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UCHWAŁA NR XI/78/11 
 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH 

 z dnia 28 czerwca 2011 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
gminy Oborniki Śląskie dla obrębu Pęgów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 20 ust. 1 
ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 
poz. 717 ze zm.), w związku z uchwałą nr LII/436/10 
Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich z dnia  
28 stycznia 2010 r., w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego gminy Oborniki 
Śląskie dla obrębu Pęgów, po stwierdzeniu zgod-
ności ze Studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego Gminy Oborniki 
Śląskie (Uchwała Rady Miejskiej w Obornikach 
Śląskich nr 0150/XVIII/87/07 z dnia 4 grudnia 2007 r.), 
Rada Miejska w Obornikach Śląskich uchwala, co 
następuje: 

DZIAŁ I 

USTALENIA OGÓLNE 

Rozdział 1 

Zakres obowiązywania planu 

§ 1. 1. Zmiana miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie 
dla obrębu Pęgów, zwana dalej planem, obejmuje 
obszar w granicach określonych na rysunku planu, 
stanowiących załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. W planie nie wprowadza się ustaleń 
w zakresie: 
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 zagroşo-
nych osuwaniem się mas ziemnych, ze względu 
na brak występowania takich terenów, 

2) sposobów i terminów tymczasowego zagospo-
darowania, urządzania i uşytkowania terenów. 

§ 2. Określenia stosowane w uchwale ozna-
czają: 
1) nieprzekraczalna linia zabudowy – maksymalna, 

nieprzekraczalna linia zabudowy ograniczająca 
teren, na którym dopuszcza się wznoszenie bu-
dynków oraz określonych w ustaleniach planu 
rodzajów budowli naziemnych nie będących li-
niami przesyłowymi i sieciami uzbrojenia tere-
nu, linia ta nie dotyczy takich elementów jak: 
części podziemnych obiektów budowlanych, 
balkonów, wiatrołapów, wykuszy, loggii, gzym-
sów, okapów, schodów, zadaszeń nad wejścia-
mi do budynków o ile ustalenia planu nie sta-
nowią inaczej, 

2) przepisy szczególne – naleşy przez to rozumieć 
przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi, 

3) przeznaczenie terenu lub obiektu – kategorie 
form zagospodarowania lub uşytkowania lub 
grupy tych kategorii, które są określone na da-
nym terenie lub w obiekcie, 

4) przeznaczenie podstawowe terenu lub obiektu – 
jest to część przeznaczenia terenu lub obiektu, 
która powinna dominować (przewaşać, powyşej 
50% terenu lub obiektu) w danym terenie lub 
obiekcie w sposób określony w ustaleniach 
planu, 

5) przeznaczenie uzupełniające terenu lub obiektu 
– jest to część przeznaczenia terenu lub obiektu, 
która uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie 
podstawowe w sposób określony w ustaleniach 
planu, przy czym dopuszcza się nie realizowanie 
przeznaczenia uzupełniającego, 

6) teren – część obszaru wyznaczona na rysunku 
planu liniami rozgraniczającymi i oznaczona 
symbolem, 

7) infrastruktura techniczna – rozumie się przez to 
wszystkie sieci uzbrojenia technicznego, w tym 
sieci wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, 
elektroenergetyczne, ciepłownicze, telekomuni-
kacyjne oraz obiekty im towarzyszące, 

8) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno-
stojąca lub bliŝniacza – naleşy przez to rozumieć 
realizację jednego budynku mieszkaniowego 
wolnostojącego lub bliŝniaczego na jednej 
działce, kaşdy z segmentów mieszkalnych w za-
budowie bliŝniaczej winien być zlokalizowany 
na odrębnej działce budowlanej, 

9) obszar zabudowany – obszar zajęty przez rzut 
na powierzchnię terenu wszystkich kondygnacji 
nadziemnych budynku lub budynków w ze-
wnętrznym obrysie ścian zewnętrznych. 

§ 3. Integralną częścią planu jest rysunek pla-
nu w skali 1 : 1000 stanowiący załącznik nr 1 do 
niniejszej uchwały. 

§ 4. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia 
uwag wniesionych do projektu planu stanowi za-
łącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 5. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, za-
pisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej, które naleşą do zadań własnych 
gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie 
z przepisami o finansach publicznych stanowi za-
łącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 6. 1. Następujące oznaczenia graficzne na 
rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami 
planu: 
1) granica obszaru objętego planem, 
2) linie rozgraniczające tereny o róşnym przezna-

czeniu, 
3) symbole określające przeznaczenie terenów, 
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4) nieprzekraczalne linie zabudowy, 
2. Pozostałe oznaczenia graficzne mają charak-

ter informacyjny. 

§ 7. Ustala się następujące kategorie przezna-
czenia terenów i odpowiadające im symbole: 
1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – MN, 
2) zabudowa usługowa – U, 
3) ulice publiczne – KD. 

Rozdział 2 

Ustalenia w zakresie zasad zagospodarowania 
terenu i kształtowania zabudowy 

§ 8. Na terenie objętym planem, o ile przepisy 
działu II nie stanowią inaczej, dopuszcza się lokali-
zację urządzeń technicznych (w tym infrastruktury 
technicznej) zapewniających moşliwość uşytkowa-
nia obiektu budowlanego zgodnie z jego przezna-
czeniem, takich jak: przyłącza i urządzenia instala-
cyjne, przejazdy, drogi wewnętrzne, ogrodzenia, 
place postojowe, parkingi, garaşe, śmietniki. 

§ 9. 1. Na terenie objętym planem, zakazuje 
się wznoszenia tymczasowej, prowizorycznej lub 
uciąşliwej dla środowiska substandardowej zabu-
dowy (z wyjątkiem zapleczy placów budowy). 

2. Na terenie objętym planem, zakazuje się 
umieszczania reklam lub innych tablic, niezwiąza-
nych bezpośrednio z danym obiektem i stanowią-
cych element obcy na tym obszarze. 

§ 10. Na terenie objętym planem lokalizacja 
obiektów budowlanych na działce zgodnie 
z przepisami szczególnymi (techniczno- 
-budowlanymi) oraz ustalonymi w planie liniami 
zabudowy. 

Rozdział 3 

Ustalenia w zakresie ochrony środowiska 

§ 11. Na terenie objętym planem, o ile przepi-
sy działu II nie stanowią inaczej, w zakresie ochro-
ny środowiska obowiązuje: 
1) zakaz odprowadzania nie oczyszczonych ście-

ków do wód gruntowych i gruntu, 
2) dotrzymanie standardów ochrony środowiska 

przez wprowadzaną działalność, 
3) powierzchnie niezabudowane i nieutwardzone 

przeznaczyć na róşne formy zieleni z elementa-
mi małej architektury, 

4) naleşy dąşyć do kompensacji powierzchni bio-
logicznie czynnych, 

5) masy ziemne, usuwane bądŝ przemieszczane 
w związku z realizacją inwestycji naleşy zago-
spodarować pod rekultywację terenów zdegra-
dowanych, dla potrzeb technologicznych 
i rekultywacji składowisk odpadów oraz w celu 
kształtowania i zagospodarowania publicznych 
terenów zieleni, sportu i rekreacji, 

6) zakaz przekraczania dopuszczalnego poziomu 
hałasu, określonego przepisami szczególnymi, 
w tym dla następujących terenów: 
a) MN/U – jak dla zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej lub jak dla zabudowy miesz-
kaniowo – usługowej w zaleşności od zreali-
zowanego przeznaczenia, 

b) U − jak dla zabudowy związanej ze stałym 
lub czasowym pobytem dzieci i młodzieşy 
lub domów opieki społecznej. 

Rozdział 4 

Ustalenia w zakresie ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków 

§ 12. Na terenie objętym planem, o ile przepi-
sy działu II nie stanowią inaczej, w zakresie ochro-
ny dziedzictwa kulturowego i zabytków ustala się 
ze względu na ochronę walorów krajobrazu kultu-
rowego: nowa zabudowa powinna zostać staranie 
wpisana w krajobraz kulturowy oraz realizowana 
w nawiązaniu do zasad kształtowania obiektów 
o tradycyjnych, lokalnych formach. 

Rozdział 5 

Zasady obsługi w zakresie infrastruktury 
technicznej i komunikacji 

§ 13. 1. Na terenie objętym planem, o ile prze-
pisy działu II nie stanowią inaczej, ustala się nastę-
pujące ogólne zasady uzbrojenia terenów 
w infrastrukturę techniczną: 
1) sieci uzbrojenia technicznego terenu naleşy 

prowadzić w obrębie linii rozgraniczających ulic 
i innych terenów publicznych, 

2) odstępstwa od zasady, o której mowa  
w pkt 1 dopuszcza się wyłącznie wtedy, gdy nie 
ma technicznej moşliwości realizacji tego usta-
lenia, po uzgodnieniu z właścicielem terenu 
i zarządcą sieci, 

3) przebudowa sieci uzbrojenia terenu kolidującej 
z planowanym zainwestowaniem, na warun-
kach określonych przez właściciela sieci, 

4) realizacja układu komunikacyjnego powinna 
obejmować kompleksową realizację uzbrojenia 
technicznego, 

5) wszystkie inwestycje i zmiany w zakresie zaopa-
trzenia w ciepło, wodę, gaz, energię elektryczną, 
odprowadzania ścieków, wód opadowych oraz 
lokalizacji innych urządzeń technicznych na te-
renach określonych w § 1 uchwały wymagają 
uzyskania warunków technicznych od właści-
wych dysponentów sieci, 

6) dopuszcza się moşliwość realizacji infrastruktu-
ry technicznej, jako towarzyszącej inwestycjom 
na terenach własnych inwestorów. 

2. W zakresie zaopatrzenia w wodę przyjmuje 
się następujące ustalenia: 
1) dostawa wody z sieci wodociągowej, 
2) dopuszcza się rozbudowę i przebudowę istnie-

jących sieci oraz budowę nowych przyłączy 
wodociągowych zgodnie z ustaleniami określo-
nymi w § 13 ust. 1 pkt 5. 

3. W zakresie odprowadzenia ścieków komu-
nalnych przyjmuje się następujące ustalenia: 
1) odprowadzenie ścieków komunalnych i byto-

wych układem kanalizacji ogólnospławnej, 
2) dopuszcza się rozbudowę i przebudowę istnie-

jących sieci oraz budowę nowych przyłączy ka-
nalizacji sanitarnej zgodnie z warunkami okre-
ślonymi w § 13 ust. 1 pkt 5, 

3) dopuszcza się szczelne zbiorniki bezodpływowe 
do czasu uzbrojenia terenu w sieć kanalizacji 
sanitarnej, po zrealizowaniu komunalnej sieci 
kanalizacyjnej obowiązuje niezwłoczne włącze-
nie wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej bu-
dynku do sieci kanalizacyjnej. 
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4. W zakresie odprowadzenia wód opadowych 
ustala się: 
1) odprowadzenie wód opadowych: 

a) nie zanieczyszczonych: 
− systemem sieci kanalizacji deszczowej do 

odbiorników, 
− retencjonowanie lub rozsączanie na działce, 

b) zanieczyszczonych: systemem sieci kanaliza-
cji deszczowej po ich oczyszczeniu do warto-
ści dopuszczalnych, 

2) dopuszcza się budowę sieci i przyłączy kanali-
zacji deszczowej i przebudowę istniejących sieci 
kanalizacji ogólnospławnej zgodnie z ustale-
niami określonymi w § 13 ust. 1 pkt 5. 

5. W zakresie zaopatrzenia w gaz przyjmuje się 
następujące ustalenia: 
1) dostawa gazu z dystrybucyjnej sieci gazowej, 

w uzgodnieniu z operatorem sieci, zgodnie 
z ustawą Prawo energetyczne i rozporządze-
niami wykonawczymi do tej ustawy, 

2) dopuszcza się rozbudowę i przebudowę istnie-
jących sieci oraz budowę nowych przyłączy ga-
zowych zgodnie z warunkami określonymi w § 13 
ust. 1 pkt 5, 

3) dopuszcza się zaopatrzenie w gaz płynny ze 
zbiorników. 

6. W zakresie zaopatrzenia w ciepło przyjmuje 
się następujące ustalenia: 
1) dostawa energii cieplnej w oparciu o zasilanie: 

a) gazem, 
b) energią elektryczną, 
c) paliwami stałymi i z odnawialnych ŝródeł 

energii, 
d) innych paliw, z zastrzeşeniem pkt 2), 

2) obowiązuje stosowanie urządzeń grzewczych 
o wysokiej sprawności i niskim stopniu emisji 
zanieczyszczeń. 

7. W zakresie zaopatrzenia w energię elek-
tryczną przyjmuje się następujące ustalenia: 
1) dostawa energii elektrycznej z istniejących 

i projektowanych stacji transformatorowych 
i sieci średniego i niskiego napięcia, 

2) dopuszcza się rozbudowę i przebudowę istnie-
jących sieci elektroenergetycznych, oraz stacji 
transformatorowych zgodnie z warunkami 
określonymi w § 13 ust. 1 pkt 5, 

3) budowę nowych kablowych linii elektroenerge-
tycznych średniego i niskiego napięcia wraz 
z budową stacji transformatorowych, zgodnie 
z warunkami określonymi w § 13 ust. 1 pkt 5, 

4) dopuszcza się wykonanie stacji transformato-
rowych w zaleşności od sposobu zagospoda-
rowania terenów jako wbudowane lub obiekty 
wolnostojące na wydzielonych działkach lub na 
terenie własnym inwestora z zapewnieniem 
dogodnego do nich dojazdu, na warunkach 
określonych przez właściciela sieci, dopuszcza 
się usytuowanie budynku stacji transformato-
rowej w odległości 1,5 m od granicy działki, 

5) ustala się obowiązek zachowania normatyw-
nych odległości zabudowy od istniejących 
i projektowanych sieci elektroenergetycznych, 

6) dopuszcza się skablowanie istniejących napo-
wietrznych linii energetycznych niskiego 
i średniego napięcia. 

8. W zakresie gromadzenia i usuwania odpa-
dów obowiązują zasady określone w przepisach 
szczególnych i aktach prawa miejscowego: 

9. W zakresie usług telekomunikacyjnych 
przyjmuje się następujące ustalenia: 
1) dopuszcza się przyłączenie do sieci telekomuni-

kacyjnej, 
2) zaleca się lokalizowanie sieci telekomunikacyj-

nych we wspólnych kanałach zbiorczych 
w porozumieniu ze wszystkimi operatorami sieci, 

3) dopuszcza sie lokalizowanie sieci szerokopa-
smowych (w tym łączności publicznej) oraz 
związanej z tym infrastruktury technicznej 
zgodnie z przepisami szczególnymi. 

§ 14. Na terenie objętym planem, o ile przepi-
sy działu II nie stanowią inaczej, ustala się nastę-
pujące ogólne zasady w zakresie rozbudowy 
i budowy systemu komunikacji: 
1) obsługa komunikacyjna poszczególnych tere-

nów odbywać się będzie wyłącznie poprzez ist-
niejący lub projektowany układ ulic publicznych 
i dróg wewnętrznych, podłączony do istniejące-
go układu komunikacyjnego, 

2) zaleca się wykonanie nawierzchni ulicy po reali-
zacji sieci infrastruktury technicznej, 

3) lokalizacja miejsc postojowych na terenie, na 
którym usytuowany jest obiekt, jakiemu te miej-
sca towarzyszą, w przypadku braku miejsca do-
puszcza się lokalizację miejsc postojowych 
w liniach rozgraniczających ulic lub na terenach 
sąsiednich po uzyskaniu zgody właściciela terenu. 

Rozdział 6 

Szczegółowe zasady i warunki scalania  
i podziału nieruchomości 

§ 15. 1. Na terenie objętym planem, o ile prze-
pisy działu II nie stanowią inaczej, dopuszcza się 
scalanie i podział nieruchomości. 

2. Nie ustala się terenów wymagających obli-
gatoryjnie scalenia i podziału nieruchomości. 

3. W przypadku wdroşenia takiej procedury 
dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej usta-
la się następujące szczegółowe zasady i warunki 
scalania i podziału nieruchomości: 
1) w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej 

wolno stojącej: 
a) minimalna szerokość frontu działki– 20,0 m, 
b) minimalna powierzchnia działki – 1000 m2, 

2) w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej 
bliŝniaczej: 
a) minimalna szerokość frontu działki– 16,0 m, 
b) minimalna powierzchnia działki – 700 m2, 

3) Kąt połoşenia granicy działki zabudowy miesz-
kaniowej w stosunku do pasa drogowego nie 
moşe być mniejszy niş 400. 

4. Dla pozostałych terenów nie określa się mi-
nimalnej powierzchni działki, minimalnej szeroko-
ści frontu działki oraz kąta połoşenia granicy działki 
w stosunku do pasa drogowego. 

DZIAŁ II 

USTALENIA DLA TERENÓW 

Rozdział 7 

Ustalenia dla terenu zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

§ 16. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem MN/U/6(38.1) ustala się przezna-
czenie: 
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1) podstawowe: 
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 

wolno stojąca lub bliŝniacza, 
b) zabudowa usługowa − usługi nieuciąşliwe, 

2) uzupełniające: 
a) usługi nieuciąşliwe towarzyszące zabudowie 

mieszkaniowej, 
b) zieleń urządzona; 
c) infrastruktura techniczna, 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w za-
kresie kształtowania zabudowy obowiązuje: 

1) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 
6 m od linii rozgraniczającej i jak na rysunku 
planu, 

2) dla budynków mieszkalnych lub mieszkalno- 
-usługowych ilość kondygnacji nadziemnych 
maksimum trzy, w tym poddasze uşytkowe, 
dopuszcza się piwnice jako kondygnację pod-
ziemną w zaleşności od poziomu wód grun-
towych, 

3) dla budynków usługowych ilość kondygnacji 
nadziemnych maksimum dwie, w tym podda-
sze uşytkowe, dopuszcza się piwnice jako 
kondygnację podziemną w zaleşności od po-
ziomu wód gruntowych, 

4) wysokość zabudowy nie moşe przekroczyć 
12,0 m, licząc od poziomu terenu (najnişszego) 
do szczytu kalenicy, dachy o symetrycznym 
układzie połaci (w tym dopuszczalne wielo-
spadowe), 

5) dachy strome o symetrycznych układzie poła-
ci, dwuspadowe lub wielospadowe, o kącie 
nachylenia połaci od 30o do 45o, kryte da-
chówką ceramiczną, cementową lub innymi 
materiałami o fakturze dachówkopodobnej, 

6) dopuszcza się stosowanie dachów jednospa-
dowych wyłącznie w budynkach gospodar-
czych lub towarzyszących, 

7) elewacje tynkowe, ceramiczne lub z zastoso-
waniem innych, nowoczesnych materiałów 
elewacyjnych, wymagana stonowana kolo-
rystka, zakaz stosowania okładzin elewacyj-
nych z blach falistych i tworzyw sztucznych, 

8) w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej 
dopuszcza się usługi wbudowane w części 
parterowej budynku mieszkalnego, 

9) zabrania się lokalizowania w granicach działek 
obiektów i urządzeń usługowych i produkcyj-
nych zaliczonych zgodnie z przepisami szcze-
gólnymi do obiektów mogących pogorszyć 
stan środowiska, stwarzających uciąşliwości 
dla mieszkańców i środowiska przyrodnicze-
go, 

10) dopuszcza się garaşe i budynki gospodarcze 
wolno stojące, nie przekraczające 25% po-
wierzchni uşytkowej zabudowy działki, 

11) w przypadku nie objęcia terenu procedurą 
scalania i podziału nieruchomości, minimalna 
powierzchnia nowo wydzielonej działki bu-
dowlanej dla zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej wolno stojącej nie moşe być mniej-
sza niş – 1000 m2 a szerokości jej frontu nie 
mniejsza niş 20 m, a dla zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej bliŝniaczej nie moşe 
być mniejsza niş – 700 m2, o szerokości frontu 
nie mniejszej niş 16 m. 

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, 
w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowa-
nia ładu przestrzennego obowiązuje: 
1) dla ogrodzeń od strony ulic publicznych wpro-

wadza się stosowanie elementów kamiennych, 
ceglanych, drewnianych i metalowych z zaka-
zem stosowania stali zbrojeniowej oraz ogro-
dzenia z prefabrykatów betonowych, 

2) powierzchnia obszaru zabudowanego nie moşe 
przekraczać 35% powierzchni działki, 

3) powierzchnia biologicznie czynna minimum 
30% powierzchni terenu, 

4) naleşy zapewnić co najmniej 2 miejsca posto-
jowe dla samochodów osobowych na kaşdy 
budynek w zabudowie mieszkaniowej jednoro-
dzinnej (dopuszcza się aby jedno z miejsc było 
w garaşu), 

5) w przypadku lokalizacji usług ustala się obowią-
zek wydzielenia odpowiedniej ilości miejsc po-
stojowych dla samochodów uşytkowników sta-
łych i przebywających okresowo w ilości 
1 stanowisko na 40 m2 p. u. usług. 

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w za-
kresie stawek procentowych stanowiących pod-
stawę określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 
4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 
poz. 717 ze zmianami) obowiązuje wysokość staw-
ki procentowej 30%. 

Rozdział 8 

Ustalenia dla terenu zabudowy usługowej 

§ 17. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku pla-
nu symbolem U/6(34.1) ustala się przeznaczenie: 
1) podstawowe: zabudowa usługowa − usługi 

publiczne takie jak: usługi oświaty, ochrony 
zdrowia, przedszkole, dom opieki społecznej, 
placówka opiekuńczo-wychowawcza, obiekty 
sportowe, 

2) uzupełniające: 
a) zieleń urządzona, 
b) infrastruktura techniczna, 
c) miejsca postojowe. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, 
w zakresie kształtowania zabudowy obowiązuje: 
1) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 6 m 

od linii rozgraniczającej i jak na rysunku planu, 
2) ilość kondygnacji nadziemnych maksimum 

dwie, w tym poddasze uşytkowe, dopuszcza się 
piwnice jako kondygnację podziemną w zaleş-
ności od poziomu wód gruntowych, 

3) wysokość zabudowy nie moşe przekroczyć 12,0 m, 
4) dachy strome o symetrycznych połaciach, dwu-

spadowe lub wielospadowe, o kącie nachylenia 
połaci od 30o do 45o, kryte dachówką cera-
miczną, cementową lub blachą dachową, w ko-
lorze ceglastym matowym, brązowym lub grafi-
towym, 

5) elewacje tynkowe, ceramiczne lub z zastosowa-
niem innych, nowoczesnych materiałów elewa-
cyjnych, wymagana stonowana kolorystka, za-
kaz stosowania okładzin elewacyjnych z blach 
falistych i tworzyw sztucznych. 

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w za-
kresie zagospodarowania terenu i kształtowania 
ładu przestrzennego obowiązuje: 
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1) dla ogrodzeń od strony ulic publicznych wpro-
wadza się stosowanie elementów kamiennych, 
ceglanych, drewnianych i metalowych z zaka-
zem stosowania stali zbrojeniowej oraz ogro-
dzenia z prefabrykatów betonowych, 

2) powierzchnia obszaru zabudowanego nie moşe 
przekraczać 50% powierzchni działki, 

3) powierzchnia biologicznie czynna minimum 
30% powierzchni terenu, 

4) zagospodarowanie terenu z oświetleniem 
i małą architekturą wg jednolitej koncepcji ar-
chitektonicznej, posadzki naleşy projektować 
z zastosowaniem materiałów takich jak kostka 
brukowa, kamień lub nowoczesnych materia-
łów ceramicznych i betonowych, 

5) dopuszcza się zlokalizowanie terenowych boisk 
sportowych, placów zabaw dla dzieci młod-
szych i starszych oraz terenów rekreacyjnych 
i wypoczynkowych, 

6) zaleca się szpalery drzew wzdłuş ulic, 
7) naleşy zapewnić co najmniej 20 miejsc posto-

jowych dla samochodów osobowych. 
4. Teren, o którym mowa w ust. 1, wyznacza 

się do realizacji inwestycji celu publicznego: 
5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w za-

kresie stawek procentowych stanowiących pod-
stawę określenia opłaty, o której mowa w  art. 36 
ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
Nr 80, poz. 717 ze zmianami) obowiązuje wysokość 
stawki procentowej 0,1%. 

Rozdział 9 

Ustalenia dla terenu komunikacji 

§ 18. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem KD−D ustala się przeznaczenie: 

1) podstawowe: ulica dojazdowa, gminna, 
2) dopuszczalne: infrastruktura techniczna. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w za-
kresie zagospodarowania terenu i kształtowania 
ładu przestrzennego obowiązuje: 
1) szerokość w liniach rozgraniczających określona 

jak na rysunku planu, 
2) szerokość jezdni minimum 5,0 m, zalecane 6,0 m, 
3) chodnik, elementy wyposaşenia ulicy w tym 

oświetlenie, 
4) ścieşka rowerowa, miejsca parkingowe, pasy 

zieleni przyulicznej w zaleşności od lokalnych 
uwarunkowań. 

3. Teren, o którym mowa w ust. 1, wyznacza 
się do realizacji inwestycji celu publicznego. 

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w za-
kresie stawek procentowych stanowiących pod-
stawę określenia opłaty, o której mowa w art. 36 
ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
Nr 80, poz. 717 ze zmianami) obowiązuje wysokość 
stawki procentowej 0,1%. 

DZIAŁ III 

USTALENIA KOŃCOWE 

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

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

Przewodniczący Rady Miejskiej: 
Roman Głowaczewski 
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Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/78/11  
Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich  
z dnia 28 czerwca 2011 r. 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr XI/78/11  
Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich  
z dnia 28 czerwca 2011 r. 

 
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu 

 
W trakcie wyłoşenia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Oborniki Śląskie dla obrębu Pęgów do publicznego wglądu (w terminie od 9 maja 2011 r. do 6 czerwca 
2011 r.) oraz w okresie 14 dni od dnia zakończenia wyłoşenia osoby prawne i fizyczne oraz jednostki or-
ganizacyjne nie posiadające osobowości prawnej nie wniosły uwag. 
 
 

Załącznik nr 3 do uchwały nr XI/78/11  
Rady Miejskiej w Obornikach Śląskich  
z dnia 28 czerwca 2011 r. 

 
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji  

z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, 
oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych 

 
Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które naleşą do zadań własnych gminy będą finan-

sowane z budşetu gminy, w tym ze środków pozyskiwanych z funduszy Unii Europejskiej, a takşe  
ze środków zewnętrznych. 
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UCHWAŁA NR X/97/11 
 RADY MIEJSKIEJ W SOBÓTCE 

 z dnia 15 lipca 2011 r. 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych  
dotyczących nadania statutów sołectwom Gminy Sobótka 

Na podstawie art. 5a ust. 2 i art. 35 ust. 1 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) Rada 
Miejska w Sobótce uchwala, co następuje:  

§ 1. Przeprowadzić konsultacje z mieszkańca-
mi sołectw w Gminie Sobótka: Będkowice, Garn-
carsko, Kryształowice, Księginice Małe, Kunów, 
Michałowice, Mirosławice, Nasławice, Okulice, 
Olbrachtowice, Przemiłów, Przezdrowice, Siedla-
kowice, Stary Zamek, Strachów, Strzegomiany, 
Sulistrowice, Sulistrowiczki, Świątniki, Rogów So-
bócki, Ręków, Wojnarowice, Şerzuszyce, Sobótka 
(rolniczy) w sprawie nadania statutów sołectwom. 

§ 2. W konsultacjach mają prawo brać udział 
pełnoletni mieszkańcy Gminy Sobótka. 
(Skarga Wojewody Dolnośląskiego NK-N.4131. 
.1119.2011.LF z dnia 31 sierpnia 2011 r. do WSA 
we Wrocławiu na § 2) 

§ 3. 1. Konsultacje dotyczące nadania projek-
tów statutów sołectwom Gminy Sobótka odbywają 
się poprzez wyłoşenie do publicznego wglądu 
w okresie konsultacji w: 
1) Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta i Gminy 

Sobótka, ul. Rynek 1, 
2) Na stronie internetowej www.bip.sobotka.pl, 
3) U sołtysów Gminy Sobótka w okresie konsulta-

cji, celem udostępnienia ich mieszkańcom. 

2. Termin konsultacji ogłoszony będzie w ob-
wieszczeniu Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka, 
podanym do publicznej wiadomości poprzez roz-
plakatowanie na tablicach ogłoszeń w sołectwach 
Gminy Sobótka oraz zamieszczenie informacji na 
stronie internetowej www.bip.sobotka.pl. 

§ 4. 1. Konsultacje polegać będą na pisemnym 
zgłaszaniu przez mieszkańców do Burmistrza Mia-
sta i Gminy Sobótka uwag do projektów statutów, 
wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do uchwały. 

2.Złoşone propozycje zmian do projektów sta-
tutów zostaną przedłoşone Radzie Miejskiej w So-
bótce. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta i Gminy Sobótka. 

§ 6. Uchwała wchodzi w şycie po upływie  
14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Dolnośląskiego. 
(Skarga Wojewody Dolnośląskiego NK-N.4131. 
.1119.2011.LF z dnia 31 sierpnia 2011 r. do WSA 
we Wrocławiu na § 6) 

 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej:  
Witold Nazimek 

http://www.bip.sobotka.pl/
http://www.bip.sobotka.pl/

