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§ 6. Konsultacje uznaje sić za ważne bez 
wzglćdu na liczbć podmiotów biorących udział 
w konsultacji, jeżeli zostały przeprowadzone 
w sposób podany w uchwale. 

§ 7. Wyniki konsultacji mają charakter opinio-
dawczy dla organów miasta Szklarska Porćba. 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza sić Burmi-
strzowi Szklarskiej Porćby. 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 
dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym 
Województwa Dolnośląskiego. 
 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej: 
Grzegorz Sokoliński 
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UCHWAŁA NR XI/35/2010 
 RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWIC ŚLĄSKICH 

 z dnia 6 października 2010 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego złoża migmatytu 
„Kluczowa” w granicach Gminy Ząbkowice Śląskie 

Działając na podstawie przepisów art. 18 ust. 2 
pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1951 ze zmianami), art. 3 ust. 
1, art. 20 ust. 1, art. 29 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze 
zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 
4 lutego 1994 Prawo geologiczne i górnicze  
(j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947 ze zmianami), 
w związku z uchwałą Rady Miejskiej Ząbkowic Ślą-
skich nr II/14/07 z dnia 2 lutego 2007 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu górni-
czego złoża migmatytu „KLUCZOWA” Rada Miej-
ska Ząbkowic Śląskich, po stwierdzeniu zgodności 
z ustaleniami określonymi w „Studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego miasta i gminy Ząbkowice Śląskie”, uchwala 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzenne-
go zwany dalej planem miejscowym terenu górni-
czego złoża migmatytu „Kluczowa” w granicach 
administracyjnych gminy Ząbkowice Śląskie 
i przyjmuje ustalenia zawarte w uchwale jako akt 
prawa miejscowego. 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

§ 1. Niniejszym miejscowym planem zago-
spodarowania przestrzennego objćto obszar Gmi-
ny Ząbkowice Śląskie w obrćbach geodezyjnych 
Brodziszów i Kluczowa, w rejonie terenu górnicze-
go złoża migmatytu, pomićdzy wsią Brodziszów 
i wsią Kluczowa, przy linii kolejowej na kierunku 
Jaworzyna Śląska – Kamieniec Ząbkowicki. 

§ 2. 1. Integralne czćści uchwały stanowią: 
1) ustalenia niniejszej uchwały stanowiące czćść 

tekstową, zawarte w rozdziałach: 
   I. Przepisy ogólne; 

  II. Przepisy obowiązujące dla całego obszaru 
objćtego planem; 

 III. Przepisy dotyczące poszczególnych tere-
nów wydzielonych liniami rozgraniczają-
cymi; 

IV. Przepisy końcowe; 
2) rysunek planu w skali 1 : 2000 – stanowiący 

załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, 
a) w rysunku planu obowiązujące są oznacze-

nia wyszczególnione w wyjaśnieniach (le-
gendzie), 

b) treść podkładu mapowego nie jest przed-
miotem rysunku planu. 

2. Załącznikami do niniejszej uchwały są: 
1) rozstrzygnićcie w sprawie sposobu realizacji 

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które należą do zadań własnych gminy, oraz 
o zasadach ich finansowania zgodnie z przepi-
sami o finansach publicznych − stanowiące za-
łącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

2) rozstrzygnićcie w sprawie uwag wniesionych 
do projektu planu – stanowiące załącznik nr 3 
do niniejszej uchwały, 

§ 3. 1. Ustaleniami obowiązującymi na rysun-
ku planu są nastćpujące oznaczenia graficzne: 
1) granice obszaru objćtego planem; 
2) linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach 

zabudowy lub zagospodarowania; 
3) nieprzekraczalne linie zabudowy; 
4) strefy włączeń nieruchomości do dróg publicz-

nych 
5) symbole identyfikujące tereny, złożone z: 

a) oznaczenia literowego: 
− PG – obszar eksploatacji górniczej –

wyrobisko 
− PK – teren działalności górniczej –

zaplecze techniczne, przerób i załadunek 
− AG – teren strefy aktywności gospodar-

czej 
− R – teren użytków rolnych bez zabudo-

wy 
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− ZL – teren zieleni leśnej 
− ZE – teren zieleni ekologicznej wzdłuż 

rzeki Ślćży 
− KDL − pas drogi publicznej klasy L (lo-

kalna) 
− KK − teren linii kolejowej – teren za-

mknićty 
b) oznaczenia liczbowego, 

2. Pozostałe oznaczenia graficzne na rysunku 
planu nie stanowią jego ustaleń i mają charakter 
informacyjny: 
1) treść podkładu mapowego; 
2) granica obszaru górniczego; 
3) granica terenu górniczego. 

§ 4. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o: 
1) przepisach szczególnych i odrębnych − rozu-

mie sić przez to obowiązujące przepisy ustaw 
wraz z aktami wykonawczymi oraz ogranicze-
nia w zagospodarowaniu terenów wynikające 
z prawomocnych decyzji administracyjnych; 

2) rysunku planu − rozumie sić przez to rysunek 
wymieniony w § 2 ust. 1 pkt 2 niniejszej 
uchwały; 

3) obszarze planu − rozumie sić przez to teren 
objćty niniejszym planem miejscowym; 

4) obszarze górniczym – rozumie sić przez to te-
ren w granicach podlegających zgłoszeniu 
w rejestrze górniczym i określony jako O.G.; 

5) terenie górniczym – rozumie sić przez to teren 
w granicach podlegających zgłoszeniu w reje-
strze górniczym i określony jako T.G.; 

6) terenie − rozumie sić przez to jednostkć tere-
nu o określonym przeznaczeniu podstawo-
wym, wyznaczoną na rysunku planu liniami 
rozgraniczającymi, stanowiącą czćść obszaru 
planu; 

7) strefie aktywności gospodarczej – rozumie sić 
przez to teren przeznaczony na lokalizowanie 
podmiotów gospodarczych o przeważającej 
funkcji przemysłowej oraz usługowej o cha-
rakterze uciążliwym, głównie związanych  
z budownictwem, kamieniarstwem, drogo-
wnictwem, obsługą transportu, składami itp.; 

8) usługach – rozumie sić przez to usługi związa-
ne z obsługą podmiotów gospodarczych, 
w tym: biura rachunkowe, ekspedycje, zaopa-
trzenie, „mała gastronomia” itp.; 

9) wyrobisku – rozumie sić przez to teren objćty 
bezpośrednią eksploatacją złoża, 

10) zwałowisku – rozumie sić przez to tereny, na 
których składowane są: urobek pochodzący 
z wyrobisk lub nadkład gruntu, 

11) odpadach wydobywczych – należy rozumieć 
zgodnie z z przepisami ustawy o odpadach 
wydobywczych; 

12) przeznaczeniu podstawowym − rozumie sić 
przez to rodzaj przeznaczenia terenu, który 
dominuje w obszarze wydzielonym liniami 
rozgraniczającymi; 

13) przeznaczeniu dopuszczalnym − rozumie sić 
przez to rodzaj przeznaczenia inny niż podsta-
wowy, który uzupełnia i wzbogaca użytkowa-
nie podstawowe; 

14) uciążliwości dla środowiska − rozumie sić 
przez to zjawiska fizyczne lub stany utrudnia-

jące życie albo dokuczliwe dla otaczającego 
środowiska (zwłaszcza hałas, wibracje, odory, 
zanieczyszczenie powietrza, wód i zanieczysz-
czenie odpadami), które stwarzają możliwość 
pogorszenia jego stanu, w rozumieniu przepi-
sów szczególnych; 

15) drogach wewnętrznych − rozumie sić przez to 
istniejące i projektowane drogi dojazdowe, 
niezbćdne dla zapewnienia prawidłowej ob-
sługi działek i obiektów. W stosunku do nich 
nie wystćpuje konieczność przejćcia przez 
właściwy organ, w rozumieniu ustawy o go-
spodarce nieruchomościami. Drogi te mogą 
być zamknićte lub ogólnodostćpne. Mogą 
stanowić własność osób prywatnych lub jed-
nostek publicznych. 

Rozdział 2 

Przepisy obowiązujące dla całego obszaru 
objętego planem miejscowym 

Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego oraz parametrów 
i wskaźników kształtowania zabudowy 

§ 5. 1. W celu ochrony interesów publicznych 
ponadlokalnych i lokalnych w zakresie m.in. speł-
nienia wymagań ochrony i kształtowania środowi-
ska oraz prawidłowego gospodarowania zasobami 
przyrody, a jednocześnie umożliwienia działalności 
eksploatacyjnej złoża przy jednoczesnej minimali-
zacji wzajemnych konfliktów oraz optymalizacji 
korzyści wynikających ze wspólnych działań, ustala 
sić zasady kształtowania i wykorzystania prze-
strzeni obowiązujące na całym obszarze planu. 

2. Obiekty budowlane mogą być realizowane 
wyłącznie na terenach przeznaczonych na ten cel 
w niniejszym planie miejscowym, z zachowaniem 
określonego w rozdziale III przeznaczenia i warun-
ków zabudowy. 

3. W obrćbie terenów otwartych (użytki rolne, 
tereny zieleni wzdłuż rzeki i lasów) dopuszcza sić 
jedynie lokalizacje obiektów infrastruktury tech-
nicznej. 

4. Na całym obszarze obowiązywania planu 
wprowadza sić zakaz lokalizowania obiektów 
mieszkalnych lub zamieszkania zbiorowego, 
a także innych, niezwiązanych z działalnością gór-
niczą lub przemysłową. 

5. Sposób usytuowania projektowanych bu-
dynków winien uwzglćdniać: 
a) utrzymanie nieprzekraczalnej linii zabudowy od 

dróg publicznych, określonych dla poszczegól-
nych kategorii dróg w § 6; 

b) zapewnienie dostćpu światła dla istniejących 
i projektowanych sąsiednich budynków prze-
znaczonych na pobyt ludzi; 

c) wymogi wynikające z przepisów szczególnych 
i odrćbnych dotyczące sytuowania budynków 
w stosunku do granic działki i sąsiedniej zabu-
dowy; 

d) wymogi zabezpieczenia przed skutkami działal-
ności górniczej. 

6. Podstawową formą zabudowy winny być 
budynki wolno stojące, o maksymalnej wysokości 
w najwyższym punkcie dachu – 8,0 m. 



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 232 – 23723 – Poz. 3883 

 

7. Wymagana forma dachu: kalenicowy syme-
tryczny dwuspadowy lub wielospadowy o nachy-
leniu połaci 15°−30°, w szczególnie uzasadnionych 
przypadkach dopuszcza sić dach płaski i jednospa-
dowy. 

8. Wprowadza sić zakaz stosowania od strony 
dróg publicznych oraz terenów otwartych (w tym 
kompleksów gruntów rolnych) ogrodzeń betono-
wych, w tym prefabrykowanych, poza słupkami 
i podmurówką o prostych formach. 

§ 6. W celu utrzymania uporządkowanych linii 
zabudowy ustala sić nastćpujące odległości dla 
lokalizacji obiektów: 
1) przy drodze oznaczonej symbolem KDL − mi-

nimum 20 metrów od zew. krawćdzi jezdni; 
2) przy linii kolejowej oznaczonej symbolem KK − 

minimum 20 metrów od zew. krawćdzi toru. 

Warunki zagospodarowania terenów dotyczące 
ochrony środowiska przyrodniczego, kulturowego 

i krajobrazu 

§ 7. W celu zachowania wymogów ochrony 
środowiska przy wszelkich działaniach inwestycyj-
nych oraz innych, związanych ze zmianą funkcji 
i sposobu użytkowania terenów lub obiektów, na-
kazuje sić przestrzeganie zasad określonych  
w aktualnie obowiązujących przepisach szczegól-
nych i odrćbnych, a ponadto ustala sić: 
1) Uciążliwości lub szkodliwości dla środowiska 

wywołane przez obiekty lub urządzenia produk-
cyjne i technologiczne zakładu górniczego nie 
mogą wykraczać poza wyznaczoną w rysunku 
planu granicć terenu górniczego. 

2) Uciążliwości lub szkodliwości dla środowiska 
wywołane przez obiekty lub urządzenia produk-
cyjne i technologiczne zakładów przemysło-
wych i usługowych zlokalizowanych na terenie 
strefy aktywności gospodarczej nie mogą wy-
kraczać poza wyznaczoną w rysunku planu gra-
nicć terenu górniczego. 

3) Przepisy ust. 1 nie dotyczą krótkotrwałych uciąż-
liwości drganiowych i akustycznych wywoła-
nych robotami strzałowymi zakładu górniczego 
oraz pochodzącymi ze zwićkszonego ruchu po-
jazdów transportowych wzdłuż dróg publicz-
nych lub linii kolejowej. 

4) Zakaz odprowadzania ścieków sanitarnych oraz 
wód deszczowych w sposób pogarszający stan 
gleb oraz wód powierzchniowych i podziem-
nych. 

5) Nakaz wyposażenia terenów przeznaczonych 
dla zabudowy w sieci i urządzenia infrastruktury 
technicznej dla odprowadzania lub gromadze-
nia ścieków oraz ich oczyszczania. 

6) Nakaz odbioru i gromadzenia odpadów w sys-
temie zorganizowanym, przy stosowaniu na ca-
łym obszarze jednolitych zasad − zgodnie  
z obowiązującymi przepisami o odpadach –  
w tym obowiązkiem ich wstćpnej segregacji. 

7) Ograniczenie stosowania zasiarczonych paliw 
stałych dla zaopatrzenia w ciepło obiektów re-
alizowanych. 

8) Dopuszcza sić odprowadzenie wód dołowych 
z wyrobiska do rzeki Ślćża po zapewnieniu od-

powiedniej czystości i uzyskaniu pozwoleń wy-
maganych przepisami odrćbnymi. 

9) Dla zmniejszenia uciążliwości związanych 
z działalnością zakładu górniczego wymaga sić 
nastćpujących działań profilaktycznych: 
a. przeprowadzenie inwentaryzacji stanu tech-

nicznego obiektów budowlanych w najbliż-
szym sąsiedztwie terenu górniczego wraz 
z pomiarem odporności na wpływ drgań sej-
smicznych. Inwentaryzacja posłuży dla okre-
ślenia zasadności ewentualnych roszczeń, 

b. usuwanie zaistniałych szkód górniczych 
w obiektach budowlanych, na gruntach rol-
nych i leśnych, odbywać sić bćdzie na zasa-
dach obowiązujących przepisów szczegól-
nych, 

c. wyposażenie właścicieli sąsiednich nieru-
chomości w instrukcje na temat zachowania 
sić podczas robót strzałowych, 

d. ustawienie tablic ostrzegawczych na wszyst-
kich drogach w zasićgu stref zagrożenia. Ta-
blice powinny zawierać informacje o stoso-
wanych sygnałach ostrzegawczych i godzi-
nach wykonywania robót strzałowych, 

e. ustawienie zapór na drogach publicznych, 
f. zmniejszenie ilości emitowanych pyłów po-

przez wyposażenie maszyn i urządzeń służą-
cych urabianiu, przerabianiu i transporcie 
w odpowiednie zraszacze. Drogi transportu 
wewnćtrzne i publiczne należy projektować 
z uwzglćdnieniem wysokich parametrów ja-
kościowych oraz zraszać w okresach suszy. 

§ 8. Dla zachowania równowagi przyrodniczej 
i walorów naturalnych krajobrazu ustala sić: 

1. Nakaz utrzymania i ochrony zespołów ziele-
ni naturalnej i półnaturalnej na terenach niezwią-
zanych z działalnością górniczą: 
a) zadrzewień i zalesień zaklasyfikowanych w ewi-

dencji gruntów jako „Lz” i „Ls” (w tym enklaw 
w obrćbie terenów rolnych); 

b) spełniających funkcje przeciwerozyjne (zadrze-
wienia i zakrzewienia porastające jary, wąwozy 
i skarpy oraz zadrzewienia i zakrzewienia śród-
polne); 

c) stanowiących biologiczną strefć ochronną cie-
ków (przylegające do wód powierzchniowych 
tereny z trwałą runią łąkową oraz kćpami drzew 
i krzewów), szczególnie w terenie oznaczonym 
na rysunku planu symbolem ZE; 

d) pojedynczych drzew − a zwłaszcza starodrzewu 
w liniach rozgraniczających dróg, za wyjątkiem 
niezbćdnych cićć pielćgnacyjnych. 

2. Zakaz budowy nowych obiektów kubaturo-
wych poza terenami przeznaczonymi w planie na 
cele inwestycyjne. 

3. Nakaz minimalizacji powierzchni terenu za-
jćtej pod wyrobiska, zwałowiska i inne obiekty 
związane z działalnością górniczą poprzez: 
a) prowadzenie odkrywki przy minimalnym do-

puszczalnym kącie nachylenia odcinkowego 
zbocza, 

b) sukcesywne składowanie kamienia odpadowe-
go i nadkładu w wyrobisku wewnćtrznym. 
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4. Nakaz selekcjonowania z nadkładu i odrćb-
nego składowania humusu, dla wykorzystania przy 
rekultywacji. 

5. Nakaz rekultywacji terenów sukcesywnie 
wyłączanych z działalności górniczej w kierunku: 
a) rolno-łąkarskim lub leśnym (czćść obszaru PK – 

z wyłączeniem tych czćści terenów, które zosta-
ną zabudowane i mogą być w przyszłości wyko-
rzystane na cele przemysłowe), 

b) leśno-wodnym (obszar PG). 
6. dopuszcza sić na terenach rolnych, ozna-

czonych symbolem R, zmianć sposobu użytkowa-
nia na cele leśne, z preferencją zajmowania w 1-
szej kolejności gruntów niższych klas, tj.; IV do VI, 
oraz niezmeliorowanych. 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

§ 9. 1. W granicach terenu górniczego (TG) 
wystćpuje zabytkowe stanowisko archeologiczne, 
Brodziszów stan. 15/37/89-26 chronione prawem. 
Prowadzenie robót ziemnych, prac porządkowych 
w obrćbie stanowiska oraz jego sąsiedztwa jest 
możliwe po uzyskaniu pozwolenia Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków reprezentowanego przez 
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wro-
cławiu. Lokalizacjć stanowisko oznaczono na ry-
sunku planu. 

2. W przypadku odkrycia przedmiotu, co do 
którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabyt-
kiem, należy wstrzymać roboty mogące uszkodzić 
lub zniszczyć zabytek, zabezpieczyć zabytek przy 
użyciu dostćpnych środków przedmiot i miejsce 
odkrycia zabytku oraz niezwłocznie zawiadomić 
o tym właściwego wojewódzkiego konserwatora 
zabytków, a jeśli nie jest to możliwe, właściwego 
burmistrza. 

3. Wprowadza sić wymóg udostćpnienia tere-
nu do inspekcji przez organy ochrony zabytków, 
a w przypadku odkrycia zabytków archeologicz-
nych przeprowadzenia na koszt inwestora arche-
ologicznych badań ratowniczych. 

Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych 

§ 10. Ze wzglćdu na charakter opracowania 
nie stwierdza sić potrzeby zawierania jakichkol-
wiek unormowań w zakresie wyznaczania i kształ-
towania przestrzeni publicznych, przy czym pasy 
dróg publicznych stanowią prawnie ustaloną prze-
strzeń publiczną, dla której obowiązują przepisy 
szczególne, 

Zasady i sposoby zagospodarowania terenów pod-
legających ochronie oraz zasady ochrony zdrowia 
i bezpieczeństwa ludzi, wynikające z przepisów 

odrębnych 

§ 11. W celu zachowania warunków ochrony 
wód oraz umożliwienia dostćpu do wody 
i prowadzenia robót remontowych i konserwacyj-
nych ustala sić: 
1) Wykluczenie możliwości lokalizacji obiektów 

budowlanych na skarpach bezpośrednio opada-
jących do cieków. 

2) Na terenach zabudowy, sąsiadujących z po-
wierzchniowymi wodami płynącymi należy każ-
dorazowo lokalizacjć obiektu budowlanego 
uzgodnić z administratorem cieku. 

3) Ogrodzenia mogą być realizowane w odległości 
co najmniej 1,5 metra od górnej krawćdzi skar-
py brzegowej cieku. 

§ 12. W celu zachowania wymogów w zakre-
sie ochrony przeciwpożarowej należy: 
1) dla wszystkich budynków zapewnić możliwość 

dojazdu o każdej porze roku poprzez drogi 
i dojazdy niewydzielone o parametrach spełnia-
jących wymagania określone przepisami szcze-
gólnymi, jakim powinny odpowiadać drogi po-
żarowe (szerokość jezdni nie może być mniejsza 
niż 3 metry); 

2) zapewnić źródła przeciwpożarowego zaopatrze-
nia wodnego do zewnćtrznego gaszenia pożaru, 
na zasadach określonych w przepisach szcze-
gólnych. 

Zasady i warunki podziału i scalania nieruchomości 

§ 13. 1. Powierzchnia terenów lub działek dla 
projektowanej działalności przemysłowej i urzą-
dzeń infrastruktury technicznej powinna być do-
stosowana do założonego programu użytkowego, 
z uwzglćdnieniem powierzchni dla obiektów  
i urządzeń towarzyszących − w tym parkingów – 
jednak nie mniejsza niż 2000 m2. 

2. Tereny i poszczególne działki muszą mieć 
zapewniony dostćp do drogi publicznej bezpo-
średnio lub poprzez drogć wewnćtrzną o min. sze-
rokości 10,0 metrów w liniach rozgraniczających 
lub, jeśli wydzielenie drogi wewnćtrznej jest nie-
możliwe, po ustalonym i zapisanym w odpowied-
niej ksićdze wieczystej − pasie służebności drogo-
wej o min. szerokości 6,0 m. Dla zapewnienia do-
stćpu do infrastruktury technicznej oprócz ww. 
służebności drogowej, każda działka przeznaczona 
pod zabudowć lub działalność górniczą powinna 
posiadać stosowną służebność posadowienia nie-
zbćdnej infrastruktury technicznej. 

3. Podstawowy kąt położenia granic działek 
w stosunku do pasa drogowego dróg publicznych 
winien wynosić – 90° ± 10%; w przypadku podzia-
łów dokonanych w obrćbie grup istniejących dzia-
łek o innym kącie dominującym – kąt należy od-
powiednio dostosować. Narożniki wydzielanych 
działek leżących na skrzyżowaniach dróg należy 
ściąć zgodnie z przepisami odrćbnymi dla zapew-
nienia tzw. trójkątów widoczności. 

4. Projekty podziału działek położonych cał-
kowicie lub czćściowo w pasie dróg publicznych 
powinny być zaopiniowane przez właściwego za-
rządcć drogi. 

5. Projekty podziału wymagające na podsta-
wie przepisów odrćbnych zgodności z miejsco-
wym planem zagospodarowania przestrzennego 
należy uznać za zgodne z tym planem, jeśli 
uwzglćdniają linie rozgraniczające wyznaczone 
w rysunku planu oraz umożliwiają użytkowanie 
terenu zgodnie z parametrami i wskaźnikami usta-
lonymi w niniejszej uchwale. 
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Szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym  

zakaz zabudowy 

§ 14. Niniejsza uchwała dotyczy projektowa-
nego górniczego złoża migmatytu „Kluczowa” 
podlegającego ochronie prawnej na mocy przepi-
sów odrćbnych. Wszelkie wynikające z działalności 
górniczej konflikty interesów osób fizycznych 
i podmiotów powinny być rozstrzygane wyłącznie 
na gruncie kodeksu cywilnego. 

Zasady obsługi obszaru w zakresie komunikacji 
oraz modernizacji, rozbudowy i budowy dróg 

§ 15. 1. Obszar planu miejscowego obsługi-
wany bćdzie przez drogć publiczną oraz drogi we-
wnćtrzne (niezaliczone do żadnej z kategorii dróg 
publicznych). 

2. Droga KDL powiatowa klasy L zachowuje 
wielofunkcyjny charakter, realizując równocześnie 
powiązania zewnćtrzne i wewnćtrzne − przy ogra-
niczeniu ilości zjazdów do niezbćdnych. 

3. Parametry techniczne drogi publicznej po-
winny odpowiadać określonym w obowiązujących 
przepisach szczególnych. Podstawowe parametry 
drogi określono w § 20. 

4. W obrćbie terenów rolnych, leśnych 
i zakładu górniczego układ komunikacyjny może 
być, stosownie do potrzeb, uzupełniony o odcinki 
dróg wewnćtrznych i dojazdów niewydzielonych 
lub nowych dróg transportu rolnego. 

Zasady obsługi obszaru oraz modernizacji, rozbu-
dowy i budowy systemów infrastruktury technicznej 

§ 16. 1. Zaopatrzenie w wodć: 
a) dopuszcza sić lokalne ujćcia wody ze źródeł 

i studni kopanych. Dla podmiotów działających 
na obszarze objćtym planem miejscowym do-
celowo przewiduje sić budowć i rozbudowć 
sieci wodociągowej dla zaopatrzenia w wodć 
do celów komunalnych i technologicznych, 

2. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków: 
a) dla terenów przemysłowych oraz zakładu górni-

czego położonego poza zasićgiem projektowa-
nej sieci komunalnej ustala sić obowiązek wy-
korzystania szczelnych zbiorników z odwozem 
ścieków do oczyszczalni gminnej. 

b) ustala sić zakaz odprowadzenia nieoczyszczo-
nych odpowiednio ścieków przemysłowych, 
komunalnych i bytowych do wód powierzch-
niowych i do ziemi, 

c) ustala sić obowiązek odprowadzania wód desz-
czowych z dróg, parkingów i terenów produk-
cyjno-usługowych poprzez urządzenia do pod-
czyszczania ścieków − zgodnie z przepisami 
szczególnymi; 

3. Zaopatrzenie w energić elektryczną: 
a) utrzymuje sić zasilanie obszaru ze stacji elek-

troenergetycznych poprzez sieć rozdzielczą na-
powietrzno – kablową i istniejące stacje trans-
formatorowe − według warunków ustalonych 
przez dysponenta urządzeń; 

b) zaspokojenie przewidywanego wzrostu zapo-
trzebowania w okresie perspektywicznym, wy-
nikającego ze sporządzonego bilansu energe-

tycznego nastąpi poprzez modernizacjć i prze-
budowć (np. wymianć transformatorów) istnie-
jących sieci i urządzeń średniego napićcia, oraz 
budowć nowych odcinków linii napowietrznych 
i kablowych; 

4. Ustala sić nastćpujące zasady postćpowa-
nia z odpadami wprowadzone w oparciu o przepi-
sy szczególne: 
a) organizacjć odbioru odpadów od wszystkich 

podmiotów usytuowanych na obszarze objćtym 
planem, 

b) segregacjć odpadów u źródeł ich powstawania 
przy założeniu: 
− zagospodarowania wićkszości substancji or-

ganicznych we własnym zakresie, selekcji 
a nastćpnie wykorzystania surowców wtór-
nych (szkło, metale, tworzywa sztuczne, ma-
kulatura, itp.), 

− wydzielania i przygotowania do odbioru od-
padów wielkogabarytowych, 

− gromadzenia wyselekcjonowanych odpadów 
komunalnych w kontenerach i wywóz na 
składowisko; 

c) organizacjć wywozu odpadów przemysłowych, 
w tym niebezpiecznych, w oparciu o indywidu-
alne uzgodnienia i przepisy szczególne 

d) likwidacjć i rekultywacjć dzikich wysypisk na 
terenie górniczym; 

5. Zasady zaopatrzenia w ciepło: 
a) zaleca sić stosowanie indywidualnych, wysoko-

sprawnych systemów z wykorzystaniem ate-
stowanych urządzeń grzewczych; 

b) ustala sić priorytet dla wykorzystywania ekolo-
gicznych nośników energii. 

6. Obsługa obszaru w zakresie telekomunika-
cji: 
a) utrzymuje sić istniejący system łączności prze-

wodowej oraz dopuszcza jego budowć, rozbu-
dowć i modernizacjć. 

Sposób i terminy tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów 

§ 17. 1. Dotychczasowy sposób użytkowania 
jest dozwolony najpóźniej do czasu rozpoczćcia 
realizacji inwestycji określonej niniejszym planem 
miejscowym. 

2. Nie zezwala sić na realizacjć tymczasowych 
obiektów budowlanych na gruntach niezainwe-
stowanych i nieprzeznaczonych planem do zain-
westowania. 

Rozdział 3 

Przepisy dotyczące poszczególnych terenów 

§ 18. 1. Teren wydzielony liniami rozgranicza-
jącymi i oznaczony symbolem „PG ” przeznacza 
sić pod obszar górniczy – wyrobisko eksploata-
cyjne wraz ze składowiskiem nakładu i humusu. 

2. W obszarze dopuszcza sić eksploatacjć zło-
ża migmatytu sposobem odkrywkowym. Dopusz-
cza sić urabianie złoża przy użyciu materiałów wy-
buchowych. 

3. Dopuszcza sić składowanie nadkładu 
i odpadów poeksploatacyjnych w zwałowisku we-
wnćtrznym jako element rekultywacji. 

4. Dla obszaru ustala sić: 
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a) budowć obiektów i urządzeń z zakresu przemy-
słu wydobywczego z możliwością, rozbudowy 
lub modernizacji; 

b) budowć, rozbudowć lub modernizacjć sieci 
i urządzeń infrastruktury technicznej; 

c) realizacjć urządzeń lub budowli komunikacji 
wewnćtrznej 

5. Obiekty i urządzenia wymienione w pkt. 4 
należy realizować przy uwzglćdnieniu: 
d) warunków określonych w odpowiednich usta-

leniach ogólnych planu, w tym parametrów 
i wskaźników kształtowania zabudowy, określo-
nych w § 5 i 6 oraz wymogów wynikających 
z odrćbnych przepisów technicznych. 

§ 19. 1. Teren wydzielony liniami rozgranicza-
jącymi i oznaczony symbolem „PK” przeznacza sić 
pod teren górniczy – zaplecze techniczne, prze-
róbka i załadunek wraz z infrastrukturą transportu 
kolejowego, 

2. W obszarze dopuszcza sić: realizacjć infra-
struktury transportu kolejowego, przerób urobku, 
tymczasowe składowanie odpadów poeksploata-
cyjnych i nadkładu –przed transportem do zwało-
wiska wewnćtrznego, załadunek urobku do skła-
dów kolejowych. 

3. Dla obszaru ustala sić: 
a) budowć obiektów i urządzeń z zakresu przemy-

słu wydobywczego i transportu z możliwością 
rozbudowy lub modernizacji ; 

b) budowć sieci i urządzeń infrastruktury technicz-
nej z możliwością rozbudowy lub modernizacji; 

c) budowć urządzeń komunikacji wewnćtrznej, 
w tym bocznicy kolejowej z możliwością rozbu-
dowy lub modernizacji; 

4. W obszarze dopuszcza sić lokalizacjć uzu-
pełniających funkcji przemysłowych lub usługo-
wych związanych z działalnością zakładu górnicze-
go oraz podmiotów obsługujących. 

5. Dopuszcza sić rolno-leśny sposób użytko-
wania terenów niezajćtych pod działalność górni-
czą i wyłączanych z działalności górniczej. 

6. Obiekty i urządzenia wymienione w pkt 3 i 4 
należy realizować przy uwzglćdnieniu warunków 
określonych w odpowiednich ustaleniach ogól-
nych planu, w tym parametrów i wskaźników 
kształtowania zabudowy, określonych w § 5 i 6; 
wymogów wynikających z odrćbnych przepisów 
technicznych. 

§ 20. 1. Teren wydzielony liniami rozgranicza-
jącymi i oznaczony symbolem „AG” przeznacza sić 
na strefć aktywności gospodarczej i rozwój przed-
sićbiorczości, 

2. Dla terenów ustala sić: 
a) możliwość lokalizacji nowych obiektów składo-

wych, magazynowych lub produkcyjnych; 
b) utrzymanie i budowć sieci infrastruktury tech-

nicznej, dróg oraz parkingów; 
c) wzdłuż granic terenu oraz w miejscach dostćp-

nych pomićdzy dojściami i elementami małej 
architektury należy wprowadzić zieleń o charak-
terze izolacyjno-osłonowym oraz dekoracyjnym; 

3. Obiekty i urządzenia wymienione w ust. 2 
należy realizować przy uwzglćdnieniu: 

a) warunków określonych w odpowiednich usta-
leniach ogólnych planu, w tym parametrów 
i wskaźników kształtowania zabudowy, określo-
nych w § 6 i 13; 

b) wymogów wynikających z odrćbnych przepi-
sów technicznych oraz tych z zakresu ochrony 
środowiska, gospodarki odpadami itp. 

§ 21. 1. Tereny wydzielone liniami rozgrani-
czającymi i oznaczone symbolami „R1, R2, R3, R4, 
R5” przeznacza sić, zgodnie z istniejącym użytko-
waniem, pod użytki rolne. 

2. Dla terenów ustala sić: 
a) utrzymanie łąk, pastwisk, upraw polowych 

i ogrodniczych, sadownictwa i stawów rybnych, 
b) utrzymanie oraz budowć sieci infrastruktury 

technicznej oraz dróg dojazdowych; 
c) możliwość zalesień na terenach niezmelioro-

wanych, zgodnie z przepisami szczególnymi. 
d) możliwość utrzymania i remontu niezbćdnych 

obiektów związanych z działalnością zakładu 
górniczego 

3. Na przedmiotowych terenach wyklucza sić: 
a) niszczenie zadrzewień i zakrzewień śródpolnych; 
b) naruszanie lokalnych cieków i niszczenie urzą-

dzeń melioracyjnych; 
c) lokalizacjć nowych obiektów budowlanych, 

w tym towarzyszących tzw. działkom rekreacyj-
nym. 

d) wytyczenia szlaków turystycznych pieszych 
i rowerowych poza istniejącymi drogami pu-
blicznymi; 

§ 22. 1. Teren wydzielony liniami rozgranicza-
jącymi i oznaczony symbolem „ZL” przeznacza sić, 
zgodnie z istniejącym użytkowaniem i kierunkiem 
rekultywacji, pod zieleń leśną. 

2. W terenie ustala sić: 
a) utrzymanie i ochronć drzewostanów dla za-

chowania trwałości lasów; 
b) utrzymanie i ochronć istniejących cieków; 
c) użytkowanie zgodne z planami urządzenia la-

sów uwzglćdniającymi ich ochronny charakter; 
d) możliwość realizacji urządzeń komunikacji pie-

szej i kołowej niezbćdnej dla prowadzenia wła-
ściwej gospodarki leśnej; 

e) możliwość realizacji niezbćdnych sieci infra-
struktury technicznej. 

f) możliwość realizacji, utrzymania i remontu nie-
zbćdnych obiektów związanych z działalnością 
zakładu górniczego . 

3. W terenach wymienionych w ust. 1 wyklu-
cza sić dewastacjć lasów oraz lokalizacjć wszelkie-
go zainwestowania (w tym związanego z turystyką) 
za wyjątkiem urządzeń wymienionych w ust.2. 

§ 23. 1. Tereny wydzielone liniami rozgrani-
czającymi i oznaczone symbolami „ZE 1, ZE 2, ZE 
3” przeznacza sić pod zieleń ekologiczną wzdłuż 
rzeki Ślęży. 

2. W terenach ustala sić: 
a) zachowanie swobodnego dostćpu do wody; 
b) zachowanie i modernizacjć przepustów pod 

drogą i linią kolejową w miejscu korytarzy mi-
gracyjnych zwierząt 

c) utrzymanie i ochronć istniejących cieków 
i urządzeń wodnych wraz z zielenią przybrzeżną, 
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niską i wysoką, stanowiącą ich otulinć biolo-
giczną; 

d) możliwość lokalizacji niezbćdnych sieci infra-
struktury technicznej , 

e) możliwość realizacji rozjazdu torowiska i infra-
struktury kolejowej na terenie ZE 1 oraz ZE 2 w 
pasie określonym na rysunku planu, 

3. W terenach wyklucza sić: 
a) zainwestowanie za wyjątkiem urządzeń wymie-

nionych w ust. 2, 
b) odprowadzanie ścieków, za wyjątkiem wód 

deszczowych, roztopowych i dołowych z wyro-
biska; 

c) niszczenie urządzeń regulujących stosunki 
wodne. 

d) budowć ogrodzeń 

§ 24. 1. Dla obsługi komunikacyjnej obszaru 
ustala sić teren drogi publicznej oznaczony na ry-
sunku planu symbolami: 
a) KDL 1, KDL 2 − istniejąca droga powiatowa nr 

3162 D klasy lokalnej L o docelowej szerokości 
15,0 metrów w liniach rozgraniczających, jedno-
jezdniowa 

2. Dla drogi powiatowej dopuszcza sić: 
a) utrzymanie, modernizacjć i rozbudowć urzą-

dzeń drogowych, dla uzyskania parametrów 
technicznych określonych w przepisach szcze-
gólnych; 

b) utrzymanie oraz możliwość lokalizacji sieci in-
frastruktury technicznej oraz pasów zieleni izo-
lacyjnej. 

§ 25. 1. Teren wydzielony liniami rozgranicza-
jącymi i oznaczony na rysunku planu jako „KK” 
stanowi zamknićty obszar kolejowy linii z Jawo-
rzyny Śląskiej do Kamieńca Ząbkowickiego, na 
odcinku z Dzierżoniowa do Ząbkowic Śląskich 

2. Warunki zagospodarowania obszaru kole-
jowego wraz z terenami przyległymi określają 
przepisy odrćbne. 

Rozdział 4 

Przepisy końcowe 

§ 26. Ustala sić stawkć procentową, służącą 
naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu 
wartości nieruchomości objćtych planem w tere-
nach oznaczonych symbolami PG, PK i AG – 
w wysokości 20%; 

§ 27. Wykonanie uchwały powierza sić Burmi-
strzowi Ząbkowic Śląskich. 

§ 28. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzien-
niku Urzćdowym Województwa Dolnośląskiego. 

2. Uchwała podlega ogłoszeniu na stronie in-
ternetowej Gminy Ząbkowice Śląskie w biuletynie 
informacji publicznej 

§ 29. Uchwała wchodzi w życie po upływie  
30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzćdo-
wym Województwa Dolnośląskiego. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej: 
Andrzej Dominik 
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Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/35/2010 
Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 
6 października 2010 r. 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr XI/35/2010 
Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 
6 października 2010 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 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska Ząbkowic Śląskich rozstrzyga, 
co nastćpuje:  

§ 1. Z ustaleń zawartych w uchwale w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego oraz z przeprowadzonej analizy i wykonanej prognozy skutków finansowych uchwalenia planu 
wynika, iż jego przyjćcie oraz realizacja zapisanych w nim zadań z zakresu infrastruktury technicznej nie 
pociąga za sobą wydatków z budżetu gminy. 

 
 
 

Załącznik nr 3 do uchwały nr XI/35/2010 
Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 
6 października 2010 r. 

 
 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu  
zagospodarowania przestrzennego 

Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Rada Miejska Ząbkowic Śląskich rozstrzyga, co nastćpuje: 
 

Lp.  

Nazwisko i imić, 
nazwa jednostki 
organizacyjnej 

i adres  
zgłaszającego 

uwagi  

Treść uwagi  

Oznaczenie  
nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga  

Uzasadnienie  

1. Irena Juszczak  
Brodziszów 42 

Brak zgody składającej 
uwagć /właściciel grun-
tu/ na realizacjć przed-
sićwzićcia ze wzglćdu 
na degradacjć pola, 
uciążliwość i niszczenie 
plonów 

Obrćb Kluczowa 
dz. nr 79 

Uwaga nieuwzględniona − osoba włada-
jąca dz. nr 79 ma prawo do rolniczego 
użytkowania swojego terenu. Wszelkie 
jednakże uciążliwości bądź szkody wywo-
łane przyszłą działalnością zakładu bćdą 
rozstrzygane na gruncie kodeksu cywil-
nego. Nie ma żadnych podstaw do żąda-
nia odstąpienia od zagospodarowania 
złoża, które podlega przepisom szczegól-
nym. 
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