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UCHWAŁA NR XXVIII/234/09 
 RADY POWIATU W POLKOWICACH  

 z dnia 29 grudnia 2009 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia do kategorii dróg powiatowych odcinka drogi wojewódzkiej nr 331 
Tarnówek – Rudna w km 24+455 do 29+435 o długości 4,980 km (działki nr cz. 332, 314, 313, 312, 304/1, 126/7, 

63/1, 66/1, 67/4 ark. 1 obręb Tarnówek, nr 356, 357 ark. 3 obręb Tarnówek, nr 693, 694, 695, cz. 696 obręb 
Krzydłowice) 

Na podstawie art. 6a ust. 2 i ust. 3 oraz art. 10 
ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, 
poz. 136, Nr 192, poz. 1381, z 2008 r. Nr 54,  
poz. 326, Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505,  
z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 86, poz. 720), art. 
12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samo-
rządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142,  
poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, 
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200,  
poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162,  
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 214,  
poz. 1806, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r.  
Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r.  
Nr 92, poz. 753) oraz art. 4 ust. 1, art. 13 pkt 1 
ustawy z dnia 20 lipca 200 r. o ogłaszaniu aktów 
normatywnych i niektórych innych aktów praw-
nych (Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449 i z 2009 r.  
Nr 31, poz. 206) Rada Powiatu w Polkowicach 
uchwala co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XXVII/231/ 09 Rady Powiatu 
w Polkowicach z dnia 9 listopada 2009 roku zmie-
niającej uchwałę nr XXV/213/09 Rady Powiatu  

w Polkowicach z dnia 30 września 2009 r. w spra-
wie zaliczenia do kategorii dróg powiatowych od-
cinka drogi wojewódzkiej nr 331 Tarnówek – Rud-
na w km 24+455 do 29+435 o długości 4,980 km 
(działki nr cz. 332, 314, 313, 312, 304/1, 126/7, 63/1, 
66/1, 67/4 ark. 1 obręb Tarnówek, nr 356, 357 ark. 3 
obręb Tarnówek, nr 693, 694, 695, cz. 696 obręb 
Krzydłowice) § 3 otrzymuje brzmienie: „§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 
1 stycznia 2010 r.”.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarzą-
dowi Powiatu w Polkowicach.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie  
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązu-
jącą od 1 stycznia 2010 r.  

 

Przewodniczący Rady: 
Tadeusz Kierzyk 
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UCHWAŁA NR XXXIX/347/2009 
 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE 

 z dnia 24 listopada 2009 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Kopernika”  
w Głogowie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) i art. 20 
ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  
z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami), w związku  
z uchwałą nr XXII/203/2008 Rady Miejskiej w Gło-
gowie z dnia 15 października 2008 roku, w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego osie-
dla „Kopernika” w Głogowie, po stwierdzeniu 
zgodności ze Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta Głogo-
wa, uchwala się, co następuje: 

DZIAŁ I 

USTALENIA OGÓLNE  

Rozdział 1 

Zakres obowiązywania planu  

§ 1. 1. Zmiana miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego osiedla „Kopernika”  
w Głogowie, zwana dalej planem, obejmuje obszar 
w granicach określonych na rysunkach planu sta-
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nowiących załączniki nr 1, nr 2 i nr 3 do niniejszej 
uchwały.  

2.  W planie nie wprowadza się ustaleń w za-
kresie:  
1)  granic i sposobów zagospodarowania terenów 

lub obiektów podlegających ochronie, ustalo-
nych na podstawie odrębnych przepisów,  
w tym terenów górniczych oraz zagrożonych 
osuwaniem się mas ziemnych, ze względu na 
brak występowania takich terenów;  

2)  szczegółowych zasad i warunków scalania nie-
ruchomości objętych planem miejscowym, ze 
względu na brak występowania takich terenów;  

3)  sposobów i terminów tymczasowego zagospo-
darowania, urządzania i użytkowania terenów;  

4)  granic obszarów rehabilitacji istniejącej zabu-
dowy i infrastruktury technicznej, ze względu na 
brak takich obszarów;  

5)  granic obszarów wymagających przekształceń 
lub rekultywacji, ze względu na brak takich ob-
szarów;  

6)  granice terenów pod budowę obiektów han-
dlowych, o których mowa w art. 10 ust. 2 pkt 8 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  
z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.) ze względu na 
brak takich obszarów;  

7)  terenów służących organizacji imprez maso-
wych, ze względu na brak występowania takich 
terenów;  

8)  granic pomników zagłady oraz ich stref ochron-
nych, ze względu na brak występowania takich 
pomników.  

§ 2. Określenia stosowane w uchwale ozna-
czają:  

1)  nieprzekraczalna linia zabudowy – maksymal-
na, nieprzekraczalna linia zabudowy ograni-
czająca teren, na którym dopuszcza się wzno-
szenie budynków oraz określonych w ustale-
niach planu rodzajów budowli naziemnych nie 
będących liniami przesyłowymi i sieciami 
uzbrojenia terenu, linia ta nie dotyczy takich 
elementów jak: części podziemnych obiektów 
budowlanych, balkonów, wiatrołapów, wyku-
szy, loggii, gzymsów, okapów, schodów, za-
daszeń nad wejściami do budynków o ile usta-
lenia planu nie stanowią inaczej;  

2)  przepisy szczególne – należy przez to rozu-
mieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonaw-
czymi;  

3)  przeznaczenie terenu lub obiektu – kategorie 
form zagospodarowania lub użytkowania lub 
grupy tych kategorii, które są określone na 
danym terenie lub w obiekcie;  

4)  przeznaczenie podstawowe terenu lub obiektu 
– jest to część przeznaczenia terenu lub obiek-
tu, która powinna dominować (przeważać) w 
danym terenie lub obiekcie w sposób określo-
ny w ustaleniach planu;  

5)  przeznaczenie uzupełniające terenu lub obiek-
tu – jest to część przeznaczenia terenu lub 
obiektu, która uzupełnia lub wzbogaca prze-
znaczenie podstawowe w sposób określony w 
ustaleniach planu, max 30% powierzchni prze-
znaczenia podstawowego, przy czym dopusz-
cza się nie realizowanie przeznaczenie uzupeł-
niającego;  

6)  teren – część obszaru wyznaczona na rysunku 
planu liniami rozgraniczającymi i oznaczona 
symbolem;  

7)  liczbie kondygnacji – należy przez to rozumieć 
liczbę kondygnacji, nadziemnych budynku  
z wyjątkiem piwnic, suteren;  

8)  wysokość zabudowy – rozumie się przez to 
wysokość budynku wyrażoną w metrach, od 
średniego poziomu terenu przed głównym 
wejściem do budynku, do górnego poziomu 
połaci dachu (w przypadku stropodachów pła-
skich);  

9)  mieszkania funkcyjne – należy przez to rozu-
mieć, o ile przepisy działu II nie stanowią ina-
czej, części budynków niemieszkalnych, w któ-
rych znajduje się nie więcej niż 2 mieszkania 
dla właściciela obiektu o przeznaczeniu pod-
stawowym dla danego terenu;  

10)  infrastruktura techniczna – rozumie się przez 
to wszystkie sieci uzbrojenia technicznego, w 
tym sieci wodociągowe, kanalizacyjne, gazo-
we, elektroenergetyczne, ciepłownicze, tele-
komunikacyjne oraz obiekty im towarzyszące;  

11)  usługi – jest to działalność taka jak: admini-
stracja, gastronomia, handel z wyłączeniem 
sprzedaży paliw, kultura, obsługa firm, admi-
nistracja, obsługa ludności (z wyjątkiem usług 
rzemiosła uciążliwego takiego jak warsztaty 
samochodowe, stolarskie itp.), służba zdrowia, 
oświata, turystyka, wypoczynek.  

§ 3. Integralną częścią planu są rysunki planu 
w skali 1:1000 stanowiące załączniki nr 1, nr 2 i nr 3 
do niniejszej uchwały.  

§ 4. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia 
uwag wniesionych do projektu planu stanowi za-
łącznik nr 4 do niniejszej uchwały.  

§ 5. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, za-
pisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej, które należą do zadań własnych 
gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie  
z przepisami o finansach publicznych stanowi za-
łącznik nr 5 do niniejszej uchwały.  

§ 6. 1.  Następujące oznaczenia graficzne na 
rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami 
planu:  
1)  granica obszaru objętego planem,  
2)  linie rozgraniczające tereny o różnym przezna-

czeniu,  
3)  symbole określające przeznaczenie terenów,  
4)  nieprzekraczalne linie zabudowy.  
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2.  Pozostałe oznaczenia graficzne mają cha-
rakter informacyjny.  

§ 7. Ustala się następujące kategorie przezna-
czenia terenów i odpowiadające im symbole:  
1)  zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna – MW,  
2)  zabudowa usługowa – U,  
3)  zieleń urządzona – ZP,  
4)  parkingi – KS.  

Rozdział 2 

Ustalenia w zakresie zasad zagospodarowania terenu 
i kształtowania zabudowy  

§ 8. Na terenie objętym planem, o ile przepisy 
działu II nie stanowią inaczej, dopuszcza się lokali-
zację urządzeń technicznych (w tym infrastruktury 
technicznej) zapewniających możliwość użytkowa-
nia obiektu budowlanego zgodnie z jego przezna-
czeniem, takie jak: przyłącza i urządzenia instala-
cyjne, przejazdy, drogi wewnętrzne, ogrodzenia, 
place postojowe, parkingi, garaże, śmietniki.  

§ 9. Na terenie objętym planem, zakazuje się:  
1)  wznoszenia tymczasowej, prowizorycznej lub 

uciążliwej dla środowiska substandardowej za-
budowy, a istniejącą zabudowę o takim charak-
terze należy likwidować lub modernizować;  

2)  stosowania okładzin elewacyjnych typu siding  
i z tworzyw sztucznych.  

§ 10. Na terenie objętym planem, lokalizacja 
obiektów budowlanych na działce zgodnie z prze-
pisami szczególnymi (przepisami techniczno- 
-budowlanymi) oraz ustalonymi w planie liniami 
zabudowy.  

§ 11. Na terenie objętym planem zakazuje się 
lokalizacji wielkoformatowych tablic reklamowych 
o powierzchni reklamowej powyżej 8 m2. Przy 
wprowadzaniu reklam na terenach i obiektach sta-
nowiących własność Gminy Miejskiej Głogów, 
ustala się zasadę uzyskiwania każdorazowo opinii 
służb architektonicznych Urzędu Miasta przy 
uwzględnieniu założeń przyjętych dla ujednolice-
nia charakteru i form tych reklam. Na terenach 
prywatnych zakaz lokalizacji reklam, nie związa-
nych z prowadzoną tam działalnością.  

Rozdział 3 

Ustalenia w zakresie ochrony środowiska 

§ 12. Na terenie objętym planem, o ile przepi-
sy działu II nie stanowią inaczej, w zakresie ochro-
ny środowiska obowiązuje:  
1)  zakaz odprowadzania nie oczyszczonych ście-

ków do wód gruntowych i gruntu ze względu na 
ochronę Głównego Zbiornika Wód Podziem-
nych GZWP – ONO 302 Pradolina Barycz-
Głogów (W);  

2)  dotrzymanie standardów ochrony środowiska 
przez wprowadzaną działalność;  

3)  zakaz lokalizacji inwestycji oraz działalności 
pozainwestycyjnej, których budowa oraz funk-
cjonowanie pogorszy stan środowiska;  

4)  powierzchnie niezabudowane i nieutwardzone 
przeznaczyć na różne formy zieleni z elementa-
mi małej architektury;  

5)  należy dążyć do kompensacji powierzchni bio-
logicznie czynnych;  

6)  masy ziemne, usuwane bądź przemieszczane w 
związku z realizacją inwestycji należy zagospo-
darować pod rekultywację terenów zdegrado-
wanych, dla potrzeb technologicznych i rekul-
tywacji składowisk odpadów oraz w celu kształ-
towania i zagospodarowania publicznych tere-
nów zieleni, sportu i rekreacji.  

7)  zakaz przekraczania dopuszczalnego poziomu 
hałasu, określonego przepisami szczególnymi.  

Rozdział 4 

Ustalenia w zakresie ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków  

§ 13. W przypadku odkrycia podczas prac 
ziemnych przedmiotu co, do którego istnieje przy-
puszczenie, iż jest on zabytkiem, inwestor jest zo-
bowiązany zabezpieczyć przedmiot wraz z miej-
scem znalezienia i niezwłocznie zawiadomić o tym 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.  

Rozdział 5 

Zasady obsługi w zakresie komunikacji  
i infrastruktury technicznej 

§ 14. 1.  Na terenie objętym planem, o ile 
przepisy działu II nie stanowią inaczej, ustala się 
następujące ogólne zasady uzbrojenia terenów  
w infrastrukturę techniczną:  
1)  sieci uzbrojenia technicznego terenu należy 

prowadzić w obrębie linii rozgraniczających ulic 
i innych terenów publicznych;  

2)  odstępstwa od zasady, o której mowa w pkt 1 
dopuszcza się wyłącznie wtedy, gdy nie ma 
technicznej możliwości realizacji tego ustalenia, 
po uzgodnieniu z właścicielem terenu i zarządcą 
sieci;  

3)  przebudowa sieci uzbrojenia terenu kolidującej 
z planowanym zainwestowaniem, na warun-
kach określonych przez właściciela sieci;  

4)  realizacja układu komunikacyjnego powinna 
obejmować kompleksową realizację uzbrojenia 
technicznego;  

5)  wszystkie inwestycje i zmiany w zakresie zaopa-
trzenia w ciepło, wodę, gaz, energię elektryczną, 
odprowadzania ścieków, wód opadowych oraz 
lokalizacji innych urządzeń technicznych na te-
renach określonych w § 1 uchwały wymagają 
uzyskania warunków technicznych od właści-
wych dysponentów sieci;  

6)  dopuszcza się możliwość realizacji infrastruktu-
ry technicznej, jako towarzyszącej inwestycjom 
na terenach własnych inwestorów.  

2.  W zakresie zaopatrzenia w wodę przyjmuje 
się następujące ustalenia:  
1)  dostawa wody z miejskiej sieci wodociągowej,  
2)  dopuszcza się rozbudowę i przebudowę istnie-

jących sieci oraz budowę nowych przyłączy 
wodociągowych, zgodnie z ustaleniami okre-
ślonymi w § 14 ust. 1 pkt 5;  
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3. W zakresie odprowadzenia ścieków komu-
nalnych przyjmuje się następujące ustalenia:  
1)  odprowadzenie ścieków komunalnych i byto-

wych układem kanalizacji ogólnospławnej;  
2)  dopuszcza się rozbudowę i przebudowę istnie-

jących sieci oraz budowę nowych przyłączy ka-
nalizacji sanitarnej zgodnie z warunkami okre-
ślonymi w § 14 ust. 1 pkt 5;  

4. W zakresie odprowadzenia wód opadowych 
ustala się:  
1)  odprowadzenie wód opadowych:  

a)  nie zanieczyszczonych:  
− systemem sieci kanalizacji deszczowej do 

odbiorników,  
− retencjonowanie lub rozsączanie na dział-

ce,  
b)  zanieczyszczonych - systemem sieci kanali-

zacji deszczowej do odbiorników, po ich 
podczyszczeniu;  

c)  do czasu budowy kanalizacji deszczowej do-
puszcza się odprowadzenie wód opadowych 
systemem kanalizacji ogólnospławnej do 
miejskiej oczyszczalni ścieków.  

2)  dopuszcza się budowę sieci i przyłączy kanali-
zacji deszczowej i przebudowę istniejących sieci 
kanalizacji ogólnospławnej zgodnie z ustale-
niami określonymi w § 14 ust. 1 pkt 5;  

5.  W zakresie zaopatrzenia w gaz przyjmuje 
się następujące ustalenia:  
1)  dostawa gazu z rozdzielczej sieci gazowej;  
2)  dopuszcza się rozbudowę i przebudowę istnie-

jących sieci oraz budowę nowych przyłączy ga-
zowych zgodnie z warunkami określonymi  
w § 14 ust. 1 pkt 5;  

6.  W zakresie zaopatrzenia w ciepło przyjmuje 
się następujące ustalenia:  
1)  dostawa energii cieplnej w oparciu o zasilanie:  

a)  gazem;  
b)  energią elektryczną;  
c)  z sieci ciepłowniczej;  
d)  paliwami stałymi i z odnawialnych źródeł 

energii.  
e)  innych paliw, z zastrzeżeniem pkt.2)  

2)  obowiązuje stosowanie urządzeń grzewczych o 
wysokiej sprawności i niskim stopniu emisji za-
nieczyszczeń;  

3)  dopuszcza się rozbudowę i przebudowę istnie-
jących sieci oraz budowę nowych przyłączy sie-
ci ciepłowniczej zgodnie z warunkami określo-
nymi w § 14 ust. 1 pkt 5;  

7.  W zakresie zaopatrzenia w energię elek-
tryczną przyjmuje się następujące ustalenia:  
1)  dostawa energii elektrycznej z istniejących  

i projektowanych stacji transformatorowych  
i sieci średniego i niskiego napięcia;  

2)  dopuszcza się rozbudowę i budowę nowych 
kablowych linii elektroenergetycznych średnie-
go i niskiego napięcia wraz z budową stacji 
transformatorowych, wykonanych w zależności 
od sposobu zagospodarowania terenów jako 
wbudowane lub obiekty wolnostojące na wy-
dzielonych działkach lub na terenie własnym 
inwestora z zapewnieniem dogodnego do nich 
dojazdu, na warunkach określonych przez wła-
ściciela sieci, dopuszcza się usytuowanie bu-

dynku stacji transformatorowej w odległości 1,5 
m od granicy działki;  

3)  ustala się obowiązek zachowania normatyw-
nych odległości zabudowy od istniejących i pro-
jektowanych sieci elektroenergetycznych.  

8. W zakresie gromadzenia i usuwania odpa-
dów obowiązują zasady określone w przepisach 
szczególnych i aktach prawa miejscowego.  

9. W zakresie usług telekomunikacyjnych 
przyjmuje się następujące ustalenia:  
1)  dopuszcza się przyłączenie do sieci telekomuni-

kacyjnej;  
2)  zaleca się lokalizowanie sieci telekomunikacyj-

nych we wspólnych kanałach zbiorczych w po-
rozumieniu ze wszystkimi operatorami sieci;  

3)  zakaz budowy na obszarze objętym planem 
wolnostojących wież i masztów telefonii ko-
mórkowej oraz instalowania anten na istnieją-
cych i projektowanych budynkach ( nie dotyczy 
anten istniejących);  

§ 15. Na terenie objętym planem, o ile przepi-
sy działu II nie stanowią inaczej, ustala się nastę-
pujące ogólne zasady w zakresie rozbudowy i bu-
dowy systemu komunikacji:  
1)  obsługa komunikacyjna poszczególnych tere-

nów odbywać się będzie wyłącznie poprzez ist-
niejący lub projektowany układ ulic (publicz-
nych, wewnętrznych) podłączony do istniejące-
go układu komunikacyjnego;  

2)  zaleca się wykonanie nawierzchni ulicy po reali-
zacji sieci infrastruktury technicznej;  

3)  lokalizacja miejsc postojowych na terenie, na 
którym usytuowany jest obiekt, jakiemu te 
miejsca towarzyszą, w przypadku braku miejsca 
dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych w 
liniach rozgraniczających ulic;  

4)  na terenie zabudowy mieszkaniowej wieloro-
dzinnej, minimum 1,2 miejsca postojowego na 
każde mieszkanie, wliczając w to miejsca w ga-
rażu;  

5)  na terenie zabudowy usługowej, minimum  
2,0 miejsca postojowe na każde 100m2 po-
wierzchni użytkowej.  

Rozdział 6 

Zasady dotyczące scalania i podziału nieruchomości  

§ 16. Na terenie objętym planem, o ile przepi-
sy działu II nie stanowią inaczej, dopuszcza się 
scalanie i podział działek.  

DZIAŁ II 

USTALENIA DLA TERENÓW  

Rozdział 7 

Ustalenia dla terenów zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej 

§ 17. 1.  Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 8.1.MW ustala się przeznaczenie 
podstawowe: zabudowa mieszkaniowa wieloro-
dzinna.  

2.  Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w za-
kresie kształtowania zabudowy obowiązuje:  
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1)  nieprzekraczalna linia zabudowy określona jak 
na rysunku planu;  

2)  wysokość nowoprojektowanej zabudowy min.  
6 m, max 16 m;  

3)  minimalna ilość kondygnacji nadziemnych 
dwie, maksymalna ilość kondygnacji nadziem-
nych pięć, dopuszcza się piwnice i parking pod-
ziemny;  

4)  dopuszcza się usługi na pierwszej kondygnacji, 
przy czym witrynom należy nadać charakter 
ekspozycyjny;  

5)  dachy płaskie;  
6)  elewacje tynkowe lub ceramiczne, wymagana 

stonowana kolorystka;  
7)  zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykatów 

betonowych;  
8)  zakazuje się lokalizowania obiektów tymczaso-

wych,  
9)  dla budynków nie spełniających warunków 

określonych w niniejszym paragrafie, istnieją-
cych przed dniem wejścia w życie niniejszej 
uchwały dopuszcza się remonty i przebudowę, 
pod warunkiem, że po przebudowie spełnią wa-
runki kształtowania zabudowy ustanowione  
w planie i nie będą kolidować z otoczeniem.  

3.  Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w za-
kresie zagospodarowania terenu i kształtowania 
ładu przestrzennego obowiązuje:  
1)  powierzchnia biologicznie czynna min 20% po-

wierzchni terenu;  
2)  zagospodarowanie terenu wg jednolitej kon-

cepcji architektonicznej, posadzki należy projek-
tować z zastosowaniem materiałów takich jak 
kostka brukowa, kamień lub nowoczesnych ma-
teriałów ceramicznych;  

3)  w przypadku realizacji zabudowy mieszkanio-
wej wielorodzinnej obowiązek wydzielenia te-
renów zielonych (w tym placu zabaw dla dzieci);  

4)  w przypadku realizacji garaży podziemnych 
dopuszcza się przeznaczenie powierzchni dachu 
garaży pod zieleń;  

5)  należy zachować istniejącą studnię do użytku 
publicznego, z możliwością wydzielenia pod ten 
cel działki lub wyznaczyć jej lokalizację na in-
nym terenie.  

4. W zakresie obsługi komunikacyjnej terenu 
dojazd od strony ul. Perseusza;  

5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w za-
kresie stawek procentowych stanowiących pod-
stawę określenia opłaty, o której mowa w art. 36 
ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
Nr 80, poz. 717 ze zmianami) obowiązuje wysokość 
stawki procentowej 30%.  

Rozdział 8 

Ustalenia dla terenów zabudowy usługowej  

§ 18. 1.  Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 8.2.U ustala się przeznaczenie 
podstawowe: zabudowa usługowa − usługi.  

2.  Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w za-
kresie kształtowania zabudowy obowiązuje:  
1)  nieprzekraczalna linia zabudowy określona jak 

na rysunku planu;  

2)  nie dopuszcza się nadbudowy istniejącego bu-
dynku;  

3)  dach płaski;  
4)  elewacje tynkowe lub ceramiczne, wymagana 

stonowana kolorystka;  
5)  dopuszcza się mieszkania funkcyjne towarzy-

szące usługom;  
6)  zakaz stosowania:  

a)  jaskrawej kolorystyki;  
b)  ogrodzeń z prefabrykatów betonowych.  

7)  zakazuje się lokalizowania obiektów tymczaso-
wych;  

8)  dla budynków nie spełniających warunków 
określonych w niniejszym paragrafie, istnieją-
cych przed dniem wejścia w życie niniejszej 
uchwały dopuszcza się remonty i przebudowę, 
pod warunkiem, że po przebudowie spełnią wa-
runki kształtowania zabudowy ustanowione  
w planie i nie będą kolidować z otoczeniem.  

3.  Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w za-
kresie zagospodarowania terenu i kształtowania 
ładu przestrzennego obowiązuje: zagospodarowa-
nie terenu wg jednolitej koncepcji architektonicz-
nej, posadzki należy projektować z zastosowaniem 
materiałów takich jak kostka brukowa, kamień lub 
nowoczesnych materiałów ceramicznych.  

4.  W zakresie obsługi komunikacyjnej terenu 
dojazd od strony ul. Perseusza.  

5.  Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w za-
kresie stawek procentowych stanowiących pod-
stawę określenia opłaty, o której mowa w art. 36 
ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
Nr 80, poz. 717 ze zmianami) obowiązuje wysokość 
stawki procentowej 30%.  

§ 19. 1.  Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 43.1.U ustala się przeznaczenie 
podstawowe: zabudowa usługowa − usługi.  

2.  Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w za-
kresie kształtowania zabudowy obowiązuje:  
1)  nieprzekraczalna linia zabudowy określona jak 

na rysunku planu;  
2)  wysokość zabudowy max 10 m;  
3)  zabudowa do dwóch kondygnacji nadziemnych;  
4)  dach płaski;  
5)  elewacje tynkowe, ceramiczne lub z nowocze-

snych materiałów okładzinowych, wymagana 
stonowana kolorystka;  

6)  dopuszcza się mieszkania funkcyjne towarzy-
szące usługom;  

7)  zakaz stosowania:  
a)  jaskrawej kolorystyki;  
b)  ogrodzeń z prefabrykatów betonowych.  

8)  zakazuje się lokalizowania obiektów tymczaso-
wych;  

9)  dla budynków nie spełniających warunków 
określonych w niniejszym paragrafie, istnieją-
cych przed dniem wejścia w życie niniejszej 
uchwały dopuszcza się remonty, przebudowę  
i nadbudowę, pod warunkiem, że po przebu-
dowie spełnią warunki kształtowania zabudowy 
ustanowione w planie i nie będą kolidować  
z otoczeniem.  
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3.  Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w za-
kresie zagospodarowania terenu i kształtowania 
ładu przestrzennego obowiązuje:  
1)  zaleca się zachowanie istniejącego drzewostanu 

lub jego wymianę na inne gatunki;  
2)  zagospodarowanie terenu wg jednolitej kon-

cepcji architektonicznej, posadzki należy projek-
tować z zastosowaniem materiałów takich jak 
kostka brukowa, kamień lub nowoczesnych ma-
teriałów ceramicznych.  

4.  W zakresie obsługi komunikacyjnej do-
puszcza się obsługę terenu od strony parkingu 
42KSP i poprzez wewnętrzne ulice dojazdowe na 
terenie 41MW.  

5.  Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w za-
kresie stawek procentowych stanowiących pod-
stawę określenia opłaty, o której mowa w art. 36 
ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
Nr 80, poz. 717 ze zmianami) obowiązuje wysokość 
stawki procentowe 30%.  

§ 20. 1.  Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 53.1.U ustala się przeznaczenie 
podstawowe: zabudowa usługowa − usługi.  

2.  Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w za-
kresie kształtowania zabudowy obowiązuje:  
1)  nieprzekraczalna linia zabudowy określona jak 

na rysunku planu;  
2)  wysokość nowoprojektowanej zabudowy max 

10m;  
3)  nowoprojektowana zabudowa do dwóch kon-

dygnacji nadziemnych, wysokością zabudowy 
nawiązująca do budynków bezpośrednio przy-
legających;  

4)  usługi na pierwszej kondygnacji, przy czym 
witrynom należy nadać charakter ekspozycyjny, 
możliwość wykorzystania pod usługi piwnic;  

5)  dach płaski;  
6)  elewacje tynkowe lub ceramiczne, wymagana 

stonowana kolorystka nawiązująca do kolory-
styki budynków bezpośrednio przylegających;  

7)  dopuszcza się mieszkania na drugiej kondygna-
cji;  

8)  zakaz stosowania:  
a)  jaskrawej kolorystyki;  
b)  ogrodzeń z prefabrykatów betonowych.  

9)  zakazuje się lokalizowania obiektów tymczaso-
wych;  

3.  Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w za-
kresie zagospodarowania terenu i kształtowania 
ładu przestrzennego obowiązuje: zagospodarowa-
nie terenu wg jednolitej koncepcji architektonicz-
nej, posadzki należy projektować z zastosowaniem 
materiałów takich jak kostka brukowa, kamień lub 
nowoczesnych materiałów ceramicznych.  

4.  Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w za-
kresie stawek procentowych stanowiących pod-
stawę określenia opłaty, o której mowa w art. 36 
ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
Nr 80, poz. 717 ze zmianami) obowiązuje wysokość 
stawki procentowej 30%.  

§ 21. 1.  Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 58.1.U ustala się przeznaczenie 
podstawowe: zabudowa usługowa − usługi.  

2.  Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w za-
kresie kształtowania zabudowy obowiązuje:  

1)  nieprzekraczalna linia zabudowy określona jak 
na rysunku planu;  

2)  wysokość nowoprojektowanej zabudowy max 
7.50 m;  

3)  nowoprojektowana zabudowa do dwóch kon-
dygnacji nadziemnych;  

4)  dach płaski;  
5)  elewacje tynkowe lub ceramiczne, wymagana 

stonowana kolorystka;  
6)  dopuszcza się mieszkania funkcyjne towarzy-

szące usługom na drugiej kondygnacji;  
7)  usługi na pierwszej kondygnacji, przy czym wi-

trynom należy nadać charakter ekspozycyjny;  
8)  dopuszcza się przeznaczenie piwnicy na cele 

zaopatrzenia w wodę – hydrofornię;  
9)  zakaz stosowania:  

a)  jaskrawej kolorystyki;  
b)  ogrodzeń z prefabrykatów betonowych.  

10)  zakazuje się lokalizowania obiektów tymcza-
sowych,  

11)  dla budynków nie spełniających warunków 
określonych w niniejszym paragrafie, istnieją-
cych przed dniem wejścia w życie niniejszej 
uchwały dopuszcza się remonty, przebudowę i 
nadbudowę, pod warunkiem, że po przebu-
dowie spełnią warunki kształtowania zabudo-
wy ustanowione w planie i nie będą kolido-
wać z otoczeniem.  
3.  Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w za-

kresie zagospodarowania terenu i kształtowania 
ładu przestrzennego obowiązuje: zagospodarowa-
nie terenu wg jednolitej koncepcji architektonicz-
nej, posadzki projektować należy z zastosowaniem 
materiałów takich jak kostka brukowa, kamień lub 
nowoczesnych materiałów ceramicznych.  

4.  Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w za-
kresie stawek procentowych stanowiących pod-
stawę określenia opłaty, o której mowa w art. 36 
ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
Nr 80, poz. 717 ze zmianami) obowiązuje wysokość 
stawki procentowe 30%.  

Rozdział 9 

Ustalenia dla terenów zieleni i komunikacji  

§ 22. 1.  Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 59.1.ZP/KS ustala się przeznacze-
nie podstawowe:  
1)  zieleń urządzona;  
2)  parkingi;  

2.  Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w za-
kresie kształtowania zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu obowiązuje:  
1)  zakazuje się wznoszenia obiektów budowlanych 

z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 2),  
2)  dopuszcza się lokalizację obiektów typu: place 

zabaw dla dzieci młodszych i starszych, ścieżki 
piesze i rowerowe oraz obiekty małej architek-
tury;  

3)  dopuszcza się urządzenie miejsc postojowych  
w ramach parkingu ogólnodostępnego, z ziele-
nią i oświetleniem;  
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4)  przy projektowaniu parkingów – miejsc posto-
jowych, sieci wodociągowe i studzienki kanali-
zacyjne należy zaprojektować w terenach zielo-
nych.  

5)  obowiązek całościowego opracowania projektu 
zagospodarowania z oświetleniem, ciągami 
pieszymi, rowerowymi i małą architekturą;  

3. W zakresie obsługi komunikacyjnej parkin-
gu dojazd od strony terenu 57KSP/UC.  

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w za-
kresie stawek procentowych stanowiących pod-
stawę określenia opłaty, o której mowa w art. 36 
ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
nr 80 poz. 717 ze zmianami) obowiązuje wysokość 
stawki procentowej 30%.  

§ 23. 1.  Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 9.1.KS ustala się przeznaczenie 
podstawowe: parkingi.  

2.  Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w za-
kresie kształtowania zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu obowiązuje:  
1)  urządzenie miejsc postojowych w ramach par-

kingu ogólnodostępnego, jezdni, chodnika w 
formie ciągu pieszego z zielenią oraz oświetle-
nia;  

2)  urządzenie zieleni w zależności od potrzeb  
i lokalnych uwarunkowań;  

3)  przy projektowaniu parkingów – miejsc posto-
jowych, sieci wodociągowe i studzienki kanali-
zacyjne należy zaprojektować w terenach zielo-
nych.  

4)  dopuszcza się możliwość wydzielenia istnieją-
cego dojazdu do sklepu i włączenia go do tere-
nu 9Uch, z prawem zabudowy obiektem han-
dlowym; należy zapewnić dojazd do istniejące-
go kontenera telekomunikacyjnego;  

3.  Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w za-
kresie stawek procentowych stanowiących pod-
stawę określenia opłaty, o której mowa w art. 36 
ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
Nr 80, poz. 717 ze zmianami) obowiązuje wysokość 
stawki procentowej 30%.  

DZIAŁ III 

USTALENIA KOŃCOWE  

§ 24. Wykonanie uchwały powierza się Prezy-
dentowi Miasta Głogowa.  

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

 

Przewodniczący Rady Miejskiej: 
Radosław Pobol 
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Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIX/ 
/347/2009 Rady Miejskiej w Głogowie 
z dnia 24 listopada 2009 r. 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXIX/ 
/347/2009 Rady Miejskiej w Głogowie 
z dnia 24 listopada 2009 r. 
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Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXIX/ 
/347/2009 Rady Miejskiej w Głogowie 
z dnia 24 listopada 2009 r. 
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Załącznik nr 4 do uchwały nr XXXIX/ 
/347/2009 Rady Miejskiej w Głogowie 
z dnia 24 listopada 2009 r. 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu  

W trakcie wyłożenia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla 
„Kopernika” w Głogowie do publicznego wglądu (w okresie od 11.09.2009 r. do 12.10.2009 r.) oraz  
w terminie wyznaczonym na składanie uwag, ustalonym na dzień 26.10.2009 r., osoby prawne i fizyczne 
oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej nie wniosły uwag.  

 
 
 
Załącznik nr 5 do uchwały nr XXXIX/ 
/347/2009 Rady Miejskiej w Głogowie 
z dnia 24 listopada 2009 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  

Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy będą finansowa-
ne z budżetu gminy, w tym ze środków pozyskiwanych z funduszy Unii Europejskiej, a także ze środków 
zewnętrznych.  
2 42 
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UCHWAŁA NR XLI/359/2009 
 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE 

 z dnia 29 grudnia 2009 r. 

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych, zespołów wychowania 
przedszkolnego i punktów przedszkolnych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy  
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami), 
w związku z art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 
1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 roku 
Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) uchwala się, co 
następuje: 

§ 1. Uchwała reguluje tryb udzielania i rozli-
czania dotacji dla przedszkoli niepublicznych, ze-
społów wychowania przedszkolnego i punktów 
przedszkolnych oraz tryb i zakres kontroli prawi-
dłowości ich wykorzystania z budżetu Gminy Miej-
skiej Głogów.  

§ 2. 1.  Podstawę obliczenia dotacji dla przed-
szkoli niepublicznych i innych form wychowania 
przedszkolnego(zespoły wychowania przedszkol-
nego, punkty przedszkolne) stanowią wydatki bie-
żące ponoszone w przeliczeniu na 1 dziecko  
w przedszkolach publicznych tego samego typu, 
prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Głogów 
z pominięciem Przedszkola Publicznego nr 20  
z Oddziałem Żłobkowym i Oddziałem Integracyj-
nym, Przedszkola Publicznego nr 1 z Oddziałem 

Żłobkowym, oddziałów przedszkolnych przy Szkole 
Podstawowej nr 13 oraz przedszkoli będących w 
fazie likwidacji.  

2.  Wypłacana w każdym miesiącu dotacja ma 
charakter zaliczkowy.  

3.  Zaliczka dotacji wyliczana jest na podsta-
wie wydatków bieżących z roku poprzedzającego 
rok udzielenia dotacji zgodnie z wytycznymi okre-
ślonymi w ust.1  

4.  Do wyliczenia zaliczki dotacji przyjmuje się 
ilość dzieci uczęszczających do przedszkoli pu-
blicznych tego samego typu pomijając przedszkola 
wymienione w ust. 1, z roku kalendarzowego po-
przedzającego rok udzielenia dotacji.  

§ 3. 1.  Przedszkolom niepublicznym przysłu-
guje dotacja na każdego ucznia w wysokości 75% 
wydatków bieżących ponoszonych w przeliczeniu 
na jednego dziecko w przedszkolach publicznych 
zgodnie z zasadami określonymi w § 1 ust. 1,  
z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysoko-
ści równej kwocie przewidzianej na niepełno-
sprawnego ucznia w części oświatowej subwencji 
ogólnej otrzymanej przez Gminę Miejską Głogów.  


