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UCHWAŁA NR IX.43.2011 
 RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE 

 z dnia 15 czerwca 2011 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XLI/380/2001 Rady Miejskiej w Twardogórze z dnia 20 grudnia 2001 roku 
w sprawie obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych (wychowawczych, opiekuńczych) 

nauczycieli, którym powierzono funkcje kierownicze w szkołach 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze 
zm.), art. 42 ust. 7 oraz art. 91d ust. 1 ustawy z dnia 
26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. 
z 2006 roku Nr 97, poz. 674 ze zm.) Rada Miejska 
w Twardogórze uchwala, co następuje:  

§ 1. Zmienia się uchwałę nr XLI/380/2001 Rady 
Miejskiej w Twardogórze z dnia 20 grudnia 2001 
roku w sprawie obowiązkowego wymiaru zajęć 

dydaktycznych (wychowawczych, opiekuńczych) 
nauczycieli, którym powierzono funkcje kierowni-
cze w szkołach w ten sposób, że:  

1. § 1 uchwały otrzymuje brzmienie: „§ 1. 
Obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć dydak-
tycznych (wychowawczych, opiekuńczych) nauczy-
cieli, którym powierzono funkcje kierownicze 
w szkołach ustala się według niżej podanej tabeli:  
 

 

Lp. Funkcja 
Obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć  

dydaktycznych 
1. Dyrektor przedszkola czynnego ponad 5 godzin liczącego:   

  – 1 oddział 16 
  – 2 oddziały 13 
  – 3 oddziały 11 
  – 4 i 5 oddziałów 9 
  – 6 i więcej oddziałów 7 

2. Dyrektor szkoły podstawowej liczącej:   
  – do 6 oddziałów 9 
  – 7-16 oddziałów 6 
  – 17 i więcej oddziałów 4 

3. Dyrektor gimnazjum liczącego:   
  – do 8 oddziałów 8 
  – 9-16 oddziałów 5 
  – 17 i więcej oddziałów 3 

2. Skreśla się § 4 uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta i Gminy Twardogóra.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie  
14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązują-
cą od dnia 1 września 2011 r.  

 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej:  
Stanisław Adamski 
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UCHWAŁA NR IX/86/11 
 RADY MIASTA I GMINY STRZELIN 

 z dnia 31 maja 2011 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego GĘSINIEC „C” 

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.) oraz  
art. 20 ust. 1 i art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz 
w związku z uchwałą nr XXXIII/290/09 Rady Miej-
skiej Strzelina z dnia 8 września 2009 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego GĘSINIEC „C” 
po stwierdzeniu zgodności ze Studium uwarunko-

wań i kierunków zagospodarowania przestrzenne-
go Miasta i Gminy Strzelin przyjętego uchwałą  
nr XIV/174/2000 z dnia 2 lutego 2000 r., Rada Miej-
ska Strzelina uchwala, co następuje:  

DZIAŁ I 

USTALENIA OGÓLNE 

Rozdział 1 
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Zakres obowiązywania planu 

§ 1. Miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego GĘSINIEC „C”, zwany dalej planem, 
obejmuje obszar w granicach przedstawionych na 
rysunku planu stanowiącym załącznik nr 1 do ni-
niejszej uchwały. 

§ 2. Określenia stosowane w uchwale ozna-
czają: 

1) plan – należy przez to rozumieć miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego, o 
którym mowa w §1 niniejszej uchwały; 

2) linia rozgraniczająca - linia oddzielająca po-
szczególne tereny o różnym przeznaczeniu lub 
różnych zasadach zagospodarowania; 

3) nieprzekraczalna linia zabudowy – linia wy-
znaczona na rysunku planu i określona 
w niniejszej uchwale dla danego terenu, której 
nie może przekroczyć żaden element budynku; 
dopuszcza się przekroczenie tej linii przez 
elementy budynku na trwale związane z kon-
strukcją i funkcją budynku nie związane 
z gruntem, zlokalizowane powyżej parteru, na 
szerokości nie większej niż 1/3 szerokości ele-
wacji frontowej oraz nie więcej niż 1.5 m przed 
nieprzekraczalną linię zabudowy; 

4) szerokość elewacji – całkowita szerokość wi-
doku elewacji od strony frontu działki; 

5) przeznaczenie terenu – kategorie form zago-
spodarowania lub działalności lub grupy tych 
kategorii, które jako jedyne są dopuszczone 
w danym terenie; 

6) przeznaczenie podstawowe terenu – jest to 
część przeznaczenia terenu, która powinna 
dominować w danym terenie w sposób okre-
ślony w ustaleniach planu; 

7) przeznaczenie uzupełniające terenu – jest to 
część przeznaczenia terenu lub obiektu, która 
uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie pod-
stawowe w sposób określony w ustaleniach 
planu; 

8) powierzchna zabudowy –powierzchnia terenu 
zajętą przez budynek w stanie wykończonym, 
liczoną w rzucie przyziemia mierzonego na 
wysokości 1 m, na powierzchnię działki bu-
dowlanej; 

9) usługi podstawowe – działalności usług drob-
nych takich jak: handel, gastronomia, rzemio-
sło, usługi zdrowotne, finanse itp.; 

10) urządzenia towarzyszące – należy przez to 
rozumieć obiekty technicznego wyposażenia, 
dojazdy i dojścia, parkingi i garaże, budynki 
gospodarcze, wiaty i zadaszenia, małą archi-
tekturę, oczka wodne o charakterze rekreacyj-
nym lub ozdobnym oraz inne obiekty 
i urządzenia pełniące służebną rolę wobec 
funkcji określonej w przeznaczeniu podsta-
wowym; 

11) uchwała – niniejsza uchwała. 

§ 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 należą do zadań własnych 
gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie 
z przepisami o finansach publicznych stanowi za-
łącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 6. Następujące oznaczenia graficzne na ry-
sunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu: 
1) granica obszaru objętego opracowaniem; 
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przezna-

czeniu i różnych zasadach zagospodarowania; 
3) nieprzekraczalna linia zabudowy; 
4) symbole terenów; 
5) przeznaczenia terenów; 
6) granica terenu zalewowego. 

§ 7. 1. Ustala się przeznaczenia terenów: 
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

rozumianej zgodnie z przepisami Prawa Budow-
lanego, wraz z urządzeniami towarzyszącymi, 
oznaczone na rysunku planu symbolem MN; 

2) tereny usług sportu i rekreacji – rozumiane jako 
tereny, na których zlokalizowano obiekty i urzą-
dzenia związane ze sportem, kulturą fizyczną 
i wypoczynkiem, wraz z zielenią i urządzeniami 
towarzyszącymi, oznaczone na rysunku planu 
symbolem US; 

3) tereny dróg publicznych rozumiane zgodnie 
z przepisami ustawy o drogach oznaczone na 
rysunku planu symbolem: 
a) KD-L dla drogi klasy lokalnej, 
b) KD-D dla drogi klasy dojazdowej; 

4) tereny dróg wewnętrznych rozumiane jako te-
reny dróg niezaliczanych do żadnej kategorii 
dróg publicznych, służące obsłudze wydzielo-
nego terenu, oznaczone na rysunku planu sym-
bolem KDW; 

5) tereny rolnicze, (w rozumieniu przepisów od-
rębnych) oznaczone na rysunku planu symbo-
lem R; 

6) tereny wód powierzchniowych śródlądowych 
rozumiane jako wody powierzchniowe śródlą-
dowe zgodnie z przepisami Prawa Wodnego, 
oznaczone na rysunku planu symbolem WS; 

7) tereny infrastruktury technicznej rozumiane jako 
tereny na których zlokalizowano pod ziemią, na 
ziemi albo nad ziemią przewody lub urządzenia 
wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłownicze, elek-
tryczne, gazowe i telekomunikacyjne. 

2. Na każdym z terenów: 
1) zakazuje się przeznaczeń innych niż te, które są 

dla niego ustalone w planie, z zastrzeżeniem  
pkt 2; 

2) dopuszcza się przeznaczenie działki: tereny in-
frastruktury technicznej, bez zachowania usta-
leń określonych w przepisach działu II. 

§ 8. Na terenie objętym planem w zakresie 
stawek procentowych stanowiących podstawę 
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 5%. 
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Rozdział 2 

Ustalenia w zakresie zasad zagospodarowania 
terenu i kształtowania zabudowy 

§ 9. Na obszarze objętym planem, o ile przepi-
sy działu II nie stanowią inaczej, obowiązuje: 
1) nieprzekraczalna linia zabudowy określona jak 

na rysunku planu; 
2) wysokość obiektów budowlanych wraz z urzą-

dzeniami budowlanymi nie większa niż 30 m. 

§ 10. Na obszarze objętym planem, o ile prze-
pisy działu II nie stanowią inaczej, dopuszcza się: 
1) lokalizację urządzeń budowlanych; 
2) remont, przebudowę, rozbudowę i zmianę spo-

sobu użytkowania budynków nie spełniających 
wymagań określonych w planie; 

3) wydzielanie dróg wewnętrznych o szerokości 
nie mniejszej niż 10 m. 

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) tymczasowe gromadzenie w pojemnikach od-

padów komunalnych powstałych jedynie na te-
renie; 

2) gromadzenie i usuwanie odpadów komunal-
nych na zasadach określonych w przepisach 
szczególnych oraz gminnych przepisach po-
rządkowych; 

3) stosowanie do indywidualnych celów grzewczych 
paliw płynnych i gazowych oraz paliw stałych 
spalanych w urządzeniach o stopniu sprawności 
energetycznej nie mniejszej niż 70%; 

4) zakazuje się przedsięwzięć mogących zawsze 
znacząco oddziaływać na środowisko oraz przed-
sięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddzia-
ływać na środowisko z wyłączeniem inwestycji 
z zakresu łączności publicznej, urządzeń infra-
struktury technicznej i dróg publicznych; 

5) 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; 

6) obszar objęty planem znajduje się w granicach 
Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego „ Wzgó-
rza Strzelińskie zakazy, nakazy i ograniczenia 
zgodnie z uchwałą w sprawie utworzenia Ze-
społu Przyrodniczo-Krajobrazowego „Wzgórza 
Strzelińskie”; 

7) na obszarze objętym planem, pod względem 
akustycznym kwalifikuje się: 
a) tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej, jako tereny zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej, 

b) tereny usług sportu i rekreacji, jako tereny 
rekreacyjno-wypoczynkowe; 

8) na obszarze objętym zasięgiem wodami Q1%, 
dopuszcza sie: 
a) lokalizacje plantacji wiklinowych na potrzeby 

regulacji wód oraz roślinności, 
b) wykonywanie robót związanych z regulacją 

lub utrzymaniem wód oraz brzegu. 

Rozdział 4 

Zasady obsługi w zakresie komunikacji 
i infrastruktury technicznej 

§ 12. 1. Na terenie objętym planem, o ile prze-
pisy działu II nie stanowią inaczej, w zakresie zasad 
obsługi infrastruktury technicznej obowiązuje: 
1) dostawa wody z miejskiej sieci wodociągowej; 
2) odprowadzenie ścieków do sieci kanalizacyjnej 

z zastrzeżeniem ust. 2 pkt.1; 
3) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych 

z połaci dachowych i nawierzchni utwardzonych 
w granicach działek powierzchniowo, z zasto-
sowaniem studni chłonnych na terenie wła-
snym inwestora lub do kanalizacji deszczowej; 

4) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elek-
troenergetycznych; 

5) dostawa gazu z rozdzielczej sieci gazowej; 
6) rozbudowa sieci rozdzielczych na terenach 

przeznaczonych pod zabudowę wyznaczone 
planem; 

2. Na terenie objętym planem, o ile przepisy 
działu II nie stanowią inaczej, w zakresie zasad 
obsługi infrastruktury technicznej dopuszcza się: 
1) dla nowej zabudowy do czasu wybudowania 

sieci kanalizacyjnej odprowadzanie ścieków do 
zbiorników bezodpływowych lub przydomo-
wych oczyszczalni ścieków; 

2) lokalizowanie indywidualnych zbiorników na 
gaz płynny; 

3. Na terenie objętym planem, w zakresie roz-
budowy i budowy systemu komunikacji obowiązuje: 
1) lokalizacja garaży i miejsc postojowych w gra-

nicach działek budowlanych; 
2) na terenie zabudowy mieszkaniowej, minimum 

dwa miejsca postojowe na każdej działce wli-
czając w to garaż. 

Rozdział 5 

Zasady dotyczące scalania i podziału 
nieruchomości 

§ 13. Na obszarze objętym planem, dopuszcza 
się: 

1. wydzielenie działek dla terenów infrastruk-
tury technicznej bez zachowania zasad określo-
nych w przepisach działu II, 

2. scalanie i podział nieruchomości na warun-
kach określonych w przepisach działu II, 

DZIAŁ II 

USTALENIA DLA TERENÓW 

Rozdział 6 

Ustalenia dla terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

§ 14. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 6MN, 
7MN, 8MN ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa miesz-

kaniowa; 
2) przeznaczenie uzupełniające: usługi podstawo-

we, zajmujące do 40% powierzchni użytkowej 
budynku mieszkalnego lub nie więcej niż 5% 
powierzchni działki w przypadku lokalizacji 
w odrębnym budynku usługowym. 
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2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 
w zakresie kształtowania zabudowy obowiązuje: 
1) nieprzekraczalna linia zabudowy określone jak 

na rysunku planu w odległości 6 m i 8 m od linii 
rozgraniczającej; 

2) wysokość budynku: od 6 m do 10 m; 
3) budynek mieszkalny do 3 kondygnacji nad-

ziemnych, w tym poddasze użytkowe w dachu 
stromym; 

4) szerokość elewacji frontowej od 8 do 20 me-
trów; 

5) zakaz stosowania: 
a) ogrodzeń z prefabrykatów betonowych, 
b) lukarn i facjat dachowych o powierzchni 

większej niż połowa połaci dachu, 
c) okładzin elewacyjnych z tworzyw sztucznych; 

6) dachy symetryczne o kącie nachylenia połaci od 
30º do 45º; 

7) pokrycie dachówką lub materiałem dachówko-
podobnym w kolorze ceglastym. 

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 
w zakresie kształtowania zabudowy dopuszcza się: 
1) sytuowanie budynku ścianą bez otworów 

okiennych lub drzwiowych bezpośrednio przy 
granicy z sąsiednią działką budowlaną, w ra-
mach zabudowy bliźniaczej; 

2) ogrodzenia od frontu działki o wysokości do 1,5 
m, ażurowości min. 40%, z podmurówką pełną 
do 0,5 m; 

3) na działce budowlanej budynek garażowy lub 
gospodarczy wolno stojący, o powierzchni za-
budowy nie przekraczającej połowy powierzch-
ni zabudowy budynku mieszkalnego, wysokości 
do 6 m, o geometrii dachu i pokryciu jak dla 
budynku mieszkalnego; 

4) nachylenie połaci od 5º dla zadaszenia nad wej-
ściem do budynku oraz tarasem; 

5) obiekty małej architektury i oczka wodne 
o powierzchni lustra wody do 35 m2. 

4. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 
w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowa-
nia ładu przestrzennego obowiązuje: 
1) powierzchnia zabudowy do 30% powierzchni 

działki; 
2) powierzchnia biologicznie czynna co najmniej 

50% powierzchni działki. 
5. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 

w zakresie zasad i warunków scalania i podziału 
nieruchomości obowiązuje: 
1) dla działki w zabudowie wolno stojącej: 

a) powierzchnia działki budowlanej nie mniej-
sza niż 1000 m², 

b) szerokość frontu działki budowlanej nie 
mniejsza niż 20 m; 

2) dla działki w zabudowie bliźniaczej: 
a) powierzchnia działki budowlanej nie mniej-

sza niż 800 m², 
b) szerokość frontu działki budowlanej nie 

mniejsza niż 16 m; 
3) kąt położenia granic bocznych działki budowla-

nej w stosunku do pasa drogowego nie mniej-
szy niż 75° i nie większy niż 115°. 

Rozdział 7 

Ustalenia dla terenu usług sportu i rekreacji, 

§ 15. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 1US ustala się: przeznaczenie 
podstawowe: usługi sportu i rekreacji. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, 
w zakresie kształtowania zabudowy obowiązuje: 
1) kształtowanie budynków – jako wolno stojące; 
2) nieprzekraczalna linia zabudowy określona jak 

na rysunku planu w odległości 8 m od linii roz-
graniczającej; 

3) wysokość budynków: do 6 m; 
4) dachy o nachyleniu połaci do 45º; 
5) Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie 

kształtowania zabudowy dopuszcza się: ogro-
dzenia od frontu działki o wysokości do 1,5 m, 
ażurowości min. 40%, z podmurówką pełną do 
0,5 m. 

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w za-
kresie zagospodarowania terenu i kształtowania 
ładu przestrzennego obowiązuje: 
1) powierzchnia zabudowy do 10% powierzchni 

działki; 
2) powierzchnia biologicznie czynna co najmniej 

60% powierzchni działki. 
4. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 

w zakresie zasad i warunków scalania i podziałów 
nieruchomości dla nowych działek obowiązuje: 
1) powierzchnia działki budowlanej nie mniejsza 

niż 3400 m², 
2) szerokość frontu działki budowlanej nie mniej-

sza niż 50 m; 
3) kąt położenia granic bocznych działki budowla-

nej w stosunku do pasa drogowego nie mniej-
szy niż 75° i nie większy niż 115°. 

Rozdział 8 

Ustalenia dla terenów komunikacji 

§ 16. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 1KD-L, ustala się przeznaczenie 
droga lokalna. 

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

rysunku planu, 
2) obustronny chodnik w zależności od lokalnych 

uwarunkowań, 
3) pasy zieleni w zależności od lokalnych uwarun-

kowań. 
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 w za-

kresie zagospodarowania terenu i kształtowania 
ładu przestrzennego dopuszcza się: 
1) ścieżkę rowerową, 
2) elementy wyposażenia drogi, 
3) lokalizowanie sieci kanalizacyjnej w pasie jezd-

nym. 
4. Teren, o którym mowa w ust. 1 wyznacza 

się do realizacji inwestycji celu publicznego. 

§ 17. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 1KD-D, 2KD-D, 3KD-D, 4KD-D, 
5KD-D, 6KD-D, 7KD-D, 8KD-D ustala się przezna-
czenie droga dojazdowa. 
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2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 w za-
kresie zagospodarowania terenu i kształtowania 
ładu przestrzennego obowiązuje: 
1) szerokość w liniach rozgraniczających: jak na 

rysunku planu; 
2) elementy wyposażenia drogi; 
3) pasy zieleni w zależności od lokalnych uwarun-

kowań. 
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 w za-

kresie zagospodarowania terenu i kształtowania 
ładu przestrzennego dopuszcza się: 
1) ścieżkę rowerową; 
2) elementy wyposażenia drogi; 
3) lokalizowanie sieci kanalizacyjnej w pasie jezd-

nym. 
4. Tereny, o których mowa w ust. 1 wyznacza 

się do realizacji inwestycji celu publicznego. 

§ 18. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 1KDW ustala się przeznaczenie 
droga wewnętrzna. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 w za-
kresie zagospodarowania terenu i kształtowania 
ładu przestrzennego obowiązuje: szerokość w li-
niach rozgraniczających: jak na rysunku planu. 

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 w za-
kresie zagospodarowania terenu i kształtowania 
ładu przestrzennego dopuszcza się: realizację drogi 
o przekroju jednoprzestrzennym. 

Rozdział 9 

Ustalenia dla terenów rolniczych 

§ 19. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami 1R, 3R, 5R, 7R ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe: tereny rolnicze; 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 
w zakresie kształtowania zabudowy obowiązuje: 
1) kształtowanie budynków jako wolno stojące; 
2) nieprzekraczalna linia zabudowy odległości  

10 m od linii rozgraniczającej drogi KD-D lub  
15 m od linii rozgraniczającej drogi KD-L; 

3) wysokość budynku: od 7 m do 10 m; 
4) budynek mieszkalny do 3 kondygnacji nad-

ziemnych, w tym poddasze użytkowe w dachu 
stromym; 

5) szerokość elewacji frontowej od 8 do 20 me-
trów; 

6) zakaz stosowania: 
a) ogrodzeń z prefabrykatów betonowych, 
b) dachów asymetrycznych, lukarn i facjat da-

chowych o powierzchni większej niż połowa 
połaci dachu, 

c) okładzin elewacyjnych z tworzyw sztucznych; 
7) dachy o kącie nachylenia połaci od 30º do 45º; 

8) pokrycie dachówką lub materiałem dachówko-
podobnym w kolorze ceglastym. 

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 
w zakresie kształtowania zabudowy dopuszcza się: 
1) ogrodzenia od frontu działki o wysokości do  

1,5 m, ażurowości min. 40%, z podmurówką 
pełną do 0,5 m; 

2) nachylenie połaci od 5º dla zadaszenia nad wej-
ściem do budynku oraz tarasem; 

3) obiekty małej architektury i oczka wodne 
o powierzchni lustra wody do 35 m2. 

4. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 
w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowa-
nia ładu przestrzennego obowiązuje: 
1) powierzchnia zabudowy do 10% powierzchni 

działki; 
2) powierzchnia biologicznie czynna co najmniej 

70% powierzchni działki. 
5. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 

w zakresie zasad i warunków scalania i podziałów 
nieruchomości obowiązuje: 
1) powierzchnia działki od 3000 m2; 
2) szerokość frontu działki od 40 m. 

§ 20. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami 2R, 4R, 6R, 8R ustala się prze-
znaczenie tereny rolnicze. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 obo-
wiązuje zakaz zabudowy budynków. 

Rozdział 10 

Ustalenia dla terenu wód powierzchniowych 
śródlądowych 

§ 21. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami: 1WS, 2WS, 3WS, 4WS, ustala 
się przeznaczenie: wody powierzchniowe śródlą-
dowe. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, 
w zakresie zagospodarowania terenu i kształtowa-
nia ładu przestrzennego obowiązuje zakaz budowy 
budynków. 

DZIAŁ III 

USTALENIA KOŃCOWE 

§ 22. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta i Gminy Strzelin. 

§ 23. Uchwała wchodzi w życie po upływie  
30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej: 

Zdzisław Rataj 
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Załącznik nr 1 do uchwały nr IX/86/11 
Rady Miasta i Gminy Strzelin z dnia 
31 maja 2011 r. 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr IX/86/11 
Rady Miasta i Gminy Strzelin z dnia 
31 maja 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego GĘSINIEC C 

Ze względu na brak uwag przedstawionych przez Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin jako nie-
uwzględnione Rada Miejska Strzelina 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, poz. 717 ze 
zmianami) 
 

Załącznik nr 3 do uchwały nr IX/86/11 
Rady Miasta i Gminy Strzelin z dnia 
31 maja 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 

Na podstawie art. 20 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami), art. 7 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 167 ust 2 pkt 1 ustawy 
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) Rada Miejska Strzelina roz-
strzyga, co następuje: 

§ 1. Zgodnie z ustaleniami planu zawartymi w treści uchwały ustala się realizację inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy polegających na budowie sieci 
wodociągowej i sieci kanalizacyjnej oraz budowie dróg gminnych publicznych. 

§ 2. 1. Ustala się, że źródłem finansowania inwestycji o których mowa w § 1 będą: 
1) Środki własne gminy; 
2) Środki pozyskane z funduszy Unii Europejskiej; 
3) Środki pozyskane z funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; 
4) Kredyty bankowe; 
5) Emisja obligacji komunalnych. 

2. Ustala się możliwość wykorzystania innych źródeł finansowania nie wymienionych w ust. 1, 
w tym również finansowania inwestycji ze środków prywatnych. 

§ 3. Wykonanie finansowania powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Strzelin 
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UCHWAŁA NR X/43/11 
 RADY GMINY ŁAGIEWNIKI 

 z dnia 16 czerwca 2011 r. 

w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych  

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia  
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U.  
z 2007 r., Nr 19, poz. 115 ze zmianami) oraz art. 18 
ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r.  
Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz po zaciągnię-
ciu opinii Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego, 
Rada Gminy Łagiewniki uchwala, co następuje:  

§ 1. Zaliczyć do kategorii drogi gminnej do-
tychczasowej drogi wewnętrznej: 
1) część drogi wewnętrznej (działka nr 219/6) zali-

czyć do kategorii drogi gminnej nr 117230 D 
(działka nr 474/2, ul. Osiedle Wrocławskie) jako 
wydłużenie istniejącej. 

§ 2. Integralną częścią niniejszej uchwały jest 
załącznik graficzny. 


