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UCHWAŁA NR IX/56/11 
 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH 

 z dnia 28 kwietnia 2011 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie  
dla obrębu Osolin 

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 ze zmianami), 
art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) oraz w związ-
ku z uchwałą nr 0150/XXVII/162/08 Rady Miejskiej 
w Obornikach Śląskich z dnia 17 czerwca 2008 r. ze 
zmianami, po stwierdzeniu zgodności ze „studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Oborniki Śląskie”, Rada 
Miejska w Obornikach Śląskich uchwala, co nastę-
puje:  

Rozdział 1 

Ustalenia ogólne 

§ 1. Miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego, zwany dalej planem, obejmuje obszar 
zawarty w granicach określonych na rysunku pla-
nu stanowiący załącznik graficzny do niniejszej 
uchwały. 

§ 2. 1. Integralną częścią uchwały jest rysunek 
planu sporządzony na mapie w skali 1 : 2000 sta-
nowiący załącznik nr 1. 

2. Załącznikami do niniejszej uchwały są: 
1) rozstrzygnięcie w sprawie uwag wniesionych 

do projektu planu stanowiące załącznik nr 2; 
2) rozstrzygnięcie w sprawie sposobu realizacji 

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które naleşą do zadań własnych gminy, oraz za-
sad ich finansowania stanowiące załącznik nr 3. 

§ 3. 1. Następujące określenia stosowane w 
uchwale oznaczają: 

1) nieprzekraczalna linia zabudowy – linia wy-
znaczająca dopuszczalne zblişenie wszelkich 
budynków; 

2) obowiązująca linia zabudowy – naleşy przez to 
rozumień linię wyznaczoną na rysunkach pla-
nu, określającą usytuowanie podstawowej 
bryły budynku; linię tą przekroczyń mogą wy-
sunięte zadaszenia, ganki , balkony i wykusze, 
schody, wejście do budynku, pochylnia lub 
rampa dla osób niepełnosprawnych, okap lub 
gzyms; linia ta jest jednocześnie nieprzekra-
czalną linią zabudowy dla budynków towarzy-
szących; 

3) plan – ustalenia zawarte w niniejszej uchwale 
wraz z załącznikiem; 

4) powierzchnia zabudowy – powierzchnia kon-
dygnacji parterowej budynku lub suma po-
wierzchni kondygnacji parterowych budynków 
znajdujących się na danym terenie, liczona 
w zewnętrznym obrysie murów wraz z prze-
świtami i podcieniami; 

5) przepisy szczególne – aktualne w momencie 
wykonywania niniejszej uchwały przepisy 
prawne; 

6) przeznaczenie podstawowe terenu – jest to 
częśń przeznaczenia, która dominuje na da-
nym terenie w sposób określony ustaleniami 
planu; 

7) przeznaczenie uzupełniające terenu – rodzaj 
przeznaczenia terenu inny niş podstawowy, 
który uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie 
podstawowe w sposób określony w ustale-
niach planu i którego powierzchnia uşytkowa, 
zabudowy lub części terenu zajmuje w grani-
cach terenu lub poszczególnych nieruchomo-
ści mniej niş odpowiednia powierzchnia zaj-
mowana przez przeznaczenie podstawowe; 

8) teren – obszar wyznaczony na rysunku planu 
liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbo-
lami przeznaczenia podstawowego; 

9) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wol-
no stojąca lub bliŝniacza – naleşy przez to ro-
zumień realizację jednego budynku mieszka-
niowego wolno stojącego lub bliŝniaczego na 
jednej działce. Kaşdy z segmentów mieszkal-
nych w zabudowie bliŝniaczej winien byń zlo-
kalizowany na odrębnej działce budowlanej; 

10) uciąşliwośń – zjawiska lub stany utrudniające 
şycie albo dokuczliwe dla otaczającego śro-
dowiska takie jak: hałas, wibracje, zanieczysz-
czenia powietrza i zanieczyszczenia gruntu 
i wód; 

11) usługi publiczne lub niepubliczne z zakresu: 
a) handlu detalicznego − działalnośń związana 

ze sprzedaşą detaliczną towarów z wyłą-
czeniem sprzedaşy paliw do pojazdów me-
chanicznych, 

b) gastronomii − działalnośń restauracji, ba-
rów, kawiarni, herbaciarni, pubów, winiar-
ni, cukierni itp., 

c) obsługi ludności lub przedsiębiorstw – 
działalnośń związana z obsługą nierucho-
mości, usługi projektowe, działalnośń 
prawnicza, notarialna, rachunkowośń, dzia-
łalnośń związana z pośrednictwem finan-
sowym, działalnośń w zakresie reklamy lub 
informacji, drobne usługi takie jak: fotogra-
fia, poligrafia, gabinety kosmetyczne i fry-
zjerskie, pralnia, szewc, naprawa artykułów 
przeznaczenia osobistego i uşytku domo-
wego, działalnośń biur i agencji turystycz-
nych, informacja turystyczna, działalnośń 
ośrodków i placówek edukacyjnych, a takşe 
działalnośń firm pocztowych i telekomuni-
kacyjnych itp., 

d) zdrowia – działalnośń: przychodni, gabine-
tów lekarskich, aptek itp., 
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e) turystyki – działalnośń hoteli, moteli, do-
mów wycieczkowych, schronisk młodzie-
şowych itp., 

f) opieki społecznej − placówki świadczące 
usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające 
i edukacyjne na poziomie obowiązującego 
standardu, przeznaczone dla osób wyma-
gających całodobowej opieki z powodu 
wieku, choroby lub niepełnosprawności, 
niemogących samodzielnie funkcjonowań 
w codziennym şyciu. 

2. Pojęcia niezdefiniowane naleşy rozumień 
zgodnie z przepisami szczególnymi. 

§ 4. 1. Następujące oznaczenia graficzne 
przedstawione na rysunku planu są obowiązują-
cymi ustaleniami planu: 
1) granice opracowania; 
2) linie rozgraniczające tereny o róşnym przezna-

czeniu lub roşnych zasadach zagospodarowa-
nia; 

3) symbole określające podstawowe przeznacze-
nie terenów; 

4) elementy kompozycji : 
a) obowiązujące linie zabudowy, 
b) nieprzekraczalne linie zabudowy; 

5) granice stref ochrony konserwatorskiej: 
a) „B” ochrony konserwatorskiej, 
b) „K” ochrony krajobrazu kulturowego, 
c) „OW” ochrony zabytków archeologicznych; 

6) granica strefy ochrony sanitarnej wokół czyn-
nego cmentarza. 

2. Pozostałe oznaczenia graficzne przedsta-
wione na rysunku planu nie są obowiązującymi 
ustaleniami planu i mają charakter informacyjny. 

Rozdział 2 

Ustalenia dla całego obszaru objętego planem 

§ 5. 1. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współ-
czesnej ustala się strefy ochrony konserwatorskiej 
oznaczone na rysunku planu oraz przepisy wymie-
nione w ust. 2. 

2. W granicach poszczególnych stref obowią-
zują następujące wymogi konserwatorskie: 
1) W strefie „B” ochrony konserwatorskiej: 

a) nowa zabudowa winna byń dostosowana do 
historycznej kompozycji przestrzennej w za-
kresie rozplanowania, skali i bryły, przy zało-
şeniu harmonijnego współistnienia elemen-
tów kompozycji historycznej i współczesnej 
oraz nawiązywań formami współczesnymi 
do lokalnej tradycji architektonicznej, nie 
moşe ona dominowań nad zabudową histo-
ryczną, a wszelka działalnośń inwestycyjna 
musi uwzględniań istniejące juş związki prze-
strzenne i planistyczne, 

b) nowa zabudowa winna byń zharmonizowana 
z historyczną kompozycją przestrzenno- 
-architektoniczną, 

c) nowa lub przebudowywana zabudowa musi 
nawiązywań do historycznej zabudowy Oso-
lina, 

d) naleşy preferowań te inwestycje, które sta-
nowią rozszerzenie lub uzupełnienie juş ist-
niejących form zainwestowania terenu, przy 

załoşeniu maksymalnego zachowania i 
utrwalenia istniejących juş relacji, 

e) umieszczanie reklam lub innych tablic, nie-
związanych bezpośrednio z danym obiektem 
i stanowiących na obiekcie lub obszarze 
element obcy, jest zabronione, 

f) dopuszczalne jest umiejscawianie tablic in-
formacyjnych instytucji lub szyldów sklepów 
i zakładów w miejscach na to wyznaczonych, 
we właściwej, nieagresywnej formie, 

g) zakazuje się stosowania ogrodzeń betono-
wych z elementów prefabrykowanych, sto-
sowania okładzin z tworzyw sztucznych typu 
siding; 

2) W strefie „K” ochrony krajobrazu kulturowego: 
a) nowa zabudowa winna byń dostosowana do 

historycznej kompozycji przestrzennej w za-
kresie rozplanowania, skali i bryły przy zało-
şeniu harmonijnego współistnienia elemen-
tów kompozycji historycznej i współczesnej 
oraz nawiązywań formami współczesnymi 
do lokalnej tradycji architektonicznej, a 
wszelka działalnośń inwestycyjna musi 
uwzględniań istniejące juş związki prze-
strzenne i planistyczne, 

b) naleşy przyznań pierwszeństwo wszelkim 
działaniom odtworzeniowym i rewaloryza-
cyjnym, zarówno w przypadku przyrodni-
czych elementów krajobrazu, jak i w stosun-
ku do historycznej struktury technicznej, in-
stalacji wodnych, sieci komunikacyjnych 
oraz obiektów zabytkowych znajdujących się 
w Konserwatorskim spisie zabytków archi-
tektury i budownictwa”, tzw. Wykazie obiek-
tów zabytkowych” – i połoşonych na obsza-
rze objętym strefą, 

c) naleşy preferowań te inwestycje, które sta-
nowią rozszerzenie lub uzupełnienie juş ist-
niejących form zainwestowania terenu, przy 
załoşeniu maksymalnego zachowania i 
utrwalenia istniejących juş relacji oraz pod 
warunkiem, iş nie kolidują one z historycz-
nym charakterem obiektu, 

d) formy inwestowania naleşy w maksymal-
nym stopniu ukierunkowań na ich harmonij-
ne wpisanie w otaczający krajobraz, z tego 
powodu naleşy wyłączyń z moşliwości reali-
zacji inwestycje duşe wielkoobszarowe, jak 
równieş te, które wymagają znacznych prze-
obraşeń krajobrazu, 

e) naleşy utrzymywań krajobraz przyrodniczy 
związany przestrzennie z historycznym zało-
şeniem urbanistycznym; winno się uwolniń 
jego obszar od elementów dysharmonizują-
cych, rekultywowań tereny zniszczone, a w 
przypadku wprowadzania nowych elemen-
tów winny one podnosiń estetyczne wartości 
tych terenów i podkreślań ich związek prze-
strzenny z historycznym załoşeniem urbani-
stycznym, 

f) umieszczenia reklam lub innych tablic, nie-
związanych bezpośrednio z danym obiektem 
i stanowiących element obcy na tym obsza-
rze, jest zabronione, 

g) zakazuje się stosowania ogrodzeń betono-
wych z elementów prefabrykowanych, sto-



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 161 – 15272 – Poz. 2759 

 

sowania okładzin z tworzyw sztucznych typu 
siding; 

3) W strefie „OW” ochrony zabytków archeolo-
gicznych: 
a) zamierzenia inwestycyjne związane z praca-

mi ziemnymi, naleşy uzgodniń z Dolnoślą-
skim Wojewódzkim Konserwatorem Zabyt-
ków co do konieczności prowadzenia ich pod 
nadzorem archeologicznym i za pozwole-
niem konserwatora zabytków. Nadzór ar-
cheologiczny i ratownicze badania archeolo-
giczne, prowadzone są przez uprawnionego 
archeologa, 

b) powyşsze pozwolenie konserwatorskie nale-
şy uzyskań przed wydaniem pozwolenia na 
budowę, a dla robót niewymagających po-
zwolenia na budowę – przed realizacją inwe-
stycji, tj. przed uzyskaniem zaświadczenia 
potwierdzającego akceptację przyjęcia zgło-
szenia wykonywania robót budowlanych. 

(Skarga Wojewody Dolnośląskiego NK-N.4131.448. 
.2011.JT1-2 z dnia 28 lipca 2011 r. do WSA we 
Wrocławiu na § 5 ust. 2 pkt 3) 

§ 6. 1. W zakresie zasad modernizacji, rozbu-
dowy i budowy systemów komunikacji i infrastruk-
tury technicznej ustala się: 
1) na obszarze zabudowanym sieci uzbrojenia 

technicznego naleşy prowadziń w obrębie linii 
rozgraniczających ulic; 

2) dopuszcza się odstępstwa od zasady, o której 
mowa w pkt 1, gdy nie ma technicznej moşli-
wości realizacji tego ustalenia; 

3) przebudowę sieci uzbrojenia technicznego koli-
dującej z planowaną zabudową; 

2. W zakresie budowy, przebudowy lub roz-
budowy sieci uzbrojenia dla obszaru objętego pla-
nem ustala się: 
1) zaopatrzenie w wodę z gminnej sieci wodocią-

gowej, w razie braku moşliwości zaopatrzenia 
z sieci dopuszcza się zaopatrzenie z własnych 
ujęń, o ile przepisy szczególne nie będą tego 
wykluczań; 

2) odprowadzenie ścieków do sieci kanalizacji 
sanitarnej; 

3) dopuszcza się tymczasowo budowę monoli-
tycznych zbiorników bezodpływowych, po zre-
alizowaniu komunalnej sieci kanalizacyjnej 
obowiązuje niezwłoczne włączenie wewnętrznej 
instalacji kanalizacyjnej budynku do sieci kana-
lizacyjnej; 

4) ustala się objęcie systemami odprowadzający-
mi wody opadowe wszystkich terenów zabu-
dowanych i utwardzonych; 

5) dopuszcza się rozwiązania techniczne słuşące 
zatrzymaniu wód w obrębie posesji w postaci 
studni chłonnych lub systemów rozsączających, 
przy zapewnieniu bezpieczeństwa ich uşytko-
wania; 

6) ustala się obowiązek zachowania normatyw-
nych odległości zabudowy od istniejących 
i projektowanych linii elektroenergetycznych;  

7) sieci elektroenergetyczne lub telekomunikacyj-
ne w strefach zabudowy mieszkaniowej naleşy 
prowadziń jako skablowane;  

8) zaleca się urządzenia grzewcze o wysokiej spraw-
ności i niskim stopniu emisji zanieczyszczeń;  

9) gospodarkę odpadami naleşy prowadziń zgod-
nie z przepisami szczególnymi. 

3. W zakresie zasad ochrony środowiska i 
przyrody ustala się: 
1) określa się strefę ochrony sanitarnej od cmen-

tarza, dla której obowiązują ustalenia przepisów 
szczególnych; 

2) działalnośń obiektów usługowych na terenach 
objętych planem nie moşe powodowań ponad-
normatywnego obciąşenia środowiska natural-
nego poza granicami działki, do której inwestor 
posiada tytuł prawny; 

3) stosownie do przepisów odrębnych, związa-
nych z dopuszczalnymi poziomami hałasu w 
środowisku do nişej wymienionych rodzajów 
terenów o zróşnicowanych dopuszczalnych po-
ziomach hałasu zalicza się tereny oznaczone na 
rysunku planu symbolami: 
a) wszystkie MN − pod zabudowę mieszkanio-

wą jednorodzinną, 
b) wszystkie MN/U − pod zabudowę mieszka-

niowo-usługową. 

§ 7. Ze względu na brak przedmiotu ustaleń 
zmiany planu nie określa się: 
1) granic i sposobów zagospodarowania terenów 

lub obiektów podlegających ochronie, ustalo-
nych na podstawie odrębnych przepisów, w 
tym terenów górniczych, a takşe naraşonych na 
niebezpieczeństwo powodzi oraz zagroşonych 
osuwaniem się mas ziemnych; 

2) sposobu i terminu tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i uşytkowania terenów. 

Rozdział 3 

Szczegółowe zasady i warunki scalania  
i podziału nieruchomości 

§ 8. 1. Nie ustala się terenów wymagających 
obligatoryjnie scalenia i podziału nieruchomości. 

2. Dopuszcza się scalanie i podział nierucho-
mości, których zabudowa i zagospodarowanie 
zgodnie z ustaleniami niniejszego planu wymaga 
poprzedzającego przeprowadzenia odpowiedniej 
procedury. 

3. Ustala się następujące parametry działek uzy-
skiwanych w wyniku scalania i podziału nierucho-
mości połoşonych w granicach terenów o przezna-
czeniu na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, 
oznaczonych na rysunku planu symbolem MN: 
1) szerokośń frontów działek przeznaczonych na 

zabudowę, z wyjątkiem działek połoşonych przy 
łukach dróg lub ich zakończeniach, nie powinna 
byń mniejsza niş: 
a) 20 m dla zabudowy wolno stojącej, 
b) 15 m dla zabudowy bliŝniaczej; 

2) powierzchnia działek przeznaczonych pod nową 
zabudowę nie moşe byń mniejsza niş: 
a) 1000 m2 dla zabudowy wolno stojącej, 
b) 400 m2 dla zabudowy bliŝniaczej; 

3) kąt połoşenia granic działek w stosunku do pasa 
drogi ustala się na 80°−90° z wyjątkiem działek 
połoşonych przy zakończeniach dróg; 
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4) dopuszcza się wydzielanie dróg wewnętrznych 
o szerokości w liniach rozgraniczających mini-
mum 8 m; 

5) do obsługi do maksymalnie 4 działek dopuszcza 
się wydzielanie ciągów pieszo-jezdnych o sze-
rokości w liniach rozgraniczających minimum 
5 m. 

Rozdział 4 

Ustalenia szczegółowe dla terenów w liniach 
rozgraniczających 

§ 9. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami od MN1 do MN8 ustala się prze-
znaczenie: 
1) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jedno-

rodzinna wolno stojąca lub bliŝniacza; 
2) uzupełniające: 

a) zabudowa usługowa z zakresu: handlu deta-
licznego, gastronomii, obsługi ludności lub 
przedsiębiorstw, turystyki, zdrowia i opieki 
społecznej, 

b) urządzenia komunikacji – drogi wewnętrzne, 
parkingi, 

c) sieci infrastruktury technicznej oraz związane 
z nimi urządzenia. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 
obowiązują następujące ustalenia: 

1) dopuszcza się scalanie i podział nieruchomości; 
2) wysokośń nowo realizowanej zabudowy nie 

moşe przekroczyń 2 kondygnacji nadziemnych 
plus poddasze uşytkowe, lecz nie więcej niş  
10 m licząc od poziomu terenu do szczytu ka-
lenicy; 

3) dachy nowo projektowanych budynków dwu- 
lub czterospadowe, symetryczne o nachyleniu 
połaci 35°−45°, kryte dachówką lub materia-
łem dachówkopodobnym, w kolorze cegla-
stym matowym lub brązowym matowym; 

4) dla terenu MN8 znajdującego się w strefie „B” 
ochrony konserwatorskiej ustala się dachy 
dwuspadowe symetryczne o nachyleniu poła-
ci 38°−45°, kryte dachówką ceramiczną w ko-
lorze ceglastym matowym; 

5) dopuszcza się zachowanie istniejącej formy 
dachu w budynkach istniejących poddanych 
przebudowie; 

6) powierzchnia działek przeznaczonych pod no-
wą zabudowę nie moşe byń mniejsza niş: 
a) 1000 m2 dla zabudowy wolno stojącej, 
b) 400 m2 dla zabudowy bliŝniaczej; 

7) szerokośń frontów działek przeznaczonych na 
zabudowę, z wyjątkiem działek połoşonych 
przy łukach dróg lub ich zakończeniach, nie 
powinna byń mniejsza niş: 
a) 20 m dla zabudowy wolno stojącej, 
b) 15 m dla zabudowy bliŝniaczej; 

8) dopuszcza się wydzielanie dróg wewnętrznych 
o szerokości w liniach rozgraniczających mi-
nimum 8 m; 

9) do maksymalnie 4 działek dopuszcza się wy-
dzielanie ciągów pieszo-jezdnych o szerokości 
w liniach rozgraniczających minimum 5 m; 

10) co najmniej 45% powierzchni nieruchomości 
naleşy przeznaczyń na powierzchnię biolo-
gicznie czynną; 

11) powierzchnia zabudowy w stosunku do po-
wierzchni działki nie moşe przekroczyń 35%; 

12) dopuszcza się usługi wbudowane w części 
parterowej nie przekraczające 30% powierzch-
ni całkowitej budynku mieszkalnego, urządze-
nia towarzyszące, zieleń urządzona; 

13) naleşy zapewniń stanowiska postojowe na 
kaşdej działce zgodnie ze wskaŝnikami: 1 sta-
nowiska na jedno mieszkanie oraz 2 stanowi-
sko na 40 m2 p. u. usług; 

14) dla terenu MN8 określa się obowiązującą linię 
zabudowy według rysunku planu, w odległo-
ści 6m od linii rozgraniczającej z terenem dro-
gi oznaczonym na rysunku planu symbolem 
KDPj2; 

15) określa się nieprzekraczalną linię zabudowy 
według rysunku planu: 

a) w odległości 6 m od linii rozgraniczających od 
terenu drogi oznaczonej na rysunku planu 
symbolem KDD2, 

b) w odległości 6m od linii rozgraniczających od 
terenów dróg oznaczonych na rysunku planu 
symbolami KDW1 do KDW6, KDPj2 oraz od 
północnej granicy terenu, zgodnie z rysun-
kiem planu; 

16) teren oznaczony na rysunku planu symbolem 
MN8 leşy w strefie „B” ochrony konserwator-
skiej, dla której obowiązują ustalenia zawarte 
w § 5 ust. 2, pkt. 1; 

17) tereny leşą w strefie „K” ochrony krajobrazu 
kulturowego, dla której obowiązują ustalenia 
zawarte w § 5 ust. 2 pkt. 2; 

18) tereny oznaczone na rysunku planu symbola-
mi MN4, MN5, MN6, MN7 częściowo leşą 
w strefie „OW” ochrony zabytków archeolo-
gicznych, dla której obowiązują ustalenia za-
warte w § 5 ust. 2 pkt. 3; 

19) teren oznaczony na rysunku planu symbolem 
MN8 leşy w strefie „OW” ochrony zabytków 
archeologicznych, dla której obowiązują usta-
lenia zawarte w § 5 ust. 2 pkt. 3; 

(Skarga Wojewody Dolnośląskiego NK-N.4131.448. 
.2011.JT1-2 z dnia 28 lipca 2011 r. do WSA we 
Wrocławiu na § 9 ust. 2 pkt 18 i 19) 
20) tereny oznaczone na rysunku planu symbola-

mi MN2 i MN4 częściowo leşą w strefie 
ochrony sanitarnej wokół cmentarza, dla któ-
rej obowiązują ustalenia zawarte w § 6 ust. 3 
pkt. 1; 

21) postuluje się wymóg tworzenia zabudowy 
o cechach historycznej lokalnej zabudowy, ze 
względu na walory widokowe. 

§ 10. 1. Dla terenów oznaczonych na rysun-
kach planu symbolami od MN/U1 do MN/U3 ustala 
się przeznaczenie: 
1) podstawowe: zabudowa mieszkaniowo-usługowa; 
2) uzupełniające: 

a) usługi z zakresu: handlu detalicznego, ga-
stronomii, obsługi ludności lub przedsię-
biorstw, turystyki, zdrowia i opieki społecz-
nej, 

b) urządzenia komunikacji – drogi wewnętrzne, 
parkingi, 

c) sieci infrastruktury technicznej oraz związane 
z nimi urządzenia. 
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2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują następujące ustalenia: 

1) dopuszcza się scalanie i podział nieruchomo-
ści; 

2) wysokośń nowo realizowanej zabudowy nie 
moşe przekroczyń 2 kondygnacji nadziem-
nych, w tym poddasze uşytkowe, lecz nie wię-
cej niş 10 m, licząc od poziomu terenu do 
szczytu kalenicy; 

3) dachy nowo projektowanych budynków dwu- 
lub czterospadowe, symetryczne o nachyleniu 
połaci 35°−45°, kryte dachówką lub materia-
łem dachówkopodobnym, w kolorze cegla-
stym matowym lub brązowym matowym; 

4) dopuszcza się zachowanie istniejącej formy 
dachu w budynkach istniejących poddanych 
przebudowie; 

5) dopuszcza się stosowanie dachów jednospa-
dowych wyłącznie w budynkach gospodar-
czych, usługowych, produkcyjnych lub towa-
rzyszących; 

6) powierzchnia działek przeznaczonych pod no-
wą zabudowę nie moşe byń mniejsza niş  
1000 m2; 

7) szerokośń frontów działek przeznaczonych na 
zabudowę, z wyjątkiem działek połoşonych 
przy łukach dróg lub ich zakończeniach, nie 
powinna byń mniejsza niş 20 m; 

8) dopuszcza się wydzielanie dróg wewnętrznych 
o szerokości w liniach rozgraniczających mi-
nimum 8 m; 

9) do obsługi maksymalnie 4 działek dopuszcza 
się wydzielanie ciągów pieszo-jezdnych o sze-
rokości w liniach rozgraniczających minimum 
5 m; 

10) co najmniej 40% powierzchni nieruchomości 
naleşy przeznaczyń na powierzchnię biolo-
gicznie czynną; 

11) powierzchnia zabudowy w stosunku do po-
wierzchni działki nie moşe przekroczyń 40%; 

12) dopuszcza się przeznaczenie całego obiektu 
pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 
wolno stojącą; 

13) dopuszcza się usługi wbudowane w części 
parterowej nieprzekraczające 50% powierzchni 
uşytkowej budynku mieszkalnego, urządzenia 
towarzyszące, zieleń urządzona; 

14) dopuszcza się lokalizowanie urządzeń infra-
struktury technicznej w formie przybudowanej 
do obiektu podstawowego; 

15) naleşy zapewniń stanowiska postojowe na 
kaşdej działce zgodnie ze wskaŝnikami: 1 sta-
nowiska na jedno mieszkanie oraz 2 stanowi-
sko na 40 m2 p. u. usług; 

16) postuluje się wymóg tworzenia zabudowy 
o cechach historycznej lokalnej zabudowy, ze 
względu na walory widokowe; 

17) określa się nieprzekraczalną linię zabudowy 
według rysunku planu w odległości 6 m od li-
nii rozgraniczających od terenu dróg oznaczo-
nych na rysunku planu symbolami KDD1, 
KDD2, KDW1, KDW2, KDW3, KDPj1 oraz od 
północnej granicy terenu, zgodnie z rysun-
kiem planu; 

18) tereny leşą w strefie „K” ochrony krajobrazu 
kulturowego, dla której obowiązują ustalenia 
zawarte w § 5 ust. 2  pkt 2. 

(Skarga Wojewody Dolnośląskiego NK-N.4131.448. 
.2011.JT1-2 z dnia 28 lipca 2011 r. do WSA we 
Wrocławiu na § 10) 

§ 11. 1. Dla terenów oznaczonych na załączni-
ku nr 1 symbolami U1 i U2 ustala się przeznacze-
nie: 
1) podstawowe: usługi; 
2) uzupełniające: 

a) urządzenia komunikacji – miejsca parkingo-
we, 

b) sieci infrastruktury technicznej oraz związane 
z nimi urządzenia. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 3, 
obowiązują następujące ustalenia: 

1) dopuszcza się scalania i podział nieruchomo-
ści; 

2) ustala się wysokośń nowej lub przebudowy-
wanej zabudowy nie więcej niş 10 m, licząc od 
poziomu terenu do szczytu kalenicy; 

3) liczba kondygnacji nadziemnych budynków, 
o których mowa w pkt. 2, nie moşe przekra-
czań 2 plus poddasze uşytkowe; 

4) ustala się dachy dwu- lub czterospadowe, sy-
metryczne o nachyleniu połaci 35°−45°, kryte 
dachówką lub materiałem dachówkopodob-
nym, w kolorze ceglastym matowym lub brą-
zowym matowym; 

5) szerokośń frontów działek przeznaczonych na 
zabudowę, z wyjątkiem działek połoşonych 
przy łukach dróg lub ich zakończeniach, nie 
powinna byń mniejsza niş 25 m; 

6) powierzchnia działek przeznaczonych pod no-
wą zabudowę nie moşe byń mniejsza niş  
1000 m2; 

7) dopuszcza się wydzielanie dróg wewnętrznych 
o szerokości w liniach rozgraniczających mi-
nimum 8 m; 

8) powierzchnia zabudowy nie moşe zajmowań 
więcej, niş 50% powierzchni działki budowlanej; 

9) co najmniej 20% powierzchni nieruchomości 
naleşy przeznaczyń na powierzchnię biolo-
gicznie czynną; 

10) naleşy zapewniń stanowiska postojowe na 
kaşdej działce, zgodnie ze wskaŝnikiem co 
najmniej 2 stanowiska na kaşde rozpoczęte 
40 m2 p. u. usług; 

11) dopuszcza się sytuowanie w obrębie własno-
ści urządzeń towarzyszących oraz elementów 
reklamowych, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami szczególnymi; 

12) określa się nieprzekraczalną linię zabudowy 
według rysunku planu: 
a) w odległości 6 m od linii rozgraniczających 

z terenami dróg oznaczonych na rysunku 
planu symbolami KDD1, KDD2 i KDD3, 

b) w odległości 6m od wschodniej granicy te-
renu, zgodnie z rysunkiem planu; 

13) tereny leşą w strefie „K” ochrony krajobrazu 
kulturowego, dla której obowiązują ustalenia 
zawarte w § 5 ust. 2 pkt 2. 
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§ 12. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami KDD1 − KDD3 ustala się przezna-
czenie: 
1) podstawowe: drogi publiczne gminne dojazdo-

we, o szerokości w liniach rozgraniczających dla 
KDD1 i KDD3 zgodnej z rysunkiem planu, dla 
KDD2 – 10 m; 

2) uzupełniające: sieci infrastruktury technicznej 
oraz związane z nimi urządzenia. 

2. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami od KDW1 do KDW6 ustala się przezna-
czenie: 
1) podstawowe: drogi wewnętrzne, o szerokości 

w liniach rozgraniczających 8m; 
2) uzupełniające: sieci infrastruktury technicznej 

oraz związane z nimi urządzenia. 
3. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 

symbolami KDPj1 – droga wewnętrzna i KDPj2 − 
droga publiczna, gminna − ustala się przeznacze-
nie na drogi pieszo-jezdne: 
1) o szerokości w liniach rozgraniczających, zgod-

nie z rysunkiem planu; 
2) uzupełniające: sieci infrastruktury technicznej 

oraz związane z nimi urządzenia. 
4. Teren KDPj2, o którym mowa w § 12 ust. 3, 

leşy w strefie „B” ochrony konserwatorskiej, dla 
której obowiązują ustalenia zawarte w §5 ust. 2, 
pkt. 1. 

5. Tereny, o których mowa w § 12 ust. 1, 2, 3, 
leşą w strefie „K” ochrony krajobrazu kulturowe-
go, dla której obowiązują ustalenia zawarte w § 5 
ust. 2  pkt. 2. 

6. Tereny KDW4, KDW5 i KDW6, o których 
mowa w § 12 ust. 2, częściowo leşą w strefie 
„OW” ochrony zabytków archeologicznych, dla 
której obowiązują ustalenia zawarte w § 5 ust. 2 
pkt. 3. 
(Skarga Wojewody Dolnośląskiego NK-N.4131.448. 
.2011.JT1-2 z dnia 28 lipca 2011 r. do WSA we 
Wrocławiu na § 12 ust. 6) 

§ 13. Ustala się stawkę procentową, o której 
mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 
roku o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym: 
1) w wysokości 30% dla terenu oznaczonego na 

rysunku planu symbolem MN; 
2) w wysokości 30% dla terenu oznaczonego na 

rysunku planu symbolem MN/U; 
(Skarga Wojewody Dolnośląskiego NK-N.4131.448. 
.2011.JT1-2 z dnia 28 lipca 2011 r. do WSA we 
Wrocławiu na § 13 pkt 2) 
3) w wysokości 30% dla terenu oznaczonego na 

rysunku planu symbolem U; 
4) w wysokości 0,1% dla pozostałych terenów. 

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Obornik Śląskich. 

§ 15. Niniejsza uchwała wchodzi w şycie po 
upływie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej: 

Roman Głowaczewski 
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Załącznik nr 1 do uchwały nr IX/56/11 
Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich 
z dnia 28 kwietnia 2011 r. 

 
(Skarga Wojewody Dolnośląskiego NK-N.4131.448.2011.JT1-2 z dnia 28 lipca 2011 r. do WSA we Wro-

cławiu na załącznik nr 1 do uchwały w zakresie przeznaczenia terenów MN/U) 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr IX/56/11 
Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich 
z dnia 28 kwietnia 2011 r. 

 
 

ROZSTRZYGNIĘCIE 
w sprawie uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

gminy Oborniki Śląskie dla terenu położonego w granicach obrębu Osolin 
 
 
 

Nie wniesiono uwag 
 
 

 
 

Załącznik nr 3 do uchwały nr IX/56/11 
Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich 
z dnia 28 kwietnia 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE W SPRAWIE SPOSOBU REALIZACJI INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY 

TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY, ORAZ O ZASADACH  
ICH FINANSOWANIA 

 
W związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki 

Śląskie dla obrębu Osolin dla terenów określonych na załączniku graficznym do uchwały inwestycją  
z zakresu zadań własnych gminy będzie budowa drogi gminnej o długości 470 metrów, wraz z infra-
strukturą (woda, kanalizacja), słuşącej do wyprowadzenia ruchu samochodowego z projektowanego 
terenu zabudowy na ulicę Stawową oraz wprowadzenia na teren głównych sieci infrastruktury technicz-
nej. 

Przewiduje się, şe realizacja oraz finansowanie tego zadania odbywań się będzie ze środków Gminy, 
zgodnie z przyjętym Wieloletnim Planem Inwestycyjnym oraz Planem Rozwoju Lokalnego Gminy, jak 
równieş ze środków pozyskiwanych z funduszy unijnych, a takşe ze środków zewnętrznych. 

Dopuszcza się wyposaşenie w sień wodociągową, kanalizację sanitarną i deszczową, sień oświetle-
nia dróg na terenie dróg publicznych przez właścicieli terenów, które obsługują te drogi, na podstawie 
umów zawieranych z Gminą Oborniki Śląskie. 

Drogi wewnętrzne, oznaczone w planie symbolami od KDW1 do KDW6, a takşe ich wyposaşenie  
w sień wodociągową, kanalizację sanitarną i deszczową, sień oświetlenia dróg wykonywane będą przez 
ich właścicieli. 
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UCHWAŁA NR IX/81/11 
 RADY MIEJSKIEJ W SIECHNICACH 

 z dnia 30 czerwca 2011 r. 

w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na realizację zadań własnych gminy  
wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska – dofinansowanie działań  

polegających na usuwaniu z terenu gminy Siechnice odpadów zawierających azbest 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) 
w związku z art. 403 ust. 4 i 5 ustawy z dnia  
27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 ze zm.) uchwala 
się, co następuje:  

§ 1. 1. Określa się zasady udzielania dotacji ce-
lowych na finansowanie zadań ochrony środowi-
ska w zakresie: dofinansowania działań polegają-
cych na usuwaniu z terenu gminy Siechnice odpa-
dów zawierających azbest, w ramach zatwierdzo-
nego przez Radę Miejską zestawienia wydatków 
budşetu na dany rok. 


