
Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 223 – 22785 – Poz. 3636 

 

3636 
3 636 

UCHWAŁA NR LV/368/10 
 RADY MIEJSKIEJ W LEŚNEJ 

 z dnia 30 września 2010 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
miasta i gminy Leśna 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 20  
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003 r. 
nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz w związku z uchwałą  
nr XLVII/332/10 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia  
25 lutego 2010 r. w sprawie przystąpienia do spo-
rządzenia zmiany miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego miasta i gminy Leśna 
w granicach obrębów: Bartoszówka, Grabiszyce 
Średnie, Grabiszyce Górne, Grabiszyce Dolne, Ko-
ścielniki Górne, Miłoszów, Pobiedna, Smolnik, 
Świecie, Zacisze, Wolimierz oraz w mieście Leśna 
po stwierdzeniu zgodności ze Studium Uwarun-
kowań i Kierunków Zagospodarowania Prze-
strzennego Gminy Leśna uchwalonego uchwałą  
nr XXVII/157/08 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia  
28 sierpnia 2008 r. Rada Miejska w Leśnej uchwa-
la, co następuje: 

§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy 
Leśna. Integralną częścią niniejszej uchwały są 
następujące załączniki: 

1) nr 1 − rysunek zmiany planu dla terenów 
w obrębach Bartoszówka i Zacisze − skala 
1:1000; 

2) nr 2a, 2b, 2c − rysunek zmiany planu dla tere-
nów w obrębie Grabiszyce Górne − skala  
1: 1000; 

3) nr 3 − rysunek zmiany planu dla terenów 
w obrębach Grabiszyce Średnie − skala 
1:1000; 

4) nr 4 − rysunek zmiany planu dla terenów 
w obrębach Grabiszyce Dolne − skala 1:1000; 

5) nr 5 − rysunek zmiany planu dla terenów 
w obrębie Kościelniki Górne − skala 1:1000; 

6) nr 6a, 6b − rysunek zmiany planu dla terenów 
w obrębie Miłoszów − skala 1:1000; 

7) nr 7 − rysunek zmiany planu dla terenów 
w obrębach Wolimierz − skala 1:1000; 

8) nr 8a, 8b, 8c,8d − rysunek zmiany planu dla 
terenów w obrębach Pobiedna − skala 1:1000; 

9) nr 9a, 9b − rysunek zmiany planu dla terenów 
w obrębach Smolnik − skala 1:1000; 

10) nr 10 − rysunek zmiany planu dla terenów 
w obrębach Leśna − skala 1:1000; 

11) nr 11a, 11b, 11c, 11d − rysunek zmiany planu 
dla terenów w obrębie Świecie − skala 1:1000; 

12) nr 12 − rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrze-
nia uwag do projektu zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Leśna; 

13) nr 13 − rozstrzygnięcie o sposobie realizacji 
zapisanych w planie inwestycji w zakresie in-
frastruktury technicznej należącej do zadań 

własnych gminy oraz zasadach ich finanso-
wania. 

§ 2. Przedmiot i zakres ustaleń zmiany planu. 
1. Przedmiotem zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego są tereny w 
granicach określonych na rysunkach zmiany planu. 

2. Dla określenia wytycznych do realizacji pro-
jektowanych inwestycji w obszarach objętych 
zmianą planu, obowiązują ustalenia zawarte: 
1) w tekście uchwały, 
2) na rysunkach zmiany planu w skali 1:1000. 

3. W granicach obszaru objętego zmianą pla-
nu nie występują następujące elementy, których 
określenie jest obowiązkowe, zgodnie z art. 15  
ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 
poz. 717 ze zmianami), zwanej dalej ustawą: 
1) przestrzenie publiczne (w rozumieniu art. 2 pkt 

6 ustawy), wymagające ich ukształtowania, 
2) granice i sposoby zagospodarowania terenów 

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

3) obszary wymagające określenia szczegółowych 
zasad i warunków scalania i podziału nieru-
chomości, 

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

5) granic obszarów wymagających przekształceń 
lub rekultywacji, 

6) granic terenów pod budowę obiektów handlo-
wych, (w rozumieniu art. 10 ust. 2 pkt 8 ustawy), 

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

8) granic pomników zagłady oraz ich stref ochron-
nych. 

4. Następujące oznaczenia na rysunkach zmia-
ny planu są obowiązującymi ustaleniami planu: 
1) granica obszaru objętego planem, 
2) przeznaczenie terenu i linie rozgraniczające 

tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasa-
dach zagospodarowania, 

3) nieprzekraczalne linie zabudowy, 
4) granice obszaru wymagającego ochrony przed 

zalaniem wodami rzeki Kwisy. 
5. Pozostałe oznaczenia graficzne przedsta-

wione na rysunkach zmiany planu posiadają zna-
czenie informacyjne. 

§ 3. 1. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej 
uchwały jest mowa o: 
1) planie – należy przez to rozumieć ustalenia do-

tyczące terenów określonych w § 1 niniejszej 
uchwały, 
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2) przepisach odrębnych – należy przez to rozu-
mieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonaw-
czymi oraz ograniczenia w dysponowaniu te-
renem, wynikające z prawomocnych decyzji 
administracyjnych; 

3) terenie – należy przez to rozumieć obszar wy-
znaczony na rysunku planu liniami rozgrani-
czającymi, w którego każdym punkcie obowią-
zują te same ustalenia; 

4) przeznaczeniu podstawowym terenu – należy 
przez to rozumieć działalność wyznaczoną do 
lokalizacji w danym terenie, które w ramach 
realizacji planu winno stać się dominującą 
formą wykorzystania terenu; 

5) przeznaczeniu dopuszczalnym terenu – należy 
przez to rozumieć działalność inną niż pod-
stawowa, uzupełniającą przeznaczenie pod-
stawowe, dopuszczoną wyłącznie pod warun-
kiem spełnienia ustaleń szczegółowych niniej-
szej uchwały, którą można lokalizować na te-
renie niezależnie od przeznaczenia podstawo-
wego lub łącznie z nim; 

6) urządzeniach towarzyszących − rozumie się 
przez to wszelkie urządzenia techniczne i uzu-
pełniające związane z danym terenem lub 
obiektami: 
a) urządzenia niezbędne do prawidłowego 

funkcjonowania obiektów budowlanych 
lub stanowiące wyposażenie terenu, takie 
jak sieci i urządzenia infrastruktury tech-
nicznej, w tym służące oczyszczaniu lub 
gromadzeniu ścieków, 

b) elementy czasowego gromadzenia i segre-
gacji odpadów, 

c) elementy komunikacji wewnętrznej − doj-
ścia i dojazdy, place manewrowe i posto-
jowe, 

d) zieleń ozdobną i urządzoną oraz oczka 
wodne o charakterze rekreacyjnym lub 
ozdobnym, 

e) obiekty małej architektury, w tym urządze-
nia rekreacyjne i place zabaw, 

f) inne obiekty i urządzenia pełniące służebną 
rolę wobec przeznaczenia podstawowego 
lub dopuszczalnego; 

7) wskaźniku zabudowy działki – rozumie się 
przez to wartość stanowiącą stosunek łącznej 
powierzchni zabudowy do powierzchni działki 
budowlanej; 

8) dachach stromych – rozumie się przez to da-
chy, których główne połacie dachowe mają 
nachylenie nie mniejsze niż 35o; 

9) nieprzekraczalnej linii zabudowy − rozumie się 
przez to linię wyznaczającą granicę terenu, na 
którym dopuszcza się wznoszenie budynków 
oraz budowli naziemnych nie będących linia-
mi przesyłowymi i sieciami uzbrojenia terenu; 
linia ta odnosi się do nowo projektowanych 
budynków i budowli; linii tej nie mogą prze-
kroczyć elementy zabudowy powyżej odległo-
ści dopuszczalnych dla okapów, gzymsów, 
balkonów, galerii, werand, tarasów, schodów 
zewnętrznych itp. według przepisów szczegól-
nych; ww. wymóg nie dotyczy obiektów 
i urządzeń zlokalizowanych poniżej poziomu 
istniejącego terenu; 

10) usługach publicznych – rozumie się przez to 
usługi: 
a) oświaty, 
b) zdrowia i opieki społecznej, 
c) rekreacji i wypoczynku, 
d) społeczno − kulturalne, 
e) administracji publicznej, 
f) siedziby organizacji społeczno-politycznych 

i religijnych, 
g) straż pożarną, 
h) pocztowe i łączności; 

11) usługach komercyjnych – rozumie się przez to 
usługi: 
a) handlu detalicznego, 
b) gastronomii, 
c) rzemiosła nieprodukcyjnego związanego  

z konsumpcją indywidualną i naprawą 
sprzętu gospodarstwa domowego, z wy-
kluczeniem usług naprawy i obsługi pojaz-
dów mechanicznych, 

d) obsługi działalności gospodarczej; 
12) usługach nieuciążliwych – rozumie się przez to 

usługi o lokalnym zasięgu obsługi, niezalicza-
ne do rodzajów przedsięwzięć mogących zna-
cząco oddziaływać na środowisko (mogących 
zawsze znacząco oddziaływać na środowisko 
lub mogących potencjalnie znacząco oddzia-
ływać na środowisko, jeżeli obowiązek oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko 
zostanie stwierdzony przez organ właściwy do 
wydania decyzji o środowiskowych uwarun-
kowaniach, zgodnie z przepisami odrębnymi) 
oraz niewymagające stałej obsługi transpor-
towej samochodami o nośności powyżej 3,5 t. 
2. Określenia użyte w planie miejscowym, 

a nie wymienione oraz niezdefiniowane w ust. 1 
niniejszego paragrafu należy rozumieć zgodnie 
z przepisami szczególnymi. 

§ 4. Zasoby ochrony środowiska przyrodni-
czego, krajobrazu kulturowego i zdrowia ludzi 

1. Na terenie objętym planem ustala się ogra-
niczenie uciążliwości prowadzonej działalności 
w zakresie emisji hałasu, wibracji, zanieczyszczeń 
powietrza, substancji złowonnych oraz niejonizują-
cego promieniowania elektromagnetycznego do 
granic własności terenu, do którego prowadzący 
działalność ma tytuł prawny, za wyjątkiem dróg 
publicznych, związanych z nimi urządzeń oraz 
obiektów, a także sieci infrastruktury wodociągo-
wej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej, gazowej 
i telekomunikacyjnej. 

2. Na obszarze objętym planem, zgodnie z ry-
sunkiem planu (załącznik nr 9a) teren w obrębie 
Smolnik, znajduje się w obszarze wymagającym 
ochrony przed zalaniem wodami rzeki Kwisy, 
z uwagi na zagospodarowanie, wartość gospodar-
czą lub kulturową, na którym obowiązują przepisy 
odrębne, zgodnie z ustawą Prawo wodne. Do cza-
su wykonania wału przeciwpowodziowego teren 
ten narażony jest na zalanie wodami powodzio-
wymi o prawdopodobieństwie przewyższenia 
p=1% 

3. W celu zabezpieczenia obszaru wymagają-
cego ochrony przed zalaniem, wyznaczonego na 
podstawie „Studium ochrony przed powodzią 
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zlewni rzeki Kwisy”, dopuszcza się lokalizację 
obiektów i urządzeń systemu zabezpieczenia prze-
ciwpowodziowego (wał przeciwpowodziowy), za-
równo na tym obszarze, jak i w jego bezpośrednim 
otoczeniu 

4. Na obszarze objętym planem, zgodnie z ry-
sunkiem planu (załącznik nr 9b) tereny w obrębie 
Smolnik, znajdują się w zasięgu zalewu historycz-
nego powodzi z 1981r. 

5. Ustala się ochronę wód powierzchniowych 
i podziemnych zgodnie z wymogami przepisów 
odrębnych, a w szczególności bezwzględnie za-
brania się wprowadzania nie oczyszczonych ście-
ków do wód powierzchniowych, podziemnych oraz 
gruntów 

6. W przypadku realizacji parkingów w ilości 
powyżej 10 miejsc postojowych ustala się obowią-
zek wykonania ich nawierzchni w sposób uniemoż-
liwiający przenikanie zanieczyszczeń ropopochod-
nych i chemicznych do podłoża i wód gruntowych; 
w przypadku występowania ww. zagrożeń na tere-
nach częściowo utwardzonych lub nieutwardzo-
nych ustala się obowiązek zabezpieczenia środo-
wiska gruntowo-wodnego przed infiltracją zanie-
czyszczeń 

7. Jako tereny podlegające ochronie przed ha-
łasem, zgodnie z przepisami odrębnymi, wskazuje 
się tereny oznaczone symbolami: 
1) MN – jako tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej; 
2) MR – jako tereny zabudowy zagrodowej; 
3) UO – jako tereny zabudowy związanej ze stałym 

lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży; 
4) US – jako tereny rekreacyjno-wypoczynkowe; 
5) MU – jako tereny mieszkaniowo-usługowe. 

§ 5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

1. Na całym obszarze objętym planem w przy-
padku odkrycia przedmiotu, co do którego istnieje 
przypuszczenie, że jest on zabytkiem, należy 
wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub 
zniszczyć odkryty przedmiot, zabezpieczyć miejsce 
odkrycia oraz niezwłocznie zawiadomić o tym Dol-
nośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabyt-
ków 

§ 6. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego oraz zagospodarowania terenów 

1. Kształtowanie zabudowy winno uwzględ-
niać istniejące walory krajobrazowe oraz skalę, 
formę, detal architektoniczny i materiały charakte-
rystyczne dla regionalnego budownictwa 

2. W pasie terenu pomiędzy linią zabudowy, 
a linią rozgraniczającą ulicy należy lokalizować: 
1) ogrodzenia, 
2) zadaszone i osłonięte miejsca na pojemniki na 

odpady, 
3) utwardzone wjazdy na teren działki, dojścia do 

budynku oraz czasowe miejsca postojowe, 
4) zieleń o charakterze ozdobnym i izolacyjnym, 
5) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej; 

3. Wysokość ogrodzeń wzdłuż linii rozgrani-
czających dróg publicznych nie powinna przekra-
czać 1,6 m; ogrodzenia poszczególnych posesji 
powinny nawiązywać wysokością, formą i materia-
łem do ogrodzeń sąsiadujących 

4. Powierzchnie niezabudowane i nieutwar-
dzone należy przeznaczyć na różne formy zieleni 
z elementami małej architektury 

5. Umieszczanie znaków informacji wizualnej 
w celach reklamowych dozwolone jest jedynie na 
terenach, na których prowadzona jest działalność 
gospodarcza, z dostosowaniem ich wymiarów do 
charakteru terenu i gabarytów budynków, poprzez 
starannie dobrany materiał, właściwe proporcje 
i regularną formę 

6. Wyklucza się lokalizację wielkoformatowych 
urządzeń reklamowych 

§ 7. Parametry i wskaźniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu 

1. Bryłą budynku należy nawiązać do istnieją-
cej w sąsiedztwie zabudowy, szczególnie do kąta 
położenia budynków w stosunku do dróg publicz-
nych oraz rodzaju dachów, układu kalenic i kąta 
nachylenia połaci dachowych oraz ich pokryć. 

2. Należy stosować naturalne materiały ele-
wacyjne, tj.: tynk, kamień, drewno i inne materiały 
pochodzenia naturalnego; zakazuje się stosowania 
materiałów wykończeniowych w postaci blach 
falistych, sidingu plastikowego. 

3. Ustala się przebieg nieprzekraczalnych linii 
zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu i ustalenia-
mi § 12; w przypadku gdy rysunek planu nie okre-
śla linii zabudowy, zabudowę należy sytuować 
zgodnie z przepisami odrębnymi 

4. W przypadku budynku zwróconego ścianą 
bez otworów okiennych lub drzwiowych w stronę 
granicy sąsiedniej działki budowlanej, dopuszcza 
się sytuowanie tej ściany w odległości 1,50 m od 
granicy lub bezpośrednio przy granicy, zgodnie 
z przepisami odrębnymi i pod warunkiem, że na 
sąsiedniej działce będzie zlokalizowany budynek 
o tej samej funkcji. 

§ 8. Szczególne warunki zagospodarowania 
terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu,  
w tym zakaz zabudowy 

1. Przez tereny objęte planem przebiegają na-
powietrzne linie elektroenergetyczne wysokiego 
napięcia 220 kV, w obrębie których należy zacho-
wać ograniczenia w zagospodarowaniu i użytko-
waniu terenu zgodnie z przepisami szczególnymi. 

2. Przez tereny objęte planem przebiegają na-
powietrzne linie elektroenergetyczne średniego 
napięcia 20 kV i niskiego napięcia 0,4 kV, od któ-
rych należy zachować odległość zabudowy oraz 
ograniczenia w zagospodarowaniu terenu, zapew-
niające prawidłową eksploatację sieci z uwzględ-
nieniem dojazdu, zgodnie z przepisami szczegól-
nymi 

3. Do istniejących oraz projektowanych urzą-
dzeń elektroenergetycznych należy zapewnić moż-
liwość dojazdu oraz swobodnego dostępu dla ich 
zarządcy w celu sprawowania nadzoru techniczne-
go, remontu lub przebudowy. 

4. Przez tereny objęte planem przebiega gazo-
ciąg przesyłowy wysokiego ciśnienia gazu ziem-
nego, w obrębie którego należy zachować ograni-
czenia w zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu, 
na warunkach uzgodnionych z jego zarządcą, 
zgodnie z przepisami szczególnymi. 
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5. Wokół terenów ustalonych w planie pod lo-
kalizację nowych cmentarzy należy zachować 
ograniczenia w zagospodarowaniu i użytkowaniu 
sąsiadujących terenów, zgodnie z przepisami od-
rębnymi: 
1) na terenach zwodociągowanych w odległości 

50 m, a na terenach niezwodociągowanych  
w odległości 150 m, od granicy cmentarzy wy-
klucza się lokalizację nowej zabudowy mieszka-
niowej, zakładów produkcji żywności, zakładów 
gastronomicznych i żywienia zbiorowego; 

2) w odległości do 50 m od granicy cmentarzy 
dopuszcza się lokalizację kaplic, domów po-
grzebowych oraz obiektów gospodarczych za-
plecza cmentarzy, parkingów, zakładów kamie-
niarskich, obiektów handlowych związanych 
z obsługą cmentarzy (kwiaciarnie, art. nagrob-
kowe) i inne drobne usługi komercyjne, z wyłą-
czeniem gastronomii i produkcji spożywczej; 

3) w odległości do 150 m wokół cmentarzy zabra-
nia się lokalizowania studzien służących do 
czerpania wody do celów konsumpcyjnych 
i potrzeb gospodarczych; 

4) w promieniu do 500 m od cmentarza nie mogą 
znajdować się bez zgody władz sanitarnych 
zbiorniki wodne służące zaopatrzeniu w wodę 
pitną oraz dla potrzeb gospodarczych. 

6. Ustala się wzdłuż cieków melioracji pod-
stawowej zachowanie strefy wolnej od lokalizacji 
budynków, o szerokości nie mniejszej niż 10 m od 
krawędzi nie umocnionych skarp 

7. Ustala się zakaz grodzenia nieruchomości 
przyległych do urządzeń melioracyjnych, stano-
wiących powierzchniowe wody płynące, w odle-
głości nie mniejszej niż 1,5 m od linii brzegowej 
oraz wykonywania innych czynności zgodnie  
z przepisami szczególnymi 

§ 9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budo-
wy infrastruktury technicznej oraz obsługi komuni-
kacyjnej terenów 

1. Obsługę terenów objętych planem w zakre-
sie infrastruktury technicznej ustala się następują-
co: 
1) zaopatrzenie w wodę dla celów bytowych, 

usługowo-produkcyjnych oraz ochrony prze-
ciwpożarowej – wyłącznie poprzez gminną sieć 
wodociągową; 

2) zasilanie w energię elektryczną – z rozdzielczej 
sieci napowietrznej lub kablowej niskiego na-
pięcia; w przypadku kolizji sieci elektroenerge-
tycznych z docelowym zagospodarowaniem te-
renu dopuszcza się przełożenie lub skablowanie 
tych sieci, na warunkach uzgodnionych z za-
rządcą sieci; 

3) odprowadzanie ścieków bytowych i komunal-
nych − zbiorczą kanalizacją sanitarną do gmin-
nej oczyszczalni ścieków; dopuszcza się, do cza-
su wybudowania zbiorczej kanalizacji sanitar-
nej, odprowadzanie ścieków do szczelnych, 
bezodpływowych zbiorników i wywożenie ich 
przez koncesjonowanych przewoźników; 

4) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych 
– do sieci kanalizacji deszczowej, w sytuacji 
braku sieci kanalizacji deszczowej, zagospoda-
rowanie wód opadowych w obrębie własnej 

działki inwestora, zgodnie z przepisami odręb-
nymi; 

5) zaopatrzenie w gaz – dopuszcza się realizację 
sieci gazowej i przyłączanie do niej obiektów – 
po przeprowadzeniu analizy opłacalności tej 
inwestycji, na warunkach określonych w przepi-
sach szczególnymi oraz przez operatora sieci; 
do czasu rozbudowy sieci gazowej dopuszcza 
się stosowanie indywidualnych zbiorników za-
opatrzenia w gaz płynny, pod warunkiem speł-
nienia przepisów odrębnych; 

6) gospodarka odpadami − stałe odpady bytowo − 
gospodarcze do szczelnych pojemników konte-
nerów zlokalizowanych przy posesjach, przy za-
pewnieniu ich systematycznego wywozu na 
zorganizowane gminne składowisko odpadów 
komunalnych; 

7) zaopatrzenie w ciepło – z indywidualnych źródeł 
o wysokiej sprawności grzewczej oraz nisko-
emisyjnej technice spalania lub innych niekon-
wencjonalnych źródeł energii cieplnej, spełnia-
jących wymagania przepisów odrębnych; 

8) telekomunikacja – dopuszcza się rozbudowę 
i budowę nowych budowli i sieci telekomunika-
cyjnych i teleinformatycznych, wg przepisów 
odrębnych. 

2. Obsługę terenów objętych planem w zakre-
sie komunikacji ustala się następująco: 
1) istniejące lub planowane wjazdy z dróg pu-

blicznych gminnych lub dróg wewnętrznych po-
łożonych poza granicą opracowania planu, na 
warunkach uzgodnionych przez zarządcę dróg; 

2) wyklucza się bezpośrednie nowe zjazdy z drogi 
publicznej wojewódzkiej lub powiatowej dla 
nieruchomości przyległych do dróg publicznych 
gminnych lub dróg wewnętrznych; 

3) dla nieruchomości przyległych wyłącznie do 
drogi publicznej wojewódzkiej lub powiatowej 
dopuszcza się bezpośrednie nowe zjazdy z tych 
dróg, wyłącznie po uzgodnieniu z zarządcą dro-
gi. 

3. Ustala się następującą minimalną liczbę 
miejsc postojowych dla następujących nowo reali-
zowanych obiektów lub terenów: 
1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zabu-

dowa zagrodowa – 2 m.p. na 1 budynek miesz-
kalny; 

2) usługi sportu i rekreacji, usługi kultury (świetli-
ce) – 1 m.p. na każdych 5 użytkowników jedno-
cześnie; 

3) usługi handlu, gastronomii, rzemiosła – 1 m.p. 
na każde 25 m2 pow. użytkowej; 

4) usługi oświaty − 1 m.p. na każdych 5 zatrudnio-
nych; 

5) obiekty użyteczności publicznej wymagają 
1 miejsca postojowego przystosowanego dla 
osoby niepełnosprawnej oraz zapewnienia 
miejsc postojowych dla rowerów. 

§ 10. Szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomości 

1. Nie określa się szczegółowych zasad i wa-
runków scalania i podziału nieruchomości 

2. Dopuszcza się dokonywanie nowych po-
działów geodezyjnych pod warunkiem zapewnie-
nia dostępu do drogi publicznej dla podzielonych 
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nieruchomości oraz spełnienia warunków jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

§ 11. Sposoby i terminy tymczasowego urzą-
dzania i użytkowania terenów 

1. W granicach planu nie wyznaczono terenów 
wymagających określenia terminów i sposobów 
tymczasowego zagospodarowania i użytkowania. 

§ 12. Szczegółowe przeznaczenie i warunki za-
gospodarowania terenów 

1. 1MN1, 2MN1, 3MN1, 6MN1, 8MN1 do 
8MN7, 9MN1, 9MN2 – zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna: 
1) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) urządzenia towarzyszące, 
b) budynki garażowe i gospodarcze: wbudo-

wane, dobudowane lub wolno stojące, 
c) usługi nieuciążliwe, stanowiące nie więcej 

niż 30% powierzchni całkowitej budynku; 
2) zasady kształtowania zabudowy i zagospoda-

rowania terenu: 
a) obowiązują ustalenia ogólne zawarte w § 4 − 

§ 10 uchwały, 
b) zabudowa w układzie wolno stojącym, 
c) maksymalna wysokość zabudowy mieszka-

niowej nie może przekroczyć 3 kondygnacji 
nadziemnych, w tym poddasze użytkowe, 
lecz nie więcej niż 10 m, 

d) dachy strome dwu- lub wielospadowe, 
o symetrycznym układzie głównych połaci 
dachowych (dopuszcza się dachy mansar-
dowe), pokryte dachówką ceramiczną lub 
innymi materiałami o fakturze i barwie zbli-
żonej do dachówki ceramicznej, 

e) dopuszcza się wprowadzenie lukarn, świetli-
ków, okien połaciowych itp., 

f) budynki gospodarcze i garaże o wysokości 
do 5 m i dachach jak w zabudowie mieszka-
niowej, 

g) w przypadku lokalizacji usług ustala się 
obowiązek wydzielenia w obrębie własności 
miejsc postojowych dla samochodów użyt-
kowników stałych i przebywających okreso-
wo, 

h) maksymalny wskaźnik zabudowy działki wy-
nosi 0,25, 

i) minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnej ustala się na 30% powierzchni działki, 

j) dla terenów 8MN1, 8MN2, 8MN3 linia zabu-
dowy dla nowych obiektów minimum 10 m 
od linii rozgraniczającej drogi wojewódzkiej, 

k) dla terenów 8MN1, 8MN2, 8MN3 obsługa 
komunikacyjna terenów poprzez istniejące 
skrzyżowania i zjazdy; nowe skrzyżowania 
i zjazdy na drogę wojewódzką wyłącznie po 
uzgodnieniu z zarządcą drogi. 

2. 1MU1, 2MU1 do 2MU3, 4MU1 – zabudowa 
mieszkaniowo-usługowa: 
1) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) urządzenia towarzyszące, 
b) budynki garażowe i gospodarcze, wbudo-

wane, dobudowane lub wolno stojące, 
c) zabudowa mieszkaniowa z dopuszczeniem 

funkcji usługowej, 
d) zabudowa usługowa z dopuszczeniem funk-

cji mieszkaniowej; 

2) zasady kształtowania zabudowy i zagospoda-
rowania terenu: 
a) obowiązują ustalenia ogólne zawarte w § 4 − 

§ 10 uchwały, 
b) zabudowa w układzie wolno stojącym, 
c) maksymalna wysokość zabudowy nie może 

przekroczyć 3 kondygnacji nadziemnych, 
w tym poddasze użytkowe, lecz nie więcej 
niż 10 m, 

d) dachy strome dwu- lub wielospadowe, 
o symetrycznym układzie głównych połaci 
dachowych (dopuszcza się dachy mansar-
dowe), pokryte dachówką ceramiczną lub 
innymi materiałami o fakturze i barwie zbli-
żonej do dachówki ceramicznej, 

e) dopuszcza się wprowadzenie lukarn, świetli-
ków, okien połaciowych itp., 

f) budynki gospodarcze i garaże o wysokości 
do 5 m i dachach jak w zabudowie mieszka-
niowej, 

g) w przypadku lokalizacji usług ustala się 
obowiązek wydzielenia w obrębie własności 
miejsc postojowych dla samochodów użyt-
kowników stałych i przebywających okreso-
wo, 

h) maksymalny wskaźnik zabudowy działki wy-
nosi 0,35, 

i) minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnej ustala się na 30% powierzchni dział-
ki. 

3. 6MR1, 8MR1, 8MR2 – zabudowa zagrodowa 
(budynki mieszkalne, gospodarcze i inwentarskie) 
1) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) urządzenia towarzyszące; 
2) zasady kształtowania zabudowy i zagospoda-

rowania terenu: 
a) obowiązują ustalenia ogólne zawarte w § 4 − 

§ 10 uchwały, 
b) zabudowa w układzie wolnostojącym, 
c) maksymalna wysokość zabudowy nie może 

przekroczyć 3 kondygnacji nadziemnych, w 
tym poddasze użytkowe, lecz nie więcej niż 
10 m, 

d) dachy strome dwu- lub wielospadowe, 
o symetrycznym układzie głównych połaci 
dachowych (dopuszcza się dachy mansar-
dowe), pokryte dachówką ceramiczną lub 
innymi materiałami o fakturze i barwie zbli-
żonej do dachówki ceramicznej, 

e) dopuszcza się wprowadzenie lukarn, świetli-
ków, okien połaciowych itp., 

f) budynki gospodarcze i garaże o wysokości 
do 5 m i dachach jak w zabudowie mieszka-
niowej, 

g) maksymalny wskaźnik zabudowy działki wy-
nosi 0,40, 

h) minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnej ustala się na 20% powierzchni działki. 

4. 9UO1 – tereny publicznych usług oświaty: 
1) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) urządzenia towarzyszące, 
b) budynki garażowe, gospodarcze i higienicz-

no-sanitarne, 
c) obiekty kubaturowe dla potrzeb sportu i re-

kreacji wraz z urządzeniami związanymi z ich 
obsługą, 
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d) boiska do gier dużych i małych, 
e) place zabaw, 
f) adaptacja części obiektów na cele mieszka-

niowe dla nauczycieli i pracowników admi-
nistracyjnych, 

2) zasady kształtowania zabudowy i zagospoda-
rowania terenu: 
a) obowiązują ustalenia ogólne zawarte w § 4 − 

§ 10 uchwały, 
b) dopuszcza się adaptacje, remonty, rozbudo-

wy i przebudowy istniejących obiektów, 
c) maksymalna wysokość zabudowy nie może 

przekroczyć wysokości istniejącego budynku 
szkoły, 

d) forma architektoniczna nowej zabudowy 
powinna nawiązywać do formy i gabarytów 
obiektów istniejących, 

e) ustala się obowiązek wydzielenia w obrębie 
własności miejsc postojowych dla samo-
chodów użytkowników stałych i przebywają-
cych okresowo, 

f) ustala się wymóg zagospodarowania terenu 
zielenią urządzoną, w tym zielenią izolacyjną 
na granicy terenu, 

g) maksymalny wskaźnik zabudowy działki wy-
nosi 0,60, 

h) minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnej ustala się na 20% powierzchni dział-
ki. 

5. 5US1, 6US1, 7US1, 8US1, 11US1 – tereny 
publicznych usług sportu i rekreacji: 
1) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) urządzenia towarzyszące, 
b) budynki garażowe, gospodarcze i higienicz-

no-sanitarne, 
c) obiekty kubaturowe dla potrzeb sportu 

i rekreacji, 
d) zabudowa usługowa uzupełniająca przezna-

czenie podstawowe; 
2) zasady kształtowania zabudowy i zagospoda-

rowania terenu: 
a) obowiązują ustalenia ogólne zawarte w § 4 − 

§ 10 uchwały, 
b) maksymalna wysokość zabudowy nie może 

przekroczyć 6 m, 
c) dachy strome dwu- lub wielospadowe,  

o symetrycznym układzie głównych połaci 
dachowych, pokryte dachówką ceramiczną 
lub innymi materiałami o fakturze i barwie 
zbliżonej do dachówki ceramicznej, 

d) dopuszcza się wprowadzenie lukarn, świetli-
ków, okien połaciowych itp., 

e) dopuszcza się zagospodarowania terenu zie-
lenią urządzoną, 

f) maksymalny wskaźnik zabudowy działki wy-
nosi 0,20, 

g) minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnej ustala się na 20% powierzchni dział-
ki. 

6. 1UP1, 11UP1, 11UP2 − tereny publicznych 
usług kultury (świetlice) 
1) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) urządzenia towarzyszące, 
b) budynki garażowe, gospodarcze i higienicz-

no-sanitarne, 
c) urządzone place zabaw, 

d) dla terenu 11UP1 zabrania się lokalizacji za-
budowy mieszkaniowej, zakładów żywienia 
zbiorowego lub przechowujących żywność 
oraz studzien służących do czerpania wody 
do celów konsumpcyjnych i potrzeb gospo-
darczych, ze względu na położenie w strefie 
ochrony sanitarnej w odległości 50 m od 
cmentarza, 

e) dla terenu 11UP2 dopuszcza się funkcję 
mieszkaniową; 

2) zasady kształtowania zabudowy i zagospoda-
rowania terenu: 
a) obowiązują ustalenia ogólne zawarte w § 4 − 

§ 10 uchwały, 
b) maksymalna wysokość zabudowy nie może 

przekroczyć 3 kondygnacji nadziemnych, 
w tym poddasze użytkowe, lecz nie więcej 
niż 10 m, 

c) dachy strome dwu- lub wielospadowe, 
o symetrycznym układzie głównych połaci 
dachowych (dopuszcza się dachy mansar-
dowe), pokryte dachówką ceramiczną lub 
innymi materiałami o fakturze i barwie zbli-
żonej do dachówki ceramicznej, 

d) dopuszcza się wprowadzenie lukarn, świetli-
ków, okien połaciowych itp., 

e) budynki gospodarcze i garaże o wysokości 
do 5 m i dachach jak w zabudowie usługo-
wej, 

f) ustala się obowiązek wydzielenia w obrębie 
własności miejsc postojowych dla samo-
chodów użytkowników stałych i przebywają-
cych okresowo, 

g) maksymalny wskaźnik zabudowy działki wy-
nosi 0,50, 

h) minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnej ustala się na 20% powierzchni dział-
ki, 

i) dla terenów 11UP1, 11UP2 linia zabudowy 
dla nowych obiektów minimum 10 m od linii 
rozgraniczającej drogi wojewódzkiej, 

j) dla terenów 11UP1, 11UP2 obsługa komuni-
kacyjna terenów poprzez istniejące skrzyżo-
wania i zjazdy; nowe skrzyżowania i zjazdy 
na drogę wojewódzką wyłącznie po uzgod-
nieniu z zarządcą drogi. 

7. 11UP3, 11UP4 – tereny publicznych usług 
innych (remiza strażacka) 
1) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) urządzenia towarzyszące, 
b) budynki garażowe, gospodarcze, 
c) otwarty zbiornik ppoż., 
d) dla terenu 11UP4 dopuszcza się nieuciążliwe 

usługi komercyjne, 
2) zasady kształtowania zabudowy i zagospoda-

rowania terenu: 
a) obowiązują ustalenia ogólne zawarte w § 4 − 

§ 10 uchwały, 
b) maksymalna wysokość zabudowy nie może 

przekroczyć 3 kondygnacji nadziemnych,  
w tym poddasze użytkowe, lecz nie więcej 
niż 10 m, 

c) dachy strome dwu- lub wielospadowe, 
o symetrycznym układzie głównych połaci 
dachowych (dopuszcza się dachy mansar-
dowe), pokryte dachówką ceramiczną lub 
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innymi materiałami o fakturze i barwie zbli-
żonej do dachówki ceramicznej, 

d) dopuszcza się wprowadzenie lukarn, świetli-
ków, okien połaciowych itp., 

e) ustala się obowiązek wydzielenia w obrębie 
własności miejsc postojowych dla samo-
chodów użytkowników stałych i przebywają-
cych okresowo, 

f) maksymalny wskaźnik zabudowy działki wy-
nosi 0,20, 

g) minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnej ustala się na 40% powierzchni dział-
ki, 

h) dla terenu 11UP3 linia zabudowy dla nowych 
obiektów minimum 10 m od linii rozgrani-
czającej drogi wojewódzkiej, 

i) dla terenu 11UP3 obsługa komunikacyjna te-
renu poprzez istniejące skrzyżowania i zjaz-
dy; nowe skrzyżowania i zjazdy na drogę wo-
jewódzką wyłącznie po uzgodnieniu z za-
rządcą drogi. 

8. 8KS1 − tereny obsługi komunikacji samo-
chodowej (parking): 
1) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) urządzenia towarzyszące, 
b) budynki gospodarcze i higieniczno-sanitarne, 
c) obiekty związane z obsługą parkingu, 
d) obiekty małej architektury, 
e) elementy reklamowe zgodnie z obowiązują-

cymi przepisami szczególnymi. 
2) zasady kształtowania zabudowy i zagospoda-

rowania terenu: 
a) obowiązują ustalenia ogólne zawarte w § 4 − 

§ 10 uchwały, 
b) maksymalna wysokość zabudowy nie może 

przekroczyć 1 kondygnacji, lecz nie więcej 
niż 6 m, 

c) dachy o symetrycznym układzie połaci 
i spadkach 18°−30°, 

d) ustala się stosowanie nawierzchni utwar-
dzonej oraz obowiązek podczyszczania wód 
deszczowych i roztopowych, 

e) wzdłuż ulic i granic z terenami o innej funkcji 
należy przewidzieć zieleń ozdobną, różnoga-
tunkową o charakterze izolacyjnym, 

f) zakazuje się urządzania stanowisk postojo-
wych dla samochodów ciężarowych, 

g) maksymalny wskaźnik zabudowy działki wy-
nosi 0,10, 

h) minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnej ustala się na 5% powierzchni działki, 

i) linia zabudowy dla nowych obiektów mini-
mum 10 m od linii rozgraniczającej drogi 
wojewódzkiej, 

j) obsługa komunikacyjna terenu poprzez ist-
niejące skrzyżowania i zjazdy; nowe skrzy-
żowania i zjazdy na drogę wojewódzką wy-
łącznie po uzgodnieniu z zarządcą drogi. 

9. 7ZCp1, 10ZCp1 − tereny cmentarzy projek-
towanych: 
1) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) urządzenia towarzyszące, 
b) budynki gospodarcze i higieniczno-sanitarne, 
c) kaplice cmentarne oraz obiekty i urządzenia 

związane z utrzymaniem i prowadzeniem 
funkcji podstawowej; 

2) zasady kształtowania zabudowy i zagospoda-
rowania terenu: 
a) obowiązują ustalenia ogólne zawarte w § 4 − 

§ 10 uchwały, 
b) ogrodzenie pełne o wysokości nie przekra-

czającej 1,6 m, 
c) lokalizacja sieci i urządzeń infrastruktury 

technicznej w sposób niekolidujący z pod-
stawowym przeznaczeniem terenu oraz nie-
degradujący walorów estetycznych terenu, 

d) maksymalna powierzchnia parkingu 10% 
powierzchni terenu; 

3) teren przeznaczony na lokalizację cmentarza 
powinien spełniać wymogi przepisów odręb-
nych; przed zatwierdzeniem lokalizacji cmenta-
rza należy obowiązkowo wykonać szczegółowe 
rozpoznanie warunków hydrogeologicznych 
i hydrologicznych, w przypadku braku możliwo-
ści spełnienia norm, przepisów odrębnych nale-
ży odstąpić od lokalizacji cmentarza; 

4) minimalna strefa ochrony sanitarnej od granicy 
projektowanego cmentarza 6ZCp: 150 m; 

5) minimalna strefa ochrony sanitarnej od granicy 
projektowanego cmentarza 7ZCp: 50 m. 

10. 10ZP1 – tereny publicznej zieleni parkowej 
1) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) urządzenia towarzyszące, 
b) budynki gospodarcze i higieniczno-sanitarne, 
c) urządzenia rekreacji bez obiektów kubaturo-

wych, 
d) parking pod warunkiem nieprzekroczenia 

25% powierzchni terenu; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) obowiązują ustalenia ogólne zawarte w § 4 − 
§ 10 uchwały, 

b) przy nasadzeniach drzew i krzewów należy 
uwzględnić elementy krajobrazowe, 

c) należy stosować zieleń zróżnicowaną pod 
względem wysokości, pokroju oraz pór kwit-
nienia, z uwzględnieniem gatunków rodzi-
mych, właściwych dla siedlisk obszaru obję-
tego planem, 

d) sieci uzbrojenia podziemnego należy prowa-
dzić skrajem terenu, zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami odrębnymi, 

e) w przypadku lokalizacji parkingu należy go 
wydzielić zielenią izolacyjną, 

f) wzdłuż granicy z terenem cmentarza należy 
przewidzieć średniowysoką i wysoką różno-
gatunkową zieleń ozdobną, o charakterze 
izolacyjnym. 

11. 7ZI1 – tereny zieleni izolacyjnej: 
1) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) urządzenia towarzyszące, 
b) budynki gospodarcze i higieniczno-sanitarne, 
c) plenerowe urządzenia sportowo-rekreacyjne, 

z wyłączeniem możliwości lokalizacji towa-
rzyszących obiektów kubaturowych, 

d) parking pod warunkiem nieprzekroczenia 
25% powierzchni terenu; 

2) zasady zagospodarowania terenu: 
a) obowiązują ustalenia ogólne zawarte w § 4 − 

§ 10 uchwały, 
b) sieci uzbrojenia podziemnego należy prowa-

dzić skrajem terenu, zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami szczególnymi, 
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c) należy wprowadzić zieleń średniowysoką 
i wysoką o maksymalnej intensywności i 
doborze gatunkowym gwarantującym długo-
trwałe utrzymanie zieleni. 

12. 5ZL1, 10ZL1 – tereny lasów 
1) zasady zagospodarowania terenu: 

a) obowiązują ustalenia ogólne zawarte w § 4 − 
§ 10 uchwały, 

b) gospodarkę leśną należy prowadzić zgodnie 
z wymogami ochrony środowiska oraz 
w oparciu o plany urządzenia lasów, 

c) ustala się zakaz lokalizowania nowych obiek-
tów kubaturowych, z wyłączeniem obiektów 
związanych z prowadzoną gospodarką leśną, 

d) dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń in-
frastruktury technicznej na warunkach 
uzgodnionych z zarządcą lasów, 

e) dopuszcza się możliwość wprowadzenia pie-
szych ciągów spacerowych, pod warunkiem 
wcześniejszego uzgodnienia z zarządcą la-
sów. 

13. 5ZLp1 – tereny przewidziane do zalesienia 
1) zasady zagospodarowania terenu: 

a) obowiązują ustalenia ogólne zawarte w § 4 − 
§ 10 uchwały, 

b) gospodarkę leśną należy prowadzić zgodnie 
z wymogami ochrony środowiska oraz 
w oparciu o plany urządzenia lasów, 

c) dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń in-
frastruktury technicznej na warunkach 
uzgodnionych z zarządcą lasów, 

d) dopuszcza się możliwość częściowego prze-
znaczenia kompleksów leśnych na cele re-
kreacyjno-sportowe pod warunkiem wcze-
śniejszego uzgodnienia z zarządcą lasów. 

14. 8WZ1 – tereny urządzeń zaopatrzenia 
w wodę: 
1) zasady zagospodarowania terenu: 

a) obowiązują ustalenia ogólne zawarte w § 4 − 
§ 10 uchwały, 

b) dopuszcza się przebudowę, modernizację 
i realizację nowych obiektów i urządzeń hy-
drotechnicznych, 

c) dopuszcza się przeprowadzanie sieci infra-
struktury technicznej niezwiązanych z zaopa-
trzeniem w wodę oraz lokalizację obiektów 
i urządzeń towarzyszących tym sieciom 
zgodnie z przepisami odrębnymi; 

15. 6R1, 9R1, 9R2 – tereny użytków rolnych 
1) zasady zagospodarowania terenu: 

a) obowiązują ustalenia ogólne zawarte w § 4 − 
§ 10 uchwały, 

b) nie dopuszcza się lokalizacji obiektów kuba-
turowych, 

c) dopuszcza się prowadzenie utwardzonych 
dróg gospodarczych, 

d) dopuszcza się lokalizację sieci i urządzeń na-
powietrznej i podziemnej infrastruktury 
technicznej. 

16. 6KD(D)1, 8KD(D)1 – tereny dróg publicz-
nych – ulice klasy dojazdowej: 
1) przeznaczenie dopuszczalne: urządzenia towa-

rzyszące; 
2) zasady zagospodarowania terenu: 

a) obowiązują ustalenia ogólne zawarte w § 4 − 
§ 10 uchwały, 

b) dla terenu 6KD(D)1 ustala się szerokość 
w liniach rozgraniczających zmiennie od 5m 
do 10 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

c) dla terenu dla terenu 8KD(D)1 ustala się sze-
rokość w liniach rozgraniczających zmiennie 
od 9 m do 20 m, zgodnie z rysunkiem planu, 

d) szerokość jezdni dostosowana do potrzeb, 
jednak nie mniejsza, niż wynika to z warun-
ków określonych w przepisach dotyczących 
dróg pożarowych, 

e) wyklucza się lokalizację urządzeń reklamo-
wych. 

§ 13. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia  
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) 
ustala się stawkę procentową stanowiącą podsta-
wę do określania opłaty z tytułu wzrostu wartości 
nieruchomości w związku z uchwaleniem planu na 
30%. 

§ 14. Przepisy końcowe 
1. Tracą moc ustalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy Leśna 
dotyczące terenów objętych niniejszą zmianą pla-
nu, zatwierdzonego uchwałą nr LIII/355/02 Rady 
Miejskiej Gminy Leśna z dnia 10 września 2002 r. 
opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego Nr 227, poz. 3071 z dnia 
29 października 2002 r. 

§ 15. Wykonanie niniejszej uchwały powierza 
się Burmistrzowi Leśnej. 

§ 16. Niniejsza uchwała wchodzi w życie po 
upływie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 

§ 17. Uchwała podlega publikacji na stronie 
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzę-
du Miejskiego w Leśnej. 

 
Przewodniczący Rady: 

Walter Straszak 
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Rozstrzygnięcie  o  sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Leśna w granicach obrębów: Bartoszówka, Grabi-
szyce Średnie, Grabiszyce Górne, Grabiszyce Dolne, Kościelniki Górne, Miłoszów, Pobiedna, Smolnik, 

Świecie, Zacisze, Wolimierz oraz w mieście Leśna 
 
 

Rozstrzygnięcia dokonano na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717 ze zm.) 

Do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego projektu zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Leśna w granicach obrębów: Bartoszówka, 
Grabiszyce Średnie, Grabiszyce Górne, Grabiszyce Dolne, Kościelniki Górne, Miłoszów, Pobiedna, 
Smolnik, Świecie, Zacisze, Wolimierz oraz w mieście Leśna wyłożonego w dniach od 28 lipca 2010 r.  
do 25 sierpnia 2010 r. do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, wniesiono 
w ustalonym terminie do dnia 10 września 2010 r. − 2 pisma z uwagami.  

Przyjmuje się następujący sposób rozpatrzenia uwag: 
1. Wnoszący uwagę − Przemysław Scheiner, ul. Zakopiańska 8/2, 59-850 Świeradów-Zdrój 

Data wpływu uwagi − 26-08-2010 r. 
Treść uwagi – właściciel sprzeciwia się  lokalizacji cmentarza w Wolimierzu  
Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga − dz. nr dz. nr 129/2 
Rozstrzygnięcie uwagi – uwaga nieuwzględniona. 
Przeznaczenie zgodne ze Studium; działka gminna przeznaczona pod lokalizację cmentarza w strefie 
150 m od istniejącej i planowanej zabudowy, pozostała część działki przeznaczona została pod zieleń 
izolacyjną. Działki (nr 138 i 137/2) wnoszącego sprzeciw zgodnie ze Studium przeznaczone są  tylko  
w niewielkiej części pod planowaną zabudowę mieszkaniową, w pozostałej części pozostaje użytko-
wanie rolnicze. 

2. Wnoszący uwagę – ANR Oddział Terenowy we Wrocławiu, ul. Mińska 60, 54-610 Wrocław. 
Data wpływu uwagi − 08-09-2010 r. 
Treść uwagi – Niewyrażenie zgody na przeznaczenie terenów w całości pod usługi publiczne gminy, 
prośba o uwzględnienie wniosku ANR z dn. 08.04.2010 r., tj. przeznaczenie terenów pod usługi han-
dlu,  hurtowni, hotelarstwa, zabudowę mieszkaniową z dopuszczeniem usług publicznych. 
Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga − Świecie dz. nr 362/2; Wolimierz dz. nr 170 
Rozstrzygnięcie uwagi – uwaga uwzględniona w zakresie dopuszczenia funkcji mieszkaniowych oraz 
obiektów kubaturowych dla potrzeb sportu i rekreacji, zabudowy usługowej uzupełniającej przezna-
czenie podstawowe, 
− nieuwzględniona w pozostałym zakresie dot. przeznaczenia terenów, które to byłyby w kolizji  
z przeznaczeniem podstawowym i dopuszczalnym oraz niezgodne z przeznaczeniem w Studium. 

Przeznaczenie zgodne ze Studium: 
− działka nr 362/2 Świecie − przeznaczenie pod tereny publicznych  usług kultury  (świetlica) 11UP2  

z dopuszczeniem funkcji mieszkaniowych oraz lokalizacji urządzeń towarzyszących, budynków ga-
rażowych, gospodarczych i higieniczno-sanitarnych, urządzonych placów zabaw,   

− działka nr 170 Wolimierz − przeznaczenie pod tereny publicznych usług sportu i rekreacji 7US1  
z dopuszczeniem lokalizacji urządzeń towarzyszących, budynków garażowych, gospodarczych i hi-
gieniczno-sanitarnych, obiektów kubaturowych dla potrzeb sportu i rekreacji, zabudowy usługo-
wej uzupełniającej przeznaczenie podstawowe.   
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Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury  

technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania 
 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 ze zmianami) rozstrzyga się, co następuje: 

1. Na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wykonano prognozę skut-
ków finansowych uchwalenia planu miejscowego dla miasta i gminy Leśna w granicach obrębów: Bar-
toszówka, Grabiszyce Średnie, Grabiszyce Górne, Grabiszyce Dolne, Kościelniki Górne, Miłoszów, Po-
biedna, Smolnik, Świecie, Zacisze, Wolimierz oraz w mieście Leśna. Wynikiem prognozy są ekonomicz-
ne skutki realizacji planu przedstawione w syntezie wydatków i wpływów. 

2. W związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Czer-
nica, gmina Czernica, konieczna będzie realizacja infrastruktury w zakresie: sieci kanalizacyjnej i  sieci 
wodociągowej. 
Na terenie opracowania w związku z rozwojem terenów przeważnie w uzupełnieniu istniejącej zabudo-
wy, a więc również wykorzystujących istniejącą infrastrukturę, nakłady związane ze skutkami finanso-
wymi planu w zakresie infrastruktury wynikają z potrzeby realizacji nie istniejącej na terenie infrastruktu-
ry. Realizacja brakującej w istniejącej zabudowie sieci infrastruktury technicznej wynika ze stanu istnie-
jącego. W ustaleniach planu nie określa się terminu realizacji inwestycji. Możliwości pozyskania docho-
dów w związku z wyposażeniem w infrastrukturę techniczną w postaci opłat planistycznych i adiacenc-
kich są nieznaczne i nie wystarczą na pokrycie kosztów jej realizacji. 

3. W przypadku przeprowadzanych przebudów dróg należy dokonać analizy potrzeb realizacji infra-
struktury podziemnej i przeprowadzić ją wyprzedzająco lub w trakcie przebudowy dróg.  
Należy podkreślić, że ustalenia planu miejscowego nie stanowią decyzji inwestycyjnych, a jedynie dys-
pozycje przestrzenne umożliwiające wprowadzenie inwestycji na określonych zasadach. Realizacja usta-
leń zawartych w projekcie planu uzależniona jest od możliwości finansowych gminy ze względu na ich 
finansowanie z budżetu gminy. 

4. Zasady finansowania 
Przewiduje się, że finansowanie wyżej wymienionych zadań, realizowanych sukcesywnie w miarę 

potrzeb, odbywać się będzie z budżetu gminy oraz ze środków własnych przedsiębiorstw działających  
w imieniu gminy. Nie wyklucza się możliwości współfinansowania tych zadań ze środków zewnętrznych, 
w tym pozyskiwanie z funduszy Unii Europejskiej oraz udziału w kosztach realizacji dróg gminnych in-
westorów przedsięwzięć niedrogowych związanych z budową lub przebudową dróg publicznych. 
Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, 
ujętych w niniejszym planie, podlega przepisom ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicz-
nych (Dz. U. Nr 249, poz.2104, z późniejszymi zmianami), przy czym: 
1) wydatki inwestycyjne finansowane z budżetu gminy uchwala się w corocznej uchwale budżetowej; 
2) inwestycje, których okres realizacji przekracza jeden rok budżetowy, ujmowane są w wykazie stano-

wiącym załącznik do uchwały budżetowej − Wieloletni Plan Inwestycyjny; 
3) inwestycje, które mogą być współfinansowane ze środków pomocowych, ujęte są w Planie Rozwoju 

Lokalnego. 
5. Realizacja inwestycji nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym m.in. z: ustawą Prawo 

budowlane, ustawą o drogach publicznych, ustawą Prawo zamówień publicznych, ustawą o samorzą-
dzie gminnym i ustawą Prawo ochrony środowiska. 
 

  


