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się utrzymywania zwierząt gospodarskich, z za-
strzeşeniem ust. 2. 

2)  Na terenach wyłączonych z produkcji rolni-
czej na obszarze Gminy Wałbrzych dopuszcza się 
utrzymywanie zwierząt futerkowych, drobiu i kóz 
dla własnych potrzeb przy zachowaniu następują-
cych warunków: 
1. odległość granicy wybiegu, budynków inwen-

tarskich lub klatek od otworów okiennych są-
siednich budynków mieszkalnych i budynków 
uşyteczności publicznej nie moşe być mniejsza 
niş 50 m, 

2. odległość granicy wybiegu, budynków inwen-
tarskich lub klatek od zakładów słuşby zdrowia, 
zakładów oświatowo – wychowawczych, wy-
twórni lub przetwórni artykułów spoşywczych, 
zakładów zbiorowego şywienia, obiektów o 
charakterze wypoczynkowym, obiektów kultu 
religijnego oraz terenów sportowych i rekre-
acyjnych nie moşe być mniejsza niş 200 m, 

3. odległość granicy wybiegu, budynków inwen-
tarskich lub klatek od indywidualnych ujęć 
wodnych nie moşe być mniejsza niş 50 m, 

4. utrzymywanie nie będzie powodowało na nie-
ruchomościach sąsiednich uciąşliwości takich 
jak odór lub hałas, 

5. odpady i nieczystości wytwarzane w związku 
z utrzymywaniem zwierząt gospodarskich gro-
madzone i usuwane muszą być zgodnie 
z Regulaminem oraz nie mogą powodować za-
nieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód 
powierzchniowych i podziemnych, 

6. utrzymywanie zwierząt gospodarskich moşe 
być prowadzone po uzyskaniu zgody właścicie-
la nieruchomości, wspólnoty mieszkaniowej 
bądŝ podmiotu działającego w imieniu właści-
ciela. 

3) Zakazuje się utrzymywania zwierząt gospo-
darskich: 
1.  w strefach bezpośredniej ochrony sanitarnej 

ujęć wody, 
2. na osiedlach mieszkaniowych z zabudową wie-

lorodzinną, 
3. na osiedlach domków jednorodzinnych o inten-

sywnej zabudowie, 

4. na terenach ogrodów przydomowych i rodzin-
nych ogrodów działkowych, o ile ich regulami-
ny nie stanowią inaczej. 

Rozdział 9 

WYZNACZENIE   OBSZARÓW   PODLEGAJĄCYCH 
OBOWIĄZKOWEJ DERATYZACJI I TERMINÓW JEJ 

PRZEPROWADZANIA 

§ 21. 1) Ustala się, şe teren Gminy Wałbrzych 
jest obszarem podlegającym obowiązkowej dera-
tyzacji. 

2)  Deratyzację zobowiązani są przeprowadzać 
właściciele nieruchomości obowiązkowo dwukrot-
nie w ciągu roku, tj. w okresie kwiecień/maj oraz 
paŝdziernik/listopad lub częściej, w zaleşności od 
występujących potrzeb. 

3)  W razie konieczności wynikających 
z przyczyn sanitarno-epidemiologicznych, zdro-
wotnych lub innych, Prezydent Miasta Wałbrzycha 
moşe zarządzić obowiązek przeprowadzenia przez 
właścicieli nieruchomości deratyzacji w terminie 
innym niş określony w ust. 2. 

Rozdział 10 

POSTANOWIENIA PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE 

§ 22. Postanowienia zawarte w § 8 ust. 2 oraz 
§ 20 Regulaminu wchodzą w şycie po upływie  
12 miesięcy od dnia wejścia w şycie niniejszej 
uchwały. 

§ 23. Wykonanie uchwały powierza się Prezy-
dentowi Miasta Wałbrzycha. 

§ 24. Traci moc uchwała nr LI/370/06 Rady 
Miejskiej Gminy Wałbrzych z dnia 31 marca 2006 
roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzy-
mania czystości i porządku na terenie Gminy Wał-
brzych. 

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej: 
Agnieszka Kołacz-Leszczyńska 

 
2 0 40 

 

2041 
2 0 41 

UCHWAŁA NR LXII/436/10 
 RADY GMINY I MIASTA BOGATYNIA 

 z dnia 27 maja 2010 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Posada 

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 z póŝn. zm.),  
art. 20 ust. 1 ustawy z dn. 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  
(Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z póŝn. zm.) oraz 
w związku z uchwałą nr XXX/VIII/332/06 z 1 wrze-
śnia 2006 r. w sprawie przystąpienia do sporzą-

dzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla części wsi Posada, po stwier-
dzeniu zgodności projektu planu z ustaleniami 
studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego miasta i gminy Bo-
gatynia przyjętego uchwałą nr XXXII/255/2001  
z dnia 30 stycznia 2001 r. i zmienionego uchwałami 
nr: XXXVII/325/06 z dnia 8 sierpnia 2006 r.  
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i nr LXIV/381/2010 z dnia 15 lutego 2010 r. uchwala 
się miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego dla części wsi Posada. 

Rozdział 1 

Przedmiot i zakres ustaleń planu 

§ 1. Przedmiot i zakres ustaleń zmiany planu 
1. Przedmiotem miejscowego planu zagospo-

darowania przestrzennego jest część obszaru wsi 
Posada. 

2. Zakres ustaleń planu oraz działań podej-
mowanych w granicach obszaru objętego zmianą 
określa się ponişej. 

3. Na rysunku planu obowiązującymi ustale-
niami są: przebiegi ustalonych i orientacyjnych 
linii rozgraniczających, przeznaczenie podstawowe 
terenów wyraşone symbolami literowymi wyróş-
niającymi poszczególne tereny, przebiegi linii za-
budowy oraz przebieg granic strefy „B” ochrony 
konserwatorskiej. 

4. Zawarte w rysunku planu oznaczenia doty-
czące granic terenów i oznaczenia obiektów chro-
nionych lub wskazanych do objęcia ochroną na 
podstawie przepisów odrębnych, obszarów ogra-
niczonego uşytkowania, które przedstawiono na 
rysunku planu mają charakter informacyjny i nie 
są ustaleniami planu. 

§ 2. Integralną część nin. uchwały stanowią: 
1)  załącznik graficzny nr 1 – rysunek planu w skali 

1 : 2000, 
2)  załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, nie będący 

ustaleniami planu − „Rozstrzygnięcia dot. uwag 
do planu oraz realizacji inwestycji z zakresu in-
frastruktury technicznej, które naleşą do zadań 
własnych gminy i zasadach ich finansowania. 

§ 3. W planie określono: 
1)  W rozdziale 2 i 3 uchwały oraz na rysunku 

planu: 
a)  przeznaczenie terenów oraz linie rozgrani-

czające tereny o róşnym przeznaczeniu lub 
róşnych zasadach zagospodarowania, 

b)  zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego, 

c)  zasady ochrony środowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego, 

d)  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, 

e)  wymagania wynikające z potrzeb kształto-
wania przestrzeni publicznych, 

f)  parametry i wskaŝniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu, 
w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów 
i wskaŝniki intensywności zabudowy, 

g)  granice i sposoby zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegających ochronie, 
ustalonych na podstawie odrębnych prze-
pisów, 

h)  szczególne warunki zagospodarowania te-
renów oraz ograniczenia w ich uşytkowa-
niu, w tym zakaz zabudowy, 

i)  zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej, 

j)  granice terenów rekreacyjno-wypoczynko-
wych oraz terenów słuşących organizacji 
imprez masowych; 

2)  W rozdziale 4 uchwały − szczegółowe zasady 
i warunki scalania i podziału nieruchomości ob-
jętych planem; 

3)  W rozdziale 4 uchwały − stawki procentowe, na 
podstawie których ustala się opłatę, o której 
mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym. 

§ 4. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały 
mowa jest o: 

1)  planie – naleşy przez to rozumieć niniejszy 
miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego dla części obszaru wsi Posada; 

2)  uchwale – naleşy przez to rozumieć niniejszą 
uchwałę Rady Gminy i Miasta wraz załączni-
kami; 

3)  rysunku planu – naleşy przez to rozumieć za-
łącznik graficzny nr 1 do nin. uchwały , odno-
szący ustalenia uchwały do obszaru objętego 
zmianą planu oraz zawierający oznaczenia 
o charakterze obowiązującym lub informacyj-
nym; 

4)  przepisach odrębnych (szczególnych)– naleşy 
przez to rozumieć ustawy wraz z aktami wy-
konawczymi i aktami prawa miejscowego, 
a takşe ograniczenia w zagospodarowaniu 
i wykorzystaniu terenu zawarte w prawomoc-
nych decyzjach administracyjnych; 

5)  liniach rozgraniczających – naleşy przez to ro-
zumieć linie wydzielające tereny o róşnym 
przeznaczeniu lub róşnych zasadach zagospo-
darowania, których przebieg przedstawiony 
w rysunku planu ma charakter przesądzony 
i nie moşe ulegać korektom w ramach realiza-
cji planu; 

6)  przeznaczeniu podstawowym terenu – naleşy 
przez to rozumieć określone w planie przezna-
czenie przewaşające na danym terenie wydzie-
lonym liniami rozgraniczającymi; wprowadze-
nie innych niş podstawowa funkcji terenu, jest 
dopuszczalne wyłącznie, o ile stanowią tak 
ustalenia nin. uchwały; 

7)  przeznaczeniu uzupełniającym terenu – naleşy 
przez to rozumieć przeznaczenie, które moşe 
być realizowane jako uzupełnienie funkcji 
podstawowej, na terenach na których dopusz-
czają je ustalenia nin. uchwały oraz w stopniu 
określonym przepisami prawa powszechnego; 

8)  zainwestowaniu wiejskim – naleşy przez to ro-
zumieć tereny, dla których plan ustala lub do-
puszcza moşliwość realizacji zabudowy kuba-
turowej lub uşytkowania nierolniczego i niele-
śnego; 

9)  granicach istniejącego i projektowanego za-
inwestowania wiejskiego – naleşy przez to ro-
zumieć linię rozgraniczającą tereny budowla-
ne i tereny niebudowlane (tereny otwarte); 

10)  usługach – naleşy przez to rozumieć funkcję 
terenów i obiektów z zakresu: handlu, gastro-
nomii, rzemiosła, administracji i zarządzania, 
ubezpieczeń i finansów, oświaty, ochrony 
zdrowia, opieki społecznej, sportu i rekreacji, 
turystyki i hotelarstwa itp., niepowodujące 
szkodliwego oddziaływania na środowisko 
i zdrowie ludzi; 

11)  terenach otwartych – naleşy przez to rozumieć 
tereny uşytków rolnych i leśnych oraz wód 
śródlądowych (tereny niebudowlane); 
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12)  liniach wewnętrznych podziałów − naleşy 
przez to rozumieć wyznaczone w rysunku pla-
nu − określone lub orientacyjne − granice nie-
ruchomości połoşonych w obrębie terenu wy-
znaczonego liniami rozgraniczającymi; 

13)  nieprzekraczalnej linii zabudowy – naleşy 
przez to rozumieć wynikającą z planu lub 
przepisów odrębnych linię, która nie moşe być 
przekroczona przy sytuowaniu obiektu; regu-
lacjom liniami zabudowy nie podlegają w 
szczególności wykusze, balkony, ganki 
i zadaszenia przedwejściowe, gzymsy, okapy, 
itp., wysunięte nie więcej niş 1,20 m poza lico 
ściany frontowej budynku; dla terenów ozna-
czonych w planie symbolami RM i MN linie 
zabudowy dotyczą obiektów z pomieszcze-
niami przeznaczonymi na stały pobyt ludzi – 
dopuszcza się moşliwość sytuowania budyn-
ków gospodarczych lub garaşowych w odle-
głościach od granic z drogami publicznymi 
określonych w § 8 pkt. 5; 

14)  wskaźniku zabudowy działki – naleşy przez to 
rozumieć stosunek sumy powierzchni zabu-
dowy wszystkich stałych obiektów kubaturo-
wych zlokalizowanych w obrębie nieruchomo-
ści do powierzchni tej nieruchomości; 

15)  wysokości zabudowy – naleşy przez to rozu-
mieć wynikającą z planu lub przepisów od-
rębnych ilość kondygnacji lub wymiar budyn-
ku mierzony od poziomu terenu przy najnişej 
połoşonym wejściu do budynku do najwyş-
szego punktu przekrycia dachowego. 

§ 5. 1. Dla całego obszaru objętego planem 
obowiązują ogólne ustalenia funkcjonalno-
przestrzenne, zasady obsługi w zakresie komuni-
kacji i infrastruktury technicznej, zasady ochrony 
środowiska przyrodniczego i kulturowego oraz 
reguły realizacji zagospodarowania, zawarte w 
ustaleniach tekstowych w rozdziałach 2 i 4 niniej-
szej uchwały. 

2. Terenom nadano oznaczenia liczbowe i lite-
rowe − symbole funkcji dominujących, które są 
ustaleniami funkcjonalnymi planu. 

3. Granice terenów są odpowiednio ustalo-
nymi lub orientacyjnymi liniami rozgraniczającymi. 

§ 6. 1.  W planie ustalono dominujące funkcje 
terenów wydzielanych liniami rozgraniczającymi. 
Wyznaczono tereny o jednej, przesądzonej funkcji 
podstawowej oraz tereny, które mogą być wyko-
rzystywane pod dwie lub więcej funkcji (alterna-
tywnie lub łącznie – wg ustaleń szczegółowych). 
Symbolami literowymi dla terenów określono 
w rysunku planu funkcje dominujące (podstawo-
we). Funkcje dopuszczalne oraz warunki ich do-
puszczenia określają ustalenia tekstowe, w szcze-
gólności zawarte w § 8. 

2.  Przebiegi linii rozgraniczających określa ry-
sunek planu. Ustalone linie rozgraniczające są 
przesądzonymi, obowiązującymi granicami prze-
strzeni publicznych lub nieruchomości. Orientacyj-
ne linie rozgraniczające mogą być w projektach 
podziału terenu korygowane w zakresie ustalonym 
w § 4 pkt 6. 

3.  Na terenach, dla których w planie nie okre-
ślono przebiegów linii zabudowy, obowiązują 

przepisy prawa powszechnego, a w szczególności 
przepisy zawarte w ustawie o drogach publicz-
nych. 

Rozdział 2 

Przeznaczenie i warunki zagospodarowania 
terenów – ustalenia ogólne 

§ 7. Podstawowe ustalenia funkcjonalno-
przestrzenne dla terenów zainwestowania wiej-
skiego 

1. Ustala się zasięg istniejącego i projektowa-
nego zainwestowania jak na rysunku planu. 

2. W obrębie terenów zainwestowania wiej-
skiego dopuszcza się lokalizację zabudowy siedli-
skowej, mieszkaniowej i usługowej, nieuciąşliwej 
produkcyjnej i magazynowo-składowej oraz zain-
westowania słuşącego celom publicznym, w tym 
związanego z gospodarką komunalną. 

3. W granicach terenów istn. i proj. zainwe-
stowania wiejskiego nie dopuszcza się lokalizacji 
obiektów hodowlanych, produkcyjnych i innych, 
dla których wymagane jest sporządzenie oceny 
oddziaływania na środowisko, o ile ustalenia 
szczegółowe nie stanowią inaczej. 

4. Na wszystkich terenach prócz terenów 
w liniach rozgraniczających ulic – jeşeli ustalenia 
szczegółowe zawarte w rozdziale 3 uchwały nie 
stanowią inaczej − dopuszcza się lokalizację nie-
wielkich urządzeń gospodarki komunalnej na 
ewent. wydzielonych działkach do 100 m2, zaś na 
terenach mieszkaniowych i usługowych równieş 
jako obiektów wbudowanych. Dopuszcza się po-
nadto sytuowanie instalacji magazynowych – 
zbiorników paliw płynnych i gazowych – do celów 
grzewczych i bytowych (olej opałowy, gaz płynny). 

5. Przeznaczenie terenów wyznaczonych li-
niami rozgraniczającymi określono na rysunku 
planu oraz w rozdz. 2 i 3 nin. uchwały. Uşywane 
w ustaleniach funkcjonalnych określenia: „prze-
znaczenie/funkcja/e podstawowa/e” i „przeznacze-
nie/funkcja/e uzupełniająca/e (dopuszczalna/e, to-
warzysząca/e)” oznaczają odpowiednio: przezna-
czenie, które powinno przewaşać na danym terenie 
wyznaczonym liniami rozgraniczającymi oraz prze-
znaczenie nie kolidujące z przeznaczeniem pod-
stawowym, które moşe uzupełniać przeznaczenie 
podstawowe. 

6. W rozdziale 3 nin. uchwały w ustaleniach 
szczegółowych dotyczących poszczególnych ob-
szarów i terenów ustala się zasady przekształcania 
istniejącego zainwestowania, gabaryty i charakter 
projektowanych obiektów kubaturowych oraz 
określa wymagania dotyczące zagospodarowania 
terenów. 

7. Wymaga się, aby sytuując projektowane 
obiekty respektować określone w planie ustalone 
i nieprzekraczalne linie zabudowy, a w przypadku 
ich braku w oparciu o przepisy szczególne. 

8. Ustala się, şe kioski, stragany i parterowe 
pawilony usługowe (gastronomiczne, handlowe 
i rzemieślnicze, o powierzchni uşytkowej do 60 m2) 
mogą być sytuowane jedynie jako obiekty 
o lokalizacji czasowej, na okres do 3 lat. 

9. Wzdłuş dróg i placów publicznych – jeşeli 
ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej − nie 
dopuszcza się realizacji nowych ogrodzeń pełnych. 
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10. W rysunku planu i w ustaleniach szczegó-
łowych dla niektórych terenów wskazano warto-
ściową istniejącą zieleń wysoką przewidywaną do 
zachowania. Dopuszcza się wycinanie pojedyn-
czych drzew, jeşeli wymaga tego ich stan zdrowot-
ny. 

11. Ustala się rehabilitację terenów zainwe-
stowania wiejskiego w szczególności poprzez re-
alizację sieci sanitarnych oraz modernizację dróg 
i oświetlenia ulic. 

12. Szczegółowe zasady i wymagania doty-
czące parcelacji określono w § 20 nin. uchwały. 

§ 8. Ustalenia funkcjonalno-przestrzenne dla 
terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi 

1. Dla terenów dominujących funkcjonalnie 
i przestrzennie w granicach istn. i proj. zainwesto-
wania wiejskiego ogólne ustalenia funkcjonalno-
przestrzenne zostały ustalone w punktach 2–3. 
Dotyczy to terenów wydzielonych liniami rozgrani-
czającymi i oznaczonych w rysunku planu symbo-
lami: RM oraz U/P. Dla pozostałych terenów ogól-
ne ustalenia funkcjonalno-przestrzenne zostały 
ustalone w punkcie 4. 

2.  Tereny RM: 
1)  przeznaczenie podstawowe – tereny istniejącej 

i projektowanej zabudowy zagrodowej i miesz-
kaniowej, 

2)  przeznaczenie uzupełniające- zabudowa miesz-
kaniowa jednorodzinna, obiekty usługowe 
i administracyjne, pojedyncze obiekty mieszkal-
nictwa wielorodzinnego i mieszkalnictwa zbio-
rowego, pensjonaty, gospodarstwa agrotury-
styczne, obiekty gospodarcze, garaşe i parkingi, 
sady i uprawy szklarniowe, boiska i place za-
baw, zieleń urządzona, pojedyncze nieuciąşliwe 
zakłady rzemieślnicze, stawy rekreacyjne, urzą-
dzenia i obiekty infrastruktury technicznej. 

3. Tereny U/P: 
1)  przeznaczenie podstawowe – tereny istniejącej 

i projektowanej zabudowy usługowo-produkcyj-
no-składowej; 

2)  przeznaczenie uzupełniające − usługi i admini-
stracja, pojedyncze obiekty mieszkalnictwa, (je-
şeli moşliwości stałego przebywania ludzi nie 
ogranicza funkcji podstawowej), zakłady rze-
mieślnicze, obiekty gospodarcze, garaşe i  par-
kingi, zieleń urządzona, stawy rekreacyjne, 
ośrodki obsługi gospodarki rolnej i produkcji 
rolnej, sieci i urządzenia infrastruktury technicz-
nej. 

4.  Dla pozostałych terenów – poza dominują-
cymi – wprowadza się następujące ogólne ustale-
nia funkcjonalne − przeznaczenie podstawowe  
i uzupełniające: 
1)  dla terenów gruntów ornych oraz uşytków zie-

lonych, zakrzewień i zadrzewień (R i RZ) – sady, 
uprawy ogrodnicze, plantacje, ogrody działko-
we, terenowe urządzenia sportowo-rekreacyjne, 
stawy hodowlane i rekreacyjne, zieleń urządzo-
na i nieurządzona, obiekty infrastruktury tech-
nicznej, z zastrzeşeniem: sytuowanie funkcji nie-
rolniczych winno respektować zasady ochrony 
gruntów rolnych; 

2)  dla terenów lasów i terenów zadrzewionych 
(ZL) – urządzenia sportowo-rekreacyjne i tury-

styczne, parkingi, obiekty infrastruktury tech-
nicznej, zbiorniki wodne w zakresie niesprzecz-
nym z zasadami ochrony gruntów leśnych; 

3)  dla terenu proj. oczyszczalni ścieków (K) –
obiekty technologiczne i towarzyszące, zieleń 
urządzona i nieurządzona, urządzenia infrastruk-
tury technicznej towarzyszącej, 

4)  dla terenów wód powierzchniowych (W) – 
urządzenia wodne, urządzenia związane z rekre-
acją, obiekty i urządzenia związane z gospodar-
ką rybacką. 

5.  Ustala się − o ile ustalenia szczegółowe nie 
stanowią inaczej − następujące nieprzekraczalne 
linie proj. zabudowy od dróg i ulic w zaleşności od 
ich kategorii (mierzone od linii rozgraniczających 
tych dróg): 
1)  od drogi/ulicy lokalnej powiatowej (L1/2) –  

8,0 m, 
2)  od ciągów pieszo-jezdnych (Dpj) – 5,0 m. 
W szczególnie uzasadnionych przypadkach przy 

lokalizacji proj. zabudowy w granicach istn. za-
inwestowania, a w szczególności na działkach 
plombowych, oraz po uzyskaniu zgody za-
rządcy drogi dopuszcza się moşliwość zmniej-
szenia określonych powyşej odległości 

6. W liniach rozgraniczających dróg określo-
nych w rysunku planu dopuszcza się sytuowanie 
wiat przystankowych komunikacji zbiorowej. 

7. Ustalone w planie przeznaczenie terenów 
moşe być ograniczane przepisami prawa po-
wszechnego lub/i decyzji ustanawiających formy 
ochrony terenów lub/i strefy ograniczonego uşyt-
kowania. 

§ 9. Ustalenia funkcjonalno-przestrzenne dla 
terenów otwartych 
Dla terenów otwartych wprowadza się następujące 
ustalenia funkcjonalno-przestrzenne: 
1)  tereny gruntów ornych oraz uşytków zielonych 

(R i RZ): 
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 moşe odbywać się tylko na zasa-
dach określonych w nin. planie oraz wpro-
wadza się na nich zakaz zabudowy kubatu-
rowej (za wyjątkiem obiektów gospodarczo-
magazynowych słuşących bezpośrednio 
produkcji rolnej – bez pomieszczeń przezna-
czonych na pobyt ludzi), 

c)  uşytki zielone połoşone wzdłuş cieków wod-
nych przeznacza się do trwałej adaptacji, 

d)  nie ogranicza się moşliwości realizacji sieci 
infrastruktury technicznej, zalecając prowa-
dzenie ich wzdłuş pasów drogowych lub 
granic działek oraz równolegle do sieci ist-
niejących, dopuszcza się moşliwość lokaliza-
cji urządzeń infrastruktury technicznej (stacji 
transformatorowych, przepompowni itp. 
z wykluczeniem stacji bazowych telefonii 
komórkowej) na wydzielonych działkach 
o powierzchni do 150 m2; 

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

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

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

szczególnie wzdłuş dróg rolniczych; 
2)  tereny lasów i proj. dolesień (ZL): 

a)  ustala się zachowanie istniejących lasów, 
wyznaczając przebieg granicy rolno-leśnej 
obejmującej lasy i proj. dolesienia, jak na ry-
sunku 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 takşe ekosystemów mających 
wpływ na funkcjonowanie przyrody i odtwa-
rzanie jej zasobów, 

c)  tereny leśne mogą być wykorzystane dla tu-
rystyki i wypoczynku, przy zachowaniu na-
stępujących zasad: 
− ruch turystyczny pieszy powinien odby-

wać się na wyznaczonych ścieşkach, 
z dopuszczeniem swobodnej penetracji 
terenu, 

− ruch turystyczny rowerowy i konny powi-
nien być ograniczony do wyznaczonych 
i odpowiednio urządzonych tras, 

− dopuszcza się urządzanie punktów wido-
kowych i miejsc odpoczynku wyposaşo-
nych w wiaty i małą architekturę, 

d)  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); 

3)  tereny pozostałe: dla terenów wód śródlądo-
wych (W) dopuszcza się moşliwość regulacji li-
nii brzegowej, remontów i modernizacji istn. 
oraz realizacji nowych budowli i urządzeń zwią-
zanych z gospodarką wodną, a takşe urządzeń 
związanych z rekreacyjnym wykorzystaniem 
wód (np. pomostów wędkarskich, kładek itp.). 

§ 10. Zasady ochrony środowiska i przyrody. 
1. Dla określenia dopuszczalnego poziomu ha-

łasu w środowisku ustala się zaliczenie terenów 
zabudowy zagrodowej (RM) – do grupy „tereny 
zabudowy zagrodowej”, 

2. W celu uniknięcia tworzenia obszarów 
ograniczonego uşytkowania − stosując dostępne 
rozwiązania techniczne, technologiczne i organiza-
cyjne – naleşy zapewniać dotrzymywanie standar-
dów jakości środowiska poza terenami inwestycji 
mogących oddziaływać na środowisko. Wymaga 
się, aby ewentualne uciąşliwości związane z reali-
zacją i funkcjonowaniem zespołów projektowane-
go zainwestowania nie wykraczały poza granice 

nieruchomości naleşących do właścicieli obiektów. 
Powyşsze nie dotyczy dróg publicznych. 

3. Projektowane obiekty i zespoły zabudowy 
naleşy podłączać do istniejących i projektowanych 
sieci wodociągowych. 

4. Ewentualne roboty ziemne prowadzone 
w sąsiedztwie urządzeń melioracyjnych lub z nimi 
kolidujące muszą być uzgadniane z Dolnośląskim 
Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych. 

5. W systemach grzewczych zaleca się korzy-
stanie z paliw ekologicznych. 

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

7. Istniejącą zieleń przyuliczną (przydroşną) 
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 rozdziale 3 uchwały, 
gdzie określono charakter i funkcje nowych nasa-
dzeń oraz – w niektórych wypadkach − zalecenia 
dotyczące istniejących zespołów zieleni. 

8.  Wymaga się, aby realizując obiekty kubatu-
rowe i sieci infrastruktury technicznej nie naruszać 
systemów korzeniowych drzew, prowadząc roboty 
ziemne – w miarę moşliwości – poza zasięgiem ich 
koron. Wymaga się zabezpieczania drzew na pla-
cach budów dla ich ochrony przed zniszczeniami 
mechanicznymi. 

9.  Nie ogranicza się moşliwości wprowadza-
nia innych, nie określonych w rysunku planu na-
sadzeń, o ile nie stoi to w sprzeczności z innymi 
ustaleniami planu oraz nie ogranicza moşliwości 
realizowania ustalonego planem zainwestowania. 

10. W granicach terenów zagroşonych powo-
dzią ustala się zakaz zabudowy kubaturowej. Inne 
zamierzenia inwestycyjne wymagają spełnienia 
wymogów ustawy Prawo wodne. 

11. Planowane przedsięwzięcia na terenach 
połoşonych w granicach potencjalnego obszaru 
Natura 2000 „Przełomowa Dolina Nysy Łuşyckiej” 
muszą być zgodne z wymogami ustawy o udo-
stępnianiu informacji o środowisku i jego ochro-
nie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 

§ 11. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowe-
go i zabytków, dóbr kultury współczesnej oraz 
krajobrazu kulturowego 

1.  Na terenie wsi znajduje się stanowisko ar-
cheologiczne: grodzisko z XII/XII w. wpisane do 
rejestru zabytków pod nr 221/Arch/66. Projektowa-
nie i prowadzenie jakichkolwiek robót budowla-
nych na jego obszarze, a w szczególności robót 
ziemnych, moşe odbywać się wyłącznie za zezwo-
leniem słuşby ochrony zabytków. 

2.  Na rysunku planu ustalono przebieg grani-
cy strefy „B” ochrony konserwatorskiej dla obsza-
ru o stosunkowo dobrze zachowanych głównych 
elementach historycznej struktury przestrzennej, 
w którego obrębie naleşy utrzymać podstawowe 
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elementy zespołów: rozplanowanie, rodzaj uşyt-
kowania działek, typ i charakter zabudowy. Ustala 
się zasadę harmonijnego kształtowania prze-
strzennego istn. układu urbanistyczno-architekto-
nicznego i proj. zabudowy, dostosowując do oto-
czenia gabaryty, formę i stosowane materiały pro-
jektowanych obiektów. 

3. W przypadku działań inwestycyjnych (re-
montów, adaptacji, modernizacji oraz lokalizacji 
proj. zabudowy i urządzeń) dot. obszaru objętego 
granicą strefy „B” ochrony konserwatorskiej nale-
şy uzyskać na etapie pozwolenia na budowę pozy-
tywną opinię słuşby ochrony zabytków. 

4.  Dla obiektów wpisanych do gminnej ewi-
dencji zabytków znajdujących się w strefach 
ochrony konserwatorskiej obowiązują ustalenia 
sformułowane dla poszczególnych stref oraz 
szczegółowe zalecenia zawarte w rozdziale 3 
uchwały. Dla prac remontowych, modernizacyj-
nych i rozbiórkowych prowadzonych przy obiek-
tach wpisanych do gminnej ewidencji zabytków, 
a nie wpisanych do rejestru zabytków i znajdują-
cych się poza strefami ochrony konserwatorskiej - 
naleşy przed rozpoczęciem remontu lub przebu-
dowy obiektu uzyskać opinię słuşby ochrony za-
bytków. Dopuszcza się rozbiórkę budynków 
i budowli znajdujących się w gminnej ewidencji 
zabytków, a nie wpisanych do rejestru zabytków, 
gdy jest to uzasadnione względami technicznymi 
lub wynika z ustaleń planu. 

5. Na całym obszarze objętym planem, w 
przypadku prowadzenia robót ziemnych i natrafie-
nia na obiekty mające charakter zabytku archeolo-
gicznego, o odkryciu naleşy niezwłocznie powia-
domić słuşbę ochrony zabytków. 

§ 12. Wymagania 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 symbola-
mi: KDL oraz KDpj, 

2)  tereny przeznaczone do realizacji systemu ście-
şek i szlaków rowerowych, 

2. Umieszczanie wolnostojących reklam i zna-
ków nie moşe powodować utrudnień w komunika-
cji pieszej i rowerowej, ograniczania widoczności 
na skrzyşowaniach oraz percepcji znaków i sygna-
łów drogowych − dla zapewnienia bezpieczeństwa 
uşytkownikom ciągów komunikacyjnych. 

3. Ustalenia dotyczące przestrzeni publicznych 
zawarto równieş w rozdziale 3 uchwały. 

§ 13. Parametry i wskaźniki kształtowania za-
budowy oraz zagospodarowania terenu 
Parametry i wskaŝniki kształtowania zabudowy 
oraz dotyczące sposobu zagospodarowywania 
terenów zawarto w rozdziale 3 uchwały, w ustale-
niach szczegółowych dotyczących poszczególnych 
terenów. 

§ 14. Granice i sposoby zagospodarowania te-
renów lub obiektów podlegających ochronie, 
ustalonych na podstawie odrębnych przepisów 

1. Zasady ochrony środowiska i przyrody 
określono w § 10 nin. uchwały. 

2. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, 
zabytków, dóbr kultury współczesnej i krajobrazu 
kulturowego określono w § 11 nin. uchwały. 

3. Na terenach objętych planem, poza tere-
nami lasów (ZL) ochronie podlega istniejąca zieleń 
wysoka (za wyjątkiem drzew owocowych, drzew 
i krzewów, których wiek nie przekracza 5 lat oraz 
drzew i krzewów sadzonych na plantacjach). Do-
puszcza się wycinanie pojedynczych drzew, jeşeli 
wymaga tego ich stan zdrowotny oraz drzew poło-
şonych w liniach rozgraniczających dróg w celu 
poprawy bezpieczeństwa i organizacji ruchu. 

4. Wymaga się zachowania zadrzewień śród-
polnych i zieleni wysokiej rosnącej wzdłuş poto-
ków. Dopuszcza się wycinki w przypadku moderni-
zacji dróg rolniczych, remontów rowów meliora-
cyjnych i koryt cieków wodnych. 

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

§ 15. Szczególne warunki zagospodarowania 
terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 
Szczególne warunki zagospodarowania terenów, 
ograniczenia w ich uşytkowaniu oraz – w niektó-
rych wypadkach wskaŝniki kształtowania zagospo-
darowania − ustalone zostały dla poszczególnych 
obszarów i terenów w rozdziale 3 uchwały. 

§ 16. Podstawowe zasady modernizacji, roz-
budowy i budowy systemu komunikacji 

1.  Ustala się obsługę komunikacyjną terenów 
zainwestowanych poprzez sieć istniejących i pro-
jektowanych dróg publicznych określonych w ry-
sunku planu – jeşeli ustalenia szczegółowe dla 
poszczególnych terenów nie stanowią inaczej. 

2. Ustala się konieczność przebudowy i mo-
dernizacji ulic i dróg w celu doprowadzenia ich 
parametrów technicznych do wymaganych klas 
technicznych. 

3.  W obrębie linii rozgraniczających dróg i ulic 
dopuszcza się moşliwość 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 do 25,0 m2, niezwiąza-
nych trwale z gruntem, 

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

4.  Dopuszcza się moşliwość wydzielania in-
nych niş w rysunku planu niezbędnych wewnętrz-
nych ciągów pieszo-jezdnych o minimalnych sze-
rokościach: 6,0 m – dla obsługi do 4 działek, 8,0 m 
– dla obsługi większej ilości niş 4 działki. 

5.  Szczegółowe ustalenia dotyczące poszcze-
gólnych dróg publicznych zawiera rozdział 3. 

6.  W ramach modernizacji dróg publicznych 
i rolniczych dopuszcza się moşliwość niezbędnych 
wycięć istniejących zadrzewień i zakrzewień. 

7.  Wszystkie tereny kolejowe (KK) na terenie 
objętym planem są terenami zamkniętymi i nie są 
objęte ustaleniami planu. 
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§ 17. Zasady modernizacji, rozbudowy i bu-
dowy systemów infrastruktury technicznej 

1.  W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się: 
1)  adaptację istniejących sieci wodociągowej (w 

tym sieci magistralnej) z moşliwością ich wy-
miany i remontów, a takşe korekty przebiegów 
w przypadku kolizji z projektowanym zainwe-
stowaniem; 

2)  realizację nowego rurociągu tranzytowego oraz 
dla terenów proj. zainwestowania nowych od-
cinków sieci rozdzielczej 
Dopuszcza się moşliwość korzystania  indywi-
dualnych systemów zaopatrzenia w wodę. 

2. W zakresie odprowadzania i unieszkodli-
wiania ścieków ustala się: 
a)  budowę sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyj-

nej lub tłocznej) z odprowadzeniem na oczysz-
czalnię lokalną; 

b)  do czasu realizacji zbiorczego systemu kanaliza-
cji sanitarnej moşliwość odprowadzenia ście-
ków sanitarnych do szczelnych zbiorników bez-
odpływowych; 

c)  odprowadzenie wód opadowych do sieci istnie-
jących rowów i cieków wodnych. 

3.  W zakresie elektroenergetyki ustala się: 
a)  adaptację i stopniową rozbudowę istniejącego 

systemu sieci i urządzeń SN, nie ograniczając 
moşliwości prowadzenia nowych linii elektro-
energetycznych średniego napięcia i realizacji 
stacji transformatorowych 20/0,4 kV, stosownie 
do potrzeb, na ewentualnie wydzielanych dział-
kach o powierzchni do 100 m2 (dopuszcza się 
zblişenia ścian obiektów stacji transformatoro-
wych do granic działek); ustala się warunek ka-
blowania lub przebudowy istniejących linii na-
powietrznych kolidujących z projektowanym za-
inwestowaniem lub ograniczających moşliwość 
jego realizacji, po uprzednim ustaleniu warun-
ków z zarządcą sieci; 

b)  doprowadzenie energii elektrycznej do wszyst-
kich terenów przewidywanych do zagospoda-
rowania; zasilanie projektowanego zainwesto-
wania – z istniejących i projektowanych sieci 
SN oraz istniejących i projektowanych stacji 
transformatorowych; w przypadku kolizji pro-
jektowanych obiektów z istniejącymi sieciami 
nn warunki usunięcia kolizji naleşy uzgodnić 
z zarządcą sieci; 

c)  w granicach obszaru objętego planem nie 
przewiduje się lokalizacji siłowni wiatrowych. 

4.  Nie przewiduje się realizacji sieci i urządzeń 
gazowych. 

5.  W zakresie telekomunikacji ustala się: 
1)  trwałą adaptację istniejących sieci teletechnicz-

nych, dopuszczając ich modernizację i korekty 
przebiegu w przypadku kolizji z projektowanym 
zainwestowaniem; dopuszcza się moşliwość 
rozbudowy sieci, zalecając prowadzenie no-
wych odcinków w kanalizacjach podziemnych; 
zaleca się systematyczne kablowanie napo-
wietrznych odcinków sieci; 

2)  w granicach obszaru objętego planem nie 
przewiduje się lokalizacji stacji bazowych 
i przekaŝnikowych telefonii mobilnej. 

6.  W zakresie gospodarki cieplnej nie przewi-
duje się realizacji systemu centralnego zaopatrze-

nia w ciepło. Obiekty kubaturowe winny być 
ogrzewane przez indywidualne lub lokalne kotłow-
nie. Zaleca się stopniową likwidację indywidual-
nych kotłowni na paliwo stałe i stosowanie innych 
zamiennych ŝródeł energii (paliwa proekologiczne). 

7. W zakresie gospodarki odpadami ustala się: 
1)  odpady komunalne winny być składowane na 

komunalnym składowisku odpadów w Bogatyni 
– jak w stanie istniejącym; 

2)  odpady niebezpieczne (np. szlamy z separato-
rów, odpadowe oleje hydrauliczne, płyny ha-
mulcowe itp.) winny być gromadzone w szczel-
nych pojemnikach i przekazywane do wykorzy-
stania lub unieszkodliwiania w instalacjach spe-
cjalistycznych; 
Zaleca się wprowadzanie systemu segregacji 
odpadów komunalnych. 

8. Zaleca się prowadzenie nowych odcinków 
sieci jako podziemne, w liniach rozgraniczających 
istniejących i projektowanych dróg – w uzgodnie-
niu z zarządcą drogi, wzdłuş istniejących i projek-
towanych korytarzy infrastruktury technicznej oraz 
wzdłuş granic działek. 

9. W obrębie całego obszaru opracowania do-
puszcza się wydzielanie działek pod obiekty 
i urządzenia infrastruktury technicznej, o ile nie 
stoi to w sprzeczności z przepisami odrębnymi lub 
innymi ustaleniami planu. 

§ 18. Zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego, parametry i wskaźniki kształto-
wania i modernizacji zabudowy oraz zagospoda-
rowania terenu dla poszczególnych kategorii te-
renów wydzielonych liniami rozgraniczającymi 

1. Dla terenów dominujących funkcjonalnie 
i przestrzennie w granicach istn. i proj. zainwesto-
wania wiejskiego, oznaczonych w rysunku planu 
symbolami: RMiU/P szczegółowe ustalenia funk-
cjonalno-przestrzenne dot. zasad ochrony i kształ-
towania ładu przestrzennego, parametrów i 
wskaŝników kształtowania i modernizacji zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu, szczegółowych 
zasady i warunków scalania i podziału nierucho-
mości zostały ustalone w punkcie 2. Sposób i ter-
miny tymczasowego zagospodarowania, urządza-
nia i uşytkowania terenów ustalone dla w/w tere-
nów zostały w punkcie 3. 

2. Określa się następujące zasady ochrony 
i kształtowania ładu przestrzennego, parametry 
oraz wskaŝniki kształtowania i modernizacji zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu: 
a)  Dla terenów oznaczonych symbolami RM: 

1)  w zakresie remontów, modernizacji lub roz-
budowy obiektów istniejących: 
− wymaga się dostosowania dobudowy-

wanych części budynków do istniejącej 
zabudowy w zakresie wysokości, geome-
trii i kąta nachylenia dachów oraz mate-
riałów elewacyjnych i pokrycia dachu, 

− dopuszcza się nadbudowywanie istnieją-
cych budynków o wysokość 1 kondygna-
cji (max 3,60 m) lub do wysokości istnie-
jącej zabudowy na działce lub działce 
bezpośrednio sąsiadującej, 

− dopuszcza się nadbudowę budynków 
o dachach płaskich dachami stromymi; 
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kąt spadku połaci dachowych i rodzaj po-
krycia naleşy dostosować do charakteru 
przekryć istniejącej zabudowy na działce 
lub w bezpośrednim sąsiedztwie, 

− przy projektowanej rozbudowie wskaŝnik 
zabudowy dla działki nie moşe się zwięk-
szyć o więcej niş 50%; 

2)  w zakresie lokalizacji nowej zabudowy: 
− wymaga się, aby usytuowanie projekto-

wanych obiektów respektowało przebiegi 
ustalonych planem nieprzekraczalnych 
lub obowiązujących linii zabudowy, 

− na terenach, dla których w planie nie 
określono przebiegów linii zabudowy, 
obowiązują przepisy prawa powszechne-
go, a w szczególności przepisy zawarte 
w art. 43 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 
o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. 
poz. 838 z póŝn. zm.), 

− dopuszcza się lokalizację budynków go-
spodarczych i garaşy bezpośrednio przy 
granicy działki (nie dotyczy granic 
z drogami lub ciągami pieszo-jezdnymi), 
o ile nie narusza to ustalonych planem 
nieprzekraczalnych linii zabudowy oraz 
nie stoi w sprzeczności z przepisami od-
rębnymi, a w szczególności dotyczącymi 
ochrony przeciwpoşarowej, 

− maks. wysokość proj. obiektów: zabudo-
wy zagrodowej (RM) i jednorodzinnej 
(MN) – 2 kondygnacje + poddasze uşyt-
kowe, dla zabudowy wielorodzinnej – 
3 kondygnacje + poddasze uşytkowe, dla 
zabudowy lokalizowanej na działkach 
plombowych– wysokość istn. zabudowy 
w sąsiedztwie +1 kondygnacja, przekrycie 
dachami stromymi symetrycznymi; 

− ustala się następujące maksymalne 
wskaŝniki zabudowy dla działek z nowo 
projektowaną zabudową: zagrodową 
(RM) i jednorodzinną (MN) − 0,30; wielo-
rodzinną (MW) – 0,40; 

3)  w zakresie innych elementów zagospodaro-
wania: 
− jeśli ustalenia szczegółowe nie stanowią 

inaczej nie przesądza się o sposobie gro-
dzenia terenów, lecz nie dopuszcza się 
grodzenia posesji ogrodzeniami pełnymi 
od strony dróg publicznych, 

− istniejąca wartościowa zieleń wysoka − do 
zachowania, dopuszcza się wycinanie poje-
dynczych drzew, jeşeli wymaga tego ich stan 
zdrowotny oraz drzew połoşonych w liniach 
rozgraniczających dróg w celu poprawy 
bezpieczeństwa i organizacji ruchu, 

− ustala się minimalny udział powierzchni 
biologicznie czynnej w zagospodarowa-
niu działek – 35%, 

− zalecane nasadzenia zieleni izolacyjnej 
wzdłuş granic z drogami publicznymi 
i wewnętrznymi oraz od strony zabudo-
wań gospodarczych lub boksów garaşo-
wych i miejsc postojowych. 

b)  Dla terenów oznaczonych symbolami U/P: 
1)  w zakresie remontów, modernizacji lub roz-

budowy obiektów istniejących: 

− wymaga się dostosowania dobudowy-
wanych części budynków do istniejącej 
zabudowy w zakresie wysokości oraz 
geometrii i kąta nachylenia dachów, 

− dopuszcza się nadbudowywanie istnieją-
cych budynków do wysokości równej wy-
sokości innego istniejącego budynku na 
działce lub działce bezpośrednio sąsied-
niej (ustalona maksymalna wysokość za-
budowy nie dotyczy budynków, które 
w stanie istniejącym przekraczają tę wy-
sokość), 

− przy projektowanej rozbudowie wskaŝnik 
zabudowy dla działki nie moşe się zwięk-
szyć o więcej niş 60% jak w stanie istnie-
jącym, 

2)  w zakresie lokalizacji nowej zabudowy: 
− wymaga się, aby usytuowanie projekto-

wanych obiektów respektowało przebiegi 
ustalonych planem nieprzekraczalnych li-
nii zabudowy, 

− na terenach, dla których w planie nie 
określono przebiegów linii zabudowy, 
obowiązują przepisy prawa powszechne-
go, a w szczególności przepisy zawarte 
w art. 43 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 
o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. 
poz. 838 z póŝn. zm.), 

− dopuszcza się lokalizację budynków go-
spodarczych, infrastruktury technicznej 
i garaşy bezpośrednio przy granicy dział-
ki, o ile nie narusza to ustalonych planem 
nieprzekraczalnych linii zabudowy oraz 
nie stoi w sprzeczności z przepisami od-
rębnymi, a w szczególności dotyczącymi 
ochrony przeciwpoşarowej, 

− maksymalna wysokość proj. zabudowy – 
9,0 m mierzone od poziomu terenu przy 
najnişej połoşonym wejściu (wjeŝdzie) do 
budynku, 

− maksymalny wskaŝnik zabudowy dla dzia-
łek z nowo projektowaną zabudową – 
25%, 

3)  w zakresie innych elementów zagospodaro-
wania: 
− w przypadku grodzenia ustala się wymóg 

stosowania ogrodzeń aşurowych, 
− istniejąca wartościowa zieleń wysoka − 

do zachowania, dopuszcza się wycinanie 
pojedynczych drzew, jeşeli wymaga tego 
ich stan zdrowotny oraz drzew połoşo-
nych w liniach rozgraniczających dróg 
w celu poprawy bezpieczeństwa i organi-
zacji ruchu, 

− ustala się minimalny udział powierzchni 
biologicznie czynnej w zagospodarowa-
niu działek – 25%, 

− naleşy przewidzieć odpowiednią liczbę 
stanowisk parkingowych dla pracowni-
ków i klientów oraz dla pojazdów dostaw-
czych, 

− zalecane nasadzenia zieleni izolacyjnej 
wzdłuş granic z drogami publicznymi 
i wewnętrznymi. 

3. Dla oznaczonych w rysunku planu symbo-
lami: RMiU/P ustala się następujące sposoby 
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i terminy tymczasowego zagospodarowania, urzą-
dzania i uşytkowania terenów: 
1)  dopuszcza się moşliwość dotychczasowego 

uşytkowania terenu oraz realizacji sieci infra-
struktury komunalnej pod warunkiem ich nie 
kolidowania z planowanym zainwestowaniem, 

2)  szczególne warunki tymczasowego zagospoda-
rowania terenów, ograniczenia w ich uşytkowa-
niu oraz − w niektórych wypadkach wskaŝniki 
kształtowania zagospodarowania - ustalone zo-
stały dla wybranych terenów w rozdziale 3 
uchwały. 

Rozdział 3 

Ustalenia szczegółowe dla terenów wydzielonych 
liniami rozgraniczającymi 

§ 19. Przeznaczenie i warunki zagospodaro-
wania terenu. 
1)  Dla terenów wyodrębnionych liniami rozgrani-

czającymi określa się następujące przeznaczenie 
i warunki zagospodarowania: 

01 RM, 02 RM Tereny istniejącego  projektowa-
nego zainwestowania wiejskiego połoşone 
w południowej części wsi po zachodniej stronie 
drogi powiatowej nr 2368D. 
Ustala się: 
1)  trwałą adaptację istniejącej oraz lokalizację 

projektowanej zabudowy zagrodowej (RM) 
w granicach terenów jak na rysunku planu, 
a ponadto: 
− nieprzekraczalne linie zabudowy – jak na 

rysunku planu, 
− obsługę komunikacyjną z drogi 01KD oraz 

ciągów pieszo-jezdnych KDpj, 
− respektowanie wymaganej szerokości ko-

rytarza niebudowlanego od wodociągów 
magistralnych. 

03 RM Teren istniejącego i projektowanego za-
inwestowania wiejskiego połoşony w centralnej 
części wsi po zachodniej stronie drogi powia-
towej nr 2368D. 
Ustala się trwałą adaptację istniejącej oraz loka-
lizację projektowanej zabudowy zagrodowej 
(RM) w granicach terenów jak na rysunku pla-
nu, a ponadto: 
− nieprzekraczalne linie zabudowy – jak na ry-

sunku planu, 
− obsługę komunikacyjną z drogi 01KD oraz 

ciągów pieszo-jezdnych KDpj. 

04 U/P Teren istniejącej i projektowanej zabu-
dowy usługowo-produkcyjnej połoşony w po-
łudniowej części wsi. 
Ustala się trwałą adaptację obiektów i urządzeń 
tartaku w granicach dz. nr 191, a ponadto: 
− moşliwość powiększenia terenu o cz. dz.  

nr 192 – jak na rysunku planu, 
− nieprzekraczalne linie zabudowy − jak na ry-

sunku planu, pod warunkiem respektowania 
wymaganej szerokości korytarza niebudow-
lanego od wodociągów magistralnych, 

− maksymalna wysokość proj. zabudowy – 
7,50 m, 

− obsługa komunikacyjna z drogi 01KD lub 
drogi na dz. nr 212, 

− nasadzenia zieleni izolacyjnej od strony dro-
gi 01KD. 

Dopuszcza się funkcje mieszkaniową jako towa-
rzyszącą. 

05 RM Teren istniejącego i projektowanego za-
inwestowania wiejskiego połoşony po wschod-
niej stronie drogi powiatowej nr 2368. 
Ustala się trwałą adaptację istn. oraz lokalizację 
projektowanej zabudowy zagrodowej (RM) 
w granicach terenu jak na rysunku planu 
a ponadto: 
− typ proj. zabudowy mieszkaniowej: jednoro-

dzinna, 
− nieprzekraczalne linie zabudowy – jak na ry-

sunku planu, 
− obsługę komunikacyjną z drogi 01KD i cią-

gów pieszo-jezdnych Dpj. 

06 RM, 07 RM, 08 RM Tereny istniejącego zain-
westowania wiejskiego połoşone w północno-
zachodniej części wsi. 
Ustala się trwałą adaptację istniejącej zabudo-
wy mieszkaniowej i zagrodowej (RM) w grani-
cach terenów jak na rysunku planu, a ponadto: 
− typ proj. zabudowy mieszkaniowej: jednoro-

dzinna, 
− nieprzekraczalne linie zabudowy – jak na ry-

sunku planu, 
− obsługę komunikacyjną z drogi 01KD i ciągu 

pieszo-jezdnego Dpj biegnącego śladem 
drogi na dz. nr 6. 

09 R, 10 R Tereny istniejących uşytków rolnych 
połoşone w południowej i zachodniej części 
wsi. 

11 R, 12 R, 13 RM, R Tereny istniejących uşyt-
ków rolnych połoşone we wschodniej i północ-
nej części wsi. Ustala się trwałą adaptację istn. 
zabudowy mieszkaniowej na dz. nr 8. 

14 R, ZL Tereny istniejących uşytków rolnych 
i leśnych połoşone w zachodniej części wsi. 
Ustala się całkowitą ochronę rezerwatu leśnego 
„Grądy koło Posady” połoşonego w północnej 
części terenu. 

15 RZ, K Teren uşytków zielonych połoşony 
w północno-zachodniej części wsi, po północnej 
stronie drogi powiatowej nr 2368. 
Dopuszcza się lokalizację projektowanej wiej-
skiej oczyszczalni ścieków na cz. dz. nr 3  
(w granicach terenu jak na rysunku planu) 
z uwzględnieniem wymogów wynikających 
z ochrony przed wodami powodziowymi; 

2.  Ustalenia dot. komunikacji 
01KD L1/2, 02 KD L1/2Odcinki drogi powiato-
wej nr 2368D. 
Ustala się: 
− minimalna szerokość w liniach rozgranicza-

jących – 10,0 m, 
− przekrój uliczny (jednostronny); 
− poşądana realizacja ścieşki rowerowej. 

Rozdział 4 

Ustalenia dotyczące zasad realizacji planu 

§ 20. Szczegółowe zasady i warunki scalania 
oraz podziału nieruchomości objętych planem 
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1. Dla stwierdzenia zgodności podziału nieru-
chomości z ustaleniami planu naleşy – jeşeli usta-
lenia szczegółowe zawarte w rozdziale 3 nie sta-
nowią inaczej − ustalić, czy przewidywane prze-
znaczenie dzielonego terenu jest zgodne z planem 
oraz czy istnieje moşliwość zgodnego z planem 
zagospodarowania działek gruntu. 

2.  Wydzielane działki winny posiadać dostęp 
do ustalonych w planie dróg publicznych – bezpo-
średni lub pośrednio poprzez drogi wewnętrzne. 
Na terenach zabudowy zagrodowej i mieszkanio-
wej oznaczonych w rysunku planu symbolami: RM 
i MN dopuszcza się ustalanie słuşebności przejaz-
du dla zapewnienia dostępu do dróg publicznych. 

3.  Dopuszcza się wtórną parcelację terenu na 
zasadach określonych w przepisach odrębnych 
oraz pod warunkiem zachowania następujących 
minimalnych wielkości wydzielanych działek (o ile 
ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej): 
a)  dla działek przeznaczonych pod zabudowę 

mieszkaniową: 
− jednorodzinną wolno stojącą: 1000 m2, 
− jednorodzinną bliŝniaczą: 750 m2, 
− jednorodzinną szeregową: 350 m2, 
− wielorodzinną: 1250 m2 

b)  dla działek przeznaczonych pod zabudowę za-
grodową: 1250 m2; 

c)  dla działek przeznaczonych pod zabudowę 
usługową: 1000 m2; 

4.  Ustalone minimalne wielkości wydziela-
nych działek nie dotyczą parceli wydzielanych 
w celu powiększenia i poprawy warunków zago-
spodarowania na działkach sąsiednich. 

5.  Ustalenia dotyczące minimalnych wielkości 
działek nie dotyczą istniejących parceli o mniejszej 
niş wymagana powierzchni. 

6.  Ustala się minimalną szerokość frontu wy-
dzielanych działek: 
a)  7,5 m – dla jednorodzinnego segmentu w zabu-

dowie szeregowej, 
b)  15 m – dla jednorodzinnego segmentu w zabu-

dowie bliŝniaczej, 
c)  20 m – dla wolno stojącej zabudowy mieszka-

niowej, 
d)  20 m – dla zabudowy usługowej, 
e)  25 m – dla zabudowy usługowo-produkcyjnej 

i produkcyjnej. 
7. Dopuszcza się moşliwość odstąpienia od 

ustalonych minimalnych szerokości frontów  
w przypadku działek plombowych lub działek 
o nieregularnych kształtach. 

8.  W wypadku dokonywania podziałów tere-
nów dla wydzielenia pasów drogowych nie okre-

ślonych w rysunku planu ustala się minimalną 
szerokość działek dla dróg wewnętrznych na tere-
nach zabudowy zagrodowej: 6,0 m – dla obsługi 
do 4 działek i 8,0 m dla obsługi więcej niş 4. dzia-
łek, 

9. Wydzielane drogi wewnętrzne winny speł-
niać wymogi dot. dróg poşarowych. 

10. Dopuszcza się wydzielanie działek pod 
obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej 
o powierzchni do 100 m2. 

11. Do czasu realizacji ustaleń nin. planu usta-
la się dotychczasowy sposób uşytkowania tere-
nów. 

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

1. Jeşeli ustalenia szczegółowe zawarte w roz-
dziale 3 nie stanowią inaczej − dopuszcza się moş-
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. 

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

§ 22. Stawki procentowe, na podstawie któ-
rych ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 
ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 
Stawkę procentową słuşącą naliczaniu opłaty, 
o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy  planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się 
w wysokości 30%. 

Rozdział 5 

Ustalenia przejściowe i końcowe 

§ 23. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta i Gminy Bogatynia. 

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

§ 25. Uchwała podlega publikacji na stronie 
internetowej Urzędu Gminy i Miasta w Bogatyni. 

 

Przewodniczący Rady Gminy i Miasta: 
Paweł Szczotka 

 

  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 133 – 13960 – Poz. 2041 

 

Załącznik nr 1 do uchwały nr LXII/ 
/436/10 Rady Gminy i Miasta Bogatynia 
z dnia 27 maja 2010 r. 

 

 
 
  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 133 – 13961 – Poz. 2041,2042 

 

Załącznik nr 2 do uchwały nr LXII/ 
/436/10 Rady Gminy i Miasta Bogatynia 
z dnia 27 maja 2010 r. 

 
Rozstrzygnięcia dot. uwag do projektu planu oraz o sposobie realizacji inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, i zasad ich finansowania 

W związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Posada 
stwierdza się, co następuje: 

1. W trakcie wyłoşenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części 
wsi Posada do publicznego wglądu oraz w okresie 14 dni od dnia zakończenia nie zgłoszono uwag  
do projektu planu. 

2. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, które naleşą do zadań własnych gminy i zasadach ich finansowania: 
a)  tereny objęte planem są w części zainwestowane i posiadają odcinki sieci komunalnych: wodociągo-

wej oraz elektroenergetycznej i teletechnicznej; 
b)  w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wystąpi koniecz-

ność realizacji niewielkich odcinków ulic dojazdowych wraz z sieciami infrastruktury technicznej: wo-
dociągową i oświetlenia ulic; w okresie perspektywy nie przewiduje się realizacji sieci kanalizacji sani-
tarnej ani lokalnej oczyszczalni ścieków; 

c)  realizacja inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej następować będzie etapowo, wyprzedzająco 
w stosunku do realizacji zainwestowania przewidzianego ustaleniami planu, w miarę przygotowywa-
nia kolejnych terenów do zagospodarowania, zgodnie z wieloletnimi planami inwestycyjnymi gminy; 

d)  ŝródłem finansowania inwestycji związanych z przystosowaniem nowych terenów dla przyszłej zabu-
dowy będzie budşet gminy − w części dotyczącej inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym 
oraz dotacje pochodzące z krajowych funduszy celowych i Unii Europejskiej; 

e)  uzbrojenie terenu objętego planem w sieci i urządzenia elektroenergetyczne realizowane będzie 
zgodnie z zasadami określonymi w ustawie Prawo energetyczne, na warunkach określonych odpo-
wiednio przez EnergiaPro Koncern Energetyczny S.A. 
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UCHWAŁA NR XXXIV/199/10 
 RADY GMINY BOLESŁAWIEC 

 z dnia 30 czerwca 2010 r. 

w sprawie określenia zwolnień w podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 
i art. 41 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z póŝn. zm.) art. 7 ust. 3 ustawy z dnia  
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokal-
nych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z póŝn. zm.) 
uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uchwała określa szczegółowe warunki 
udzielenia pomocy de minimis, do której ma za-
stosowanie rozporządzenie Komisji Europejskiej 
Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 roku 
w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do 
pomocy w ramach de minimis (Dz. Urz. WE L  
nr 379/5 z 28.12.2006). 

§ 2. Udzielenie pomocy, o której mowa w § 1 
ma miejsce, jeşeli wartość brutto pomocy uzyska-
nej przez przedsiębiorcę na mocy przepisów ni-
niejszej uchwały łącznie z wartością brutto innej 
pomocy de minimis, otrzymanej przez niego 
w roku w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 
dwóch poprzedzających go lat, nie przekroczy 
200.000 EUR, a dla podmiotów gospodarczych 
działających w sektorze transportu drogowego 
100.000 EUR. 

§ 3. Zwalnia się od podatku od nieruchomości, 
nieruchomości zabudowane i niezabudowane: 
a)  nowo wybudowane budynki i budowle prze-

znaczone na działalność gospodarczą, pod wa-
runkiem utworzenia miejsc pracy i ich utrzyma-
nia co najmniej przez 24 miesiące dla: 
− 5−10 osób zatrudnionych w pełnym wymia-

rze godzin pracy – zwolnienie z podatku od 
nieruchomości obejmuje 12 kolejnych mie-
sięcy, w okresie 12 miesięcy od daty oddania 
obiektów do uşytku, 

− 11 i więcej osób zatrudnionych w pełnym 
wymiarze godzin pracy – zwolnienie z po-
datku od nieruchomości obejmuje 24 kolejne 
miesiące, w okresie 12 miesięcy od daty od-
dania obiektów do uşytku, 

b)  obiekty budowlane istniejące – w przypadku ich 
rozbudowy, nadbudowy lub adaptacji dla celów 
prowadzenia działalności gospodarczej, w wy-
niku których powstaną nowe miejsca pracy 
i utrzymane będą przez co najmniej 24 miesiące 
dla minimum: 
−  5−10 osób zatrudnionych w pełnym wymia-

rze godzin pracy – zwolnienie z tego tytułu 
obejmuje okres kolejnych 12 miesięcy, 


