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Uzasadnienie 
do uchwały nr 303/XXXVIII/09 

Rady Miejskiej w Nowej Rudzie 
z dnia 25 listopada 2009 r. 

 
w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie realizacji, zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Górniczej i Świdnickiej w Nowej Rudzie, inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, 
                                                 zgodnie z przepisami o finansach publicznych 
 

Uchwałę podejmuje się w celu spełnienia wymogu ustawowego zawartego w art. 20 ust. 1 ustawy  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Rada Miejska przed przystąpieniem do uchwalenia 
miejscowego planu rozstrzyga o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania. Zgodnie ze 
statutem Gminy Miejskiej Nowa Ruda Rada rozstrzyga w drodze uchwał sprawy należące do jej kompe-
tencji, stąd zasadność podjęcia niniejszej uchwały, która stanowić będzie załącznik do uchwały w spra-
wie uchwalenia przedmiotowego planu.  
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UCHWAŁA NR LI/364/09 
 RADY MIASTA NOWOGRODZIEC 

 z dnia 3 listopada 2009 r. 

 

w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla części terenów otwartych w gminie Nowogrodziec 

(Skarga Wojewody Dolnośląskiego do WSA we Wrocławiu NK.II.JK8.0914-4/10-1 z dnia 18 stycznia 2010 r. na całość uchwały) 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 20 ust. 
1 ustawy z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) oraz w związku  
z uchwałą nr XXXIV/235/08 Rady Miejskiej w No-
wogrodźcu z dnia 29 września 2008 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego dla 
części terenów otwartych, po stwierdzeniu zgod-
ności projektu zmian planu z ustaleniami studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy Nowogrodziec, 
uchwalonego uchwałą nr XV/140/96 Rady Gminy  
i Miasta Nowogrodziec z dnia 30 stycznia 1996  
i zmienionego uchwałami nr XLI/305/05 Rady Miej-
skiej w Nowogrodźcu z dnia 25 listopada 2005,  
nr XVII/113/07 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu 
z dnia 19 września 2007 r. i nr XXXV/247/08 Rady 
Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 4 listopada 2008 r. 
i nr L/357/09  Rady Miejskiej w Nowogrodźcu  
z dnia 30 września 2009 r. uchwala się zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla części terenów otwartych w gminie 
Nowogrodziec, zwane dalej planem.  
Integralną część nin. uchwały stanowią: 
– załącznik graficzny – rysunek planu w skali  

1 : 2000, 
– załącznik nr 2 – rozstrzygnięcia dot. uwag do 

proj. planu oraz sposobie realizacji inwestycji  
z zakresu infrastruktury technicznej, które nale-

żą do zadań własnych gminy, i zasadach ich fi-
nansowania. 

Rozdział  1 

Przedmiot i zakres ustaleń planu 

§ 1. 1. Przedmiotem miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego są obszary położo-
ne w gminie Nowogrodziec w granicach jak na 
rysunku planu. 

2. Zakres ustaleń planu oraz działań podej-
mowanych w granicach obszarów objętych pla-
nem określa się poniżej. 

3. Nie wprowadza się ustaleń w zakresie: 
1) granic i sposobów zagospodarowania terenów 

lub obiektów podlegających ochronie, ustalo-
nych na podstawie odrębnych przepisów,  
w tym: 
a) terenów narażonych na niebezpieczeństwo 

powodzi, 
b) terenów zagrożonych osuwaniem się mas 

ziemnych 
– ze względu na brak występowania; 

2) szczegółowych zasad i warunków scalania  
i podziału nieruchomości ze względu na brak 
takich terenów. 

§ 2. 1. W rysunku planu obowiązującymi usta-
leniami planu są przeznaczenie terenu i linie roz-
graniczające tereny o różnym przeznaczeniu i róż-
nych zasadach gospodarowania, nieprzekraczalne 
linie zabudowy, usytuowanie udokumentowanych 
stanowisk archeologicznych, przebiegi dróg istnie-
jących i projektowanych, linii elektroenergetycz-
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nych wysokich napięć oraz granice terenu górni-
czego „Maria III–I”. Pozostałe oznaczenia mają 
charakter regulacyjny i informacyjny lub przesą-
dzone są innymi niż plan przepisami. 

2. Użyte w niniejszej uchwale określenia ozna-
czają: 
1) „linie rozgraniczające ustalone” – linie w rysun-

ku planu jednoznacznie wyznaczające granice 
terenów o odmiennym przeznaczeniu, użytko-
waniu lub zagospodarowaniu, 

2) „linie rozgraniczające orientacyjne” – linie  
w rysunku planu wyznaczające granice terenów 
o odmiennym przeznaczeniu, użytkowaniu lub 
zagospodarowaniu, których przebieg może ulec 
przesunięciu w pasie o szerokości do 5 m w są-
siedztwie dróg publicznych, w innych przypad-
kach do 20 m, 

3) „linie wewnętrznego podziału” – ustalone lub 
orientacyjne granice nieruchomości o różnym 
przeznaczeniu, położonych w obrębie terenu 
wyznaczonego liniami rozgraniczającymi, 

4) „nieprzekraczalna linia zabudowy” – dopusz-
czalna linia usytuowania bryły budynku, okre-
ślona w metrach odległość projektowanej za-
budowy od określonej w planie linii rozgrani-
czającej, 

5) „teren” – część obszaru w rysunku planu wyod-
rębniona liniami rozgraniczającymi o określonej 
funkcji dominującej i oznaczona symbolem 
użytkowania bądź przeznaczenia, 

6) „tereny otwarte” – tereny użytków rolnych  
i leśnych oraz wód otwartych (tereny niebu-
dowlane), 

7) „tereny zainwestowane” – tereny, dla których 
plan ustala lub dopuszcza możliwość realizacji 
zabudowy kubaturowej lub użytkowania nierol-
niczego i nieleśnego, 

8) „zabudowa kubaturowa” – budynki i obiekty, za 
wyjątkiem obiektów tymczasowych, sieci  
i urządzeń infrastruktury technicznej naziem-
nych i podziemnych oraz dróg, 

  9) „zabudowa zagrodowa” – część gospodarstwa 
rolnego, na którą składają się budynek miesz-
kalny, obiekty inwentarskie i gospodarcze, 
ogród i tereny zieleni, 

10) „elektrownia wiatrowa” – budowla wraz  
z urządzeniami technicznymi przetwarzająca 
mechaniczną energię wiatru na energię elek-
tryczną, zespół elektrowni (park wiatrowy) 
wraz z niezbędnymi urządzeniami techniczny-
mi i komunikacyjnymi, sieciami i instalacjami 
włącza się do sieci elektroenergetycznej  
w jednym miejscu przyłączenia, 

11) „granica rolno-leśna” – linia w rysunku planu 
oddzielająca tereny leśne i przeznaczone do 
dolesień od terenów rolnych i innych przezna-
czonych do zagospodarowywania, 

12) „przepisy szczególne” – aktualne w momencie 
realizacji niniejszej uchwały przepisy ustaw, 
aktów wykonawczych, normy i ograniczenia  
w dysponowaniu terenem, wynikające z pra-
womocnych decyzji administracyjnych. 

Rozdział  2 

Przeznaczenie i warunki zagospodarowania  
terenów 

§ 3. Ustalenia ogólne 

1. Obszary objęte planem przeznacza się pod 
lokalizację elektrowni wiatrowych – na terenach 
oznaczonych symbolem EW. 

2. Na obszarach tych ustala się zakaz lokaliza-
cji zabudowy kubaturowej i zagospodarowania na 
cele nierolnicze i nieleśne, za wyjątkiem terenów 
wskazanych i wyznaczonych pod takie zagospoda-
rowanie, z zastrzeżeniem § 12. 

3. Lokalizacja elektrowni wiatrowych w niniej-
szym planie zapewnia zachowanie odległości mi-
nimalnej 400 m od granicy terenów istniejącej  
i dopuszczalnej projektowanej zabudowy, w tym 
lokalizowanej poza granicami obszarów objętych 
niniejszym planem. 

4. Dopuszcza się lokalizację innych funkcji 
uzupełniających podstawowe przeznaczenie tere-
nów, o ile nie stoi to w sprzeczności z przepisami 
szczególnymi i innymi ustaleniami niniejszego 
planu i nie ogranicza możliwości realizacji ustalo-
nego planem zagospodarowania. 

5. Inne sposoby, rodzaje i zasady zagospoda-
rowania terenów określa się poniżej. 

§ 4. Ustalenia szczegółowe 
1. Dla terenów wyodrębnionych w rysunku 

planu liniami rozgraniczającymi przyjmuje się na-
stępujące ustalenia szczegółowe: 

01 P/U – Teren cegielni położonej w zachodniej 
części obrębu Czerna.  
Ustala się:  
– trwałą adaptację istniejącej zabudowy produk-

cyjno-składowej i mieszkaniowej oraz lokaliza-
cję projektowanych obiektów o funkcjach pro-
dukcyjno-składowych lub usługowych w grani-
cach terenu jak na rysunku planu,  

– parametry projektowanej zabudowy: maksy-
malna wysokość - +12,0 m mierzona od pozio-
mu terenu przy wejściu głównym do obiektu,  
w przypadku przekrycia dachami stromymi – 
dachy symetryczne o minimalnym kącie nachy-
lenia połaci 20o,  

– obsługę komunikacyjną z drogi dojazdowej  
06 KD. 

Dopuszcza się przeznaczenie uzupełniające – usłu-
gi i administrację, pojedyncze obiekty mieszkalnic-
twa, (jeżeli możliwość stałego przebywania ludzi 
nie ogranicza funkcji podstawowej), obiekty go-
spodarcze, garaże i parkingi, zieleń urządzona, 
stawy rekreacyjne, ośrodki obsługi gospodarki 
rolnej, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.  

02 U – Teren projektowanej zabudowy usługowej 
w zachodniej części obrębu Czerna. 
Ustala się:  
– lokalizację zabudowy usługowej (handel, ga-

stronomia) w granicach terenu jak na rysunku 
planu;  

– parametry projektowanej zabudowy: maksy-
malna wysokość - +7,50 m mierzona od pozio-
mu terenu przy wejściu głównym do obiektu,  
w przypadku przekrycia dachem stromym – 
dach symetryczny o minimalnym kącie nachy-
lenia połaci dachowych 20o, maksymalny 
wskaźnik zabudowy 0,35;  

– obsługę komunikacyjną z drogi 06KD.  

03 UT,US – Teren projektowanej zabudowy i urzą-
dzeń sportowo-rekreacyjnych położony w zachod-
niej części obrębu Czerna.  
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Ustala się:  
– lokalizację projektowanej zabudowy (gościniec, 

gastronomia itp.) i urządzeń (parkingi, pole bi-
wakowo-namiotowe, miejsca wypoczynku, pla-
ce sportowo-rekreacyjne itp.) w granicach tere-
nu jak na rysunku planu; 

– nieprzekraczalna linia projektowanej zabudowy 
– jak na rysunku planu; 

– parametry projektowanej zabudowy: maksy-
malna wysokość − + 9,50 m, maksymalna dłu-
gość elewacji frontowej pojedynczego obiektu – 
35,0 m, maksymalny wskaźnik zabudowy dla 
całego terenu – 0,20, minimalny wskaźnik po-
wierzchni biologicznie czynnej – 0,60; 

– wymagane nasadzenia wysokiej zieleni izola-
cyjnej wzdłuż granicy terenu z drogą nr 4, z re-
alizacją pasów włączeń i wyłączeń; 

– obsługę komunikacyjną za pośrednictwem  
1 wjazdu/wyjazdu z drogi krajowej nr 4. 

Dopuszcza się lokalizację zespołu parterowej za-
budowy letniskowej (do 10 budynków o maksy-
malnej powierzchni zabudowy pojedynczego 
domku 80,0 m2) z zakazem parcelacji na pojedyn-
cze działki.  

04 KS, 05 KS – Tereny projektowanych obiektów  
i urządzeń obsługi komunikacji samochodowej 
położone odpowiednio we wschodniej części ob-
rębu Wykroty i zachodniej części obrębu Czerna.  
Ustala się:  
– lokalizację projektowanej zabudowy (stacja 

paliw, motel, gastronomia, serwis) i urządzeń 
(parkingi, miejsca wypoczynku, zieleń rekre-
acyjna) w granicach terenów jak na rysunku 
planu; 

– nieprzekraczalne linie zabudowy – jak na rysun-
ku planu; 

– parametry projektowanej zabudowy: maksy-
malna wysokość: +9,50 m, maksymalna dłu-
gość elewacji frontowej pojedynczego obiektu – 
50,0 m, maksymalny wskaźnik zabudowy – 0,25, 
minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie 
czynnej – 0,40; 

– wymagane nasadzenia wysokiej zieleni izola-
cyjnej wzdłuż granicy terenu z drogą krajową  
nr 4; 

– obsługę komunikacyjną za pośrednictwem  
1 wjazdu/wyjazdu z drogi krajowej nr 4 z wy-
maganą realizacją pasów włączeń i wyłączeń. 

06 RM, 07 RM ,07a RM – Tereny istniejącej zabu-
dowy zagrodowej położone na działkach nr 246/8, 
399 i 409 obręb Gierałtów oraz na działce nr 449/6 
obręb Milików przeznaczonej do trwałej adaptacji.  
Dopuszcza się możliwość przebudowy i rozbudo-
wy z zachowaniem istniejącej linii zabudowy oraz 
wysokości jak w stanie istniejącym.  

EW 01 – EW 29 – Tereny lokalizacji projektowa-
nych elektrowni wiatrowych 
Ustala się:  
– lokalizację projektowanych elektrowni wiatro-

wych w granicach terenów jak na rysunku pla-
nu o powierzchni do 0,25 ha, w obrębie których 
mogą być lokalizowane wieże elektrowni wia-
trowej oraz niezbędne place manewrowe; 

– następujące graniczne parametry elektrowni:  

– wysokość masztu, na którym montuje się 
turbinę, do 100 m,  

– średnice wirnika do 112 m,  
– funkcjonowanie elektrowni wiatrowych nie 

może powodować przekroczenia dopusz-
czalnych poziomów hałasu dla określonych 
w przepisach prawa powszechnego terenów 
istniejącej i projektowanej zabudowy miesz-
kaniowej w sąsiednich miejscowościach – 
Nowogrodziec, Czerna, Gierałtów, Milików, 
Parzyce, 

– nie ogranicza się mocy znamionowej elek-
trowni; 

– dojazd do elektrowni za pośrednictwem dróg 
technologicznych, biegnących śladem istnieją-
cych lokalnych dróg rolniczych, dopuszcza się 
ich utwardzenie oraz korekty łuków i spadków. 

Dopuszcza się: 
– przesunięcie linii rozgraniczających (w grani-

cach danej działki) do 50 m, pod warunkiem 
nieprzekraczania określonych w § 3 ust. 3 odle-
głości do granic zainwestowania itp., 

– zastosowanie nie więcej niż 2 typów elektrowni 
(oraz gabarytów),sytuując je w zespołach, sto-
sując jednakową kolorystykę i zalecając stono-
wany kolor, np. jasnoszary oraz matową fakturę 
wież. 

31 E, 31a E – Tereny projektowanych stacji trans-
formatorowych, obsługujących park wiatrowy. 
Ustala się:  
– lokalizację projektowanych stacji na działce  

nr 487 i nr 33 obręb Czerna w granicach jak na 
rysunku planu, 

– obsługę komunikacyjną z drogi na działce  
nr 725 i z drogi na działce nr 37, 

– włączenie proj. stacji do sieci elektroenerge-
tycznej w uzgodnieniu z zarządcą sieci. 

2. Dla terenów otwartych przyjmuje się nastę-
pujące ustalenia funkcjonalno-przestrzenne: 
1) tereny rolne:  

a) ochronie podlegają rolnicza przestrzeń pro-
dukcyjna oraz przyrodnicze, kulturowe i kra-
jobrazowe wartości terenu,  

b) chroni się przed trwałym zainwestowaniem 
grunty rolne, ich przeznaczenie na cele nie-
rolnicze może odbywać się tylko na zasa-
dach określonych w niniejszym planie oraz 
wprowadza się na nich zakaz zabudowy ku-
baturowej (za wyjątkiem obiektów gospo-
darczo-magazynowych służących bezpo-
średnio produkcji rolnej – bez pomieszczeń 
przeznaczonych na pobyt ludzi),  

c) użytki zielone położone wzdłuż cieków wod-
nych przeznacza się do trwałej adaptacji, 

d) nie ogranicza się możliwości budowy, prze-
budowy i rozbudowy sieci infrastruktury 
technicznej, zalecając prowadzenie ich 
wzdłuż pasów drogowych lub granic działek 
oraz równolegle do sieci istniejących,  

e) nie ogranicza się możliwości realizacji zbior-
ników retencji wodnej i stawów hodowla-
nych, o ile nie stoi to w sprzeczności z prze-
pisami szczególnymi,  

f) dopuszcza się możliwość realizacji urządzeń 
sportowo-rekreacyjnych (punkty widokowe, 
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miejsca odpoczynku itp.), o ile nie stoi to  
w sprzeczności z przepisami szczególnymi,  

g) dopuszcza się modernizację dróg rolniczych,  
h) zaleca się realizację zadrzewień śródpolnych, 

szczególnie wzdłuż dróg rolniczych;  
2) tereny lasów:  

a) ustala się zachowanie istniejących lasów, 
wyznaczając przebieg granicy rolno-leśnej, 
jak na rysunku planu,  

b) ochronie podlega przyrodnicza struktura zie-
leni wysokiej, średniej i niskiej, cieków wod-
nych, w tym wszystkich terenów stanowią-
cych lub mogących stanowić system ciągów 
(korytarzy) ekologicznych, ostoi dla zwierząt  
i roślin, a także ekosystemów mających 
wpływ na funkcjonowanie przyrody i odtwa-
rzanie jej zasobów,  

c) dopuszcza się lokalizację niezbędnych urzą-
dzeń i obiektów gospodarczych z zakresu 
gospodarki leśnej, wodnej i rolnej oraz zwią-
zanych z ich utrzymaniem istniejących tras 
komunikacyjnych i ciągów infrastruktury 
technicznej, z dopuszczeniem ich uzupełnień 
w niezbędnym zakresie (np. konieczne nowe 
powiązania drogowe, przebiegi niezbędnych 
sieci infrastruktury technicznej), 

d) dopuszcza się możliwość turystycznego wy-
korzystania (ścieżki, punkty odpoczynku itp.); 

3) ustalenia szczegółowe dla wybranych terenów: 
a) chroni się przed zainwestowaniem złoże su-

rowca ilastego ceramiki budowlanej „Czer-
na”, położone w zachodniej części terenu 
górniczego „Maria III–I”, 

b) chroni się przed zainwestowaniem złoże su-
rowca kaolinowego „Maria I”,  

c) chroni się przed zainwestowaniem złoża glin 
biało wypalających (dawny obszar i teren 
górniczy „Bolko”);  

4) dla terenów otwartych wyodrębnionych liniami 
rozgraniczającymi przyjmuje się następujące 
ustalenia szczegółowe: 

08 R,ZL,R-L/R, 09 R,ZL,R-L/R – Tereny użytków 
rolnych i leśnych oraz gruntów przeznaczonych 
do rekultywacji położone obustronnie wzglę-
dem drogi krajowej nr 4.  
10 R,ZL, 11 R,ZL – Tereny użytków rolnych i le-
śnych położone w południowo-zachodniej czę-
ści obrębu Czerna i w zachodniej części obrębu 
Nowogrodziec.  
12 R – Tereny użytków rolnych położone w po-
łudniowej części obrębu Parzyce i północno-
wschodniej części obrębu Nowogrodziec.  
13 R,ZL,R-L/R – Tereny użytków rolnych i le-
śnych oraz gruntów przeznaczonych do rekul-
tywacji położone w północno-wschodniej części 
obrębu  Nowogrodziec i północnej części obrę-
bu Milików.  
14 R,ZL – Tereny użytków rolnych i leśnych po-
łożone w obrębie Milików.   

§ 5. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego. 

1. Nakazy dopuszczenia i ograniczenia w za-
gospodarowaniu terenów określono w § 4 niniej-
szej uchwały. 

2. Wymaga się, aby usytuowanie projektowa-
nego zainwestowania respektowało przebiegi nie-
przekraczalnych linii zabudowy oraz odległości 
ustalone w przepisach i normach od krawędzi 
jezdni dróg publicznych, linii elektroenergetycz-
nych, lasów. 

3. Zabrania się umieszczania reklam na kon-
strukcjach elektrowni wiatrowych i poza obrębem 
przestrzeni publicznych, z zastrzeżeniem § 8 ust. 3. 

§ 6. Zasady ochrony środowiska, przyrody  
i krajobrazu kulturowego 

1. W odniesieniu do terenów przylegających 
do kompleksów leśnych ustala się zakaz prowa-
dzenia prac ziemnych, naruszających w sposób 
trwały rzeźbę terenu i powodujących wzmożenie 
procesów erozyjnych.  

2. Dla określenia dopuszczalnego poziomu ha-
łasu w środowisku ustala się:  
1) zaliczenie terenów zabudowy zagrodowej (RM) 

– do grupy „tereny zabudowy zagrodowej”,  
2) zaliczenie terenów oznaczonych symbolami UT, 

US – do grupy „tereny rekreacyjno-wypoczy-
nkowe”. 

3. Realizacja elektrowni wiatrowych nie może 
powodować przekroczenia dopuszczalnych pozio-
mów hałasu dla terenów istn. i proj. zabudowy 
wyznaczonej w studium gminnym i położonej  
w bezpośrednim sąsiedztwie obszarów objętych 
niniejszym planem. 

4. W celu uniknięcia tworzenia obszarów 
ograniczonego użytkowania – stosując dostępne 
rozwiązania techniczne, technologiczne i organiza-
cyjne – należy zapewniać dotrzymywanie standar-
dów jakości środowiska poza terenami inwestycji 
mogących oddziaływać na środowisko. Wymaga 
się, aby ewentualne uciążliwości związane z reali-
zacją i funkcjonowaniem projektowanego zainwe-
stowania nie wykraczały poza granice nierucho-
mości należących do właścicieli obiektów, powyż-
sze nie dotyczy dróg publicznych.  

5. Dla ochrony gruntów i wód podziemnych 
ustala się obowiązek okresowego usuwania zuży-
tych materiałów eksploatacyjnych.  

6. Ewentualne roboty ziemne prowadzone  
w sąsiedztwie urządzeń melioracyjnych lub z nimi 
kolidujące należy uzgadniać z ich gestorem.  

7. W systemach grzewczych zaleca się korzy-
stanie z paliw zapewniających dotrzymanie obo-
wiązujących norm emisji zanieczyszczeń.  

8. Dla ochrony wód powierzchniowych ustala 
się zakaz zrzutu ścieków sanitarnych do cieków 
powierzchniowych, a w sąsiedztwie potoków zale-
ca się zastępowanie gruntów ornych trwałymi 
użytkami zielonymi.  

9. Istniejącą zieleń przyuliczną (przydrożną) 
przeznacza się do zachowania. Dopuszcza się wy-
cinki drzew i krzewów w trakcie modernizacji dróg 
w niezbędnym zakresie. Wymaga się realizacji 
nasadzeń uzupełniających szpalery zieleni wyso-
kiej. Ustalenia dot. istniejącej i projektowanej zie-
leni na terenach, dla których obowiązują ustalenia 
szczegółowe – zawarto w § 4 uchwały, gdzie okre-
ślono charakter i funkcje nowych nasadzeń oraz – 
w niektórych wypadkach – zalecenia dotyczące 
istniejących zespołów zieleni.  
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10. Wymaga się, aby realizując obiekty kuba-
turowe i sieci infrastruktury technicznej, nie naru-
szać systemów korzeniowych drzew, prowadząc 
roboty ziemne – w miarę możliwości – poza zasię-
giem ich koron. Wymaga się zabezpieczania drzew 
na placach budów dla ich ochrony przed zniszcze-
niami mechanicznymi.  

11. Nie ogranicza się możliwości wprowadza-
nia innych, nieokreślonych w rysunku planu nasa-
dzeń, o ile nie stoi to w sprzeczności z innymi usta-
leniami planu oraz nie ogranicza możliwości reali-
zowania ustalonego planem zainwestowania.  

12. Nie zezwala się na składowanie odpadów  
i niewykorzystanych mas ziemnych powstałych 
w trakcie budowy elektrowni. 

13. Wymaga się zapewnienia ochrony podłoża 
gruntowego oraz wód powierzchniowych i pod-
ziemnych przed zanieczyszczeniami, w szczególno-
ści substancjami ropopochodnymi, na wszystkich 
etapach budowy, eksploatacji i likwidacji elek-
trowni. 

14. W trakcie eksploatacji elektrowni wiatro-
wych wymaga się prowadzenia przez jej użytkow-
nika monitoringu ich funkcjonowania, w szczegól-
ności ich wpływu na środowisko przyrodnicze oraz 
warunki klimatu akustycznego. 

15. Po zakończeniu eksploatacji elektrowni 
ustala się obowiązek demontażu ich urządzeń oraz 
rekultywację terenów w kierunku rolnym, dopusz-
cza się realizację zadarnień i zadrzewień. 

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

1. W obszarach objętych planem nie występu-
ją obiekty zabytkowe, stanowiska archeologiczne 
ujęte w rejestrze zabytków oraz dobra kultury 
współczesnej.  

2. W obrębie wsi Czerna w rejonie działek  
nr 186/3, 187, 230/1, 250/1 i 515 znajdują się udo-
kumentowane stanowiska archeologiczne, dla któ-
rych wyznacza się strefy ochrony konserwatorskiej 
„OW”, jak na rysunku planu. W przypadku prowa-
dzenia działalności inwestycyjnej, a w szczególno-
ści wykonywania robót ziemnych w obszarach 
występowania udokumentowanych stanowisk 
archeologicznych (wskazanych w rysunku planu) 
wymagane jest uzyskanie zezwolenia służby 
ochrony zabytków.  

3. Na całym obszarze objętym planem,  
w przypadku prowadzenia robót ziemnych i natra-
fienia na obiekty mające charakter zabytku arche-
ologicznego, o odkryciu należy niezwłocznie po-
wiadomić służbę ochrony zabytków.  

§ 8. Wymaganie wynikające z potrzeb kształ-
towania przestrzeni publicznych 

1. Terenami składającymi się na przestrzeń 
publiczną w obszarze objętym planem są:  
1) elementy układu drogowej komunikacji pu-

blicznej oznaczone w rysunku planu symbolami 
KD (GP, Z, L),  

2) tereny usług sportu i rekreacji oznaczone sym-
bolem UT,US. 

2. W obrębie przestrzeni publicznych usług 
sportu i rekreacji dopuszcza się lokalizację niepu-
blicznych obiektów towarzyszących związanych  
z przeznaczeniem podstawowym.  

3. Umieszczanie wolno stojących reklam i zna-
ków nie może powodować utrudnień w komunika-
cji pieszej i rowerowej, ograniczania widoczności 
na skrzyżowaniach oraz percepcji znaków i sygna-
łów drogowych – dla zapewnienia bezpieczeństwa 
użytkownikom ciągów komunikacyjnych.  

§ 9. Parametry i wskaźniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 
zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki inten-
sywności zabudowy 
Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
oraz sposobu zagospodarowywania terenów za-
warto w § 4 uchwały, w ustaleniach szczegóło-
wych dotyczących poszczególnych terenów. 

§ 10. Granice i sposoby zagospodarowania te-
renów lub obiektów podlegających ochronie, usta-
lonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym 
terenów górniczych 

1. Zasady ochrony środowiska i przyrody 
określono w § 6 niniejszej uchwały.  

2. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, 
zabytków, dóbr kultury współczesnej i krajobrazu 
kulturowego określono w § 7 niniejszej uchwały.  

3. Poza terenami lasów ochronie podlega ist-
niejąca zieleń wysoka (za wyjątkiem drzew owo-
cowych, drzew i krzewów, których wiek nie prze-
kracza 5 lat oraz drzew i krzewów sadzonych na 
plantacjach). Dopuszcza się wycinanie pojedyn-
czych drzew położonych w liniach rozgraniczają-
cych dróg w celu poprawy bezpieczeństwa i orga-
nizacji ruchu. 

4. W rysunku planu wskazano granice udoku-
mentowanych złóż kopalin. W ich obrębie obowią-
zuje zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych, li-
niowych i innych uniemożliwiających prowadzenie 
w przyszłości eksploatacji.  

5. Część obszaru objętego planem funkcjonal-
nie jest terenem górniczym „Maria III–I” ustano-
wionym dla złoża piaskowców ilastych „Maria III”. 

6. Działalność górnicza przedsiębiorcy prowa-
dzącego eksploatację piaskowców ilastych nie 
może spowodować, w zasięgu terenu górniczego, 
wystąpienia zagrożeń wymagających stosowania 
dodatkowych zabezpieczeń konstrukcyjnych obiek-
tów budowlanych, w tym sieci infrastruktury tech-
nicznej i komunikacyjnej. 

7. Działalność górnicza, o jakiej mowa w ust. 6, 
nie może obniżyć wymaganych standardów 
(norm) środowiskowych w zakresie zanieczyszczeń 
powietrza, hałasu i wibracji na terenach przezna-
czonych w niniejszym planie na pobyt stały ludzi. 

§ 11. Szczególne warunki zagospodarowania 
terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu,  
w tym zakaz zabudowy 
Szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy określono w §§ 3, 4 i 10. 

§ 12. Zasady modernizacji, rozbudowy i bu-
dowy systemów komunikacji i infrastruktury tech-
nicznej 

1. Ustala się obsługę komunikacyjną terenów 
zainwestowanych poprzez sieć dróg publicznych 
oraz technologicznych dróg dojazdowych do elek-
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trowni wiatrowych, jeżeli ustalenia szczegółowe 
dla poszczególnych terenów nie stanowią inaczej.  

2. Ustala się konieczność przebudowy i moder-
nizacji dróg w celu doprowadzenia ich parametrów 
technicznych do wymaganych klas technicznych.  

3. W ramach robót modernizacyjnych dróg 
wyższych kategorii (głównych i zbiorczych) należy 
– w celu zwiększenia ich przepustowości – ograni-
czać liczbę indywidualnych włączeń (wjazdów  
i wyjazdów bramowych).  

4. W obrębie linii rozgraniczających dróg i ulic 
dopuszcza się możliwość lokalizacji – w uzgodnie-
niu z zarządcami dróg – obiektów nieograniczają-
cych ruchu:  
– związanych z obsługą ruchu (np. wiaty przy-

stankowe), 
– małych obiektów usługowych (np. kioski)  

o powierzchni całkowitej maks. 15,0 m2, nie-
związanych trwale z gruntem,  

– elementów małej architektury (np. reklamy, 
miejsca odpoczynku).  

5. W ramach modernizacji dróg publicznych  
i rolniczych dopuszcza się możliwość niezbędnych 
wycięć istniejących zadrzewień i zakrzewień.  

6. Dla dróg wyodrębnionych na rysunku planu 
liniami rozgraniczającymi przyjmuje się następują-
ce ustalenia szczegółowe: 
01 KD GP1/2 Odcinek drogi krajowej nr 4.  
Ustala się:  
– minimalną szerokość w liniach rozgraniczają-

cych poza granicami zainwestowania wiejskie-
go – 35,0 m,  

– realizację wjazdów na tereny 03 UT,US, 04 KS  
i 05 KS z pasami włączeń i wyłączeń.  

02 KD L1/2  Odcinek drogi powiatowej nr 2283D.  
Ustala się minimalną szerokość w liniach rozgrani-
czających – 12,0 m.  
03 KD Z1/2 Odcinek drogi powiatowej nr 2279D.  
Ustala się:  
– minimalną szerokość w liniach rozgraniczają-

cych – 15,0 m;  
– realizację ścieżki rowerowej.  
04 KD Z1/2 Odcinek drogi powiatowej nr 2274D.  
Ustala się:  
– minimalną szerokość w liniach rozgraniczają-

cych – 15,0 m;  
– realizację ścieżki rowerowej.  
05 KD Z1/2  Odcinek drogi powiatowej nr 2296D. 
Ustala się minimalną szerokość w liniach rozgrani-
czających – 15,0 m. 
06 KD D1/2  Istniejąca droga dojazdowa biegnąca 
śladem drogi na działce nr 671, obręb Czerna.  
Ustala się:  
– minimalną szerokość w liniach rozgraniczają-

cych – 12,0 m;  
– realizację 1-stronnego przekroju ulicznego;  
– korektę skrzyżowania z drogą krajową nr 4.  

7. Ustalenia dot. infrastruktury technicznej. 
1. W zakresie infrastruktury technicznej ustala się: 

a) adaptację odcinków linii elektroenergetycz-
nych wysokich napięć 220 kV i 110 kV; ze-
zwala się na ich modernizację i rozbudowę, 
w pasie technologicznym linii 220 kV o szero-
kości 70 m dopuszcza się demontaż istnieją-
cych linii i budowę nowych linii dwutorowych 
dwunapięciowych – 400 kV lub 400/220 kV; 

b) adaptację istniejącego systemu linii elektro-
energetycznych średniego napięcia (SN)  
i stacji transformatorowych, z możliwością 
jego rozbudowy i zaleceniem realizacji w ob-
rębie terenów istniejącego i projektowanego 
zainwestowania linii SN jako kablowych, 
wymaga się kablowania projektowanych linii 
SN łączących elektrownie wiatrowe ze stacją 
transformatorową; 

c) adaptację odcinków istniejących gazociągów 
tranzytowych DN 300 6,3 MPa wraz ze strefą 
ochronną od gazociągu 15 m i DN 300 S.C.; 

d) na wszystkich terenach prócz terenów w li-
niach rozgraniczających dróg – jeżeli ustale-
nia szczegółowe nie stanowią inaczej – do-
puszcza się lokalizację niewielkich urządzeń 
infrastruktury technicznej na wydzielonych 
działkach do 400 m2; 

e) nie ogranicza się możliwości realizacji sieci 
infrastruktury technicznej, zalecając ich pro-
wadzenie wzdłuż pasów drogowych, istnie-
jących i projektowanych korytarzy infrastruk-
tury technicznej oraz wzdłuż granic działek. 

2. W zakresie zaopatrzenia w wodę, odprowadzania 
i unieszkodliwiania ścieków dopuszcza się indy-
widualne rozwiązania, w gospodarce cieplnej –  
w oparciu o paliwa zapewniające dotrzymanie 
obowiązujących norm emisji zanieczyszczeń. 

§ 13. Sposób i termin tymczasowego zago-
spodarowania, urządzania i użytkowania terenów 

1. Jeżeli ustalenia szczegółowe zawarte w roz-
dziale 2 nie stanowią inaczej – dopuszcza się moż-
liwość lokalizowania na terenach istniejącego  
i projektowanego zainwestowania obiektów tym-
czasowych o funkcjach niekolidujących z docelo-
wymi, pod warunkiem spełnienia wymogów usta-
lonych dla ostatecznego zagospodarowania i nie-
utrudniających zagospodarowania terenów przy-
legających. Dotyczy to również urządzania na czas 
budowy elektrowni zaplecza budowy, składów 
materiałów budowlanych, obiektów gospodar-
czych, dróg dojazdowych itp. 

2. Dopuszcza się tymczasowe użytkowanie 
nieruchomości jak w stanie istniejącym, pod wa-
runkiem ich uporządkowania, do czasu ich zago-
spodarowania zgodnie z planem.  

Rozdział  3 

Ustalenia końcowe 

§ 14. Stawkę procentową służącą naliczeniu 
opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy  
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym, ustala się w wysokości 30%. 

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Nowogrodźca. 

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

§ 17. Uchwała podlega publikacji na stronie 
internetowej Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu. 
 

Przewodniczący Rady: 
Wilhelm Tomczuk 
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Załącznik graficzny do uchwały nr LI/364/09 
Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 
3 listopada 2009 r. 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr LI/364/09 
Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 
3 listopada 2009 r. 

Rozstrzygnięcie 
dotyczące uwag do zmian planu oraz o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które należą do zadań własnych gminy, i zasadach ich finansowania 

 W związku z uchwaleniem zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czę-
ści terenów otwartych w gminie Nowogrodziec stwierdza się, co następuje: 

1. W trakcie wyłożenia projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
do publicznego wglądu i w okresie 14 dni od dnia zakończenia wyłożenia nie zgłoszono uwag do projek-
tu zmian planu. 

2. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, które należą do zadań własnych gminy, i zasadach ich finansowania: 
a) tereny objęte planem są w stanie istniejącym w większości niezabudowane; 
b) w związku z uchwaleniem zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie wystąpi 

konieczność realizacji ze środków własnych gminy nowych odcinków siec i urządzeń infrastruktury 
technicznej oraz sieci oświetlenia ulic; 

c) rozbudowa i przebudowa sieci i urządzeń elektroenergetycznych realizowana będzie zgodnie z usta-
wą Prawo energetyczne przez inwestora parku elektrowni wiatrowych. 
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UCHWAŁA NR XLII/35/09 
 RADY MIEJSKIEJ W SZCZAWNIE-ZDROJU 

 z dnia 30 listopada 2009 r.  

 

w sprawie uchwalenia Statutu Uzdrowiska Szczawno-Zdrój 
 

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 15 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze 
zm.) oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. 
o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i ob-
szarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach 
uzdrowiskowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 167,  
poz. 1399, z późn. zm.) Rada Miejska w Szczawnie-
Zdroju uchwala: 

§ 1. Statut Uzdrowiska Szczawno-Zdrój  
w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do ni-
niejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała nr XLVI/11/06 Rady 
Miejskiej w Szczawnie-Zdroju z dnia 3 kwietnia 
2006 r. w sprawie uchwalenia Tymczasowego Sta-
tutu Uzdrowiska Szczawno-Zdrój. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Szczawna-Zdroju. 

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

Przewodniczący Rady Miejskiej: 
Stanisław Borkusz 

 
  


