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Załącznik nr 2 do uchwały nr LXXV/ 
/616/2010 Rady Gminy Świdnica  
z dnia 10 listopada 2010 r. 

 
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu 

 
Wójt Gminy ogłosił za pomocą obwieszczenia zamieszczonego w dniu 27 września 2010 r. 

w tygodniku „Wiadomości Świdnickie” oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Świdnicy o wyłożeniu 
do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 
położonego w obrębie wsi Pszenno wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Wyłożenie planu 
ustalono na okres od 5 do 25 paŝdziernika 2010 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Świdnicy. Dyskusja pu-
bliczna odbyła się dnia 22 paŝdziernika 2010 r. Natomiast uwagi na piśmie do projektu zmiany miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego do Wójta Gminy Świdnica można było składań do dnia 
9 listopada 2010 r. Do projektu zmiany planu nie wniesiono uwag w okresie przewidzianym na ich skła-
danie, jak również w trakcie dyskusji publicznej.  

 
 
 

Załącznik nr 3 do uchwały nr LXXV/ 
/616/2010 Rady Gminy Świdnica  
z dnia 10 listopada 2010 r. 

 
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania 
 

Określone w planie inwestycje zaliczone w poczet zadań własnych gminy mogą byń realizowane przez 
Gminę Świdnica oraz administratorów i właścicieli sieci i urządzeń infrastruktury technicznej oraz dróg 
i ulic; dopuszcza się udział osób trzecich w formie partnerstwa publiczno-prywatnego lub działających 
na podstawie porozumień o charakterze cywilno-prawnym. Określenie terminów realizacji zadań nastąpi 
według kryteriów i zasad przyjętych przy konstruowaniu Wieloletniego Programu Inwestycyjnego. Inwe-
stycje realizowane mogą byń etapowo, a ŝródłem finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, które należą do zadań własnych gminy, będą: 
1) budżet gminy, 
2) środki zewnętrzne, pochodzące m.in. z:  

a) dotacji unijnych, 
b) dotacji samorządu województwa, 
c) dotacji i pożyczek z funduszy celowych, 
d) kredytów i pożyczek bankowych, 
e) innych środków zewnętrznych. 
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UCHWAŁA NR VII/46/2011 
 RADY GMINY ŚWIDNICA 

 z dnia 2 lutego 2011 r. 

zmieniająca  uchwałę nr  LXXV/616/2010 Rady Gminy Świdnica z dnia 10 listopada 2010 r.  
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru  

położonego w obrębie wsi Pszenno 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.), art. 20  
ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z póŝn. zm.) w związku 
z uchwałą nr XXIII/203/2008 Rady Gminy Świdnica 
z dnia 12 lutego 2008 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego dla obszaru położo-
nego w obrębie wsi Pszenno, zmienioną uchwałą 
nr LXXV/615/2010 Rady Gminy Świdnica z dnia  
10 listopada 2010 r. uchwala się, co następuje:  

§ 1. W uchwale nr LXXV/616/2010 Rady Gminy 
Świdnica z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie 
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uchwalenia miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego dla obszaru położonego 
w obrębie wsi Pszenno § 17 otrzymuje brzmienie: 
„§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni 
od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Świdnica. 

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

 
 

Przewodnicząca Rady Gminy: 
Regina Adamska 
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UCHWAŁA NR LXXV/618/2010 
 RADY GMINY ŚWIDNICA 

 z dnia 10 listopada 2010 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
dla obszaru położonego we wsi Opoczka, gmina Świdnica 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póŝ-
niejszymi zmianami) oraz art. 20 ustawy z dnia  
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z póŝ-
niejszymi zmianami), w związku z uchwalą nr LX/493/ 
/2010 Rady Gminy Świdnica z dnia 12 lutego  
2010 r., po stwierdzeniu zgodności projektu 
z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Świdni-
ca, uchwala się, co następuje:  

§ 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru 
położonego w obrębie wsi Opoczka. 

§ 2. 1. Zmiana miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego obszaru, o którym mowa 
w § 1, zwana dalej planem składa się z tekstu, któ-
ry stanowi treśń uchwały, oraz rysunku wykonane-
go w skali 1:1000, który stanowi załącznik nr 1 do 
niniejszej uchwały. 

2. Ustalenia określone na rysunku planu miej-
scowego obowiązują w zakresie ustalonym legendą. 

3. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia 
uwag wniesionych do projektu planu miejscowego 
oraz rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisa-
nych w planie miejscowym inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które należą do zadań 
własnych gminy, oraz o zasadach ich finansowania 
zawarte są w załączniku nr 2 i 3 do uchwały, roz-
strzygnięcia zawarte w załączniku nr 2 i 3 nie są 
ustaleniami planu. 

§ 3. Przeznaczenie terenów oraz linie rozgrani-
czające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych 
zasadach zagospodarowania: 
1) Wyznacza się, określony na rysunku planu linia-

mi rozgraniczającymi, teren zabudowy usługo-
wej oznaczony symbolem 1.U, przeznaczony pod 
zabudowę usługową – zaplecze techniczno-
administracyjne przedsiębiorstwa budowlanego. 

2) Dopuszcza się realizację obiektów o funkcjach 
niekolidujących z podstawowym przeznacze-
niem terenu, w szczególności: 

− obiektów handlowych − innych niż wielko-
powierzchniowe, 

− magazynów i składów, 
− budynków gospodarczych i garażowych, 
− dróg wewnętrznych i parkingów, 
− zieleni urządzonej i izolacyjnej, 
− obiektów małej architektury. 

3) Niezależnie od przeznaczenia terenu, w całym 
obszarze objętym planem, dopuszcza się reali-
zację obiektów i urządzeń oraz sieci infrastruk-
tury technicznej, pod warunkiem, że nie ograni-
czą one możliwości wykorzystania terenu  
w sposób określony w planie. 

§ 4. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 
1) w granicach opracowania planu obowiązuje 

zakaz lokalizacji garaży blaszanych, obiektów 
o charakterze kontenerowym lub innych obiek-
tów niespełniających wymagań określonych 
w § 8 niniejszej uchwały, zakaz nie dotyczy 
obiektów tymczasowych w rozumieniu przepi-
sów Prawa budowlanego; 

2) zakazuje się stosowania okładzin elewacyjnych 
typu siding oraz blachy trapezowej i falistej; 

3) zakazuje się grodzenia terenu przy wykorzysta-
niu prefabrykowanych elementów betonowych. 

§ 5. Zasady ochrony środowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego: 
1) obowiązują dopuszczalne poziomy hałasu jak 

dla terenów zabudowy usługowej, 
2) ponadnormatywne uciążliwości wynikające z 

prowadzonej działalności gospodarczej nie mo-
gą wykraczań poza granice terenu, do którego 
inwestor posiada tytuł prawny, 

3) nawierzchnię dróg wewnętrznych, parkingów 
oraz innych powierzchni narażonych na zanie-
czyszczenie produktami pochodzenia naftowe-
go należy zabezpieczyń przed możliwością 
przenikania do gruntu, wód powierzchniowych 
i podziemnych substancji ropopochodnych 
i innych substancji chemicznych, 

4) do celów grzewczych, jak i technologicznych 
stosowań przyjazne środowisku nośniki energii, 


