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Załącznik nr 2 do uchwały nr V/32/11 
Rady Gminy Kobierzyce z dnia  
28 stycznia 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE W SPRAWIE UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU  

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU POŁOŻONEGO PRZY ULICY KLECIŃSKIEJ 
W PÓŁNOCNO-ZACHODNIEJ CZĘŚCI WSI BIELANY WROCŁAWSKIE 

 
Ze wzglňdu na brak nieuwzglňdnionych uwag wniesionych do projektu planu podczas wyłoŐenia  

do publicznego wglņdu Rada Gminy Kobierzyce nie dokonuje rozstrzygniňń wynikajņcych z art. 20 ust. 1 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., 
poz. 717, z póŎniejszymi zmianami). 
 

 
 
 
Załącznik nr 3 do uchwały nr V/32/11 
Rady Gminy Kobierzyce z dnia  
28 stycznia 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE W SPRAWIE SPOSOBU REALIZACJI ZAPISANYCH W MIEJSCOWYM PLANIE  
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU POŁOŻONEGO PRZY ULICY KLECIŃSKIEJ 

W PÓŁNOCNO-ZACHODNIEJ CZĘŚCI WSI BIELANY WROCŁAWSKIE, INWESTYCJI Z ZAKRESU  
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY,  

ORAZ ZASAD ICH FINANSOWANIA 
 

Zgodnie z ustaleniami planu zawartymi w treŌci uchwały, nie przewiduje siň finansowania inwesty-
cji z zakresu infrastruktury technicznej naleŐņcych do zadaŊ własnych gminy. 
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UCHWAŁA NR V/33/11 
 RADY GMINY KOBIERZYCE 

z dnia 28 stycznia 2011 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
obszaru położonego przy ulicy Lipowej w południowo-zachodniej części wsi Wierzbice 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy 
z dnia 8 marca 1990r. o samorzņdzie 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. z 2003 roku Nr 80 poz. 717 ze zmianami), 
w zwiņzku z uchwałņ nr XLII/513/10 Rady Gminy 
Kobierzyce z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie 
przystņpienia do sporzņdzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru poło-
Őonego przy ulicy Lipowej w południowo-zachod-
niej czňŌci wsi Wierzbice oraz po stwierdzeniu 
zgodnoŌci ze „Studium uwarunkowaŊ i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Kobie-
rzyce” uchwalonym przez Radň Gminy Kobierzyce 
uchwałņ nr XXXVI/418/09 z dnia 28 sierpnia 2009 
roku, Rada Gminy Kobierzyce uchwala, co nastň-
puje: 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

§ 1. 1. Uchwala siň miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego obszaru połoŐonego 
przy ulicy Lipowej w południowo-zachodniej czňŌci 
wsi Wierzbice, zwany dalej planem, który obejmu-
je obszar przedstawiony na rysunku planu w skali 
1 : 1000, stanowiņcym załņcznik nr 1 do uchwały. 

2. Ze wzglňdu na brak wystňpowania na ob-
szarze planu problematyki, terenów lub obiektów 
okreŌlonych w pkt od 1 do 10, w planie nie okreŌla 
siň: 

1) wymagaŊ wynikajņcych z potrzeb kształtowa-
nia przestrzeni publicznych; 

2) granic i sposobów zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegajņcych ochronie, 
ustalonych na podstawie odrňbnych przepi-
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sów, w tym terenów górniczych, a takŐe nara-
Őonych na niebezpieczeŊstwo powodzi oraz 
zagroŐonych osuwaniem siň mas ziemnych; 

3) sposobu i terminu tymczasowego zagospoda-
rowania, urzņdzania i uŐytkowania terenów; 

4) szczególnych warunków zagospodarowania 
terenów oraz ograniczeŊ w ich uŐytkowaniu; 

5) granic obszarów wymagajņcych przeprowa-
dzenia scaleŊ i podziałów nieruchomoŌci; 

6) granic obszarów rehabilitacji istniejņcej zabu-
dowy i infrastruktury technicznej; 

7) granic obszarów wymagajņcych przekształceŊ 
lub rekultywacji; 

8) granic terenów pod budowň obiektów han-
dlowych, o których mowa w art. 10 ust. 2 pkt 8 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym; 

9) granic terenów rekreacyjno-wypoczynkowych 
oraz terenów słuŐņcych organizacji imprez 
masowych;  

10) granic pomników zagłady oraz ich stref 
ochronnych, a takŐe ograniczeŊ dotyczņcych 
prowadzenia na ich terenie działalnoŌci go-
spodarczej, okreŌlonych w ustawie z dnia 
7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hi-
tlerowskich obozów zagłady.  

§ 2. OkreŌlenia stosowane w uchwale ozna-
czajņ: 
1) Infrastruktura techniczna: 

a) sieci elektroenergetyczne niskiego i Ōrednie-
go napiňcia, stacje transformatorowe słu-
powe lub kontenerowe, urzņdzenia pomia-
rowe, wraz z niezbňdnymi urzņdzeniami to-
warzyszņcymi, 

b) sieci kanalizacji sanitarnej, przepompownie 
Ōcieków, separatory substancji ropopochod-
nych i chemicznych, wraz z niezbňdnymi 
urzņdzeniami towarzyszņcymi, 

c) sieci kanalizacji deszczowej, studnie chłonne, 
zbiorniki z funkcjņ retencyjnņ, wraz z nie-
zbňdnymi urzņdzeniami towarzyszņcymi, 

d) sieci ciepłownicze wraz z niezbňdnymi urzņ-
dzeniami towarzyszņcymi, 

e) sieci gazowe niskiego i Ōredniego ciŌnienia, 
wraz z niezbňdnymi urzņdzeniami towarzy-
szņcymi, 

f) obiekty, urzņdzenia i sieci telekomunikacyj-
ne, wraz z niezbňdnymi urzņdzeniami towa-
rzyszņcymi, w tym maszty telefonii komór-
kowej;  

2) nieprzekraczalna linia zabudowy – linia ograni-
czajņca obszar, na którym dopuszcza siň wzno-
szenie budynków oraz okreŌlonych w ustale-
niach planu rodzajów budowli nadziemnych, 
niebňdņcymi liniami przesyłowymi, sieciami 
uzbrojenia terenu oraz zwiņzanymi z nimi urzņ-
dzeniami; nieprzekraczalna linia zabudowy 
obowiņzuje nowe budynki oraz rozbudowy czň-
Ōci budynków istniejņcych; nastňpujņce czňŌci 
budynków nie mogņ pomniejszań odległoŌci li-
czonej od linii rozgraniczajņcej do nieprzekra-
czalnej linii zabudowy: 
a) schody zewnňtrzne, wejŌcia do budynków, 

pochylnie i rampy dla osób niepełnospraw-
nych o wiňcej niŐ 1,30 m, 

b) balkony, galerie, tarasy i wykusze o wiňcej 
niŐ 1,0 m, 

c) okapy i gzymsy o wiňcej niŐ 0,8 m, 
d) łņczna powierzchnia wysuniňtych wzglňdem 

linii zabudowy tarasów, wykuszy, gzymsów, 
galerii i wejŌń do budynków liczona w ich 
widoku od strony linii zabudowy nie moŐe 
przekraczań 40% powierzchni elewacji; 

3) powierzchnia zabudowy – powierzchnia pod 
budynkami, po zewnňtrznym ich obrysie;  

4) przeznaczenie podstawowe terenu – przezna-
czenie oraz sposób zagospodarowania terenu;  

5) przeznaczenie uzupełniajņce terenu – przezna-
czenie oraz sposób zagospodarowania terenu, 
mogņce byń traktowane jako towarzyszņce za-
pisanemu w planie przeznaczeniu podstawo-
wemu i nie mogņce wystňpowań jako samo-
dzielna funkcja w granicach działki budowlanej;  

6) teren – obszar ograniczony na rysunku planu 
liniami rozgraniczajņcymi, oznaczony symbo-
lem zgodnie z oznaczeniami graficznymi okre-
Ōlonymi w legendzie.  

§ 3. 1. Integralnņ czňŌciņ uchwały jest rysunek 
planu, o którym mowa w § 1 ust. 1. 

2. Nastňpujņce oznaczenia graficzne na rysun-
ku planu sņ obowiņzujņcymi ustaleniami planu: 
1) granica obszaru objňtego planem; 
2) linie rozgraniczajņce tereny o róŐnym przezna-

czeniu lub róŐnych zasadach zagospodarowa-
nia; 

3) nieprzekraczalne linie zabudowy;  
4) granica strefy „B” ochrony konserwatorskiej;  
5) granica strefy „OW” ochrony konserwatorskiej;  
6) symbole okreŌlajņce przeznaczenie podstawo-

we terenu.  
3. Pozostałe oznaczenia graficzne posiadajņ 

znaczenie informacyjne, sugerujņce okreŌlone 
rozwiņzania przestrzenne. 

4. Rozstrzygniňcie o sposobie rozpatrzenia 
uwag wniesionych do projektu planu stanowi za-
łņcznik nr 2 do uchwały. 

5. Rozstrzygniňcie o sposobie realizacji, zapi-
sanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktu-
ry technicznej, które naleŐņ do zadaŊ własnych 
gminy, oraz o zasadach ich finansowania, zgodnie 
z przepisami o finansach publicznych, stanowi 
załņcznik nr 3 do uchwały. 

§ 4. Ustala siň nastňpujņce kategorie przezna-
czenia terenu: 
1) finanse − tereny przeznaczone pod lokalizacjň 

obiektów zwiņzanych z poŌrednictwem finan-
sowym − działalnoŌń banków, domów makler-
skich, instytucji zajmujņcych siň obsługņ finan-
sowņ np. w formie leasingu czy obsługi sprze-
daŐy ratalnej, a takŐe instytucji zwiņzanych 
z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno- 
-rentowymi itp.; 

2) gastronomia − tereny przeznaczone pod dzia-
łalnoŌń restauracji, kawiarni, herbaciarni, pu-
bów, winiarni itp. oraz placówek gastronomicz-
no-rekreacyjnych jak kluby bilardowe, krňgiel-
nie itp.;  

3) handel detaliczny − tereny przeznaczone pod 
lokalizacjň obiektów zwiņzanych ze sprzedaŐņ 
detalicznņ towarów (do 200 m2 powierzchni 
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sprzedaŐy), z wyłņczeniem sprzedaŐy detalicznej 
paliw do pojazdów mechanicznych, a takŐe na-
prawņ artykułów przeznaczenia osobistego 
i uŐytku domowego oraz usługi drobne np. po-
jedyncze gabinety lekarskie i kosmetyczne, fry-
zjerstwo, poprawa kondycji fizycznej, pralnie, 
szewc, wypoŐyczalnie kaset video itp.; 

4) niepubliczne usługi oŌwiaty − tereny przezna-
czone pod działalnoŌń zwiņzanņ z prowadze-
niem niepublicznych przedszkoli i szkół pod-
stawowych, a takŐe kształcenia dodatkowego 
lub uzupełniajņcego, w tym kursy i szkolenia; 

5) obsługa firm i klienta − tereny przeznaczone 
pod lokalizacjň biur: zwiņzanych z obsługņ nie-
ruchomoŌci, wynajňciem specjalistów, bada-
niami; działalnoŌciņ zwiņzanņ z prowadzeniem 
interesów: działalnoŌciņ prawniczņ, rachunko-
woŌciņ, ksiňgowoŌciņ, doradztwem, badaniem 
rynku i opinii publicznej, poŌrednictwem, do-
starczaniem informacji, sporzņdzaniem opra-
cowaŊ, reklamņ; działalnoŌciņ firm pocztowych 
i telekomunikacyjnych; działalnoŌń biur i agencji 
turystycznych, biur podróŐy a takŐe usługi 
przewodnickie, informacja turystyczna oraz 
drobne usługi rzeczowe np. fotografowanie, po-
ligrafia, plakatowanie, urzņdzanie wystaw, pa-
kowanie itp.; 

6) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna − tere-
ny przeznaczone pod lokalizacjň budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych wraz z towarzy-
szņcymi budynkami gospodarczymi i garaŐami, 
niezbňdnymi urzņdzeniami budowlanymi oraz 
obiektami małej architektury, a takŐe komunika-
cjņ wewnňtrznņ;  

7) zabudowa usługowa − tereny przeznaczone pod 
lokalizacjň budynków usługowych z dopuszcze-
niem funkcji mieszkalnej, wraz z towarzyszņcy-
mi budynkami gospodarczymi i garaŐami, nie-
zbňdnymi urzņdzeniami budowlanymi, obiek-
tami małej architektury, a takŐe komunikacjņ 
wewnňtrznņ.  

Rozdział 2 

Ustalenia dla całego obszaru objętego planem 

§ 5. W zakresie zasad ochrony Ōrodowiska, 
przyrody i krajobrazu kulturowego, obowiņzujņ 
nastňpujņce ustalenia: 
1) ustala siň zakaz realizacji inwestycji oraz pro-

wadzenia działalnoŌci, której oddziaływanie 
moŐe przekroczyń granice nieruchomoŌci; 

2) ustala siň zakaz odprowadzania nieoczyszczo-
nych Ōcieków do gruntu, wód gruntowych oraz 
powierzchniowych; 

3) przed podjňciem działalnoŌci inwestycyjnej 
ustala siň obowiņzek zdjňcia warstwy próchni-
czej z czňŌci terenów przeznaczonych pod 
obiekty budowlane oraz powierzchnie utwar-
dzone, a nastňpnie odpowiednie jej zagospoda-
rowanie; 

4) stosownie do przepisów odrňbnych dotyczņ-
cych ochrony Ōrodowiska w zakresie ochrony 
przed hałasem, na obszarze objňtym planem 
wskazuje siň teren oznaczony symbolem 1MN 
zaliczony do terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej;  

5) zakazuje siň lokalizacji przedsiňwziňń mogņcych 
zawsze znaczņco oddziaływań na Ōrodowisko 
i przedsiňwziňń mogņcych potencjalnie znaczņ-
co oddziaływań na Ōrodowisko; 

6) dopuszcza siň usuwane albo przemieszczane 
mas ziemnych w zwiņzku z realizacjņ inwestycji, 
na tereny przeznaczone pod rekultywacjň 
i poprawň wartoŌci uŐytkowej gruntów rolnych 
w sposób, który nie spowoduje przekroczeŊ 
wymaganych standardów jakoŌci gleby i ziemi; 

7) ograniczenie okreŌlone w pkt 5 nie dotyczy in-
westycji zwiņzanych z realizacjņ dróg, parkin-
gów oraz sieci i urzņdzeŊ infrastruktury tech-
nicznej.  

§ 6. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kul-
turowego, zabytków oraz dóbr kultury współcze-
snej, obowiņzujņ nastňpujņce ustalenia: 
1) w granicach oznaczonych na rysunku planu, 

ustala siň strefň „B” ochrony konserwatorskiej, 
dla której obowiņzujņ nastňpujņce nakazy 
i zakazy:  
a) naleŐy zachowań i wyeksponowań elementy 

historycznego układu przestrzennego, tj. 
rozplanowanie dróg, ulic i placów, linie za-
budowy, kompozycjň: wnňtrz ruralistycz-
nych, zabudowy, zieleni, zespoły zabudowy,  

b) obiekty o wartoŌciach zabytkowych naleŐy 
poddań restauracji i modernizacji technicznej 
z dostosowaniem obecnej lub projektowanej 
funkcji do wartoŌci obiektu,  

c) wszelka działalnoŌń inwestycyjna musi 
uwzglňdniań istniejņce juŐ zwiņzki prze-
strzenne i planistyczne,  

d) obowiņzujņ działania odtworzeniowe i rewa-
loryzacyjne, zarówno w przypadku histo-
rycznego układu przestrzennego, przyrodni-
czych elementów krajobrazu, jak i w stosun-
ku do historycznej struktury technicznej, in-
stalacji wodnych, sieci komunikacyjnych, hi-
storycznych obiektów zabytkowych,  

e) naleŐy preferowań inwestycje, które stano-
wiņ rozszerzenie lub uzupełnienie juŐ istnie-
jņcych form zainwestowania terenu, przy za-
łoŐeniu maksymalnego zachowania i utrwa-
lenia istniejņcych juŐ relacji oraz pod warun-
kiem, iŐ nie kolidujņ one z historycznym cha-
rakterem obiektu i obszaru,  

f) przy inwestycjach zwiņzanych z moderniza-
cjņ, rozbudowņ, przebudowņ obiektów ist-
niejņcych, wymagane jest uwzglňdnienie 
warunków kształtowania nowej zabudowy 
w obszarze strefy ochrony konserwatorskiej 
oraz zasad zachowania ładu przestrzennego, 
w tym urbanistyki i architektury; po rozbu-
dowie budynek winien tworzyń spójnņ kom-
pozycjň z istniejņcņ czňŌciņ,  

g) nowa zabudowa winna byń zharmonizowana 
z historycznņ kompozycjņ przestrzenno-ar-
chitektonicznņ w zakresie lokalizacji, rozpla-
nowania, skali, ukształtowania bryły, w tym 
kształtu i wysokoŌci dachu, poziomu posa-
dowienia parteru, formy architektonicznej, 
formy i podziałów otworów okiennych 
i drzwiowych, materiału oraz przy nawiņza-
niu do historycznej zabudowy miejscowoŌci,  
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h) nowa zabudowa nie moŐe dominowań nad 
zabudowņ historycznņ,  

i) naleŐy stosowań historyczny rodzaj pokrycia 
dachowego – dachówka ceramiczna lub ce-
mentowa w kolorze ceglastym,  

j) kolorystyka obiektów winna uwzglňdniań 
walory estetyczne otoczenia oraz rozwiņza-
nia wystňpujņce w historycznej zabudowie 
wsi,  

k) elewacje naleŐy kształtowań w nawiņzaniu 
do rozwiņzaŊ stosowanych w wystňpujņcych 
w miejscowoŌci budynkach historycznych 
o zachowanych walorach architektonicznych 
w zakresie podziałów, detalu, kolorystyki, 
materiałów elewacyjnych (tynk, cegła),  

l) elementy dysharmonizujņce, niespełniajņce 
warunków ochrony konserwatorskiej oraz 
uniemoŐliwiajņce ekspozycjň wartoŌciowych 
obiektów zabytkowych, winny byń usuniňte 
lub w uzasadnionych przypadkach poddane 
odpowiedniej przebudowie;  

m) obowiņzuje zachowanie i uzupełnienie ziele-
ni wysokiej,  

n) ustala siň zakaz budowy ogrodzeŊ betono-
wych z elementów prefabrykowanych, for-
ma, materiał, wysokoŌń − w nawiņzaniu do 
historycznych ogrodzeŊ, obowiņzuje zacho-
wanie istniejņcych ogrodzeŊ historycznych,  

o) ustala siň zakaz stosowania tworzyw sztucz-
nych jako materiałów okładzinowych  
(np. „siding”),  

p) ustala siň zakaz lokalizacji dominant architek-
tonicznych,  

q) ustala siň zakaz lokalizowania silosów 
i zbiorników na materiały masowe,  

r) zabrania siň umieszczania reklam lub innych 
tablic niezwiņzanych bezpoŌrednio z danym 
obiektem, dopuszcza siň tablice informacyj-
ne instytucji, sklepów, zakładów, w miej-
scach na to wyznaczonych, we właŌciwej 
nieagresywnej formie,  

s) wyklucza siň moŐliwoŌń prowadzenia no-
wych napowietrznych linii teletechnicznych 
i energetycznych;  

2) w granicach oznaczonych na rysunku planu, 
ustala siň strefň „OW” ochrony konserwator-
skiej, w obrňbie której, wprowadza siň obowiņ-
zek powiadomienia wojewódzkiego konserwa-
tora zabytków o planowanej realizacji inwestycji 
zwiņzanej z prowadzeniem prac ziemnych, 
w zwiņzku z moŐliwoŌciņ wystņpienia koniecz-
noŌci przeprowadzenia ratowniczych badaŊ ar-
cheologicznych oraz koniecznoŌciņ dopełnienia 
wymogów proceduralnych – zgodnie z przepi-
sami odrňbnymi w zakresie ochrony zabytków.  

§ 7. W zakresie zasad modernizacji, rozbudo-
wy i budowy systemów komunikacji, obowiņzujņ 
nastňpujņce ustalenia: 
1) dopuszcza siň obsługň komunikacyjnņ terenów 

poprzez niewyznaczone na rysunku planu drogi 
wewnňtrzne; 

2) przebieg drogi, o której mowa w pkt 1, naleŐy 
wyznaczyń przed przystņpieniem do realizacji 
zabudowy, w uzgodnieniu z wszystkimi właŌci-

cielami terenów, przez które bňdzie przebiegała 
droga; 

3) obowiņzujņ nastňpujņce parametry dróg, o któ-
rych mowa w pkt 1: 
a) szerokoŌń drogi w liniach rozgraniczajņcych 

− min. 7 m, 
b) zapewnienie wymagaŊ ochrony przeciw po-

Őarowej, w tym realizacja placów do zawra-
cania, 

c) minimalna szerokoŌń pasa ruchu:  
− dla dróg z dwoma pasami ruchu – 2,5 m,  
− dla dróg jednokierunkowych z jednym 

pasem ruchu – 3,5 m;  
4) przed rozpoczňciem budowy, ustala siň obowiņ-

zek uzgodnienia przez inwestora z zarzņdcņ 
dróg publicznych, budowy tymczasowych dróg 
dojazdowych do placu budowy.  

§ 8. W zakresie zasad modernizacji, rozbudo-
wy i budowy infrastruktury technicznej, obowiņzu-
jņ nastňpujņce ustalenia: 

1) dopuszcza siň lokalizacjň infrastruktury tech-
nicznej na obszarze objňtym planem; 

2) przed przystņpieniem do prac na obszarze wy-
stňpowania urzņdzeŊ melioracji szczegóło-
wych, ustala siň obowiņzek sporzņdzenia do-
kumentacji technicznej, zawierajņcej sposób 
odbudowy;  

3) ustala siň obowiņzek prowadzenia prac kolidu-
jņcych z urzņdzeniami melioracyjnymi w poro-
zumieniu z zarzņdcņ sieci; 

4) w zakresie zaopatrzenia w energiň elektrycznņ: 
ustala siň zaopatrzenie budynków w energiň 
elektrycznņ z sieci elektroenergetycznej, na 
warunkach okreŌlonych przez zarzņdcň sieci; 

5) w zakresie zaopatrzenia w wodň: 
a) ustala siň zaopatrzenie budynków w wodň 

z rozdzielczej sieci wodociņgowej z 
uwzglňdnieniem warunków dostňpnoŌci do 
wody dla celów przeciwpoŐarowych, z wy-
łņczeniem ustalenia okreŌlonego w lit. d),  

b) przewody sieci wodociņgowej naleŐy w 
miarň moŐliwoŌci prowadziń w liniach roz-
graniczajņcych dróg i ulic,  

c) szczegółowe warunki wykonania przyłņczy 
wodociņgowych naleŐy uzgadniań z za-
rzņdcņ sieci wodociņgowej;  

d) ustala siň zakaz budowy własnych ujňń 
wodociņgowych zlokalizowanych na tere-
nach inwestora o głňbokoŌci przekraczajņ-
cej 30 m i poborze wody w iloŌci powyŐej 
10 m3/dobň;  

6) w zakresie odprowadzenia Ōcieków:  
a) ustala siň docelowy sposób odprowadze-

nia Ōcieków bytowych grawitacyjno-tłocz-
nym systemem kanalizacji sanitarnej, na 
warunkach okreŌlonych przez zarzņdcň sie-
ci,  

b) szczegółowe warunki wykonania przyłņczy 
kanalizacyjnych naleŐy uzgodniń z zarzņdcņ 
sieci kanalizacyjnej;  

c) do czasu realizacji komunalnej kanalizacji 
sanitarnej dopuszcza siň budowň:  
− szczelnych, bezodpływowych zbiorni-

ków na nieczystoŌci płynne – obowiņzu-
je systematyczny wywóz nieczystoŌci 
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płynnych do punktu zlewnego oczysz-
czalni Ōcieków przez specjalistyczny za-
kład bňdņcy gminnņ jednostka organi-
zacyjnņ lub przedsiňbiorcň posiadajņce-
go zezwolenie na prowadzenie działal-
noŌci w zakresie opróŐniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczy-
stoŌci płynnych, 

− indywidualnych systemów oczyszczania 
Ōcieków bytowych pod warunkiem uzy-
skania zgody stosownych organów, 

d) po zrealizowaniu komunalnej sieci kanali-
zacyjnej, nieruchomoŌci wyposaŐone 
w szczelne zbiorniki na nieczystoŌci płynne 
obowiņzuje niezwłoczne włņczenie we-
wnňtrznej instalacji;  

7) w zakresie odprowadzenia wód opadowych: 
ustala siň wyposaŐenie w sień kanalizacji 
deszczowej wszystkich obszarów zainwesto-
wania na warunkach okreŌlonych przez za-
rzņdcň sieci, alternatywnie dopuszcza siň od-
prowadzenie wód opadowych do gruntu lub 
magazynowanie w zbiornikach na terenie wła-
snym inwestora;  

8) w zakresie gromadzenia i usuwania odpadów:  
a) obowiņzujņ zasady okreŌlone w odrňbnych 

przepisach,  
b) dopuszcza siň lokalizowanie pojemników 

do prowadzenia selektywnej zbiórki odpa-
dów;  

9) w zakresie zaopatrzenia w gaz: ustala siň do-
stawň gazu z istniejņcej rozdzielczej sieci ga-
zowej poprzez jej rozbudowň na tereny pla-
nowanej zabudowy, na warunkach okreŌlo-
nych przez zarzņdcň sieci;  

10) w zakresie zaopatrzenia w ciepło: ustala siň 
obowiņzek stosowania systemów ogrzewania 
opartych o niskoemisyjne Ŏródła energii z wy-
korzystaniem gazu, oleju opałowego, bioma-
sy, energii elektrycznej, nowoczesnych wyso-
kosprawnych technologii opartych na pali-
wach stałych oraz innych ekologicznych tech-
nologii z wykluczeniem energii wiatrowej;  

11) w zakresie rozwoju systemu telekomunikacyj-
nego: ustala siň realizacjň infrastruktury tele-
komunikacyjnej na warunkach okreŌlonych 
przez zarzņdcň, zgodnie z zapotrzebowaniem 
zwiņzanym z rozwojem nowych inwestycji, 
przy czym w przypadku wprowadzenia zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dopusz-
cza siň lokalizacjň infrastruktury telekomuni-
kacyjnej o nieznacznym oddziaływaniu – w ro-
zumieniu przepisów odrňbnych.  

§ 9. OkreŌla siň wysokoŌń stawki procentowej, 
na podstawie której ustala siň opłatň, o której mo-
wa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem 1MN − na 30%. 

Rozdział 3 

Ustalenia dla terenów 

§ 10. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 1MN ustala siň nastňpujņce prze-
znaczenie: 

1) podstawowe − zabudowa mieszkaniowa jedno-
rodzinna; 

2) uzupełniajņce: zabudowa usługowa − usługi 
z zakresu: handlu detalicznego, gastronomii, fi-
nansów, obsługi firm i klienta, zdrowia i opieki 
społecznej, niepublicznych usług oŌwiaty. 

2. Dla usług, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 
obowiņzujņ nastňpujņce ustalenia: 
1) obowiņzuje zapewnienie, we własnym zakresie 

przez właŌciciela lub władajņcego terenem, 
wymaganych standardów zamieszkiwania na 
terenach sņsiednich (zachowanie dopuszczal-
nego poziomu hałasu, wibracji, emisji zanie-
czyszczeŊ, uciņŐliwoŌci transportu itp.); 

2) ustala siň zakaz lokalizacji usług zwiņzanych 
z prowadzeniem działalnoŌci zwiņzanej z logi-
stykņ, handlem hurtowym, obsługņ transportu, 
składowaniem i magazynowaniem oraz obsługņ 
i naprawami mechanicznymi, demontaŐem po-
jazdów, blacharskimi, lakierniczymi lub wulka-
nizacyjnymi pojazdów mechanicznych, punktów 
skupu i składowania surowców wtórnych oraz 
zakładów stolarskich (przeróbka drewna i pro-
dukcja wyrobów z drewna) i kamieniarskich.  

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiņzujņ nastňpujņce ustalenia dotyczņce kształto-
wania zabudowy:  
1) nieprzekraczalna linia zabudowy, liczona od linii 

rozgraniczajņcej − jak na rysunku planu, 
w odległoŌci 8 m od linii rozgraniczajņcej drogi 
powiatowej nr 1950D – ul. Lipowej; 

2) budynki mieszkalne jednorodzinne dopuszcza 
siň wyłņcznie jako wolno stojņce lub bliŎniacze; 

3) liczba kondygnacji nadziemnych budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych, usługowych lub 
mieszkalno-usługowych nie moŐe przekraczań 
dwóch, w tym druga kondygnacja wyłņcznie 
w formie poddasza uŐytkowego; 

4) wysokoŌń budynków mieszkalnych, usługo-
wych lub mieszkalno-usługowych, mierzona od 
poziomu terenu do linii okapów dachu, nie mo-
Őe przekraczań 7 m, a mierzona od poziomu te-
renu do najwyŐszego punktu dachu, nie moŐe 
przekraczań 12 m;  

5) dachy dwuspadowe, symetryczne, o nachyleniu 
połaci 350−450, kryte dachówkņ ceramicznņ lub 
cementowņ;  

6) budynki gospodarcze i garaŐe wolno stojņce 
mogņ byń wyłņcznie jednokondygnacyjne; 

7) wysokoŌń budynków gospodarczych i garaŐy 
wolno stojņcych, mierzona od poziomu terenu 
do najwyŐszego punktu dachu, nie moŐe prze-
kraczań 6 m;  

8) ustala siň zakaz realizacji ogrodzeŊ wykonanych 
z prefabrykatów betonowych i Őelbetowych, 
z wyłņczeniem słupków oraz podmurówki o wy-
sokoŌci nie wiňkszej niŐ 60 cm;  

9) ustala siň zakaz lokalizacji noŌników reklamo-
wych.  

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiņzujņ nastňpujņce ustalenia dotyczņce zagospo-
darowania terenu i kształtowania ładu przestrzen-
nego: 
1) powierzchnia zabudowy w stosunku do po-

wierzchni działki nie moŐe przekroczyń 50%; 
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2) co najmniej 40% powierzchni działki naleŐy 
urzņdziń jako powierzchniň terenu biologicznie 
czynnego;  

3) powierzchnia uŐytkowa usług nie moŐe prze-
kroczyń 150 m2; 

4) maksymalna powierzchnia sprzedaŐowa usług 
handlu detalicznego nie moŐe przekroczyń  
100 m2.  

5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiņzujņ nastňpujņce ustalenia dotyczņce podziału 
nieruchomoŌci: 
1) szerokoŌń frontu działki budowlanej nie moŐe 

byń mniejsza niŐ 22 m; 
2) dopuszcza siň zmniejszenie minimalnych po-

wierzchni, o których mowa w pkt 1, o nie wiňcej 
niŐ 10%, w nastňpujņcych sytuacjach: 
a) w granicach działki istniejņcej przed wej-

Ōciem w Őycie planu dopuszcza siň wydziele-
nie tylko jednej takiej działki, 

b) w przypadku wydzielania terenu przeznaczo-
nego pod publicznņ infrastrukturň tech-
nicznņ; 

3) ustalenia, o których mowa w pkt 1, nie obowiņ-
zujņ przy wydzielaniu działek pod infrastrukturň 
technicznņ i komunikacjň wewnňtrznņ. 

6. Obowiņzujņ nastňpujņce ustalenia dotyczņ-
ce systemu komunikacyjnego: dojazd do terenu 
poprzez działkň nr 431, z wykluczeniem realizacji 
nowych wjazdów z drogi powiatowej. 

7. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiņzujņ nastňpujņce ustalenia dotyczņce parkowa-
nia pojazdów: 

1) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej − 
2 miejsca postojowe na dom mieszkalny jedno-
rodzinny, wliczajņc w to garaŐe; 

2) dla usług dodatkowo: 
a) nie mniej niŐ 2 miejsca postojowe dla usług 

prowadzonych na powierzchni całkowitej od 
6 m2 do 20 m2, 

b) nastňpne 3 miejsca postojowe dla usług 
prowadzonych na powierzchni całkowitej od 
21 m2 do 50 m2, 

c) kaŐde nastňpne 2 miejsca postojowe na kaŐ-
de nastňpne rozpoczňte 50 m2 usług. 

Rozdział 4 

Przepisy końcowe 

§ 11. Traci moc uchwała nr XII/268/04 Rady 
Gminy Kobierzyce z dnia 29 stycznia 2004 roku 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego wsi Wierzbice  
(Dz. Urz. Woj. DolnoŌlņskiego Nr 56 z dnia 25 mar-
ca 2004 r., poz. 1079), na obszarze objňtym pla-
nem. 

§ 12. Wykonanie niniejszej uchwały powierza 
siň Wójtowi Gminy Kobierzyce. 

§ 13. Uchwała wchodzi w Őycie po upływie  
30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym 
Województwa DolnoŌlņskiego. 

 
Przewodniczņcy Rady Gminy: 

Czesław Czerwiec 
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Załącznik nr 1 do uchwały nr V/33/11 
Rady Gminy Kobierzyce z dnia 28 
stycznia 2011 r. 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr V/33/11 
Rady Gminy Kobierzyce z dnia 28 
stycznia 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE W SPRAWIE UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU  

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU POŁOŻONEGO PRZY ULICY LIPOWEJ 
W POŁUDNIOWO-ZACHODNIEJ CZĘŚCI WSI WIERZBICE 

 
Ze wzglňdu na brak nieuwzglňdnionych uwag wniesionych do projektu planu podczas wyłoŐenia  

do publicznego wglņdu Rada Gminy Kobierzyce nie dokonuje rozstrzygniňń wynikajņcych z art. 20 ust. 1 
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., 
poz. 717, z póŎniejszymi zmianami). 
 
 

 
Załącznik nr 3 do uchwały nr V/33/11 
Rady Gminy Kobierzyce z dnia 28 
stycznia 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE W SPRAWIE SPOSOBU REALIZACJI ZAPISANYCH W MIEJSCOWYM PLANIE  

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU POŁOŻONEGO PRZY ULICY LIPOWEJ 
W POŁUDNIOWO-ZACHODNIEJ CZĘŚCI WSI WIERZBICE, INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY, ORAZ ZASAD ICH FINANSOWANIA 

 
Zgodnie z ustaleniami planu zawartymi w treŌci uchwały, nie przewiduje siň finansowania inwesty-

cji z zakresu infrastruktury technicznej naleŐņcych do zadaŊ własnych gminy. 
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UCHWAŁA NR V/20/2011 
 RADY GMINY MIETKÓW 

z dnia 30 marca 2011 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XIII/77/2008 rady Gminy Mietków z dnia 27 lutego 2008 r.  
w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. − o samorzņdzie gminnym  
(j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), 
art. 6 ust. 12, art. 14 pkt 3 i art. 19 pkt 2 ustawy 
z dnia 12 stycznia 1991 r. − o podatkach i opłatach 
lokalnych (j.t. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze 
zmianami), art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada  
1984 r. − o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, 
poz. 969 ze zmianami) oraz art. 6 ust. 8 ustawy 
z dnia 30 paŎdziernika 2002 r. − o podatku leŌnym 
(Dz. U. Nr 200, poz. 1682 ze zmianami) w zwiņzku 
z art. 9, art. 28 § 4 i art. 31 ustawy z dnia 29 sierp-
nia 1997 r. − Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. 
z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) Rada Gminy 
Mietków uchwala, co nastňpuje:  

§ 1. W § 2 uchwały nr XIII/77/2008 rady Gminy 
Mietków z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie poboru 
podatków i opłat w drodze inkasa zmienia siň: 

1. punkt 2, który otrzymuje brzmienie:  
„2) Pan Spychalski Damian − na terenie sołectwa 
Chwałów” 

2. punkt 10, który otrzymuje brzmienie: 
„10) Pan Parka Wacław − na terenie sołectwa Piła-
wa” 

3. punkt 13, który otrzymuje brzmienie: 
„13) Pani WiŌniewska Mariola − na terenie wsi 
Ujów” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza siň Wójtowi 
Gminy Mietków. 

§ 3. Uchwała wchodzi w Őycie po upływie  
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym 
Województwa DolnoŌlņskiego. 
 

Przewodniczņcy Rady Gminy: 
Józef Żygadło 
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