gospodarczej należy 
rozwiązać zgodnie z obowiązującymi w tym za-
kresie przepisami szczególnymi; 

7) nawierzchnie dojazdów i miejsc parkingowych 
należy zabezpieczyć przed przenikaniem do 
gruntu i wód powierzchniowych zanieczyszczeń 
ropopochodnych i innych substancji chemicz-
nych. 

5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 
1) celem ochrony dziedzictwa kulturowego ustala 

się: 
a) strefę „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej, 

zgodnie z granicami oznaczonymi na rysun-
ku planu (arkusz 1A), obejmującą zespół ko-
ścioła z cmentarzem (oznaczony na rysunku 
planu symbolem 33Uk) oraz założenie dwor-
sko-folwarczne (oznaczone na rysunku planu 
symbolem 51RU/M/U). W strefie tej obowią-
zują następujące wymogi konserwatorskie: 
− pierwszeństwo wymagań konserwator-

skich nad działalnością inwestycyjną, 

− ochrona obiektów wpisanych do rejestru 
zabytków, 

− ochrona obiektów wpisanych do ewiden-
cji zabytków, 

− zmiana przeznaczenia obiektów, podziały 
nieruchomości oraz projektowana prze-
budowa, rozbudowa, a także remonty 
wymagają zgody Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków, 

b) strefę „OW” obserwacji archeologicznej, 
zgodnie z granicami oznaczonymi na rysun-
ku planu. W strefie tej obowiązują następu-
jące zasady zagospodarowania: 
− projektowane zamierzenia inwestycyjne 

na obszarze strefy wymagają zgody Wo-
jewódzkiego Konserwatora Zabytków, 

− prowadzenie prac ziemnych wymaga po-
zwolenia Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków oraz nadzoru archeologiczno-
konserwatorskiego, nie dotyczy to pro-
wadzenia prac porządkowych oraz rolni-
czych, nieingerujących w głąb gruntu, 

c) ochronę zewidencjonowanych stanowisk ar-
cheologicznych objętych strefą „OW” zgod-
nie z granicami oznaczonymi na rysunku 
planu. W granicach tych obowiązują nastę-
pujące zasady zagospodarowania: 
− projektowane zamierzenia inwestycyjne 

na tym terenie wymagają uzgadniania z 
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, 

− wykonywanie prac i robót ziemnych o cha-
rakterze inwestycyjnym w obrębie i bezpo-
średnim sąsiedztwie stanowisk archeolo-
gicznych jest możliwe po przeprowadzeniu 
ratowniczych badań archeologicznych, na 
które należy uzyskać pozwolenie konserwa-
torskie na prace archeologiczne, 

− obszar stanowisk archeologicznych wyłą-
cza się spod zalesienia; 

2) ochronie podlegają następujące obiekty wpisa-
ne do rejestru zabytków: 
a) obiektami wpisanymi rejestru zabytków są: 

− kościół parafialny p.w. św. Barbary − wpi-
sany do rejestru zabytków decyzją  
nr 1194 z dnia 14.12.1964 r., 

− założenie dworsko-folwarczne z d. ogro-
dami gospodarczymi − wpisane do reje-
stru zabytków decyzją nr 1/A/99 z dnia 
01.07.1999 r., 

− dwór, ob. dom mieszkalny − wpisany do 
rejestru zabytków decyzją nr 938/Wł 
z dnia 28.07.1983 r., 

− wieża mieszkalna − wpisana do rejestru 
zabytków decyzją nr 963 z dnia 13.11.1961 r., 

b) dla obiektów wpisanych do rejestru zabyt-
ków obowiązują wymogi konserwatorskie: 
− w obiektach zabytkowych należy zacho-

wać bryłę obiektu, formę dachu, wielkość 
otworów okiennych i drzwiowych, trady-
cyjną stolarkę oraz zachować pierwotny 
historyczny wystrój elewacji, 

− prowadzenie prac budowlanych, prac 
konserwatorskich i restauratorskich,  
a także wykonanie robót budowlanych w 
otoczeniu budynku wymaga zgody Wo-
jewódzkiego Konserwatora Zabytków, 
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− zgody Wojewódzkiego Konserwatora Za-
bytków wymagają również: zmiana prze-
znaczenia obiektów; umieszczane na 
obiekcie urządzeń technicznych, tablic 
i reklam; a także podejmowanie innych 
działań, które mogłyby prowadzić do na-
ruszenia substancji lub zmiany wyglądu 
zabytkowego obiektu; 

3) ustala się ochronę następujących obiektów 
figurujących w gminnej ewidencji zabytków: 
a) obiektami wpisanymi do gminnej ewidencji 

zabytków są: 
− cmentarz parafialny przy ul. Kościelnej, 
− brama cmentarna z murem, 
− budynek gospodarczy – folwark przy-

dworski, 
− wozownia – folwark przydworski, 
− budynek wagi – folwark przydworski, 
− plebania, 
− dom mieszkalny w zespole dworskim nr 8, 
− dom mieszkalny w zespole dworskim nr 9, 
− dwór, ob. dom mieszkalny przy ul. Wy-

zwolenia 2b, 
− dom mieszkalny przy ul. Krótkiej 1, 
− dom mieszkalny przy ul. Krótkiej 2, 
− dom mieszkalny przy ul. Kwiatowej 2, 
− dom mieszkalny przy ul. Wyzwolenia 2, 
− dom mieszkalny przy ul. Wyzwolenia 2a, 
− dom mieszkalny przy ul. Wyzwolenia 3, 
− dom mieszkalny przy ul. Wyzwolenia 23, 
− dom mieszkalny przy ul. Wyzwolenia 24, 
− brama i ogrodzenia w zespole przy ul. Wy- 

zwolenia 24, 
− dom mieszkalny przy ul. Wyzwolenia 27, 
− dom mieszkalno-gospodarczy przy ul. Wy- 

zwolenia 36, 
− dom mieszkalny przy ul. Wyzwolenia 45, 
− budynek gospodarczy w zespole przy  

ul. Wyzwolenia 45, 
− brama z wrotami w zespole przy ul. Wy-

zwolenia 45, 
− dom mieszkalny I, teren Cukrowni, 
− dom mieszkalny II, teren Cukrowni, 

b) dla budynków figurujących w gminnej ewi-
dencji zabytków ustala się: 
− nakaz zachowania budynku w zakresie 

bryły, formy i pierwotnego rodzaju pokry-
cia dachu, układu i wystroju elewacji, 
pierwotnej formy stolarki okiennej 
i drzwiowej, 

− zakaz zmiany wyglądu w sposób nie-
zgodny ze stylem obiektu w zakresie sto-
sowanych materiałów zewnętrznych i ko-
lorystyki, 

− przy remoncie elewacji nakaz odtworze-
niem historycznych podziałów, detalu 
i kolorów, zgodnie z ich pierwowzorem, 

− przy wymianie stolarki okiennej i drzwio-
wej zewnętrznej – nakaz dostosowania do 
pierwotnej historycznej formy oraz po-
działów, 

− przy wymianie pokrycia dachu – nakaz 
zachowania lub przywrócenia pierwotne-
go rodzaju pokrycia w zakresie formy i 
materiału, 

− przy wymianie zabudowy ze względu na 
jej zły stan techniczny – obowiązek na-
wiązania nową zabudową do usytuowa-
nia zabudowy wymienianej, do ogólnych 
gabarytów i kształtu bryły wymienianej 
na nową, z zaleceniem zachowania cha-
rakteru pokrycia dachu, 

c) dla cmentarzy: parafialnego (przy kościele 
paraf. p.w. św Barbary, ul. Kościelna) i ko-
munalnego − d. ewangelickiego (przy  
ul. Strzegomskiej), figurujących w gminnej 
ewidencji zabytków ustala się zachowanie 
pierwotnej funkcji terenu w formie zieleni 
urządzonej z zachowaniem wartości histo-
rycznych. Wszelkie działania związane z re-
waloryzacją terenu wymagają konsultowania 
z właściwym wojewódzkim konserwatorem 
zabytków. 

6. Wymagania wynikające z potrzeb kształto-
wania przestrzeni publicznych: 
1) w obszarze objętym planem terenami przezna-

czonymi do realizacji celów publicznych są: te-
reny dróg publicznych wraz z urządzeniami 
pomocniczymi, takimi jak: elementy i urządze-
nia komunikacji zbiorowej, chodniki, pasy ziele-
ni rozdzielającej itp., tereny ogólnodostępnej 
zieleni urządzonej służące powszechnemu wy-
poczynkowi i rekreacji, obiekty i miejsca zwią-
zane z prowadzeniem działalności usługowej; 

2) przestrzeń publiczną związaną z komunikacją 
należy wyposażyć w obiekty i urządzenia zwią-
zane z obsługą komunikacji zbiorowej oraz zie-
leń towarzyszącą; tereny ogólnodostępnej zie-
leni urządzonej w obiekty małej architektury, 
urządzenia służące rekreacji i wypoczynkowi. 
Niedopuszczalne jest sytuowanie w przestrzeni 
publicznej ulic i terenów zielonych takich ele-
mentów zagospodarowania, które swą wielko-
ścią, formą lub kolorystyką powodują dysonans 
z otoczeniem; 

3) lokalizacja obiektów na obszarach przestrzeni 
publicznej, jaką tworzą skrzyżowania ulic po-
winna być poprzedzona szczegółowym opra-
cowaniem gwarantującym spójność prze-
strzenno-wizualną tego układu oraz bezpieczeń-
stwo ruchu; 

4) na obszarze zabudowy mieszkaniowej i na tere-
nach komunikacji obsługującej zabudowę 
mieszkaniową wyklucza się lokalizację urządzeń 
reklamowych wolnostojących, zarówno na te-
renie działek, jak i w przyległym pasie drogo-
wym; 

5) wprowadzanie elementów reklamowych na 
obiektach budowlanych i ogrodzeniach związa-
nych z terenami zabudowy produkcyjno-usługo-
wej i usługowej możliwe jest pod warunkiem 
utrzymania ich w harmonii z otoczeniem, nieko-
lizyjności z układem komunikacyjnym oraz do-
stosowania ich powierzchni i kolorystyki do 
miejsca usytuowania. 

7. Parametry i wskaźniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu: 
1) dla projektowanej zabudowy, na terenach ozna-

czonych na rysunku planu (arkusz 1A) symbolami: 
RM, MN, MW, MN/MW, RU/M/U, ustala się: 
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a) powierzchnię zabudowy na nowo udostęp-
nionych terenach nie przekraczającą 40% 
powierzchni działki budowlanej, 

b) wysokość zabudowy: mieszkaniowej jedno-
rodzinnej do dwóch kondygnacji naziem-
nych łącznie z poddaszem użytkowym  
(w tym mieszkalnym), mieszkaniowej wielo-
rodzinnej do trzech kondygnacji naziemnych 
łącznie z poddaszem użytkowym. Możliwe 
jest częściowe lub całkowite podpiwniczenie 
budynków, 

c) w zagospodarowaniu działek przeznaczo-
nych pod projektowaną zabudowę minimum 
30% ich powierzchni należy przeznaczyć pod 
zagospodarowanie biologicznie czynne (zie-
leń przydomowa, zadrzewienia, uprawy 
ogrodnicze), 

d) w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej 
na jednej działce możliwa jest lokalizacja 
jednego budynku mieszkalnego, w którym 
dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż 
dwóch lokali mieszkalnych; na terenie działki 
przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną możliwa jest lokalizacja obiek-
tów gospodarczych związanych funkcjonal-
nie z przeznaczeniem terenu (np. garaż), 
a także obiektów małej architektury, 

e) na terenie zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej należy przewidzieć min. 2 miejsca 
postojowe stałe wliczając w to miejsca gara-
żowe natomiast na terenie zabudowy miesz-
kaniowej wielorodzinnej – min. 1,5 miejsca 
na mieszkanie, 

f) na działkach usługowych należy zapewnić 
odpowiednią liczbę miejsc parkingowych dla 
samochodów użytkowników stałych i prze-
bywających czasowo, w tym również miej-
sca postojowe dla samochodów, z których 
korzystają osoby niepełnosprawne, stosow-
nie do potrzeb wynikających z przeznaczenia 
terenu. Część miejsc postojowych należy 
wykonać jako ogólnodostępne; 

2) dla zabudowy usługowej ponadnormatywna 
uciążliwość związana z prowadzoną działalno-
ścią usługową nie może przekraczać granicy te-
renu, dla którego użytkownik posiada tytuł 
prawny, a w przypadku usług wbudowanych 
nie może wykraczać poza granice lokalu usłu-
gowego; 

3) dla terenów projektowanej zabudowy produk-
cyjno-usługowej (oznaczonych na rysunku pla-
nu (arkusz 1A) symbolami 3P/U i 11P/U) ustala 
się: 
a) wysokość zabudowy nieprzekraczającą 

dwóch kondygnacji naziemnych, 
b) w zagospodarowaniu działek przeznaczo-

nych pod projektowaną zabudowę produk-
cyjno-usługową minimum 10% ich po-
wierzchni należy przeznaczyć pod zagospo-
darowanie biologicznie czynne (zieleń urzą-
dzona, zadrzewienia), 

c) w zagospodarowaniu działek należy zapew-
nić odpowiednią liczbę miejsc postojowych 
dla samochodów użytkowników stałych i 
przebywających czasowo, w tym również dla 
samochodów, z których korzystają osoby 

niepełnosprawne, stosownie do potrzeb wy-
nikających z przeznaczenia terenu. Część 
miejsc postojowych należy zrealizować jako 
ogólnodostępne. Wprowadza się zakaz reali-
zacji miejsc postojowych na terenie dróg 
publicznych (KD-Z, KD-L, KD-D). 

8. Granice i sposoby zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegających ochronie − przed 
zainwestowaniem różnymi formami zabudowy 
ochronie podlegają tereny: rolniczej przestrzeni 
produkcyjnej (oznaczone na rysunku planu symbo-
lami R), leśne (oznaczone na rysunku planu sym-
bolami ZL) rolniczej przestrzeni produkcyjnej 
z możliwością zalesienia (oznaczone na rysunku 
planu symbolami R/ZL). Na tych terenach możliwe 
są inwestycje związane z poprawą przestrzeni rol-
niczej, a także urządzenia i sieci infrastruktury 
technicznej (wodociągowe, gazowe, elektroenerge-
tyczne, łączności, itp.). 

9. Szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomości objętych planem: 
1) na terenach istniejącej zabudowy możliwy jest 

wtórny podział terenu na działki budowlane. 
W planie nie określa się wielkości działek w wy-
niku wtórnego podziału, wynikać on winien 
z warunków określonych w przepisach szcze-
gólnych; 

2) dla projektowanej zabudowy mieszkaniowej 
ustala się możliwość podziału terenu na działki 
budowlane z zachowaniem następujących wa-
runków: zapewniony zostanie bezpośredni do-
stęp do drogi, minimalna powierzchnia działki 
budowlanej powstałej w wyniku wtórnego po-
działu nieruchomości nie może być mniejsza niż 
800 m2, szerokość frontu działki przylegającej 
do drogi publicznej nie może być mniejsza niż 
18,0 m. Wielkości powyższe, w przypadku wtór-
nego podziału istniejących działek budowla-
nych, mogą być mniejsze jeżeli pozwalają na to 
warunki techniczne; 

3) dla zabudowy usługowej i zagrodowej wielkość 
i forma działki wynikać będzie z potrzeb inwe-
stora. 

10. Szczególne warunki zagospodarowania te-
renów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: 
1) na obszarze objętym planem obowiązują ogra-

niczenia w zagospodarowaniu i użytkowaniu te-
renu wynikające z: 
a) wymogów konserwatorskich ustalonych dla 

strefy „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej 
oraz strefy „OW” obserwacji archeologicznej, 

b) przepisów szczególnych dotyczących lokali-
zacji cmentarza (teren istniejącego cmenta-
rza oznaczony na rysunku planu symbolem 
21ZC – arkusz 1A). Odległość cmentarza od 
zabudowań mieszkalnych, zakładów produ-
kujących artykuły żywności, zakładów ży-
wienia zbiorowego, a także zakładów prze-
chowujących artykuły żywności oraz stu-
dzien, źródeł i strumieni służących do czer-
pania wody do picia i potrzeb gospodar-
czych powinna wynosić nie mniej niż 150 m. 
Natomiast dla budynków podłączonych do 
sieci wodociągowej odległość może być 
zmniejszona do 50 m, zgodnie z oznacze-
niem przedstawionym na rysunku planu; 
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2) dla obszarów bezpośredniego zagrożenia po-
wodzią należy uwzględnić wymagania wynika-
jące z ustawy z dnia 18.07.2001 r. Prawo wodne 
(tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 
z późn. zm.); 

3) na obszarze objętym planem występują urzą-
dzenia melioracyjne. Ewentualne kolizje należy 
uzgodnić z Dolnośląskim Zarządem Melioracji 
i Urządzeń Wodnych. 

11. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 
1) w granicach obszaru objętego planem przewi-

duje się modernizację istniejących jak i realiza-
cję nowych elementów komunikacji i infrastruk-
tury technicznej; 

2) modernizacji podlega istniejący układ komuni-
kacyjny wraz z uzbrojeniem podziemnym zloka-
lizowanym w liniach rozgraniczających ulic; 

3) ustalenia dotyczące projektowanego układu 
komunikacyjnego: 
a) ustala się kompleksowe projektowanie i re-

alizację ulic wraz z uzbrojeniem podziem-
nym, 

b) obsługę komunikacyjną obszaru ustala się: 
− ulicami klasy zbiorczej KD-Z 1/2 (ulice 

w ciągu dróg powiatowych nr: 2931D, 
2933D, 2935D), 

− ulicami klasy lokalnej KD-L 1/2, 
− ulicą klasy dojazdowej KD-D 1/2, 
− ulicami wewnętrznymi (KDW), 

c) na terenie zabudowanym ustala się zachowanie 
obecnych przekrojów ulicznych z możliwością 
ich korekty (polegającej na poszerzeniu ulicy), 
poza terenem zabudowy obowiązują szerokości 
dróg określone w przepisach szczególnych, 

d) w liniach rozgraniczających drogi publicznej 
klasy zbiorczej (KD-Z) oraz klasy lokalnej (KD-L) 
dopuszcza się realizację elementów i urządzeń 
związanych z obsługą komunikacji zbiorowej, 

4) ścieżki rowerowe – ustala się przebieg ścieżek 
rowerowych w liniach rozgraniczających ulic 
zbiorczych KD-Z i lokalnych KD-L. Szczegółowy 
przebieg winien być ustalany dla każdej trasy 
indywidualnie uwzględniając warunki lokalne; 

5) ustalenia dotyczące infrastruktury technicznej: 
a) ustala się modernizację i rozbudowę infra-

struktury technicznej w zakresie: 
− budowy systemu kanalizacji sanitarnej 

zakończonej oczyszczalnią ścieków, 
− modernizacji i rozbudowy systemu wo-

dociągowego, 
− modernizacji i rozbudowy urządzeń elek-

troenergetycznych, 
− modernizacji istniejącego systemu komu-

nikacyjnego, rozbudowy systemu komu-
nikacji związanej z obsługą projektowanej 
zabudowy 

− wprowadzenia nośników energii przyja-
znych dla środowiska, 

b) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej 
winny być lokalizowane w liniach rozgrani-
czających dróg na warunkach określonych 
w przepisach szczególnych i w porozumieniu 
z zarządcą dróg. W przypadku braku możli-
wości dopuszcza się lokalizację sieci poza li-
niami rozgraniczającymi drogi na warunkach 
określonych przez właścicieli lub zarządców 
terenu 

c) w zakresie telekomunikacji – ustala się reali-
zację systemów telekomunikacyjnych i tele-
informatycznych przewodowych i bezprze-
wodowych; 

6) zasady obsługi w zakresie infrastruktury tech-
nicznej: 
a) zaopatrzenie w wodę z istniejącej sieci wo-

dociągowej, po jej rozbudowie w uzgodnie-
niu i na warunkach określonych przez za-
rządcę sieci, przy rozbudowie sieci należy 
uwzględnić wymagania przeciwpożarowe, 

b) odprowadzanie ścieków bytowych i komu-
nalnych do systemu projektowanej kanaliza-
cji zakończonej oczyszczalnią ścieków, w 
okresie przejściowym możliwe są rozwiąza-
nia lokalne, zakazuje się odprowadzania do 
gruntu oraz do wód powierzchniowych ście-
ków niespełniających wymagań określonych 
w obowiązujących przepisach 

c) odprowadzanie wód opadowych do istnieją-
cych cieków na warunkach określonych 
przez ich zarządcę, 

d) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci 
elektroenergetycznej na warunkach określo-
nych przez jej zarządcę. 

§ 3. Do czasu zmiany sposobu zagospodaro-
wania terenów, o których mowa w § 2, tereny po-
zo-stają w dotychczasowym użytkowaniu. 

§ 4. Ustala się stawkę procentową służącą na-
liczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości 
nieruchomości z tytułu uchwalenia planu, o której 
mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym, w wysokości: 30%. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Jaworzyny Śląskiej. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie  
30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Dolnośląskiego. 
 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej: 
Artur Nazimek 
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Załącznik nr 1A do uchwały nr V/10/11 
Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej  
z dnia 7 marca 2011 r. 
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Załącznik nr 1B do uchwały nr V/10/11 
Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej  
z dnia 7 marca 2011 r. 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr V/10/11 
Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej  
z dnia 7 marca 2011 r. 

 
zawierający informacje o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz o sposobie realizacji, zap i-
sanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy  
i zasadach ich finansowania. 
 
 

1. Rozstrzygniecie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu zagospodarowania prze-
strzennego wsi Pastuchów w gminie Jaworzyna Śląska. 

Do projektu planu nie wniesiono uwag w okresie przewidzianym na ich składanie, jak również  
w trakcie dyskusji publicznej. 

2. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania. 

Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, będą finan-
sowane z budżetu gminy, a także ze środków zewnętrznych. 
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UCHWAŁA NR V/14/11 
 RADY MIEJSKIEJ W JAWORZYNIE ŚLĄSKIEJ 

 z dnia 7 marca 2011 r. 

w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, 
przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych i wewnętrznych, będących 

w zarządzie Gminy Jaworzyna Śląska 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 40 
ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. 
zm.) Rada Miejska w Jaworzynie Śląskiej uchwala, 
co następuje:  

§ 1. Ustala się wysokość stawek opłat za zaję-
cie pasa drogowego na cele niezwiązane z budo-
wą, przebudową, remontem, utrzymaniem i 
ochroną dróg gminnych i wewnętrznych, będą-
cych w zarządzie Gminy Jaworzyna Śląska: 

1. na cele określone w art. 40 ust. 2 pkt 1 
ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicz-
nych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) 
stawka opłaty za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa 
drogowego w celu prowadzenia robót w pasie 
drogowym, za każdy dzień zajęcia pasa wynosi  
10 zł. 

2. na cele określone w art. 40 ust. 2 pkt 2 
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicz-
nych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.) 
za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń in-
frastruktury technicznej niezwiązanych z potrze-
bami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu 
drogowego, stawka opłaty rocznej za 1 m2 pasa 
zajętego przez rzut poziomy urządzenia wynosi: 
a) w pasie drogowym poza obszarem zabudowa-

nym, w wysokości 20,00 zł 
b) w pasie drogowym w obszarze zabudowanym, 

w wysokości 40,00 zł 
c) na drogowych obiektach inżynierskich, w wyso-

kości 200,00 zł 

3. na cele określone w art. 40 ust. 2 pkt 3 
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicz-
nych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.), 
stawka opłaty za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa 
drogowego w celu umieszczenia obiektów budow-
lanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania 
drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz 
reklam, za każdy dzień zajęcia pasa wynosi 10 zł. 

4. na cele określone w art. 40 ust. 2 pkt 4 
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicz-
nych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.), 
stawka opłat za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa dro-
gowego na prawach wyłączności w celach innych 
niż wymienione w pkt. 1−3, za każdy dzień zajęcia 
pasa wynosi 10 zł. 

§ 2. Zajęcie pasa drogowego przez okres krót-
szy niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie pasa 
drogowego przez 1 dzień. 

§ 3. Ustala się stawkę opłaty 0,01 zł: 
1. za zajęcie pasa drogowego dla realizacji in-

westycji i robót remontowych zleconych przez 
gminę 

2. za umieszczenie w pasie drogowym urzą-
dzeń obcych w ramach zadań własnych gminy nie 
związanych z funkcjonowaniem drogi. 

§ 4. W przypadku zbiegu stawek z różnych ty-
tułów stosuje się stawkę największą. 

§ 5. Traci moc uchwała nr LII/5/06 Rady Miej-
skiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 24 lutego 2006 r. 
po upływie terminu ogłoszenia niniejszej Uchwały 


