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Załącznik nr 2 do uchwały nr V/24/11 
Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym  
z dnia 24 lutego 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE W SPRAWIE UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO  

PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BRZEG DOLNY 
 

Ze względu na brak uwag, wniesionych do projektu zmiany planu podczas wyłożenia do publiczne-
go wglądu, Rada Miejska nie dokonuje rozstrzygnięć wynikających z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717, ze zmiana-
mi). 
 

 
Załącznik nr 3 do uchwały nr V/24/11 
Rady Miejskiej w Brzegu Dolnym  
z dnia 24 lutego 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE W SPRAWIE SPOSOBU REALIZACJI INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY, ORAZ ZASAD ICH FINANSOWANIA 

 
W związku z uchwaleniem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 

Brzeg Dolny nie wystąpią inwestycje stanowiące zadania własne gminy. 
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UCHWAŁA NR IX/28/11 
 RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE 

 z dnia 23 lutego 2011 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie ulic Mickiewicza, 
Myśliborskiej i Drogi nad Jawornikiem 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 20  
ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) 
w związku z uchwałą nr XLI/211/09 Rady Miejskiej 
w Jaworze z dnia 29 września 2009r., po stwier-
dzeniu zgodności ze studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego miasta 
Jawora Rada Miejska w Jaworze uchwala, co na-
stępuje:  

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Jawora 
w obrębie ulic Mickiewicza, Myśliborskiej i Drogi 
nad Jawornikiem, zatwierdzonego uchwałą Rady 
Miejskiej w Jaworze nr X/70/03 z dnia 30 kwietnia 
2003 r., zwany dalej planem, który obejmuje ob-
szar przedstawiony na rysunku planu w skali 
1:1000, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały. 

2. Ze względu na brak występowania na ob-
szarze planu problematyki, terenów lub obiektów 

określonych w pkt. od 1 do 8, w planie nie określa 
się: 
1) granic i sposobów zagospodarowania terenów 

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

2) sposobu i terminu tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i użytkowania terenów; 

3) granic obszarów wymagających przeprowadze-
nia scaleń i podziałów nieruchomości; 

4) granic obszarów rehabilitacji istniejącej zabu-
dowy i infrastruktury technicznej; 

5) granic obszarów wymagających przekształceń 
lub rekultywacji; 

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

7) granic terenów rekreacyjno-wypoczynkowych 
oraz terenów służących organizacji imprez ma-
sowych; 

8) granic pomników zagłady oraz ich stref ochron-
nych, a także ograniczeń dotyczących prowa-
dzenia na ich terenie działalności gospodarczej, 
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określonych w ustawie z dnia 7 maja 1999 r. 
o ochronie terenów byłych hitlerowskich obo-
zów zagłady. 

§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 
1) infrastrukturze technicznej – należy przez to 

rozumieć: 
a) sieci elektroenergetyczne niskiego i średnie-

go napięcia, stacje transformatorowe słu-
powe lub kontenerowe, urządzenia pomia-
rowe, wraz z niezbędnymi urządzeniami to-
warzyszącymi, 

b) sieci kanalizacji sanitarnej, przepompownie 
ścieków, separatory substancji ropopochod-
nych i chemicznych, wraz z niezbędnymi 
urządzeniami towarzyszącymi, 

c) sieci kanalizacji deszczowej, studnie chłonne, 
zbiorniki z funkcją retencyjną, wraz z nie-
zbędnymi urządzeniami towarzyszącymi, 

d) sieci ciepłownicze wraz z niezbędnymi urzą-
dzeniami towarzyszącymi, 

e) sieci gazowe niskiego i średniego ciśnienia, 
wraz z niezbędnymi urządzeniami towarzy-
szącymi, 

f) sieci telekomunikacyjne, rozdzielnie, wraz 
z niezbędnymi urządzeniami towarzyszący-
mi; 

2) powierzchni zabudowy – należy przez to rozu-
mieć powierzchnię pod budynkami, po ze-
wnętrznym ich obrysie; 

3) przeznaczeniu podstawowym terenu – należy 
przez to rozumieć przeznaczenie oraz sposób 
zagospodarowania terenu; 

4) przeznaczeniu uzupełniającym terenu – należy 
przez to rozumieć przeznaczenie oraz sposób 
zagospodarowania terenu, mogące być trakto-
wane jako towarzyszące zapisanemu w planie 
przeznaczeniu podstawowemu i nie mogące 
występować jako samodzielna funkcja w grani-
cach działki budowlanej, przy czym powierzch-
nia zabudowy budynków związanych z uzupeł-
niającym przeznaczeniem terenu nie może 
przekraczać powierzchni zabudowy budynków 
związanych z podstawowym przeznaczeniem 
terenu; 

5) terenie – należy przez to rozumieć obszar ogra-
niczony na rysunku planu liniami rozgraniczają-
cymi, oznaczony symbolem − zgodnie z ozna-
czeniami graficznymi określonymi w legendzie; 

6) usługach z zakresu: 
a) handlu detalicznego – należy przez to rozu-

mieć działalność związaną ze sprzedażą deta-
liczną towarów z wyłączeniem sprzedaży pa-
liw do pojazdów mechanicznych, 

b) gastronomii − należy przez to rozumieć dzia-
łalność restauracji, barów, kawiarni, herba-
ciarni, pubów, winiarni, cukierni itp., 

c) obsługi ludności lub przedsiębiorstw − nale-
ży przez to rozumieć działalność związaną 
z obsługą nieruchomości, usługi projektowe, 
działalność prawnicza, notarialna, rachun-
kowość, działalność związaną z pośrednic-
twem finansowym, działalność w zakresie 
reklamy lub informacji, drobne usługi takie 
jak: fotografia, poligrafia, gabinety kosme-
tyczne i fryzjerskie, pralnia, szewc, naprawa 

artykułów przeznaczenia osobistego i użytku 
domowego, działalność biur i agencji tury-
stycznych, informacja turystyczna, działal-
ność ośrodków i placówek edukacyjnych, 
a także działalność firm pocztowych i tele-
komunikacyjnych itp., 

d) zdrowia – należy przez to rozumieć działalność: 
przychodni, gabinetów lekarskich, aptek itp., 

e) usług z zakresu kultury, muzeów, izby pamięci 
itp. 

§ 3. 1. Integralną częścią uchwały jest rysunek 
planu, o którym mowa w § 1 ust. 1. 

2. Następujące oznaczenia graficzne przed-
stawione na rysunku planu są obowiązującymi 
ustaleniami planu: 
1) granica opracowania; 
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przezna-

czeniu lub rożnych zasadach zagospodarowania; 
3) symbole określające podstawowe przeznacze-

nie terenów. 
3. Następujące oznaczenia graficzne posiadają 

znaczenie informacyjne, sugerujące określone 
rozwiązania przestrzenne: obszar planu objęty otu-
liną Parku Krajobrazowego „Chełmy”. 

4. 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 należą do zadań własnych gminy oraz za-
sad ich finansowania stanowiące załącznik nr 3. 

Rozdział 2 

Ustalenia dla całego obszaru objętego planem 

§ 4. 1. W zakresie budowy, przebudowy lub 
rozbudowy sieci uzbrojenia dla terenu objętego 
planem ustala się: 
1) dopuszcza się lokalizację infrastruktury tech-

nicznej na obszarze objętym planem; 
2) dopuszcza się remont, rozbudowę oraz zmianę 

przebiegu istniejących sieci infrastruktury tech-
nicznej; 

3) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną: 
ustala się zaopatrzenie budynków w energię 
elektryczną z sieci elektroenergetycznej, na wa-
runkach określonych przez zarządcę sieci; 

4) w zakresie zaopatrzenia w wodę: 
a) ustala się zaopatrzenie budynków w wodę 

z istniejącej sieci wodociągowej z uwzględ-
nieniem warunków dostępności do wody dla 
celów przeciwpożarowych, 

b) przewody sieci wodociągowej należy w mia-
rę możliwości prowadzić w liniach rozgrani-
czających dróg i ulic, 

c) szczegółowe warunki wykonania przyłączy 
wodociągowych należy uzgadniać z zarządcą 
sieci wodociągowej; 

5) w zakresie odprowadzenia ścieków: 
a) ustala się sposób odprowadzenia ścieków 

bytowych systemem kanalizacji sanitarnej, 
na warunkach określonych przez zarządcę 
sieci, 

b) szczegółowe warunki wykonania przyłączy 
kanalizacyjnych należy uzgodnić z zarządcą 
sieci kanalizacyjnej; 
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6) w zakresie odprowadzenia wód opadowych: 
ustala się wyposażenie w sieć kanalizacji 
deszczowej wszystkich obszarów zainwesto-
wania na warunkach określonych przez za-
rządcę sieci, alternatywnie dopuszcza się od-
prowadzenie wód opadowych do gruntu lub 
magazynowanie w zbiornikach na terenie wła-
snym inwestora; 

7) w zakresie gromadzenia i usuwania odpadów: 
a) obowiązują zasady określone w odrębnych 

przepisach, 
b) dopuszcza się lokalizowanie pojemników 

do prowadzenia selektywnej zbiórki odpa-
dów; 

8) w zakresie zaopatrzenia w gaz: ustala się do-
stawę gazu z rozdzielczej sieci gazowej po-
przez jej rozbudowę na tereny planowanej za-
budowy, na warunkach określonych przez za-
rządcę sieci; 

9) w zakresie zaopatrzenia w ciepło: ustala się 
obowiązek stosowania urządzeń grzewczych 
o wysokiej sprawności i niskim stopniu emisji 
zanieczyszczeń; 

10) w zakresie telekomunikacji: zgodnie z przepi-
sami szczególnymi. 
2. Teren objęty zmianą planu znajduje się 

w strefie ochronnej ujęcia wody powierzchniowej 
w Przybkowie dla miasta Legnicy, ustanowionej 
Decyzją Wojewody Legnickiego Nr OŚ.III.6210-
2/56/95 z dnia 28 sierpnia 1995 r., dla którego 
obowiązują przepisy odrębne. 

§ 5. 1. Ochroną konserwatorską w planie obję-
ty jest obiekt dawnego młyna, wpisany do ewi-
dencji zabytków. Zasób ewidencji zabytków podle-
ga sukcesywnemu rozpoznaniu i może być aktuali-
zowany, zmiany te nie powodują zmian ustaleń 
planu. 

2. Dla obiektu wpisanego do ewidencji zabyt-
ków ustala się następujące wymogi konserwator-
skie: 
1) zachować ich bryłę, kształt i geometrię dachu 

oraz zastosowane tradycyjne materiały budow-
lane; 

2) utrzymać, a w przypadku zniszczenia odtworzyć 
historyczny detal architektoniczny; 

3) zachować kształt, rozmiary i rozmieszczenie 
otworów zgodnie z historycznym wizerunkiem 

budynku, należy utrzymać – lub odtworzyć – 
oryginalną stolarkę okien i drzwi; 

4) w przypadku konieczności przebicia nowych 
otworów, należy je zharmonizować z zabytkową 
elewacją budynku; 

5) w budynkach stosować kolorystykę i materiały 
nawiązujące do tradycyjnych lokalnych rozwią-
zań, w tym ceramiczne lub tynkowe pokrycie 
ścian zewnętrznych; zakazuje się stosowania 
okładzin ściennych typu „siding”; 

6) elementy elewacyjne instalacji technicznych 
należy montować z uwzględnieniem wartości 
zabytkowych obiektów. 

3. Ponadto należy powiadomić właściwego 
wojewódzkiego konserwatora zabytków o terminie 
rozpoczęcia i zakończenia wszelkich prac budow-
lanych, a także zmiany funkcji obiektów objętych 
ewidencją zabytków, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

§ 6. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem U ustala się przeznaczenie pod-
stawowe: zabudowa usługowa. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują następujące ustalenia: 
1) dopuszcza się przeznaczenie uzupełniające: 

zabudowa mieszkaniowa; 
2) działalność przedsięwzięć lokalizowanych na 

przedmiotowym obszarze nie może powodo-
wać ponadnormatywnego obciążenia środowi-
ska naturalnego poza granicami działki, do któ-
rej inwestor posiada tytuł prawny; 

3) zapewnia się obsługę komunikacyjną dla terenu 
na dotychczasowych zasadach. 

§ 7. Określa się wysokość stawki procentowej, 
na podstawie której ustala się opłatę, 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 U – 30%. 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta Jawora. 

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

Przewodniczący Rady Miejskiej: 
Andrzej Madej 
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Załącznik nr 1 do uchwały nr IX/28/11 
Rady Miejskiej W Jaworze z dnia  
23 lutego 2011 r. 

 

 
 

 
 

Załącznik nr 2 do uchwały nr IX/28/11 
Rady Miejskiej W Jaworze z dnia  
23 lutego 2011 r. 

 
Rozstrzygnięcie w sprawie uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu  

zagospodarowania przestrzennego w obrębie ulic Mickiewicza, Myśliborskiej i Drogi nad Jawornikiem 
 

Ze względu na brak nieuwzględnionych uwag wniesionych do projektu planu podczas wyłożenia do 
publicznego wglądu Rada Miejska w Jaworze nie dokonuje rozstrzygnięć wynikających 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 późniejszymi zmianami). 
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Załącznik nr 3 do uchwały nr IX/28/11 
Rady Miejskiej W Jaworze z dnia  
23 lutego 2011 r. 

 
Rozstrzygnięcie w sprawie sposobu realizacji zapisanych w zmianie miejscowego planu  

zagospodarowania przestrzennego w obrębie ulic Mickiewicza, Myśliborskiej i Drogi nad Jawornikiem,  
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy,  

oraz zasad ich finansowania zgodnie z ustawą o finansach publicznych 
 

Zgodnie z ustaleniami planu zawartymi w treści uchwały nie przewiduje się finansowania inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy. 
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UCHWAŁA NR IX/29/11 
 RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE 

 z dnia 23 lutego 2011 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie ulicy Mickiewicza 
i rzeki Nysa Szalona do granic administracyjnych miasta w Jaworze 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 20 ust. 
1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) w związku 
z uchwałą Nr XLI/212/09 Rady Miejskiej w Jaworze 
z dnia 29 września 2009 r., po stwierdzeniu zgod-
ności ze studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego miasta Jawora Ra-
da Miejska w Jaworze uchwala, co następuje:  

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Jawora 
w obrębie ulicy Mickiewicza i rzeki Nysa Szalona 
do granic administracyjnych miasta w Jaworze, 
zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Jawo-
rze nr XLVI/322/02 z dnia 26 czerwca 2002 r., zwany 
dalej planem, który obejmuje obszar przedstawio-
ny na rysunku planu w skali 1:1000, stanowiącym 
załącznik nr 1 do uchwały. 

2. Ze względu na brak występowania na ob-
szarze planu problematyki, terenów lub obiektów 
określonych w pkt. od 1 do 8, w planie nie określa 
się: 
1) granic i sposobów zagospodarowania terenów 

lub obiektów podlegających ochronie, ustalo-
nych na podstawie odrębnych przepisów, 
w tym terenów górniczych oraz zagrożonych 
osuwaniem się mas ziemnych; 

2) sposobu i terminu tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i użytkowania terenów; 

3) granic obszarów wymagających przeprowadze-
nia scaleń i podziałów nieruchomości; 

4) granic obszarów rehabilitacji istniejącej zabu-
dowy i infrastruktury technicznej; 

5) granic obszarów wymagających przekształceń 
lub rekultywacji; 

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

7) granic terenów rekreacyjno-wypoczynkowych 
oraz terenów służących organizacji imprez ma-
sowych; 

8) granic pomników zagłady oraz ich stref ochron-
nych, a także ograniczeń dotyczących prowa-
dzenia na ich terenie działalności gospodarczej, 
określonych w ustawie z dnia 7 maja 1999 r. 
o ochronie terenów byłych hitlerowskich obo-
zów zagłady. 

§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 
1) infrastrukturze technicznej – należy przez to 

rozumieć: 
a) sieci elektroenergetyczne niskiego i średnie-

go napięcia, stacje transformatorowe słu-
powe lub kontenerowe, urządzenia pomia-
rowe, wraz z niezbędnymi urządzeniami to-
warzyszącymi, 

b) sieci kanalizacji sanitarnej, przepompownie 
ścieków, separatory substancji ropopochod-
nych i chemicznych, wraz z niezbędnymi 
urządzeniami towarzyszącymi, 

c) sieci kanalizacji deszczowej, studnie chłonne, 
zbiorniki z funkcją retencyjną, wraz z nie-
zbędnymi urządzeniami towarzyszącymi, 

d) sieci ciepłownicze wraz z niezbędnymi urzą-
dzeniami towarzyszącymi, 

e) sieci gazowe niskiego i średniego ciśnienia, 
wraz z niezbędnymi urządzeniami towarzy-
szącymi, 

f) sieci telekomunikacyjne, rozdzielnie, wraz 
z niezbędnymi urządzeniami towarzyszącymi; 


