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4. Miesiňcznņ opłatň wyliczonņ zgodnie 
z zasadami określonymi w ust. 2 zaokrņgla siň do 
pełnych złotych zgodnie z zasadami rachunkowości.  

5. Nie wnosi siň opłaty za zajňcia religii, które 
to zajňcia nie wchodzņ do podstawy programowej 
wymienionej w § 1 ust 1.  

6. Opłaty o której mowa w ust. 2, nie wnosi siň 
wyłņcznie w okresie przerwy urlopowej placówki.  

7. W przypadku zapisania dziecka do przed-
szkola na niepełny miesiņc opłata, o której mowa 
w § 1 ust 2 liczona jest proporcjonalnie.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza siň Burmi-
strzowi Miasta Złotoryja.  

§ 3. Traci moc uchwała nr XIV/132/99 Rady 
Miejskiej w Złotoryi z dnia 8 grudnia 1999 r. w 
sprawie opłatności za prowadzenie przez przed-
szkola miejskie działalności wykraczajņcej poza 
podstawy programowe nauczania i wychowania.  

§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po 14 dniach od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym Woje-
wództwa Dolnoślņskiego.  

 
 

Przewodniczņcy Rady Miejskiej: 
Roman Gorzkowski 
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UCHWAŁA NR X/67/2011 
 RADY MIASTA I GMINY PROCHOWICE 

 z dnia 27 czerwca 2011 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
dla obszarów w obrębie Kwiatkowice w gminie Prochowice 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorzņdzie gminnym (j.t. Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póŝn. zm), art. 20 ust. 1 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 80, poz. 717 z póŝn. zm.), w nawiņzaniu do 
uchwały nr XLI/198/2009 Rady Miasta i Gminy Pro-
chowice z dnia 25 sierpnia 2009 r. w sprawie przy-
stņpienia do sporzņdzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszarów w 
obrňbie Kwiatkowice w gminie Prochowice oraz po 
stwierdzeniu zgodności z ustaleniami studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Prochowice, Rada Miasta i 
Gminy Prochowice uchwala, co nastňpuje: 

Rozdział 1 

PRZEPISY OGÓLNE 

§ 1. Ustalenia ogólne  
1. Uchwala siň miejscowy plan zagospodaro-

wania przestrzennego obszarów w obrňbie Kwiat-
kowice w gminie Prochowice zwany dalej planem, 
którego obowiņzujņce ustalenia o przeznaczeniu, 
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 
zostajņ wyraşone w postaci:  
1) rysunku planu w skali 1 : 1000, stanowiņcym 

załņcznik nr 1 do niniejszej uchwały, z podzia-
łem na:  
a) załņcznik nr 1A, obejmujņcy obszar I,  
b) załņcznik nr 1B, obejmujņcy obszar II,  
c) załņcznik nr 1C, obejmujņcy obszar III,  
d) załņcznik nr 1D, obejmujņcy obszar IV,  
e) załņcznik nr 1E, obejmujņcy obszar V;  

2) przepisów ogólnych określonych w niniejszym 
rozdziale;  

3) ustaleń ogólnych dla obszaru objňtego planem 
określonych w rozdziale II niniejszej uchwały;  

4) ustaleń szczegółowych dla terenów określonych 
w rozdziale III niniejszej uchwały;  

5) zasad obsługi w zakresie infrastruktury tech-
nicznej określonych w rozdziale IV niniejszej 
uchwały;  

6) ustaleń w zakresie lokalizacji celów publicznych, 
zorganizowanej działalności inwestycyjnej oraz 
rehabilitacji istniejņcej zabudowy i infrastruktu-
ry technicznej określonych w rozdziale V niniej-
szej uchwały;  

7) przepisów końcowych określonych w rozdziale 
VI niniejszej uchwały.  

2. Załņcznikami do niniejszej uchwały sņ:  
1) załņcznik nr 1 − rysunek planu, obowiņzujņcy 

w zakresie:  
a) granicy obszaru objňtego planem,  
b) funkcji terenów,  
c) linii rozgraniczajņcych tereny o róşnych 

funkcjach lub zasadach zagospodarowania;  
2) załņcznik nr 2 − rozstrzygniňcie o sposobie roz-

patrzenia uwag wniesionych do projektu planu;  
3) załņcznik nr 3 − rozstrzygniňcie o sposobie re-

alizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakre-
su infrastruktury technicznej, które naleşņ do 
zadań własnych gminy, oraz zasadach ich fi-
nansowania, zgodnie z przepisami o finansach 
publicznych.  

§ 2. Słowniczek  
1. Ilekroń w dalszych przepisach niniejszej 

uchwały mowa o:  
1) RYSUNKU PLANU − naleşy przez to rozumień 

rysunki w skali 1 : 1000 (rozpatrywane łņcz-
nie), stanowiņce załņcznik nr 1 do niniejszej 
uchwały;  

2) USTAWIE − naleşy przez to rozumień ustawň 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 80, poz. 717 z póŝn. zm.);  

3) TERENIE − naleşy przez to rozumień obszar 
ograniczony na rysunku planu liniami rozgra-
niczajņcymi, oznaczony symbolem funkcji 
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zgodnie z oznaczeniami graficznymi określo-
nymi w legendzie;  

4) FUNKCJI WIODŅCEJ − naleşy przez to rozu-
mień formy zagospodarowania, określone dla 
danego terenu, realizowane wg nastňpujņcych 
zasad:  
a) realizacja, potrzeby i wymagania określone 

dla funkcji wiodņcej muszņ byń spełnione 
priorytetowo przed wymaganiami innych 
form zagospodarowania,  

b) na danym terenie takie formy zagospoda-
rowania naleşy zrealizowań w ilości przy-
najmniej 60% sumy powierzchni we-
wnňtrznej projektowanych obiektów lub 
60% powierzchni działki,  

c) w przypadku inwestycji prowadzonych w 
istniejņcych obiektach, o funkcji odmiennej 
niş wskazana w planie dopuszcza siň 
utrzymanie dotychczasowej funkcji oraz 
rozbudowň, jednak tylko o czňści słuşņce 
komunikacji, tj.: wejścia, klatki schodowe, 
wiatrołapy, przejścia itp., czňści obiektu 
majņce na celu spełnienie wymogów aktu-
alnych przepisów prawa, właściwych dla 
danego rodzaju inwestycji lub w przypadku 
rozbudowy majņcej na celu skorygowanie 
kształtu dachu, tj. przebudowa dachu pła-
skiego na dach stromy − jednak nie wiňcej 
niş o 10% wartości wskaŝnika określonego 
w § 7 niniejszej uchwały;  

5) FUNKCJI UZUPEŁNIAJŅCEJ − naleşy przez to 
rozumień formy zagospodarowania, dopusz-
czone dla danego terenu, realizowane wg na-
stňpujņcych zasad (o ile ustalenia szczegółowe 
zawarte w §7 niniejszej uchwały nie stanowiņ 
inaczej):  
a) w formie funkcji wbudowanej na maksy-

malnie 40% sumy powierzchni wewnňtrz-
nej projektowanego obiektu,  

b) w formie zainwestowania niekubaturowego 
na maksymalnie 40% powierzchni działki,  

c) w formie osobnego budynku o powierzchni 
wewnňtrznej stanowiņcej nie wiňcej niş 40% 
sumy powierzchni wewnňtrznej wszystkich 
budynków lokalizowanych na działce, po-
wyşsze parametry naleşy liczyń łņcznie dla 
wszystkich funkcji uzupełniajņcych;  

6) FUNKCJI WBUDOWANEJ − naleşy przez to ro-
zumień funkcjň uzupełniajņcņ, dla której wyklu-
cza siň realizacjň w formie osobnego budynku;  

7) MIESZKALNICTWIE POWIŅZANYM Z PRO-
WADZONŅ DZIAŁALNOŚCIŅ − naleşy przez to 
rozumień mieszkanie właściciela podmiotu 
gospodarczego albo stróşa lub nadzoru tech-
nicznego (o ile działalnośń wymaga całodo-
bowego nadzoru), zlokalizowane w tym sa-
mym budynku lub budynku odrňbnym, przy 
czym łņczna powierzchnia mieszkalna nie mo-
şe przekraczań 20% łņcznej powierzchni uşyt-
kowej wykorzystywanej na cele działalności 
gospodarczej (o ile ustalenia szczegółowe za-
warte w §7 niniejszej uchwały nie stanowiņ 
inaczej);  

8) USŁUGACH AGROTURYSTYCZNYCH − naleşy 
przez to rozumień formň turystyki zwiņzanņ 
z wypoczynkiem na wsi obejmujņcņ róşnego 

rodzaju usługi, w tym np.: zakwaterowanie, 
wyşywienie, rekreacjň i wypoczynek powiņza-
ny z pobytem na wsi, prowadzonņ w gospo-
darstwach rolnych, w skład których wchodzņ 
miňdzy innymi budynki mieszkalne, inwentar-
skie i gospodarcze;  

9) NIEUCIŅŞLIWYCH USŁUGACH LUB PRO-
DUKCJI − naleşy przez to rozumień usługi lub 
produkcjň niezaliczone do przedsiňwziňń mo-
gņcych znaczņco oddziaływań na środowisko;  

10) USŁUGACH PODSTAWOWYCH − naleşy przez 
to rozumień usługi zdrowia i opieki społecznej, 
kultury, kultu religijnego oraz oświaty i wy-
chowania a takşe usługi administracji;  

11) USŁUGACH KOMERCYJNYCH − naleşy przez 
to rozumień aktywnośń gospodarczņ o charak-
terze usługowym, z wykluczeniem usług pod-
stawowych oraz usług sportu i rekreacji;  

12) KOMUNIKACJI WEWNŇTRZNEJ − naleşy 
przez to rozumień drogi niepubliczne, dojazdy 
do poszczególnych działek oraz obiektów, któ-
rych budowa i utrzymanie naleşy do zarzņdcy 
lub właścicieli nieruchomości;  

13) NIEPRZEKRACZALNEJ LINII ZABUDOWY − 
naleşy przez to rozumień liniň, której elewacja 
nie przekroczy od strony określonej w planie 
(po zewnňtrznym obrysie ściany projektowa-
nego obiektu). Powyşsza zasada nie dotyczy 
czňści budynku, które w całości znajdujņ siň 
pod ziemiņ lub czňści wystajņcych przed ele-
wacjň, tj.: balkony, wykusze, zadaszenia, ele-
menty dachu oraz innych czňści budynku pod 
warunkiem, şe powyşsze elementy nie bňdņ 
zlokalizowane nişej niş 3,5 m i jednocześnie 
ww. elementy nie przekroczņ określonej w 
planie linii zabudowy o wiňcej niş 2 m w kie-
runku drogi. W przypadku schodów do bu-
dynku, pochylni itp. dopuszcza siň odstňpstwo 
od określonej w planie linii zabudowy o mak-
symalnie 1,2 m w kierunku drogi. Powyşsze 
zapisy nie dotyczņ istniejņcych budynków, dla 
których dopuszcza siň zachowanie dotychcza-
sowej linii zabudowy pod warunkiem, şe 
wskutek rozbudowy szerokośń elewacji wzdłuş 
linii zabudowy powiňkszy siň o nie wiňcej niş 
30% dotychczasowej szerokości (o ile przepisy 
odrňbne nie stanowiņ inaczej) w przypadku 
przekroczenia 30% naleşy zachowań liniň za-
budowy określonņ w planie;  

14) URZŅDZENIACH I OBIEKTACH POMOCNI-
CZYCH − naleşy przez to rozumień obiekty i 
urzņdzenia infrastruktury technicznej, wyposa-
şenia technicznego, elementów komunikacji, 
tj.: dojścia, parkingi, garaşe itp. oraz inne 
urzņdzenia i obiekty zapewniajņce moşliwośń 
prawidłowego funkcjonowania obiektów 
zgodnie z funkcjņ wiodņcņ lub uzupełniajņcņ 
terenu;  

15) WSKAŜNIKU INTENSYWNOŚCI ZABUDOWY 
− naleşy przez to rozumień stosunek sumy 
powierzchni wewnňtrznej kondygnacji nad-
ziemnych budynków do powierzchni działki 
lub działek, na których usytuowane sņ te bu-
dynki, w przypadku funkcji mieszanej niniejszy 
wskaŝnik naleşy określań dla dominujņcej 
funkcji zainwestowania na działce;  
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16) WSKAŜNIKU POWIERZCHNI ZABUDOWY − 
naleşy przez to rozumień stosunek powierzch-
ni, jakņ zajmuje budynek wraz z konstrukcjņ, 
ociepleniem oraz innymi elementami budynku 
− na styku z powierzchniņ terenu, do po-
wierzchni działki, na której jest usytuowany, 
w przypadku funkcji mieszanej niniejszy 
wskaŝnik naleşy określań dla dominujņcej 
funkcji zainwestowania na działce;  

17) WSKAŜNIKU POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE 
CZYNNEJ − naleşy przez to rozumień stosunek 
powierzchni biologicznie czynnej do po-
wierzchni działki w przypadku funkcji miesza-
nej niniejszy wskaŝnik naleşy określań dla do-
minujņcej funkcji zainwestowania na działce;  

18) PARAMETRACH ELEWACJI − naleşy przez to 
rozumień parametry składajņce siň na po-
strzeganie obiektu, tj.:  
a) wysokośń elewacji rozumiana jako maksy-

malna dopuszczalna odległośń od najwyşej 
połoşonej kalenicy dachu (bez anten, ko-
minów itp.) do projektowanej powierzchni 
gruntu w najnişej połoşonej czňści budynku 
(parametr nie dotyczy czňści budynku zlo-
kalizowanych ponişej otaczajņcego terenu),  

b) szerokośń elewacji rozumiana jako maksy-
malna dopuszczalna odległośń pomiňdzy 
skrajnymi ścianami zewnňtrznymi budynku 
(wraz z ociepleniem).  

Rozdział 2 

USTALENIA OGÓLNE DLA OBSZARU OBJĘTEGO 
PLANEM 

§ 3. Ogólne zasady ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego  

1. O ile ustalenia szczegółowe dotyczņce po-
szczególnych terenów, zawarte w rozdziale III nie 
stanowiņ inaczej, na całym obszarze objňtym pla-
nem obowiņzujņ nastňpujņce zasady:  
1) w zakresie estetyki zabudowy:  

a) nowa zabudowa powinna harmonizowań 
z istniejņca historyczna zabudowņ wsi,  

b) projektowane budynki wpisane w lokalnņ 
tradycjň architektoniczno-budowlanņ, szcze-
gólnie w zakresie rodzajów materiałów sto-
sowanych na elewacjach, dachach, podmu-
rówkach itp.;  

2) w zakresie parametrów dachów:  
a) dach dwuspadowy lub czterospadowy o 

jednakowym kņcie nachylenia połaci 35°−45° 
bez mijajņcych siň połaci lub dach mansar-
dowy o tradycyjnych dla regionu kņtach na-
chylenia połaci,  

b) dach kryty dachówkņ ceramicznņ lub beto-
nowņ ewentualnie innym materiałem imitu-
jņcym dachówkň,  

c) dopuszcza siň odstňpstwo od zasad określo-
nych w lit. a−b dla takich elementów jak: ta-
rasy, wieşe, wykusze, lukarny, jednak nie 
wiňcej niş dla 25% powierzchni dachu,  

d) dla istniejņcych obiektów, których dachy nie 
spełniajņ zasad określonych w lit. a–c, do-
puszcza siň zachowanie dotychczasowych 
parametrów;  

3) w przypadku braku oznaczenia na rysunku 
planu linii zabudowy, przy lokalizacji budyn-
ków lub ich czňści naleşy zachowań nastňpu-
jņce nieprzekraczalne linie zabudowy:  
a) 8 m od krawňdzi jezdni dróg powiatowych, 

oznaczonych symbolem KDZ (ulice zbior-
cze − na terenach zabudowy), jednak nie 
mniej niş odległości określone w odpo-
wiednich przepisach prawa dotyczņcych 
dróg publicznych,  

b) 20 m od krawňdzi jezdni dróg powiato-
wych, oznaczonych symbolem KDZ (ulice 
zbiorcze − poza terenami zabudowy), jed-
nak nie mniej niş odległości określone 
w odpowiednich przepisach prawa doty-
czņcych dróg publicznych,  

c) 6 m od linii rozgraniczajņcych pozostałe te-
reny komunikacji publicznej, jednak nie 
mniej niş odległości określone w odpo-
wiednich przepisach prawa dotyczņcych 
dróg publicznych,  

d) 4 m od linii rozgraniczajņcych tereny ko-
munikacji wewnňtrznej,  

e) 10 m od napowietrznych linii elektroener-
getycznych średniego napiňcia (powyşej  
15 kV, lecz nie przekraczajņcym 30 kV) li-
czone w poziomie od skrajnych przewodów 
− dotyczy lokalizowania obiektów przezna-
czonych na stały pobyt ludzi, stanowisk 
pracy, składowisk wyrobów i materiałów 
lub maszyn i urzņdzeń budowlanych,  

f) 3 m od napowietrznych linii elektroenerge-
tycznych niskiego napiňcia (nieprzekracza-
jņcym 1 kV) liczone w poziomie od skraj-
nych przewodów − dotyczy lokalizowania 
stanowisk pracy, składowisk wyrobów 
i materiałów lub maszyn i urzņdzeń budow-
lanych,  

g) dla istniejņcych obiektów, których lokaliza-
cja na działce nie spełnia zasad określo-
nych w niniejszym punkcie, dopuszcza siň 
zachowanie dotychczasowej linii zabudowy 
pod warunkiem, şe wskutek rozbudowy 
szerokośń elewacji wzdłuş linii zabudowy 
powiňkszy siň o nie wiňcej niş 30% dotych-
czasowej szerokości (o ile przepisy odrňb-
ne, w szczególności dotyczņce odległości 
od dróg publicznych, nie stanowiņ inaczej); 
w przypadku gdy rozbudowa przewiduje 
zwiňkszenie szerokości elewacji o wiňcej 
niş 30%, naleşy zachowań liniň zabudowy 
określonņ w planie;  

4) w zakresie określonych w §7 niniejszej uchwa-
ły parametrów dotyczņcych wskaŝników po-
wierzchni zabudowy, intensywności zabudo-
wy oraz powierzchni biologicznie czynnej na-
leşy przyjņń zasadň, iş dla istniejņcych obiek-
tów, których aktualny wskaŝnik nie spełnia 
określonych w niniejszym planie wartości, 
dopuszcza siň nastňpujņce odstňpstwa:  
a) dla rozbudowy o czňści słuşņce komunika-

cji, tj.: wejścia, klatki schodowe, wiatrołapy, 
przejścia, łņczniki itp.,  

b) dla rozbudowy o czňści obiektu majņce na 
celu spełnienie wymogów aktualnych 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Dolnoślņskiego Nr 184 – 17572 – Poz. 3128 

 

przepisów prawa, właściwych dla danego 
rodzaju inwestycji,  

c) dla rozbudowy majņcej na celu skorygo-
wanie kształtu dachu, tj. przebudowa da-
chu płaskiego na dach stromy; przy czym 
na skutek odstňpstwa istniejņca na działce 
wartośń ww. wskaŝników nie moşe siň 
zmieniń o wiňcej niş 10% wartości wskaŝni-
ka określonego w § 7 niniejszej uchwały;  

5) w zakresie parametrów elewacji − zakazuje siň 
wprowadzania kondygnacji podziemnych oraz 
czňściowo zagłňbionych, natomiast pierwszņ 
kondygnacjň nadziemnņ naleşy posadowiń na 
wysokości nie mniejszej niş +50 cm od natu-
ralnego poziomu gruntu.  

6) w zakresie miejsc postojowych:  
a) naleşy zapewniń niezbňdnņ ilośń miejsc 

postojowych zlokalizowanych na posesji 
własnej inwestora lub w liniach rozgrani-
czajņcych terenów komunikacji − za zgodņ 
Zarzņdcy drogi,  

b) dopuszcza siň lokalizacjň miejsc postojo-
wych w garaşu;  

7) w zakresie wprowadzania zieleni − dopuszcza 
siň wprowadzanie zieleni na całym terenie ob-
jňtym planem;  

8) w zakresie sposobu i terminu tymczasowego 
zagospodarowania, urzņdzania i uşytkowania 
terenów − nie przewiduje siň tymczasowych 
form zagospodarowania;  

9) w zakresie komunikacji:  
a) dopuszcza siň przekształcenie w kanalizacjň 

deszczowņ rowów znajdujņcych siň w li-
niach rozgraniczajņcych tereny komunikacji 
– za zgodņ i na zasadach określonych przez 
Zarzņdcň cieku,  

b) dopuszcza siň lokalizacjň w liniach rozgra-
niczajņcych tereny komunikacji sieci uzbro-
jenia technicznego (na zasadach i za zgodņ 
właściwego Zarzņdcy drogi),  

c) dopuszcza siň na zasadach określonych 
w odpowiednich aktach prawa przekształ-
cenie komunikacji wewnňtrznej w  komuni-
kacjň publicznņ,  

d) dopuszcza siň lokalizacjň urzņdzeń ochrony 
przed hałasem i wibracjami, pasów zieleni 
izolacyjnej w liniach rozgraniczajņcych te-
reny komunikacji publicznej oraz w liniach 
rozgraniczajņcych tereny bezpośrednio 
przylegajņce do dróg publicznych,  

e) dopuszcza siň lokalizacjň wolno stojņcych 
nośników reklamowych w liniach rozgrani-
czajņcych tereny komunikacji publicznej − 
za zgodņ i na zasadach określonych przez 
Zarzņdcň oraz w liniach rozgraniczajņcych 
tereny bezpośrednio przylegajņce do dróg 
publicznych − na zasadach określonych 
w odpowiednich aktach prawa;  

10) w zakresie wód powierzchniowych (w tym 
równieş rowów) naleşy zachowań nastňpujņce 
zasady:  
a) dla terenów graniczņcych z wodami po-

wierzchniowymi dopuszcza siň lokalizacjň 
urzņdzeń melioracyjnych, drenaşu oraz in-
nych urzņdzeń majņcych na celu skuteczne 

odprowadzenie wód opadowych oraz 
ochronň przed zalewaniem i podtapianiem,  

b) dla terenów bezpośrednio sņsiadujņcych 
z wodami powierzchniowymi (w tym ro-
wów wchodzņcych w skład działek budow-
lanych) naleşy zachowań pas min. 3 m 
wolnych od zabudowy.  

§ 4. Granice i sposoby zagospodarowania te-
renów lub obiektów podlegających ochronie, 
ustalonych na podstawie przepisów z zakresu 
ochrony przyrody − zasady ochrony  

1. W granicach Obszaru Chronionego Krajo-
brazu „Dolina Odry” obowiņzujņ nakazy i zakazy 
określone w odpowiednich aktach prawa, 
w szczególności Rozporzņdzeniu Wojewody doty-
czņcym tego obszaru.  

§ 5. Granice i sposoby zagospodarowania te-
renów lub obiektów podlegających ochronie, 
ustalonych na podstawie przepisów z zakresu 
ochrony środowiska − zasady ochrony  

1. Obszar objňty planem znajduje sie w grani-
cach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 
319 „Subzbiornik Prochowice − Środa Ślņska”. 
W zwiņzku z powyşszym na całym obszarze objň-
tym planem obowiņzujņ ograniczenia zawarte we 
właściwych aktach prawnych oraz decyzjach 
uprawnionych organów.  

2. Dla gruntów zdrenowanych, w przypadku 
realizacji inwestycji zaleca siň ograniczenie po-
wierzchni utwardzonej (w tym powierzchni zabu-
dowy) oraz wprowadza siň obowiņzek przebudowy 
systemu drenarskiego (po stosownych uzgodnie-
niach z Zarzņdem właściwym ds. melioracji).  

3. Dla obszarów o niekorzystnych warunkach 
fizjograficznych obowiņzuje zakaz wprowadzania 
kondygnacji podziemnych oraz czňściowo zagłň-
bionych, natomiast pierwszņ kondygnacjň nad-
ziemnņ naleşy posadowiń na wysokości nie mniej-
szej niş +50 cm od naturalnego poziomu gruntu.  

4. Dla obszarów sņsiadujņcych z wałami prze-
ciwpowodziowymi obowiņzujņ nakazy i zakazy 
określone w odpowiednich aktach prawa.  

5. Dla obszarów bezpośredniego zagroşenia 
powodziņ obowiņzujņ nakazy i zakazy określone 
w odpowiednich aktach prawnych, szczególnie 
dotyczņce wykonywania robót oraz czynności, 
które mogņ utrudniń ochronň przed powodziņ.  

6. We wszystkich terenach dopuszcza siň loka-
lizacjň nowych i modernizacjň istniejņcych urzņ-
dzeń zwiņzanych z ochronņ przed powodziņ − na 
zasadach określonych w odpowiednich aktach 
prawa.  

7. W zakresie ochrony przed hałasem ustala 
siň nastňpujņce standardy akustyczne określone 
w odpowiednich przepisach prawa dotyczņcych 
dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku:  
1) dla terenów oznaczonych na rysunku planu 

symbolem MN jak dla terenów zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej,  

2) dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolem MN/U jak dla terenów mieszkanio-
wo-usługowych,  

3) z uwagi na koniecznośń zapewnienia odpo-
wiedniej ochrony przed hałasem oraz drgania-
mi naleşy zachowań zasady określone w odpo-
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wiednich aktach prawa, w szczególności doty-
czņcych warunków technicznych, jakim powin-
ny odpowiadań budynki i ich usytuowanie.  

§ 6. Zasady ochrony krajobrazu kulturowego, 
dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr 
kultury współczesnej  

1. Dla terenów połoşonych w granicach sta-
nowisk archeologicznych, obowiņzujņ nastňpujņce 
zasady:  
1) stanowiska archeologiczne naleşy uwzglňdniń 

i nanosiń w formie niezmienionej przy wykony-
waniu planów i projektów szczegółowych;  

2) przed uzyskaniem pozwolenia na budowň (a dla 
robót niewymagajņcych pozwolenia na budowň 
– przed realizacjņ inwestycji) naleşy uzyskań po-
zwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabyt-
ków na przeprowadzenie ziemnych robót bu-
dowlanych na terenie zabytkowym w trybie 
prac konserwatorskich;  

3) w obrňbie znajdujņcych siň na obszarze objň-
tym planem chronionych stanowisk archeolo-
gicznych oraz w ich bezpośrednim sņsiedztwie 
wszelkie zamierzenia inwestycyjne wymagajņ 
przeprowadzenia ratowniczych badań arche-
ologicznych;  

(Skarga Wojewody Dolnoślņskiego NK-N.4131.627. 
.2011.DP1 z dnia 30 sierpnia 2011 r. do WSA we 
Wrocławiu na § 6 ust. 1 pkt 2 i 3) 
4) na obszarze objňtym planem wystňpuje stano-

wisko archeologiczne − ślad osadnictwa, osada 
− pradzieje, póŝne średniowiecze (obszar AZP 
76-22, nr 7/65).  

Rozdział 3 

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE DLA TERENÓW 

§ 7. Przeznaczenie terenów, parametry i wska- 
źniki kształtowania zabudowy oraz zagospodaro-
wania terenu oraz zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomości  

1. Wyznacza siň tereny oznaczone na rysunku 
planu symbolami MN 1.01, MN 1.02, MN 1.03, MN 
1.04, MN 1.05, dla których obowiņzujņ nastňpujņce 
ustalenia:  
1) funkcja wiodņca: mieszkalnictwo jednorodzin-

ne, za zgodne z funkcjņ wiodņcņ terenu uznaje 
siň:  
a) lokalizacjň zabudowy mieszkaniowej jedno-

rodzinnej wolno stojņcej i bliŝniaczej,  
b) lokalizacjň zabudowy zagrodowej, z wyklu-

czeniem chowu lub hodowli zwierzņt 
w liczbie przekraczajņcej 5 duşych jednostek 
przeliczeniowych,  

c) lokalizacjň usług agroturystycznych,  
d) lokalizacjň niezbňdnych urzņdzeń i obiektów 

pomocniczych,  
e) lokalizacjň urzņdzeń i sieci infrastruktury 

technicznej, w tym wydzielanie działek pod 
ww. urzņdzenia,  

f) lokalizacjň komunikacji wewnňtrznej wraz 
z niezbňdnņ infrastrukturņ w tym wydziela-
nie działek pod ww. komunikacjň;  

2) funkcje uzupełniajņce − usługi komercyjne nie-
uciņşliwe;  

3) zasady i standardy kształtowania zabudowy 
i urzņdzania terenu:  

a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej:  
− maksymalny wskaŝnik powierzchni zabu-

dowy − 0,15,  
− maksymalny wskaŝnik intensywności za-

budowy − 0,30,  
− minimalny wskaŝnik powierzchni biolo-

gicznie czynnej − 0,65,  
b) dla zabudowy zagrodowej:  

− maksymalny wskaŝnik powierzchni zabu-
dowy − 0,40,  

− maksymalny wskaŝnik intensywności za-
budowy − 0,60,  

− minimalny wskaŝnik powierzchni biolo-
gicznie czynnej − 0,30,  

c) parametry elewacji:  
− projektowane budynki mieszkalne − wyso-

kośń maksymalnie 2 kondygnacje nadziem-
ne, jednak nie wiňcej niş 12 m oraz szerokośń 
maksymalnie 15 m,  

− pozostałe projektowane obiekty − wysokośń 
maksymalnie 10 m oraz szerokośń maksy-
malnie 15 m,  

− obiekty istniejņce − dopuszcza siň zachowa-
nie dotychczasowej wysokości oraz szeroko-
ści,  

d) naleşy zapewniń niezbňdnņ ilośń miejsc po-
stojowych na nastňpujņcych zasadach;  
− dla mieszkalnictwa jednorodzinnego − 

minimalnie 1 miejsce postojowe / 
1 mieszkanie,  

− dla usług komercyjnych − minimalnie 
1 miejsce postojowe / 50 m2 powierzchni 
uşytkowej,  

− dla usług agroturystycznych − minimalnie 
1 miejsce postojowe / 4 osoby odwiedza-
jņce,  

4) szczegółowe zasady i warunki scalania i podzia-
łu nieruchomości:  
a) nowe linie podziałów bňdņ harmonijnie na-

wiņzywań do linii rozgraniczajņcych tereny 
komunikacji. tj. bňdņ do nich prostopadłe lub 
zblişone do prostopadłych, tj. kņt połoşenia 
granic działek w stosunku do pasa drogowe-
go wyniesie od 75 do 90 stopni;  

b) powierzchnia działki powstałej na skutek po-
działu nie bňdzie mniejsza niş:  
− 1000 m2 dla zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej,  
− 2000 m2 dla zabudowy zagrodowej;  

c) szerokośń frontu działki nie bňdzie mniejsza 
niş 20 m;  

d) zasady, o których mowa w lit. a−c, nie doty-
czņ działek:  
− wydzielanych pod komunikacjň we-

wnňtrznņ drogowņ, dla których naleşy za-
chowań minimalnņ szerokośń 6 m, przy 
czym dla dojazdów do maksymalnie jed-
nej działki o długości maksymalnie 50 m, 
dopuszcza siň minimalnņ szerokośń  
3,5 m,  

− wydzielanych pod ewentualne urzņdzenia 
infrastruktury technicznej,  

− słuşņcych poprawie warunków zagospo-
darowania nieruchomości przyległej, przy 
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czym wydzielona działka nie bňdzie wiňk-
sza niş 500 m2.  

2. Wyznacza siň tereny oznaczone na rysunku 
planu symbolami MN/U 1.01, MN/U 1.02, MN/U 
1.03, MN/U 1.04, MN/U 1.05, MN/U 1.06, MN/U 
1.07, dla których obowiņzujņ nastňpujņce ustale-
nia:  
1) funkcja wiodņca: mieszkalnictwo jednorodzinne 

oraz usługi, za zgodne z funkcjņ wiodņcņ terenu 
uznaje siň:  
a) lokalizacjň zabudowy mieszkaniowej jedno-

rodzinnej – wolno stojņcej i bliŝniaczej,  
b) lokalizacjň usług komercyjnych nieuciņşli-

wych,  
c) lokalizacjň usług agroturystycznych,  
d) lokalizacjň usług podstawowych, w tym wy-

dzielanie działek pod takņ funkcjň,  
e) lokalizacjň niezbňdnych urzņdzeń i obiektów 

pomocniczych,  
f) lokalizacjň urzņdzeń i sieci infrastruktury 

technicznej, w tym wydzielanie działek pod 
ww. urzņdzenia,  

g) lokalizacjň komunikacji wewnňtrznej wraz 
z niezbňdnņ infrastrukturņ w tym wydziela-
nie działek pod ww. komunikacjň;  

2) funkcja uzupełniajņca − nie dopuszcza siň;  
3) zasady i standardy kształtowania zabudowy 

i urzņdzania terenu:  
a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-

nej:  
− maksymalny wskaŝnik powierzchni zabu-

dowy − 0,15,  
− maksymalny wskaŝnik intensywności za-

budowy − 0,30,  
− minimalny wskaŝnik powierzchni biolo-

gicznie czynnej − 0,65,  
b) dla zabudowy usługowej:  

− maksymalny wskaŝnik powierzchni zabu-
dowy − 0,40,  

− maksymalny wskaŝnik intensywności za-
budowy − 0,60,  

− minimalny wskaŝnik powierzchni biolo-
gicznie czynnej − 0,30,  

c) dla zabudowy mieszkaniowo-usługowej:  
− maksymalny wskaŝnik powierzchni zabu-

dowy − 0,25 ,  
− maksymalny wskaŝnik intensywności za-

budowy − 0,50 ,  
− minimalny wskaŝnik powierzchni biolo-

gicznie czynnej − 0,45,  
d) parametry elewacji:  

− projektowane budynki mieszkalne − wy-
sokośń maksymalnie 2 kondygnacje nad-
ziemne, jednak nie wiňcej niş 12 m oraz 
szerokośń maksymalnie 15 m,  

− pozostałe projektowane obiekty − wyso-
kośń maksymalnie 12 m oraz szerokośń 
maksymalnie 25 m,  

− obiekty istniejņce − dopuszcza siň zacho-
wanie dotychczasowej wysokości oraz 
szerokości,  

e) naleşy zapewniń niezbňdnņ ilośń miejsc po-
stojowych na nastňpujņcych zasadach;  
− dla mieszkalnictwa jednorodzinnego − 

minimalnie 1 miejsce postojowe / 1 
mieszkanie,  

− dla usług komercyjnych − minimalnie 
1 miejsce postojowe / 50 m2 powierzchni 
uşytkowej,  

− dla usług podstawowych z zakresu kultu-
ry i kultu religijnego − 1 miejsce postojo-
we / 5 miejsc w obiekcie,  

− dla usług podstawowych z zakresu oświa-
ty i wychowania − 1 miejsce postojowe / 
10 uczniów,  

− dla usług podstawowych z zakresu admi-
nistracji − 1 miejsce postojowe / 
5 zatrudnionych,  

− dla usług podstawowych z zakresu 
ochrony zdrowia i opieki społecznej − 
1 miejsce postojowe / 10 łóşek lub 
1 miejsce postojowe / 5 zatrudnionych,  

4) szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomości:  
a) nowe linie podziałów bňdņ harmonijnie na-

wiņzywań do linii rozgraniczajņcych tereny 
komunikacji, tj. bňdņ do nich prostopadłe lub 
zblişone do prostopadłych, tj. kņt połoşenia 
granic działek w stosunku do pasa drogowe-
go wyniesie od 75 do 90 stopni;  

b) powierzchnia działki powstałej na skutek po-
działu nie bňdzie mniejsza niş:  
− 1000 m2 dla zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej,  
− 2500 m2 dla zabudowy usługowej,  
− 1500 m2 dla zabudowy mieszkaniowo- 

-usługowej;  
c) szerokośń frontu działki nie bňdzie mniejsza 

niş 20 m;  
d) zasady, o których mowa w lit. a−c, nie doty-

czņ działek:  
− wydzielanych pod komunikacjň we-

wnňtrznņ drogowņ, dla których naleşy za-
chowań minimalnņ szerokośń 6 m, przy 
czym dla dojazdów do maksymalnie jed-
nej działki o długości maksymalnie 50 m, 
dopuszcza siň minimalnņ szerokośń  
3,5 m,  

− wydzielanych pod ewentualne urzņdzenia 
infrastruktury technicznej,  

− słuşņcych poprawie warunków zagospo-
darowania nieruchomości przyległej, przy 
czym wydzielona działka nie bňdzie wiňk-
sza niş 500 m2.  

3. Wyznacza siň tereny oznaczone na rysunku 
planu symbolami P/U 1.01, P/U 1.02, dla których 
obowiņzujņ nastňpujņce ustalenia:  
1) funkcja wiodņca: produkcja, składy, magazyny 

oraz usługi, za zgodne z funkcjņ wiodņcņ terenu 
uznaje siň:  
a) lokalizacjň produkcji nieuciņşliwej, składów, 

magazynów, baz wraz z niezbňdnņ infra-
strukturņ,  

b) lokalizacjň usług komercyjnych nieuciņşli-
wych,  

c) lokalizacjň niezbňdnych urzņdzeń i obiektów 
pomocniczych,  

d) lokalizacjň urzņdzeń i sieci infrastruktury 
technicznej, w tym wydzielanie działek pod 
ww. urzņdzenia,  

e) lokalizacjň komunikacji drogowej − we-
wnňtrznej, placów manewrowych i parkin-
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gów wraz z niezbňdnņ infrastrukturņ, w tym 
wydzielenie działek pod ww. funkcje;  

2) funkcje uzupełniajņce – mieszkalnictwo powiņ-
zane z prowadzonņ działalnościņ;  

3) zasady i standardy kształtowania zabudowy 
i urzņdzania terenu:  
a) dopuszcza siň realizacjň mieszkalnictwa po-

wiņzanego z prowadzonņ działalnościņ tylko 
w formie funkcji wbudowanej na maksymal-
nie 20% sumy powierzchni wewnňtrznej pro-
jektowanego obiektu,  

b) maksymalny wskaŝnik powierzchni zabudo-
wy − 0,40,  

c) maksymalny wskaŝnik intensywności zabu-
dowy − 0,60,  

d) minimalny wskaŝnik powierzchni biologicz-
nie czynnej − 0,30,  

e) parametry elewacji:  
− projektowane budynki i obiekty - wyso-

kośń maksymalnie 12 m oraz szerokośń 
maksymalnie 30 m,  

− obiekty istniejņce − dopuszcza siň zacho-
wanie dotychczasowej wysokości oraz 
szerokości,  

f) dla niniejszych terenów nie obowiņzujņ 
przepisy dotyczņce parametrów dachu, okre-
ślone w § 3 niniejszej uchwały,  

g) grunty naraşone na zanieczyszczenie sub-
stancjami ropopochodnymi lub chemiczny-
mi powinny byń bezwzglňdnie utwardzone 
i skanalizowane, a wody opadowe powinny 
byń odprowadzone i podczyszczone,  

h) naleşy zapewniń niezbňdnņ ilośń miejsc po-
stojowych na nastňpujņcych zasadach;  
− dla usług komercyjnych − minimalnie 

1 miejsce postojowe / 50 m2 powierzchni 
uşytkowej,  

− dla produkcji, baz, magazynów i składów 
−1 miejsce postojowe / 8 zatrudnionych,  

− dla mieszkalnictwa jednorodzinnego − 
minimalnie 1 miejsce postojowe / 
1 mieszkanie,  

4) szczegółowe zasady i warunki scalania i podzia-
łu nieruchomości:  
a) nowe linie podziałów bňdņ harmonijnie na-

wiņzywań do linii rozgraniczajņcych tereny 
komunikacji, tj. bňdņ do nich prostopadłe lub 
zblişone do prostopadłych, tj. kņt połoşenia 
granic działek w stosunku do pasa drogowe-
go wyniesie od 75 do 90 stopni;  

b) powierzchnia działki powstałej na skutek po-
działu nie bňdzie mniejsza niş 2500 m2,  

c) szerokośń frontu działki nie bňdzie mniejsza 
niş 40 m;  

d) zasady, o których mowa w lit. a−c, nie doty-
czņ działek:  
− wydzielanych pod komunikacjň we-

wnňtrznņ drogowņ, dla których naleşy za-
chowań minimalnņ szerokośń 6 m, przy 
czym dla dojazdów do maksymalnie jednej 
działki o długości maksymalnie 50 m, do-
puszcza siň minimalnņ szerokośń 3,5 m,  

− wydzielanych pod ewentualne urzņdzenia 
infrastruktury technicznej,  

− słuşņcych poprawie warunków zagospo-
darowania nieruchomości przyległej, przy 

czym wydzielona działka nie bňdzie wiňk-
sza niş 500 m2.  

4. Wyznacza siň teren oznaczony na rysunku 
planu symbolem P/U 2.01, dla którego obowiņzujņ 
nastňpujņce ustalenia:  
1) funkcja wiodņca: produkcja oraz usługi,  
2) za zgodne z funkcjņ wiodņcņ terenu uznaje siň:  

a) lokalizacjň produkcji, składów, magazynów, 
baz wraz z niezbňdnņ infrastrukturņ,  

b) lokalizacjň usług komercyjnych,  
c) lokalizacjň niezbňdnych urzņdzeń i obiektów 

pomocniczych, w tym zwiņzanych z ochronņ 
przed hałasem,  

d) lokalizacjň zieleni, w szczególności zieleni 
o charakterze izolacyjnym,  

e) lokalizacjň urzņdzeń i sieci infrastruktury 
technicznej, w tym wydzielanie działek pod 
ww. urzņdzenia,  

f) lokalizacjň komunikacji drogowej − we-
wnňtrznej, placów manewrowych i parkin-
gów wraz z niezbňdnņ infrastrukturņ w tym 
wydzielenie działek pod ww. funkcje;  

3) funkcje uzupełniajņce - mieszkalnictwo powiņ-
zane z prowadzonņ działalnościņ;  

4) zasady i standardy kształtowania zabudowy 
i urzņdzania terenu:  
a) dopuszcza siň realizacjň mieszkalnictwa po-

wiņzanego z prowadzonņ działalnościņ tylko 
w formie funkcji wbudowanej na maksymal-
nie 20% sumy powierzchni wewnňtrznej pro-
jektowanego obiektu,  

b) maksymalny wskaŝnik powierzchni zabudo-
wy − 0,40,  

c) maksymalny wskaŝnik intensywności zabu-
dowy − 0,60,  

d) minimalny wskaŝnik powierzchni biologicz-
nie czynnej − 0,30,  

e) parametry elewacji:  
− projektowane budynki i obiekty − wyso-

kośń maksymalnie 12 m oraz szerokośń 
maksymalnie 30 m,  

− obiekty istniejņce − dopuszcza siň zacho-
wanie dotychczasowej wysokości oraz 
szerokości,  

f) dla niniejszych terenów nie obowiņzujņ 
przepisy dotyczņce parametrów dachu, okre-
ślone w §3 niniejszej uchwały,  

g) grunty naraşone na zanieczyszczenie sub-
stancjami ropopochodnymi lub chemiczny-
mi powinny byń bezwzglňdnie utwardzone 
i skanalizowane, a wody opadowe powinny 
byń odprowadzone i podczyszczone,  

h) naleşy zapewniń niezbňdnņ ilośń miejsc po-
stojowych na nastňpujņcych zasadach;  
− dla usług komercyjnych − minimalnie 

1 miejsce postojowe / 50 m2 powierzchni 
uşytkowej,  

− dla produkcji, baz, magazynów i składów 
− 1 miejsce postojowe / 8 zatrudnionych;  

− dla mieszkalnictwa jednorodzinnego − 
minimalnie 1 miejsce postojowe / 
1 mieszkanie;  

5) szczegółowe zasady i warunki scalania i podzia-
łu nieruchomości:  
a) nowe linie podziałów bňdņ harmonijnie na-

wiņzywań do linii rozgraniczajņcych tereny 
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komunikacji, tj. bňdņ do nich prostopadłe lub 
zblişone do prostopadłych, tj. kņt połoşenia 
granic działek w stosunku do pasa drogowe-
go wyniesie od 75 do 90 stopni;  

b) powierzchnia działki powstałej na skutek po-
działu nie bňdzie mniejsza niş 2500 m2,  

c) szerokośń frontu działki nie bňdzie mniejsza 
niş 40 m;  

d) zasady, o których mowa w lit. a–c, nie doty-
czņ działek:  
− wydzielanych pod komunikacjň we-

wnňtrznņ drogowņ, dla których naleşy za-
chowań minimalnņ szerokośń 6 m, przy 
czym dla dojazdów do maksymalnie jed-
nej działki o długości maksymalnie 50 m, 
dopuszcza siň minimalnņ szerokośń  
3,5 m,  

− wydzielanych pod ewentualne urzņdzenia 
infrastruktury technicznej,  

− słuşņcych poprawie warunków zagospo-
darowania nieruchomości przyległej, przy 
czym wydzielona działka nie bňdzie wiňk-
sza niş 500 m2.  

5. Wyznacza siň teren oznaczony na rysunku 
planu symbolem P 1.01, dla którego obowiņzujņ 
nastňpujņce ustalenia:  
1) funkcja wiodņca: produkcja, składy, magazyny, 

za zgodne z funkcjņ wiodņcņ terenu uznaje siň:  
a) lokalizacjň produkcji, składów, magazynów, 

baz wraz z niezbňdnņ infrastrukturņ  
b) lokalizacjň niezbňdnych urzņdzeń i obiektów 

pomocniczych,  
c) lokalizacjň sieci i urzņdzeń infrastruktury 

technicznej, w tym wydzielanie terenów pod 
ww. urzņdzenia,  

d) lokalizacjň komunikacji drogowej − we-
wnňtrznej, placów manewrowych i parkin-
gów wraz z niezbňdnņ infrastrukturņ w tym 
wydzielenie działek pod ww. funkcje;  

2) funkcje uzupełniajņce − nie dopuszcza siň;  
3) zasady i standardy kształtowania zabudowy 

i urzņdzania terenu:  
a) maksymalny wskaŝnik powierzchni zabudo-

wy − 0,40,  
b) maksymalny wskaŝnik intensywności zabu-

dowy − 0,60,  
c) minimalny wskaŝnik powierzchni biologicz-

nie czynnej − 0,30,  
d) parametry elewacji − projektowane budynki 

i obiekty − wysokośń maksymalnie 12 m,  
e) dla niniejszych terenów nie obowiņzujņ 

przepisy dotyczņce parametrów dachu, okre-
ślone w § 3 niniejszej uchwały,  

f) grunty naraşone na zanieczyszczenie sub-
stancjami ropopochodnymi lub chemiczny-
mi powinny byń bezwzglňdnie utwardzone 
i skanalizowane, a wody opadowe powinny 
byń odprowadzone i podczyszczone,  

g) ilośń miejsc postojowych − dla produkcji, 
baz, magazynów i składów − 1 miejsce po-
stojowe / 8 zatrudnionych,  

4) szczegółowe zasady i warunki scalania i podzia-
łu nieruchomości:  
a) nowe linie podziałów bňdņ harmonijnie na-

wiņzywań do linii rozgraniczajņcych tereny 

komunikacji, tj. bňdņ do nich prostopadłe lub 
zblişone do prostopadłych, tj. kņt połoşenia 
granic działek w stosunku do pasa drogowe-
go wyniesie od 75 do 90 stopni;  

b) powierzchnia działki powstałej na skutek po-
działu nie bňdzie mniejsza niş 2500 m2,  

c) szerokośń frontu działki nie bňdzie mniejsza 
niş 50 m;  

d) zasady, o których mowa w lit. a–c, nie doty-
czņ działek:  
− wydzielanych pod komunikacjň we-

wnňtrznņ drogowņ, dla których naleşy za-
chowań minimalnņ szerokośń 6 m, przy 
czym dla dojazdów do maksymalnie jed-
nej działki o długości maksymalnie 50 m, 
dopuszcza siň minimalnņ szerokośń  
3,5 m,  

− wydzielanych pod ewentualne urzņdzenia 
infrastruktury technicznej,  

− słuşņcych poprawie warunków zagospo-
darowania nieruchomości przyległej, przy 
czym wydzielona działka nie bňdzie wiňk-
sza niş 500 m2.  

6. Wyznacza siň teren oznaczony na rysunku 
planu symbolem R 1.01, dla którego obowiņzujņ 
nastňpujņce ustalenia:  
1) funkcja wiodņca: produkcja rolnicza z wyklucze-

niem zabudowy, za zgodne z funkcjņ wiodņcņ 
terenu uznaje siň:  
a) wykorzystywanie terenu do celów zwiņza-

nych z produkcjņ rolniczņ z wykluczeniem 
wszelkiej zabudowy,  

b) lokalizacjň niezbňdnych dróg i dojazdów do 
pól oraz urzņdzeń infrastruktury technicznej, 
w tym wydzielanie działek pod ww. komuni-
kacjň,  

c) lokalizacjň urzņdzeń melioracyjnych (w tym 
rowów), drenaşu oraz innych urzņdzeń ma-
jņcych na celu skuteczne odprowadzenie 
wód opadowych oraz ochronň przed zale-
waniem i podtapianiem obszarów rolnych 
oraz sņsiednich obszarów zainwestowanych 
− na zasadach określonych w odpowiednich 
aktach prawa, w szczególności dotyczņcych 
ochrony gruntów rolnych ,  

d) lokalizacjň sieci i urzņdzeń infrastruktury 
technicznej, w tym wydzielanie terenów pod 
ww. urzņdzenia − na zasadach określonych 
w odpowiednich aktach prawa, w szczegól-
ności dotyczņcych ochrony gruntów rolnych;  

2) funkcja uzupełniajņca − nie dopuszcza siň;  
3) zasady i standardy kształtowania zabudowy 

i urzņdzania terenu − nie określa siň;  
4) szczegółowe zasady i warunki scalania i podzia-

łu nieruchomości − nie określa siň.  
7. Wyznacza siň teren oznaczony na rysunku 

planu symbolem WS 1.01, dla którego obowiņzujņ 
nastňpujņce ustalenia:  
1) funkcja wiodņca: wody powierzchniowe, za 

zgodne z funkcjņ wiodņcņ terenu uznaje siň:  
a) prowadzenie wszelkich działań majņcych na 

celu ochronň przed powodziņ (na zasadach 
określonych przez Zarzņdcň cieku), w tym lo-
kalizacjň urzņdzeń i sieci infrastruktury tech-
nicznej zwiņzanych z ochronņ przeciwpowo-
dziowņ,  



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Dolnoślņskiego Nr 184 – 17577 – Poz. 3128 

 

b) lokalizacjň nowych oraz modernizacjň i kon-
serwacjň istniejņcych obiektów i urzņdzeń in-
frastruktury technicznej słuşņcych regulacji 
cieków,  

c) lokalizacjň budowli drogowych takich jak 
mosty, przeprawy itp. na zasadach określo-
nych przez Zarzņdcň cieku,  

d) lokalizacjň urzņdzeń i sieci infrastruktury 
technicznej za zgodņ i na zasadach określo-
nych przez Zarzņdcň cieku;  

2) funkcje uzupełniajņce − nie dopuszcza siň;  
3) zasady i standardy kształtowania zabudowy 

i urzņdzania terenu − naleşy ograniczyń wszelkie 
działania mogņce utrudniń ochronň przed po-
wodziņ oraz wpłynņń na pogorszenie jakości 
wód;  

4) szczegółowe zasady i warunki scalania i podzia-
łu nieruchomości − nie określa siň.  

§ 8. Zasady modernizacji, rozbudowy i budo-
wy systemów komunikacji  

1. Wyznacza siň teren oznaczony na rysunku 
planu symbolami KDZ 1.01, dla którego obowiņzu-
jņ nastňpujņce ustalenia:  
1) funkcja wiodņca: komunikacja publiczna - ulice 

zbiorcze (istniejņca droga powiatowa nr 2191), 
za zgodne z funkcjņ wiodņcņ terenu uznaje siň:  
a) lokalizacjň komunikacji publicznej − drogo-

wej wraz z infrastrukturņ,  
b) realizacja obiektów i budowli inşynierskich, 

zatok autobusowych, chodników, ścieşek 
rowerowych i pieszo-rowerowych oraz nie-
zbňdnych urzņdzeń technicznych, zwiņza-
nych z prowadzeniem i zabezpieczeniem ru-
chu,  

c) lokalizacjň niezbňdnych elementów układu 
komunikacyjnego, w tym skrzyşowań, zjaz-
dów i wjazdów na zasadach określonych 
przez Zarzņdcň drogi,  

2) funkcja uzupełniajņca – nie dopuszcza siň;  
3) zasady i standardy kształtowania zabudowy 

i urzņdzania terenu:  
a) szerokośń ulic w liniach rozgraniczajņcych - 

nie mniej niş 20 m,  
b) szerokośń jezdni min. 6 m;  

4) szczegółowe zasady i warunki scalania i podzia-
łu nieruchomości − podział zgodny z liniami 
rozgraniczajņcymi określonymi na rysunku pla-
nu.  

2. Wyznacza siň tereny oznaczone na rysunku 
planu symbolami KDZ 2.01, KDZ 2.02, KDZ 2.03, 
KDZ 2.04, dla których obowiņzujņ nastňpujņce 
ustalenia:  
1) funkcja wiodņca: komunikacja publiczna – ulice 

zbiorcze (poszerzenia), za zgodne z funkcjņ wio-
dņcņ terenu uznaje siň:  
a) lokalizacjň komunikacji publicznej – drogo-

wej wraz z infrastrukturņ,  
b) realizacja obiektów i budowli inşynierskich, 

zatok autobusowych, chodników, ścieşek 
rowerowych i pieszo-rowerowych oraz nie-
zbňdnych urzņdzeń technicznych, zwiņza-
nych z prowadzeniem i zabezpieczeniem ru-
chu,  

c) lokalizacjň niezbňdnych elementów układu 
komunikacyjnego, w tym skrzyşowań, zjaz-

dów i wjazdów na zasadach określonych 
przez Zarzņdcň drogi;  

2) funkcja uzupełniajņca − nie dopuszcza siň;  
3) zasady i standardy kształtowania zabudowy 

i urzņdzania terenu − szerokośń ulic w liniach 
rozgraniczajņcych − zgodnie z rysunkiem planu;  

4) szczegółowe zasady i warunki scalania i podzia-
łu nieruchomości − podział zgodny z liniami 
rozgraniczajņcymi określonymi na rysunku pla-
nu.  

3. Wyznacza siň tereny oznaczone na rysunku 
planu symbolami KDD 1.01, KDD 1.02, KDD 1.03, 
KDD 1.04, KDD 1.05, KDD 1.06, KDD 1.07, dla któ-
rych obowiņzujņ nastňpujņce ustalenia:  
1) funkcja wiodņca: komunikacja publiczna − ulice 

dojazdowe, za zgodne z funkcjņ wiodņcņ terenu 
uznaje siň:  
a) lokalizacjň komunikacji publicznej − drogo-

wej wraz z infrastrukturņ,  
b) realizacjň obiektów i budowli inşynierskich, 

chodników i ścieşek rowerowych lub ścieşek 
pieszo-rowerowych oraz niezbňdnych urzņ-
dzeń technicznych zwiņzanych z prowadze-
niem i zabezpieczeniem ruchu;  

c) lokalizacjň niezbňdnych elementów układu 
komunikacyjnego, w tym skrzyşowań, zjaz-
dów i wjazdów na zasadach określonych 
przez Zarzņdcň drogi;  

2) funkcja uzupełniajņca − nie dopuszcza siň;  
3) zasady i standardy kształtowania zabudowy 

i urzņdzania terenu:  
a) szerokośń ulic w liniach rozgraniczajņcych - 

nie mniej niş 10 m,  
b) szerokośń jezdni minimalnie 6 m,  
c) w obrňbie skrzyşowań obowiņzujņ naroşne 

ściňcia linii rozgraniczajņcych (trójkņt wi-
doczności) o wymiarach nie mniejszych niş 
5 x 5 m;  

4) szczegółowe zasady i warunki scalania i podzia-
łu nieruchomości − podział zgodny z liniami 
rozgraniczajņcymi określonymi na rysunku pla-
nu.  

4. Wyznacza siň tereny oznaczone na rysunku 
planu symbolami KDW 1.01, KDW 1.02, KDW 1.03, 
KDW 1.04, KDW 1.05, KDW 1.06, dla których obo-
wiņzujņ nastňpujņce ustalenia:  
1) funkcja wiodņca: komunikacja wewnňtrzna − 

ciņgi pieszo-jezdne, za zgodne z funkcjņ wiodņ-
cņ terenu uznaje siň:  
a) lokalizacjň komunikacji wewnňtrznej − pie-

szo-jezdnej wraz z infrastrukturņ,  
b) realizacjň obiektów i budowli inşynierskich, 

chodników i ścieşek rowerowych lub ścieşek 
pieszo-rowerowych oraz niezbňdnych urzņ-
dzeń technicznych zwiņzanych z prowadze-
niem i zabezpieczeniem ruchu;  

2) funkcja uzupełniajņca − nie dopuszcza siň;  
3) zasady i standardy kształtowania zabudowy 

i urzņdzania terenu:  
a) szerokośń ciņgów w liniach rozgraniczajņ-

cych − nie mniej niş 8 m,  
b) dopuszcza siň zagospodarowanie w formie 

jednoprzestrzennego ciņgu pieszo-jezdnego,  
c) w obrňbie skrzyşowań obowiņzujņ naroşne 

ściňcia linii rozgraniczajņcych (trójkņt widocz-
ności) o wymiarach nie mniejszych niş 5 x 5 m;  
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4) szczegółowe zasady i warunki scalania i podzia-
łu nieruchomości − podział zgodny z liniami 
rozgraniczajņcymi określonymi na rysunku pla-
nu.  

5. Wyznacza siň teren oznaczony na rysunku 
planu symbolem KDW 2.01, dla którego obowiņzu-
jņ nastňpujņce ustalenia:  
1) funkcja wiodņca: komunikacja wewnňtrzna − 

ciņgi pieszo-jezdne, za zgodne z funkcjņ wiodņ-
cņ terenu uznaje siň:  
a) lokalizacjň komunikacji wewnňtrznej − pie-

szo-jezdnej wraz z infrastrukturņ,  
b) realizacjň obiektów i budowli inşynierskich 

oraz niezbňdnych urzņdzeń technicznych 
zwiņzanych z prowadzeniem i zabezpiecze-
niem ruchu;  

2) funkcja uzupełniajņca − nie dopuszcza siň;  
3) zasady i standardy kształtowania zabudowy 

i urzņdzania terenu:  
a) szerokośń ciņgów w liniach rozgraniczajņ-

cych − nie mniej niş 6 m,  
b) dopuszcza siň zagospodarowanie w formie 

jednoprzestrzennego ciņgu pieszo-jezdnego,  
c) w obrňbie skrzyşowań obowiņzujņ naroşne 

ściňcia linii rozgraniczajņcych (trójkņt wi-
doczności) o wymiarach nie mniejszych niş 
5 x 5 m;  

4) szczegółowe zasady i warunki scalania i podzia-
łu nieruchomości − podział zgodny z liniami 
rozgraniczajņcymi określonymi na rysunku pla-
nu.  

6. Wyznacza siň teren oznaczony na rysunku 
planu symbolem KDW 3.01, dla którego obowiņzu-
jņ nastňpujņce ustalenia:  
1) funkcja wiodņca: komunikacja wewnňtrzna − 

ciņgi pieszo-jezdne, za zgodne z funkcjņ wiodņ-
cņ terenu uznaje siň:  

a) lokalizacjň komunikacji wewnňtrznej – pieszo- 
-jezdnej wraz z niezbňdnņ infrastrukturņ,  

b) lokalizacjň urzņdzeń infrastruktury technicznej 
(w tym lokalizowanie wałów p/powodziowych) 
majņcych na celu skutecznņ ochronň przed za-
lewaniem i podtapianiem,  

2) funkcja uzupełniajņca − nie dopuszcza siň;  
3) zasady i standardy kształtowania zabudowy 

i urzņdzania terenu:  
a) szerokośń ciņgu w liniach rozgraniczajņcych 

− zgodnie z rysunkiem planu jednak nie 
mniej niş 8 m,  

b) dopuszcza siň zagospodarowanie w formie 
jednoprzestrzennego ciņgu pieszo-jezdnego,  

c) w obrňbie skrzyşowań obowiņzujņ naroşne 
ściňcia linii rozgraniczajņcej (trójkņt widocz-
ności) o wymiarach nie mniejszych niş 10 x 
10 m;  

4) szczegółowe zasady i warunki scalania i podzia-
łu nieruchomości − podział zgodny z liniami 
rozgraniczajņcymi określonymi na rysunku pla-
nu.  

7. Wyznacza siň teren oznaczony na rysunku 
planu symbolem KDW 4.01, dla którego obowiņzu-
jņ nastňpujņce ustalenia:  
1) funkcja wiodņca: komunikacja wewnňtrzna − 

ciņgi pieszo-jezdne, za zgodne z funkcjņ wiodņ-
cņ terenu uznaje siň:  

a) lokalizacjň komunikacji wewnňtrznej − pie-
szo-jezdnej wraz z infrastrukturņ,  

b) realizacjň obiektów i budowli inşynierskich 
oraz niezbňdnych urzņdzeń technicznych 
zwiņzanych z prowadzeniem i zabezpiecze-
niem ruchu;  

2) funkcja uzupełniajņca − nie dopuszcza siň;  
3) zasady i standardy kształtowania zabudowy 

i urzņdzania terenu:  
a) szerokośń ciņgów w liniach rozgraniczajņ-

cych − jak dotychczas z miejscowymi posze-
rzeniami (zgodnie z rysunkiem planu), 
w szczególności w rejonie skrzyşowań,  

b) dopuszcza siň zagospodarowanie w formie 
jednoprzestrzennego ciņgu pieszo-jezdnego,  

c) w obrňbie skrzyşowań obowiņzujņ naroşne 
ściňcia linii rozgraniczajņcej (trójkņt widocz-
ności) o wymiarach nie mniejszych niş 5 x 
5 m;  

4) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości – podział zgodny z liniami roz-
graniczajņcymi określonymi na rysunku planu.  

8. Wyznacza siň teren oznaczony na rysunku 
planu symbolem KPW 1.01, dla którego obowiņzu-
jņ nastňpujņce ustalenia:  
1) funkcja wiodņca: komunikacja wewnňtrzna − 

ciņgi piesze, za zgodne z funkcjņ wiodņcņ terenu 
uznaje siň:  
a) lokalizacjň komunikacji wewnňtrznej − pie-

szej wraz z infrastrukturņ,  
b) realizacjň obiektów i budowli inşynierskich 

oraz niezbňdnych urzņdzeń technicznych 
zwiņzanych z funkcjonowaniem ciņgu;  

2) funkcja uzupełniajņca − nie dopuszcza siň;  
3) zasady i standardy kształtowania zabudowy 

i urzņdzania terenu − szerokośń ciņgów w li-
niach rozgraniczajņcych − jak dotychczas;  

4) szczegółowe zasady i warunki scalania i podzia-
łu nieruchomości − podział zgodny z liniami 
rozgraniczajņcymi określonymi na rysunku pla-
nu.  

9. Wyznacza siň tereny oznaczone na rysunku 
planu symbolami KPW/KDW 1.01, dla których 
obowiņzujņ nastňpujņce ustalenia:  
1) funkcja wiodņca: komunikacja wewnňtrzna - 

ciņgi pieszo-jezdne, za zgodne z funkcjņ wiodņ-
cņ terenu uznaje siň:  
a) lokalizacjň komunikacji wewnňtrznej − pie-

szej wraz z infrastrukturņ,  
b) lokalizacjň komunikacji wewnňtrznej drogo-

wej, w szczególności w rejonie skrzyşowań 
z drogami wewnňtrznymi oznaczonymi 
symbolami KDW 1.04, KDW 1.05, KDW 1.05,  

c) realizacjň obiektów i budowli inşynierskich 
oraz niezbňdnych urzņdzeń technicznych 
zwiņzanych z funkcjonowaniem ciņgu;  

2) funkcja uzupełniajņca − nie dopuszcza siň;  
3) zasady i standardy kształtowania zabudowy  

i urzņdzania terenu:  
a) szerokośń ciņgu w liniach rozgraniczajņcych  

 minimalnie 6 m;  
b) w miejscu skrzyşowań z komunikacjņ we-

wnňtrznej oznaczonņ symbolami KDW 1.04, 
KDW 1.05, KDW 1.06 dopuszcza siň komuni-
kacjň drogowņ, tj. naleşy zastosowań rozwiņ-
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zania techniczne umoşliwiajņce zawracanie 
pojazdów (zawrotki);  

4) szczegółowe zasady i warunki scalania i podzia-
łu nieruchomości − podział zgodny z liniami 
rozgraniczajņcymi określonymi na rysunku pla-
nu.  

Rozdział 4 

ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 

§ 9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budo-
wy infrastruktury technicznej  

1. W zakresie zaopatrzenia w wodň ustala siň 
dostawň z wodociņgu wiejskiego − po rozbudowie.  

2. W zakresie zaopatrzenia w energiň elek-
trycznņ ustala siň nastňpujņce zasady:  
1) dostawň zgodnie z warunkami określonymi 

przez właściwy Zakład Energetyczny;  
2) dopuszcza siň skablowanie i przełoşenie istnie-

jņcych napowietrznych sieci elektroenergetycz-
nych;  

3) dopuszcza siň rozbudowň sieci dystrybucyjnej, 
elektroenergetycznej w formie linii kablowych 
oraz napowietrznych − zakres rozbudowy sieci 
elektroenergetycznej dla zasilania nowych 
podmiotów zostanņ określone w warunkach 
przyłņczenia,  

4) przewiduje siň modernizacjň istniejņcej sieci 
elektroenergetycznej z zachowaniem jej dotych-
czasowego charakteru;  

5) nowe linie elektroenergetyczne średniego na-
piňcia 20 kV i niskiego napiňcia 0,4 kV naleşy 
prowadziń jako napowietrzne lub kablowe – za-
chowujņc charakter istniejņcej sieci;  

6) nowņ sień elektroenergetycznņ naleşy prowa-
dziń w liniach rozgraniczajņcych dróg; dopusz-
cza siň prowadzenie sieci poza układami komu-
nikacyjnymi − po uzyskaniu zgody właściciela 
sieci i właściciela gruntu, przez który bňdzie 
przebiegań trasa linii;  

7) dopuszcza siň budowň stacji transformatoro-
wych − w przypadku budowy stacji 20/0,4 kV 
wraz z dowiņzaniami średniego i niskiego na-
piňcia przewiduje siň stosowanie stacji prefa-
brykowanej kontenerowej lub słupowej − 
w zaleşności od charakteru sieci i przewidywa-
nego obciņşenia;  

8) w przypadku konieczności budowy prefabryko-
wanej kontenerowej stacji transformatorowej 
20/0,4 kV, naleşy wydzieliń działkň, przy czym na 
wydzielonej działce dopuszcza siň zabudowň 
stacji w odległości do 1,5 m od granicy 
z sņsiedniņ działkņ budowlanņ, tj. nieprzekra-
czalna lub obowiņzujņca linia zabudowy okre-
ślona w planie nie dotyczy budynków prefabry-
kowanych kontenerowych stacji transformato-
rowych,  

9) w przypadku wystņpienia kolizji planowanej 
zmiany zagospodarowania przestrzennego te-
renu z istniejņcym uzbrojeniem elektroenerge-
tycznym, jego przebudowa bňdzie moşliwa na 
warunkach określonych przez przedsiňbiorstwo 
sieciowe.  

3. Zaopatrzenie w energiň cieplnņ − ogrzewa-
nie indywidualne lub zdalczynne – z zastosowa-
niem nastňpujņcych zasad:  
1) zaleca siň odnawialne ŝródła energii, tj. energia 

słoneczna, energia geotermiczna (pompy ciepła 
itp.), biomasa (w tym drewno);  

2) dopuszcza siň ogrzewanie przy zastosowaniu 
gazu oraz lekkiego oleju opałowego pod wa-
runkiem zastosowania kotłów o wysokiej 
sprawności, tj. powyşej 90%;  

3) dopuszcza siň ogrzewanie przy zastosowaniu 
wňgla i jego pochodnych pod warunkiem za-
stosowania kotłów o wysokiej sprawności,  
tj. powyşej 80%.  

4. Unieszkodliwienie odpadów stałych (na 
podstawie zawartej umowy) poprzez gromadzenie 
w przystosowanych pojemnikach oraz zorganizo-
wany wywóz na składowisko odpadów.  

5. Dla całego terenu w granicach opracowania 
przewiduje siň system grupowego odprowadzenia 
ścieków do kanalizacji oraz oczyszczalni ścieków. 
Do czasu wybudowania sieci kanalizacyjnej do-
puszcza siň przydomowe oczyszczalnie ścieków. 
Dla terenów aktywności gospodarczej oznaczo-
nych symbolami P/U, P dopuszcza siň ponadto 
rozwiņzania indywidualne (w zaleşności od zasto-
sowanej technologii), tj. indywidualne oczyszczal-
nie ścieków − z wykluczeniem urzņdzeń uciņşli-
wych dla sņsiadujņcych terenów.  

6. W zakresie telekomunikacji przewiduje siň 
rozbudowň sieci zarówno w formie tradycyjnej 
(przewodowej), jak równieş z wykorzystaniem no-
wych technologii, w szczególności bezprzewodo-
wych − na zasadach określonych w aktualnych 
aktach prawa.  

7. W terenach przeznaczonych pod inwestycje 
zaleca siň uzbrojenie terenów poprzedzajņce reali-
zacjň zabudowy.  

8. Zaleca siň, aby sieci uzbrojenia techniczne-
go przebiegały w liniach rozgraniczajņcych dróg. 
W przypadku braku moşliwości wykonania sieci 
jw. dopuszcza siň prowadzenie sieci w przylegajņ-
cych do dróg terenach − za zgodņ właścicieli lub 
uşytkowników wieczystych − na zasadach określo-
nych w stosownych aktach prawa.  

9. Dopuszcza siň uzbrojenie czňści terenu 
przez inwestorów we własnym zakresie.  

Rozdział 5 

USTALENIA W ZAKRESIE LOKALIZACJI CELÓW 
PUBLICZNYCH, ZORGANIZOWANEJ 

DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ  
ORAZ REHABILITACJI ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY 

I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ 

§ 10. Tereny przeznaczone do realizacji celów 
publicznych oraz wymagania wynikające z po-
trzeb kształtowania przestrzeni publicznych  

1. Za tereny przeznaczone do realizacji celów 
publicznych uznaje siň:  
1) tereny komunikacji publicznej, których zasady 

urzņdzania określono w § 8 niniejszej uchwały;  
2) tereny usług podstawowych, których zasady 

urzņdzania określono w § 7 niniejszej uchwały.  
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2. Dopuszcza siň realizacjň celów publicznych 
na terenach wód powierzchniowych, których zasa-
dy urzņdzania określono w § 7 niniejszej uchwały.  

3. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza 
siň realizacjň celów publicznych w zakresie lokali-
zacji usług podstawowych w terenach mieszkalnic-
twa − pod warunkiem zachowania ustaleń planu 
określonych w §7 niniejszej uchwały − za zgodņ 
właścicieli lub uşytkowników wieczystych.  

4. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza 
siň realizacjň celów publicznych w zakresie lokali-
zacji sieci uzbrojenia technicznego w liniach roz-
graniczajņcych tereny o funkcji innej niş urzņdzenia 
infrastruktury technicznej − pod warunkiem za-
chowania ustaleń planu określonych w § 7 i § 8 
oraz § 9 niniejszej uchwały − za zgodņ właścicieli 
lub uşytkowników wieczystych.  

§ 11. Obszary zorganizowanej działalności in-
westycyjnej oraz rehabilitacji istniejņcej zabudowy 
i infrastruktury technicznej  

1. Dopuszcza siň prowadzenie zorganizowanej 
działalności inwestycyjnej w terenach mieszkalnic-
twa, polegajņcej na wydzieleniu ewentualnych 
terenów komunikacji wewnňtrznej, komplekso-
wym uzbrojeniu a nastňpnie zainwestowaniu po-

szczególnych fragmentów zabudowy − zgodnie 
z zasadami określonymi w § 3 i § 7 niniejszej 
uchwały.  

2. W terenie objňtym planem nie wystňpuje 
zabudowa oraz infrastruktura techniczna wymaga-
jņca rehabilitacji.  

Rozdział 6 

PRZEPISY KOŃCOWE 

§ 12. Ustalenia końcowe  
1. Ustala siň wysokośń opłaty wzrostu warto-

ści nieruchomości, określonej w art. 36 ust. 4 
ustawy na:  
1) 10% − dla terenów P/U oraz P;  
2) 5% − dla pozostałych terenów.  

2. Wykonanie uchwały powierza siň Burmi-
strzowi Miasta i Gminy Prochowice.  

3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 30 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym Wo-
jewództwa Dolnoślņskiego. Przewodniczņca Rady 
Miasta i Gminy Prochowice Halina Teluk  

 

Przewodniczņca Rad Miasta i Gminy: 
Halina Teluk 
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Załącznik nr 1A do uchwały nr X/67/ 
/2011 Rady Miasta i Gminy Prochowice 
z dnia 27 czerwca 2011 r. 
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Załącznik nr 1B do uchwały nr X/67/ 
/2011 Rady Miasta i Gminy Prochowice 
z dnia 27 czerwca 2011 r. 
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Załącznik nr 1C do uchwały nr X/67/ 
/2011 Rady Miasta i Gminy Prochowice 
z dnia 27 czerwca 2011 r. 
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Załącznik nr 1D do uchwały nr X/67/ 
/2011 Rady Miasta i Gminy Prochowice 
z dnia 27 czerwca 2011 r. 
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Załącznik nr 1E do uchwały nr X/67/ 
/2011 Rady Miasta i Gminy Prochowice 
z dnia 27 czerwca 2011 r. 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr X/67/ 
/2011 Rady Miasta i Gminy Prochowice 
z dnia 27 czerwca 2011 r. 
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Załącznik nr 3 do uchwały nr X/67/ 
/2011 Rady Miasta i Gminy Prochowice 
z dnia 27 czerwca 2011 r. 
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UCHWAŁA NR 117/VI/2011 
 RADY GMINY KŁODZKO 

 z dnia 8 lipca 2011 r. 

w sprawie zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
Gminy Kłodzko we wsi Szalejów Dolny 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1, 
art. 41 ust. 1, art. 42 w zwiņzku z art. 18 ust. 2  
pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samo-
rzņdzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., 
Nr 142, poz.1591, z póŝniejszymi zmianami) oraz 
art. 20 ust. 1 i art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003 
roku o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z póŝn. 
zm.) oraz w zwiņzku z uchwałņ nr 90/V/ 2007 Rady 
Gminy Kłodzko z dnia 27 września 2007 roku 

w sprawie przystņpienia do sporzņdzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego gminy Kłodzko we wsi Szalejów Dolny, 
oraz po stwierdzeniu zgodności ustaleń zmiany 
miejscowego planu ze studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Kłodzko uchwała nr 227/2001 z dnia 7 marca 
2001 r. (ze zmianami) Rady Gminy Kłodzko, oraz 
zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego Gminy Kłodzko 


