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UCHWAŁA NR XXIX/344/09 
 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA 

 z dnia 29 września 2009 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu wsi 
Długołęka w Gminie Długołęka w części dotyczącej działki nr 49/4 

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, ze zm.), art. 20 ust. 1  
i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
Nr 80, poz. 717, ze zm.), w związku z uchwałą  
nr XXI/240/08 Rady Gminy Długołęka z dnia 30 
października 2008 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego obrębu wsi Długo-
łęka w Gminie Długołęka w części dotyczącej dział-
ki nr 49/4, oraz po stwierdzeniu zgodności ze Stu-
dium uwarunkowań i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego gminy Długołęka, przyjętym 
uchwałą nr XXVI/69/97 Rady Gminy Długołęka  
z dnia 24 listopada 1997 r., zmienionego uchwałą 
nr XVIII/198/08 Rady Gminy Długołęka z dnia  
27 maja 2008 r. ze zmianami, Rada Gminy Długo-
łęka uchwala, co następuje: 

Rozdział 1 

Zakres obowiązywania planu 

§ 1. 1.Uchwala się zmianę miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obrębu wsi 
Długołęka zatwierdzonego uchwałą nr XXXII/581/ 
/2005 Rady Gminy Długołęka z dnia 31 marca  
2005 r. (opublikowaną w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego Nr 80, poz. 1763,  
z dnia 6 maja 2005 r.) w części dotyczącej działki  
nr 49/4 obręb Długołęka, zwanego dalej MPZP 
Długołęka IV, w granicach przedstawionych na 
rysunku planu stanowiącym załącznik nr 1 do ni-
niejszej uchwały.  

2. Zmiana miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego określa:  
1) przeznaczenie terenu oraz linie rozgraniczające 

tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych za-
sadach zagospodarowania;  

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego;  

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego;  

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków;  

5) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie za-
budowy, gabaryty obiektów i wskaźniki inten-
sywności zabudowy;  

6) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy sys-
temów komunikacji i infrastruktury technicznej;  

7) stawki procentowe, na podstawie których ustala 
się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 usta-
wy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym.  

3. Na terenie objętym zmianą planu nie okre-
śla się:  

1) sposobu i terminu tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i użytkowania terenów;  

2) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych;  

3) zasad ochrony dóbr kultury współczesnej;  
4) granic i sposobów zagospodarowania terenów 

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

§ 2. Określenia stosowane w uchwale ozna-
czają:  
1) plan – należy przez to rozumieć MPZP Długołę-

ka IV, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały;  
2) linia rozgraniczająca − linia oddzielająca po-

szczególne tereny o różnym przeznaczeniu lub 
różnych zasadach zagospodarowania;  

3) nieprzekraczalna linia zabudowy – linia wyzna-
czona na rysunku planu i określona w niniejszej 
uchwale dla danego terenu, której nie może 
przekroczyć żaden element budynku; dopuszcza 
się przekroczenie tej linii przez elementy budyn-
ku na trwale związane z konstrukcją i funkcją 
budynku nie związane z gruntem;  

4) przeznaczenie podstawowe terenu – jest to 
część przeznaczenia terenu, która powinna do-
minować w danym terenie w sposób określony 
w ustaleniach planu;  

5) przeznaczenie uzupełniające terenu – jest to 
część przeznaczenia terenu lub obiektu, która 
uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podsta-
wowe w sposób określony w ustaleniach planu;  

6) usługi publiczne – należy przez to rozumieć 
obiekty policji, straży miejskiej, służb ochrony, 
w tym straży ochrony kolei, agencji ochrony,  
a także obiekty do nich podobne;  

7) powierzchnia zabudowy – rozumie się przez to 
stosunek powierzchni przyziemia budynku mie-
rzoną po zewnętrznym obrysie ścian do po-
wierzchni działki;  

8) wysokości budynku – rozumie się przez to wy-
sokość budynku liczoną od poziomu terenu do 
kalenicy bądź najwyższego punktu dachu;  

9) uchwała – niniejsza uchwała.  

§ 3. Integralną częścią planu jest rysunek pla-
nu w skali 1 : 1000 stanowiący załącznik nr 1 do 
niniejszej uchwały.  

§ 4. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia 
uwag wniesionych do projektu planu stanowi za-
łącznik nr 2 do niniejszej uchwały.  

§ 5. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, za-
pisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej, które należą do zadań własnych 
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gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie  
z przepisami o finansach publicznych stanowi za-
łącznik nr 3 do uchwały.  

§ 6. Następujące oznaczenia graficzne na ry-
sunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:  
1) granica obszaru objętego planem tożsama  

z linią rozgraniczającą teren o różnym przezna-
czeniu i różnych zasadach zagospodarowania;  

2) symbol terenu;  
3) nieprzekraczalna linia zabudowy;  
4) przeznaczenie terenu;  
5) budynek objęty ochroną konserwatorską.  

§ 7. 1. Ustala się przeznaczenie terenu:  
1) teren usług publicznych – UP.  

2. Na terenie zakazuje się przeznaczenia inne-
go niż to, które jest dla niego ustalone w planie.  

Rozdział 2 

Ustalenia w zakresie zasad zagospodarowania 
terenu i kształtowania zabudowy 

§ 8. Na terenie objętym planem dopuszcza się 
lokalizację obiektów i urządzeń budowlanych.  

§ 9. Na terenie objętym planem obowiązuje 
zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych.  

Rozdział 3 

Ustalenia w zakresie ochrony środowiska 

§ 10. Na terenie objętym planem, o ile przepi-
sy rozdziału 6 nie stanowią inaczej, w zakresie 
ochrony środowiska obowiązuje:  
1) gromadzenie i usuwanie odpadów komunal-

nych na zasadach określonych w przepisach 
szczególnych oraz gminnych przepisach po-
rządkowych;  

2) stosowanie do indywidualnych celów grzew-
czych paliw płynnych i gazowych oraz paliw 
stałych spalanych w urządzeniach o stopniu 
sprawności energetycznej nie mniejszej niż 
70%;  

3) zakazuje się przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko, wymagających  
i mogących wymagać sporządzenia raportu  
o oddziaływaniu na środowisko.  

Rozdział 4 

Ustalenia w zakresie ochrony dziedzictwa  
kulturowego i zabytków 

§ 11. 1. Na całym obszarze planu obowiązuje 
strefa ochrony konserwatorskiej, dotycząca zabyt-
ków archeologicznych, której granice są tożsame  
z granicami obszaru objętego planem.  

2. W przypadku wystąpienia zabytków i obiek-
tów archeologicznych wymagane jest podjęcie 
ratowniczych badań wykopaliskowych, za pozwo-
leniem właściwego organu służby ochrony zabyt-
ków.  

3. Obejmuje się ochroną konserwatorską bu-
dynek przy ul. Wrocławskiej 24, oznaczony na ry-
sunku planu.  

4. Dla budynku, o którym mowa w ustępie 3, 
obowiązują następujące ustalenia: wszystkie prace 

budowlane przy budynku należy uzgadniać z Wo-
jewódzkim Konserwatorem Zabytków.  

Rozdział 5 

Zasady obsługi w zakresie komunikacji  
i infrastruktury technicznej 

§ 12. 1. Na terenie objętym planem, o ile prze-
pisy rozdziału 6 nie stanowią inaczej, w zakresie 
zasad obsługi infrastruktury technicznej obowiązu-
je:  
1) dostawa wody z sieci wodociągowej;  
2) odprowadzenie ścieków docelowo do sieci ka-

nalizacyjnej, do czasu realizacji sieci kanalizacji 
sanitarnej dopuszcza się gromadzenie ścieków 
w bezodpływowym zbiorniku na ścieki;  

3) wody opadowe, na teren własnej działki lub do 
kanalizacji deszczowej;  

4) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elek-
troenergetycznych;  

5) skablowanie w ziemi napowietrznych linii ener-
getycznych;  

6) dostawa gazu docelowo z rozdzielczej sieci ga-
zowej;  

2. Na terenie objętym planem, w zakresie roz-
budowy i budowy systemu komunikacji obowiązu-
je:  
1) lokalizacja garaży i miejsc postojowych w gra-

nicach działki budowlanej;  
2) na terenie, minimum dwa miejsca postojowe 

dla działki, nie wliczając w to garażu.  

Rozdział 6 

Ustalenia dla terenu usług publicznych 

§ 13. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 1UP ustala się:  
1) przeznaczenie podstawowe: usługi publiczne;  
2) przeznaczenie uzupełniające:  

a) mieszkania służbowe powyżej pierwszej 
kondygnacji budynku, zajmujące do 30% 
powierzchni użytkowej budynku,  

b) usługi (np. drobny handel, mała gastrono-
mia) zajmujące do 15% powierzchni użytko-
wej budynku,  

c) zieleń urządzona.  
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w za-

kresie kształtowania zabudowy obowiązuje:  
1) nieprzekraczalna linia zabudowy określona jak 

na rysunku planu w odległości 9 m od osi jezdni 
– nie bliżej niż 4 metry od linii rozgraniczającej 
drogi;  

2) wysokość budynku: do 12 m;  
3) dachy o nachyleniu połaci od 35º do 45º, dwu- 

lub wielospadowe;  
4) pokrycie dachówką ceramiczną lub materiałem 

dachówkopodobnym w kolorze ceglastym;  
5) zakaz stosowania:  

a) ogrodzeń z prefabrykatów betonowych od 
strony ulic,  

b) dachów asymetrycznych, lukarn i facjat da-
chowych o powierzchni większej niż połowa 
połaci dachu,  

c) okładzin elewacyjnych z tworzyw sztucznych.  
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w za-

kresie kształtowania zabudowy dopuszcza się:  
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1) ogrodzenia od frontu działki o wysokości do  
1,5 m, ażurowości min. 40%, z podmurówką peł-
ną do 0,5 m;  

2) nachylenie połaci od 5º dla zadaszenia nad wej-
ściem do budynku;  

3) budynki garażowe lub gospodarcze jako wolno 
stojące, o wysokości do 5 m, o dachach o na-
chyleniu powyżej 5º, jedno- lub wielospadowe, 
pokrycie jak dla budynku usługowego;  

4) lokalizację w granicy działki budynków gospo-
darczych lub garażowych;  

5) dla budynku przy ul. Wrocławskiej 24 dopuszcza 
się przebudowy, zmiany sposobu użytkowania, 
remonty i rozbudowy.  

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w za-
kresie zagospodarowania terenu i kształtowania 
ładu przestrzennego obowiązuje:  
1) powierzchnia zabudowy do 60% powierzchni 

działki,  
2) powierzchnia biologicznie czynna co najmniej 

10% powierzchni działki.  
5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w za-

kresie obsługi komunikacyjnej obowiązuje obsługa 
komunikacyjna od strony drogi gminnej przyległej 
do obszaru,  

6. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w za-
kresie zasad i warunków scaleń i podziałów nieru-
chomości − obowiązuje zakaz podziału nierucho-
mości.  

7. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, ustala 
się stawkę opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, na 30%.  

Rozdział 7 

Ustalenia końcowe 

§ 14. Na obszarze objętym zmianą planu tracą 
moc ustalenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego dla obrębu wsi Długołęka, 
uchwalonego uchwałą nr XXXII/581/2005 Rady 
Gminy Długołęka z dnia 31 marca 2005 r. (opubli-
kowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego Nr 80, poz. 1763, z dnia 6 maja 
2005 r.).  

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wój-
towi Gminy Długołęka.  

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

PRZEWODNICZĄCY 
RADY GMINY 

 
MIROSŁAW DUDA 
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Załącznik nr 1 do uchwały Rady 
Gminy Długołęka nr XXIX/344/09 
z dnia 29 września 2009 r. 
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Załącznik nr 2 do uchwały Rady 
Gminy Długołęka nr XXIX/344/09 
z dnia 29 września 2009 r. 

 
 
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego obrębu wsi Długołęka w Gminie Długołęka w części dotyczącej działki  
                                           nr 49/4 podczas wyłożenia do publicznego wglądu. 

W związku z tym, że w ustawowym terminie, to jest do dnia 26 sierpnia 2009 r. nie wniesiono żadnych 
uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu wsi Długołęka w Gmi-
nie Długołęka w części dotyczącej działki nr 49/4 wyłożonego do publicznego wglądu, Rada Gminy od-
stępuje od rozstrzygnięcia.  
  
 

Załącznik nr 3 do uchwały Rady 
Gminy Długołęka nr XXIX/344/09 
z dnia 29 września 2009 r. 

 
 
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w zmianie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obrębu wsi Długołęka w Gminie Długołęka w części dotyczącej działki nr 49/4, które 
należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach 
                                                                   publicznych.  
 
 
Zgodnie z ustaleniami planu zawartymi w treści uchwały, plan nie zawiera ustaleń z zakresu infrastruktu-
ry technicznej należących do zadań własnych gminy, wobec powyższego nie ustala się zakresu. 
 
 

3347 
3 34 7 

UCHWAŁA NR XXXVI/423/09 
 RADY GMINY KOBIERZYCE 

 z dnia 28 sierpnia 2009 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północno-wschodniej 
części obrębu Wierzbice 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jedn. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 ze zmiana-
mi), art. 3 i 20 ustawy z dnia ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami),  
w związku z uchwałą Rady Gminy Kobierzyce  
nr XXXVII/491/05 z dnia 27 stycznia 2005 r. w 
sprawie przystąpienia do sporządzenia miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego 
północno-wschodniej części obrębu Wierzbice oraz 
po stwierdzeniu zgodności ze „Studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Kobierzyce” uchwalonym przez Radę 
Gminy Kobierzyce uchwałą Nr XXXVI/418/09 z dnia 
28 sierpnia 2009 r., Rada Gminy Kobierzyce 
uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego północno-wschodniej 
części obrębu Wierzbice, zwany dalej planem.  

 2. Integralną częścią planu jest rysunek planu 
w skali 1: 2000 stanowiący załącznik nr 1 do niniej-
szej uchwały.  

 3. Załącznikami do niniejszej uchwały są:  

1) Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 
wniesionych do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego − załącznik 
nr 2. 

2) Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych 
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które należą do zadań własnych 
gminy oraz o zasadach ich finansowania zgod-
nie z przepisami o finansach publicznych − za-
łącznik nr 3. 

Rozdział I 

§ 2. 1. Plan obejmuje obszar położony w ob-
rębie geodezyjnym Wierzbice, między drogą kra-
jową nr 8 Wrocław–Kudowa, drogą wojewódzką  
nr 346 i linią kolejową nr 310.  

 2. Z ustaleń planu wyłącza się teren kolejowy, 
w granicach działki nr 378/1 w obrębie Wierzbice  
i działki nr 171 w obrębie Kobierzyce, uznany za 
teren zamknięty Decyzją nr 42 Ministra Transportu 
i Gospodarki Morskiej z dnia 28 grudnia 2000 r.  

 3. Granicę obszaru objętego planem określo-
no na rysunku planu, o którym mowa w § 1 ust. 2.  


