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UCHWAŁA NR V/XXXVII/210/10 
 RADY GMINY WISZNIA MAŁA 

 z dnia 28 kwietnia 2009 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie 
Ozorowice, gmina Wisznia Mała 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorzņdzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze 
zmianami), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (tekst jednolity Dz. U. Nr 80, poz. 717, 
z 2003 r. ze zmianami) oraz na podstawie uchwały 
Rady Gminy Wisznia Mała nr V/XI/78/07 z dnia  
21 grudnia 2007 r. w sprawie przystņpienia do spo-
rzņdzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenów położonych w obrňbie 
Ozorowice, gmina Wisznia Mała i po stwierdzeniu 
zgodnoŌci ze Studium UwarunkowaŊ i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wisznia 
Mała – uchwała Rady Gminy Wisznia Mała nr 
V/XXXV/194/09 z dnia 29 grudnia 2009 r., Rada 
Gminy Wisznia Mała, uchwala, co nastňpuje: 

Rozdział 1 

PRZEPISY OGÓLNE 

§ 1. Uchwala siň miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego terenów położonych 
w obrňbie Ozorowice, gmina Wisznia Mała. 

§ 2. 1. Rysunek planu w skali 1 : 2000, bňdņcy 
załņcznikiem graficznym nr 1 do uchwały Rady 
Gminy Wisznia Mała, załņcznik nr 2 – rozstrzygniň-
cie dotyczņce sposobu rozpatrzenia uwag do pro-
jektu planu, załņcznik nr 3 – rozstrzygniňcie 
o sposobie realizacji zapisanych w planie inwesty-
cji z zakresu infrastruktury technicznej należņcych 
do zadaŊ własnych gminy, sņ integralnymi czň-
Ōciami miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenów położonych w obrňbie 
Ozorowice, gminy Wisznia Mała. 

2. Przedmiotem planu sņ zasady zawarte 
w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, z póŎniejszymi 
zmianami). 

3. Obowiņzujņcymi ustaleniami planu sņ na-
stňpujņce oznaczenia graficzne rysunku planu: 
1)  granice opracowania miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego, 
2)  linie rozgraniczajņce tereny o różnym przeznacze-

niu lub różnych zasadach zagospodarowania, 
3)  symbole okreŌlajņce przeznaczenie terenów: 

MN, RM, MU, MW, UK, U, US, RU, U/P, ZL, ZLn, 
ZP, ZC, WS, R, KDL, KDD, KDW, KDpj, KS, EE, 

4)  nieprzekraczalne linie zabudowy, 
5)  granica obszaru chronionego krajobrazu 

„Wzgórza Trzebnickie”, 

6)  obiekty wpisane do ewidencji zabytków oraz 
inne obszary i obiekty objňte ochronņ konser-
watorskņ, których szczegółowe zasady ochrony 
okreŌlono w § 9, 

7)  infrastruktura techniczna liniowa wraz z strefņ 
ochronnņ, 

8)  zasiňg powierzchni ograniczajņcych wysokoŌń 
zabudowy, 

9)  orientacyjna lokalizacja oczyszczalni Ōcieków 
OS. 

4. Ustaleniami planu sņ również oznaczenia 
układu komunikacyjnego dróg i ulic oraz inne ele-
menty rysunku planu, służņce realizacji ustaleŊ 
niniejszej uchwały. 

5. Pozostałe oznaczenia graficzne posiadajņ 
znaczenie informacyjne, sugerujņce okreŌlone 
rozwiņzania przestrzenne i regulacyjne. 

§ 3. 1. Ilekroń w dalszych przepisach niniejszej 
uchwały jest mowa o: 

1)  uchwale – rozumie siň przez to niniejszņ 
uchwałň, 

2)  planie – rozumie siň przez to miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego, o którym 
mowa w § 1 niniejszej uchwały, 

3)  rysunku planu – rozumie siň przez to graficzny 
zapis planu, bňdņcy załņcznikiem graficznym 
nr 1, do uchwały Rady Gminy Wisznia Mała, 
przedstawiony na mapie spełniajņcej wymogi 
art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (tekst jednolity Dz. U. Nr 80,  
poz. 717 z 2003 r. ze zmianami), w skali  
1 : 2000, 

4)  przepisach szczególnych – rozumie siň przez 
to przepisy ustaw wraz z aktami wykonaw-
czymi, normy branżowe oraz ograniczenia 
w dysponowaniu terenem, wynikajņce z pra-
womocnych decyzji administracyjnych, 

5)  terenie – rozumie siň przez to obszar wyzna-
czony na rysunku planu liniami rozgraniczajņ-
cymi, w którego każdym punkcie obowiņzujņ 
te same ustalenia, 

6)  przeznaczeniu podstawowym terenu – rozu-
mie siň przez to funkcjň wyznaczonņ do lokali-
zacji w danym terenie, która w ramach reali-
zacji planu winno stań siň przeważajņcņ (do-
minujņcņ) formņ wykorzystania terenu, 
a wprowadzenie innych niż podstawowa funk-
cji jest dopuszczalne wyłņcznie pod warun-
kiem spełnienia ustaleŊ szczegółowych niniej-
szej uchwały, 
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7)  przeznaczeniu uzupełniajņcym, dopuszczal-
nym terenu – rozumie siň przez to funkcjň innņ 
niż podstawowa, dopuszczonņ do lokalizacji 
na danym terenie przy spełnieniu dodatko-
wych warunków niniejszej uchwały i nie prze-
kraczajņcej 20% powierzchni terenu, chyba, że 
inaczej mówi niniejsza uchwała, oraz wcze-
Ōniejszej lub równoczesnej realizacji przezna-
czenia podstawowego, 

8)  nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy 
przez to rozumień liniň, której nie może prze-
kroczyń zewnňtrzny obrys budynku, nie liczņc 
schodów, gzymsów, dachów nad wejŌciem, 
okapów oraz balkonów i loggii, 

9)  urzņdzeniach infrastruktury technicznej – ro-
zumie siň przez to sieci wodociņgowe, elek-
troenergetyczne, gazownicze, ciepłownicze, 
kanalizacyjne, telekomunikacyjne (infrastruk-
tura techniczna liniowa) oraz stacje transfor-
matorowe, stacje rozdzielcze (infrastruktura 
techniczna kubaturowa), 

10)  poziomie terenu – rozumie siň przez to rzňdnņ 
projektowanego lub urzņdzonego terenu 
przed wejŌciem głównym do budynku, bņdŎ 
jego samodzielnej czňŌci (klatki schodowej), 
nie bňdņcym wyłņcznie wejŌciem do pomiesz-
czeŊ gospodarczych lub technicznych, 

11)  wysokoŌci budynków − należy przez to rozu-
mień wysokoŌń liczonņ od powierzchni gruntu 
do kalenicy dachu, 

12)  dopuszczalnej całkowitej wysokoŌci zabudowy 
– należy przez to rozumień wysokoŌń podana 
w m n.p.m., na którņ składa siň: rzňdna terenu 
oraz w przypadku budynku jego wysokoŌń 
wraz z zainstalowanymi na dachu urzņdze-
niami, takimi jak: komin, wywietrznik, antena, 
reklama itp. dotyczy to także obiektów natu-
ralnych drzew, a w przypadku innych obiek-
tów, takich jak wolno stojņce maszty, anteny 
(np. telefonii komórkowej, radiowe), kominy, 
linie napowietrzne, słupy oŌwietlenia – ich 
najwyżej położony punkt od poziomu gruntu, 

13)  kondygnacji – rozumie siň przez to poziomņ, 
nadziemnņ lub podziemnņ czňŌń budynku, 
zawartņ miňdzy podłogņ na stropie lub war-
stwņ wyrównawczņ na gruncie a górnņ po-
wierzchniņ podłogi bņdŎ warstwy osłaniajņcej 
izolacjň cieplnņ stropu znajdujņcego siň nad tņ 
czňŌciņ, przy czym za kondygnacjň uważa siň 
także poddasze z pomieszczeniami przezna-
czonymi na pobyt ludzi oraz poziomņ czňŌń 
budynku stanowiņcņ przestrzeŊ na urzņdzenia 
techniczne, majņcņ wysokoŌń w Ōwietle wiňk-
szņ niż 1,9 m, przy czym za kondygnacjň nie 
uznaje siň nadbudówek ponad strychem, ta-
kich jak maszynownia dŎwigu, centrala wenty-
lacyjna, klimatyzacyjna lub kotłownia gazowa, 

14)  kondygnacji nadziemnej – rozumie siň przez to 
kondygnacjň, której nie mniej niż połowa wy-
sokoŌci w Ōwietle, co najmniej z jednej strony 
budynku, znajduje siň powyżej poziomu pro-

jektowanego lub urzņdzanego terenu, a także 
każdņ usytuowanņ nad niņ kondygnacjň, 

15)  modernizacji – należy przez to rozumień dzia-
łania o charakterze remontowym, polegajņce 
na poszerzeniu zakresu typowych prac remon-
towych, tj. podniesienie standardu technicz-
nego obiektu w przeprowadzanym remoncie, 
poprzez zastosowanie nowych technologii, 
materiałów, 

16)  powierzchni zabudowy – rozumie siň przez to 
powierzchnie przeznaczone pod zabudowň 
budynkami, 

17)  wskaŎniku intensywnoŌci zabudowy – rozumie 
siň przez to wartoŌń sumy powierzchni całko-
witej zabudowy wszystkich kondygnacji nad-
ziemnych i przyziemnych obiektów stałych 
zlokalizowanych na działce (terenie) do po-
wierzchni działki (terenu ) na której został zlo-
kalizowany, 

18)  powierzchni terenu biologicznie czynnej – 
rozumie siň przez to grunt rodzimy pokryty ro-
ŌlinnoŌciņ oraz wodň powierzchniowņ na 
działce budowlanej, a także 50% sumy na-
wierzchni tarasów i stropodachów, urzņdzo-
nych jako stałe trawniki lub kwietniki na pod-
łożu zapewniajņcym ich naturalnņ wegetacjň, 
o powierzchni nie mniejszej niż 10 m2, 

19)  budynku gospodarczym – rozumie siň przez to 
budynek przeznaczony do wykonywania prac 
warsztatowych oraz do przechowywania ma-
teriałów i narzňdzi, 

20)  obiekcie małej architektury – rozumie siň przez 
to niewielkie obiekty, a w szczególnoŌci: 
a)  posņgi, wodotryski i inne obiekty architek-

tury ogrodowej, 
b)  użytkowe służņce rekreacji codziennej 

i utrzymaniu porzņdku, jak: ławeczki, 
Ōmietniki itp., 

21)  urzņdzeniach towarzyszņcych – rozumie siň 
przez to wszelkie urzņdzenia niezbňdne do ob-
sługi danego terenu, np. w zakresie infrastruk-
tury technicznej, 

22)  usługach uciņżliwych – rozumie siň usługi, 
w których prowadzona jest działalnoŌń powo-
dujņca przekroczenia dopuszczalnych stan-
dardów jakoŌci Ōrodowiska poza terenem, na 
którym jest prowadzona ta działalnoŌń 
z godnie z przepisami odrňbnymi, 

23)  zieleni urzņdzonej, o charakterze parkowym – 
rozumie siň przez to zieleŊ wielopoziomowņ 
użytkowanņ rekreacyjnie, 

24)  powierzchniach ograniczajņcych wysokoŌń 
zabudowy − należy przez to rozumień obszary 
położone w wyznaczonych dla lņdowiska 
Wrocław-Szymanów powierzchniach, w któ-
rych obowiņzujņ ograniczenia w wysokoŌci 
obiektów budowlanych oraz drzew, w tym 
obiektów trudno dostrzegalnych z powietrza 
takich jak: linie i słupy energetyczne, oŌwie-
tleniowe, anteny, maszty wolnostojņce, komi-
ny, reklamy itp. 
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§ 4. 1. Przeznaczenie terenów oraz linie roz-
graniczajņce tereny o różnym przeznaczeniu lub 
różnych zasadach zagospodarowania: 
1)  Obszar objňty planem przeznaczony jest pod: 

a)  MN –tereny zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej, 

b)  RM – tereny zabudowy zagrodowej, 
c)  MU – tereny zabudowy mieszkaniowo- 

-usługowej, 
d)  MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wie-

lorodzinnej, 
e)  UK - tereny usług kulturalno-sakralnych, 
f)  U – tereny usług, 
g)  US – tereny rekreacyjno-sportowe, 
h)  RU – tereny obsługi rolnictwa, 
i)  U/P – tereny aktywnoŌci gospodarczej, 
j)  ZL – tereny lasów i zadrzewieŊ, 
k)  ZLn – tereny dolesieŊ, 
l)  ZP – tereny zieleni parkowej, 
m)  ZC – tereny zieleni cmentarnej, 
n)  WS – tereny wód otwartych i płynņcych, 
o)  R – tereny rolnicze, 
p)  KDL – drogi lokalnej − powiatowej nr 1366, 
q)  KDD – drogi dojazdowej, 
r)  KDW – drogi dojazdowe wewnňtrzne, 
s)  KDpj – ciņgi pieszo-jezdne, 
t)  KS – teren obsługi komunikacji, 
u)  EE – tereny obsługi elektroenergetycznej, 
v)  OS – orientacyjna lokalizacja urzņdzeŊ 

oczyszczalni Ōcieków. 
2)  Linie rozgraniczajņce tereny sņ okreŌlone na 

rysunku planu. 
2. Zasady zagospodarowania terenów sņ 

okreŌlone odpowiednio w § 5. 
3. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-

strzennego: 
1)  Zabudowa powinna zostań starannie wpisana 

w krajobraz kulturowy oraz byń realizowana 
w nawiņzaniu do zasad kształtowania obiektów 
o tradycyjnych, lokalnych formach. 

2)  Wobec terenów położonych w sņsiedztwie stre-
fy ochrony konserwatorskiej należy przewidzień 
rozwiņzania w projektach budowlanych 
uwzglňdniajņce wartoŌci zabytkowe otoczenia. 

3)  Obowiņzuje zakaz ogrodzeŊ betonowych z ele-
mentów prefabrykowanych. 

4. Zasady ochrony Ōrodowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego: 
1)  Potrzeby ochrony Ōrodowiska okreŌla § 8. 
2)  Na obszarze objňtym planem wystňpuje wy-

łņcznie obszar chronionego krajobrazu „Wzgó-
rza Trzebnickie” jako forma ochrony przyrody, 
o której jest mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy 
z dnia 16.04.2004 (Dz. U. Nr 92, poz. 880, ze zm.) 
o ochronie przyrody. 

3)  Na obszarze objňtym opracowaniem wystňpuje 
granica biologicznej odbudowy cieków wod-
nych – ciņg ekologiczny. 

5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej okre-
Ōlone sņ w 

1)  Na obszarze opracowania zlokalizowana jest: 
a)  strefa „A” ochrony konserwatorskiej, 
b)  strefa „B” ochrony konserwatorskiej, 
c)  strefa „ K” ochrony krajobrazu, 
d)  strefa „OW” ochrony konserwatorskiej (ob-

serwacji archeologicznej). 
2)  Dla stref wymienionych w pkt 1, obowiņzujņ 

ustalenia szczegółowe, zawarte w § 9. 
3)  Dla stanowisk archeologicznych i obiektów 

wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów 
wpisanych do ewidencji zabytków, obowiņzujņ 
ustalenia szczegółowe, zawarte w § 9. 

4)  Kto w trakcie prowadzenia robót budowlanych 
lub ziemnych, odkrył przedmiot, co do którego 
istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, 
jest zobowiņzany: 
a)  wstrzymań wszelkie roboty mogņce uszko-

dziń lub zniszczyń odkryty przedmiot, 
b)  zabezpieczyń, przy użyciu dostňpnych Ōrod-

ków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia, 
c)  niezwłocznie zawiadomiń o tym właŌciwego 

wojewódzkiego konserwatora zabytków, 
a jeŌli jest to niemożliwe, Wójta Gminy 
Wisznia Mała. 

6. Wymagania wynikajņce z potrzeb kształto-
wania przestrzeni publicznych: 
1)  Na obszarze objňtym planem wyznacza siň wy-

tyczne dla przestrzeni publicznej: 
a)  funkcjň usług publicznych – Ōwietlica ozna-

czonņ na rysunku planu symbolem U/3, dla 
której obowiņzujņ ustalenia zawarte § 5,  
ust. 6, 

b)  funkcjň usług kulturalno-sakralnych ozna-
czonņ na rysunku planu symbolem UK/1, dla 
której obowiņzujņ ustalenia zawarte § 5,  
ust. 7, 

c)  funkcjň zieleni parkowej, oznaczonej na ry-
sunku planu symbolem ZP/(1-8), dla której 
obowiņzujņ ustalenia zawarte w § 5, ust. 9, 

d)  funkcje zwiņzane z obsługņ komunikacji sa-
mochodowej i kolejowej, okreŌlone w § 6. 

7. Parametry i wskaŎniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 
zabudowy, gabaryty obiektów i wskaŎniki inten-
sywnoŌci zabudowy: 
1)  szczegółowe parametry i wskaŎniki kształtowa-

nia zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
okreŌla § 5, 

2)  brak linii zabudowy na rysunku planu oznacza, 
że lokalizacja budynku jest dowolna, przy za-
chowaniu wymogów Prawa Budowlanego, 

3)  istniejņce budynki lub ich czňŌci położone 
w liniach rozgraniczajņcych dróg i ulic mogņ 
byń remontowane i przebudowywane za zgodņ 
zarzņdcy drogi, z zakazem ich rozbudowy i od-
budowy, 

4)  przy wydzielaniu działek mieszkaniowych 
wzdłuż drogi nakłada siň obowiņzek zapewnia-
nia dojazdów do pól położonych w głňbi; tam, 
gdzie jest to konieczne – o szerokoŌci min. 6 m. 
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8. Granice i sposoby zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegajņcych ochronie, ustalo-
nych na podstawie odrňbnych przepisów, w tym 
terenów górniczych, a także narażonych na nie-
bezpieczeŊstwo powodzi oraz zagrożonych osu-
waniem siň mas ziemnych; 
1)  na terenie objňtym planem nie wystňpujņ tere-

ny górnicze oraz tereny zagrożone osuwaniem 
siň mas ziemnych, 

2)  na terenie objňtym planem nie wystňpujņ tere-
ny zagrożone powodziņ, 

3)  na terenie objňtym opracowaniem wystňpujņ 
tereny narażone na podtopienia. 

9. Szczególne zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomoŌci objňtych planem miej-
scowym: 
1)  na terenie objňtym planem nie przewiduje siň 

przeprowadzenia procedury scalenia, 
2)  zasady i warunki podziału terenu na działki 

budowlane okreŌla § 10. 
10. Szczególne warunki zagospodarowania te-

renów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy okreŌla § 5. 

11. Dla terenów bezpoŌrednio sņsiadujņcych 
z terenami oznaczonymi na rysunku planu symbo-
lem ZL, obowiņzuje strefa ochronna z zakazem 
lokalizacji zabudowy w odległoŌci 10,0 m. 

12. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 
1)  zasady rozbudowy i budowy systemy komuni-

kacyjnego okreŌla § 6, 
2)  zasady rozbudowy i budowy infrastruktury 

technicznej okreŌla § 7. 
13. Sposób i termin tymczasowego zago-

spodarowania, urzņdzenia i użytkowania terenów: 
1)  na terenie objňtym planem ustala siň możli-

woŌń tymczasowego zagospodarowania i urzņ-
dzenia terenu, zgodnie z funkcjonujņcym obec-
nie przeznaczeniem, do momentu podjňcia no-
wych działaŊ inwestycyjnych, 

2)  dla terenów, które obecnie funkcjonujņ jako 
zabudowa zagrodowa, dopuszcza siň możliwoŌń 
jej rozbudowy (np. płyty gnojowe), która umoż-
liwi dalsze sprawne funkcjonowanie obecnego 
użytkowania terenu. 

14. Stawki procentowe, na podstawie, których 
ustała siň opłatň, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym z dn. 27 marca 2003 r., ustala § 11. 

Rozdział 2 

ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

§ 5. Na obszarze objňtym planem obowiņzujņ 
nastňpujņce zasady zagospodarowania terenów: 

1. MN/(1- 68) – przeznaczenie podstawowe – 
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnosto-
jņca lub bliŎniacza, o niskiej intensywnoŌci zabu-
dowy (maksymalnie do 2 mieszkaŊ w budynku). 

1)  Dopuszczalnymi kierunkami przekształceŊ za-
budowy istniejņcej jest modernizacja, remonty 

i rozbudowy istniejņcych budynków, zgodnie 
z obowiņzujņcymi przepisami szczególnymi. 

2)  Dopuszczalne funkcje towarzyszņce: 
a)  usługi wbudowane nieuciņżliwe w czňŌci 

parterowej budynku mieszkalnego, 
b)  urzņdzenia towarzyszņce, 
c)  zieleŊ urzņdzona, 
d)  urzņdzenia i sieci infrastruktury technicznej, 

stacje transformatorowe, za wyjņtkiem linii 
napowietrznych dla terenów zlokalizowa-
nych w strefach ograniczeŊ wysokoŌci od 
lņdowiska Wrocław – Szymanów, 

3)  Zabrania siň lokalizowania w granicach działek 
obiektów i urzņdzeŊ usługowych i produkcyj-
nych zaliczonych, zgodnie z przepisami szcze-
gólnymi, do obiektów mogņcych pogorszyń 
stan Ōrodowiska. 

4)  Dopuszcza siň wolno stojņce obiekty usługo-
we z zakresu: oŌwiata, zdrowie, sport i rekre-
acja, handel, gastronomia i inne usługi dla 
ludnoŌci; powierzchnia zabudowy obiektu 
usługowego nie może byń wiňksza niż po-
wierzchnia budynku mieszkalnego. 

5)  Lokalne warunki, zasady i standardy kształto-
wania zabudowy i urzņdzania terenu: 
a)  wysokoŌń nowo realizowanej zabudowy 

nie może przekroczyń 2 kondygnacji nad-
ziemnych plus poddasze użytkowe lecz nie 
wiňcej niż 12 m, 

b)  bryłņ budynku należy nawiņzań do istniejņ-
cej w sņsiedztwie zabudowy o charaktery-
stycznych cechach regionalnych, 

c)  ustala siň jako obowiņzujņce stosowanie 
w modernizowanych 
i nowoprojektowanych budynkach miesz-
kalnych połaci dachowych o spadkach 
35−45°, w układzie symetrycznym (dopusz-
cza siň dachy wielospadowe), 

d)  obowiņzujņ dachy o pokryciu dachówkņ ce-
ramicznņ w kolorze ceglastym lub innymi 
materiałami, o fakturze dachówkopodob-
nej, w kolorze ceglastym matowym, 

e)  dopuszcza siň stosowanie dachów jedno-
spadowych wyłņcznie w budynkach go-
spodarczych i towarzyszņcych, 

f)  zakazuje siň stosowania dachów o mijajņ-
cych siň połaciach na wysokoŌci kalenicy 
oraz dachów o asymetrycznym nachyleniu 
połaci, 

g)  dopuszcza siň przeznaczanie pod zabudo-
wň (w tym utwardzone nawierzchnie, doj-
Ōcia i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymal-
nie do 40% powierzchni działek, pozostałņ 
czňŌń należy użytkowań jako czynnņ biolo-
gicznie (trawniki, zieleŊ ozdobna, ogrody 
itp.), 

h)  w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszņ-
cych (usług wbudowanych) ustala siň 
obowiņzek zapewnienia w granicach terenu 
miejsc postojowych dla samochodów użyt-
kowników stałych i przebywajņcych okre-
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sowo w iloŌciach: 1 miejsce postojowe na 
każde rozpoczňte 25 m2 powierzchni użyt-
kowej funkcji usługowej lecz nie mniej niż 2 
miejsca postojowe. 

6)  Dla terenów położonych w strefie ochrony 
konserwatorskiej, zgodnie z rysunkiem planu 
obowiņzujņ dodatkowo ustalenia zawarte  
w § 9. 

7)  Ustalenia dla linii zabudowy i ich odległoŌci 
zostały zawarte w § 6. 

8)  Dla terenu oznaczonego symbolem MN/65 
dopuszcza siň zabudowň szeregowņ do 
6 segmentów w jednym ciņgu, o szerokoŌci 
frontu działki nie mniejszej niż 9 metrów. 

9)  Na terenach oznaczonych na rysunku planu 
symbolami MN/67 i MN/68 ustala siň: 
a)  indywidualnņ realizacjň systemu zaopa-

trzenia w wodň, kanalizacjň oraz inne urzņ-
dzenia i sieci infrastruktury technicznej, 

b)  inwestycje w zakresie budownictwa miesz-
kaniowego mogņ uzyskań pozwolenie na 
użytkowanie obiektów po doprowadzeniu 
do poprawy warunków fizjograficznych po-
szczególnych działek. 

10)  Dla terenów zlokalizowanych w strefie ograni-
czeŊ wysokoŌci od lotniska Wrocław – Szy-
manów obowiņzujņ ustalenia zawarte w § 8, 
pkt.11. 
2. RM/(1-4) − przeznaczenie podstawowe − te-

reny zabudowy zagrodowej dla której ustala siň: 
1)  Dopuszczalne funkcje towarzyszņce: 

a)  usługi nieuciņżliwe wbudowane w czňŌci 
parterowej budynku mieszkalnego, 

b)  urzņdzenia towarzyszņce, 
c)  zieleŊ urzņdzona, 
d)  urzņdzenia i sieci infrastruktury technicznej, 

za wyjņtkiem linii napowietrznych; 
2)  Zabrania siň lokalizowania w granicach działek 

obiektów i urzņdzeŊ usługowych i produkcyj-
nych zaliczonych, zgodnie z przepisami szcze-
gólnymi, do obiektów mogņcych pogorszyń 
stan Ōrodowiska. 

3)  Lokalne warunki, zasady i standardy kształto-
wania zabudowy i urzņdzania terenu: 
a)  wysokoŌń zabudowy nie może przekroczyń 

2 kondygnacji nadziemnych plus poddasze 
użytkowe, lecz nie wiňcej niż 12 m, 

b)  obowiņzuje stosowanie w budynkach 
mieszkalnych połaci dachowych o spad-
kach 30−45°, 

c)  dopuszcza siň stosowanie dachów jedno-
spadowych wyłņcznie w budynkach usłu-
gowych, garażowych, gospodarczych lub 
towarzyszņcych, 

d)  obowiņzujņ dachy o symetrycznym ukła-
dzie połaci (w tym dopuszczalne wielospa-
dowe) o pokryciu dachówkņ ceramicznņ 
w kolorze ceglastym lub innymi materia-
łami o fakturze dachówkopodobnej w kolo-
rze ceglastym matowym, 

e)  ustala siň minimalny udział powierzchni 
biologicznie czynnej w zagospodarowaniu 
działki − 40%, 

f)  w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszņ-
cych (usług wbudowanych) ustala siň 
obowiņzek zapewnienia w granicach terenu 
miejsc postojowych dla samochodów użyt-
kowników stałych i przebywajņcych okre-
sowo w iloŌciach: 1 miejsce postojowe na 
każde rozpoczňte 25 m2 powierzchni użyt-
kowej funkcji usługowej lecz nie mniej niż 
2 miejsca postojowe. 

4)  Ustalenia dla linii zabudowy i ich odległoŌci 
zostały zawarte w § 6. 

5)  Dla terenów zlokalizowanych w strefie ograni-
czeŊ wysokoŌci od lotniska Wrocław – Szyma-
nów obowiņzujņ ustalenia zawarte w § 8 pkt 11. 

3. MU/(1-3) − przeznaczenie podstawowe – te-
reny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, dla któ-
rej ustala siň: 

1)  Dopuszczalnymi kierunkami przekształceŊ za-
budowy istniejņcej jest modernizacja, remonty 
i rozbudowy istniejņcych budynków, zgodnie 
z obowiņzujņcymi przepisami szczególnymi. 

2)  Dopuszczalne funkcje towarzyszņce: 
a)  usługi wbudowane nieuciņżliwe, 
b)  urzņdzenia towarzyszņce, 
c)  zieleŊ urzņdzona, 
d)  urzņdzenia i sieci infrastruktury technicznej, 

za wyjņtkiem linii napowietrznych. 
3)  Na etapie pozwolenia na budowň dla usług 

nieuciņżliwych, towarzyszņcych funkcji miesz-
kaniowej należy uzyskań postanowienie Po-
wiatowego Inspektora Sanitarnego. 

4)  Zabrania siň lokalizowania w granicach działek 
obiektów i urzņdzeŊ usługowych i produkcyj-
nych zaliczonych, zgodnie z przepisami szcze-
gólnymi, do obiektów mogņcych pogorszyń 
stan Ōrodowiska. 

5)  Gabaryty budynków powinny nawiņzywań do 
obiektów sņsiadujņcych. 

6)  WysokoŌń nowo realizowanej zabudowy nie 
może przekraczań wysokoŌci 2 kondygnacji 
plus poddasze użytkowe, lecz nie wiňcej niż  
12 m liczņc od poziomu terenu (najniższego) 
do szczytu kalenicy. 

7)  Obowiņzujņ dachy o symetrycznym układzie 
połaci (w tym dopuszczalne wielospadowe), 
o pokryciu dachówkņ ceramicznņ w kolorze 
ceglastym lub innymi materiałami o fakturze 
dachówkopodobnej, w kolorze ceglastym ma-
towym, kņt nachylenia połaci dachowych  
35−45º. 

8)  Zakazuje siň stosowania dachów o mijajņcych 
siň połaciach na wysokoŌci kalenicy oraz da-
chów o asymetrycznym nachyleniu połaci. 

9)  Ustala siň obowiņzek sytuowania usług 
w parterach budynków w taki sposób ażeby 
nadań witrynom estetyczny charakter ekspo-
zycyjny. 
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10)  Dopuszcza siň usytuowanie lokali usługowych 
na wyższych kondygnacjach pod warunkiem, 
że w parterze znajduje siň inny lokal usługo-
wy. 

11)  Dopuszcza siň przeznaczenie całego obiektu 
pod lokalizacjň usług, przy spełnieniu wymo-
gów w pkt 10. 

12)  Dopuszcza siň lokalizacje dominant architek-
tonicznych. 

13)  Ustala siň obowiņzek zapewnienia w grani-
cach terenu miejsc postojowych dla samo-
chodów użytkowników stałych i przebywajņ-
cych okresowo w iloŌciach: 1 miejsce posto-
jowe na każde rozpoczňte 25 m2 powierzchni 
użytkowej funkcji usługowej, lecz nie mniej niż 
2 miejsca postojowe. 

14)  Można lokalizowań urzņdzenia infrastruktury 
technicznej w formie przybudowanej do 
obiektu. 

15)  Dla terenów położonych w strefie ochrony 
konserwatorskiej, zgodnie z rysunkiem planu 
obowiņzujņ dodatkowo ustalenia zawarte  
w § 9. 

16)  Ustalenia dla linii zabudowy i ich odległoŌci 
zostały zawarte w § 6. 

17)  Dodatkowo obowiņzujņ ustalenia zawarte  
w § 8 pkt 11 w zwiņzku z lokalizacjņ w strefach 
ograniczeŊ wysokoŌci od lņdowiska Wrocław 
– Szymanów. 
4. MW/(1-2) – przeznaczenie podstawowe – te-

reny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 
o Ōredniej intensywnoŌci zabudowy: 
1)  Dopuszczalnymi kierunkami przekształceŊ za-

budowy istniejņcej jest modernizacja, remonty 
i rozbudowy istniejņcych budynków, zgodnie 
z obowiņzujņcymi przepisami szczególnymi. 

2)  Dopuszczalne funkcje towarzyszņce: 
a)  usługi wbudowane, przybudowane lub wol-

nostojņce nieuciņżliwe, spełniajņce wymogi 
przepisów szczególnych, 

b)  urzņdzenia towarzyszņce, 
c)  zieleŊ urzņdzona, 
d)  urzņdzenia i sieci infrastruktury technicznej, 

za wyjņtkiem linii napowietrznych. 
3)  Zabrania siň lokalizowania w granicach działek 

obiektów i urzņdzeŊ usługowych i produkcyj-
nych zaliczonych zgodnie z przepisami szcze-
gólnymi do obiektów mogņcych pogorszyń stan 
Ōrodowiska oraz wymagajņcych ciňżkiego (po-
nad 3,5 tony) transportu dostawczego. 

4)  Zabrania siň lokalizowania zakładów produkcyj-
nych, magazynowych oraz trwałego składowa-
nia surowców i materiałów masowych. 

5)  Lokalne warunki, zasady i standardy kształto-
wania zabudowy i urzņdzania terenu: 
a)  należy stosowań dachy o symetrycznych 

układach połaci dachowych (dopuszczalne 
wielospadowe), o pokryciu dachówkņ cera-
micznņ w kolorze ceglastym lub innymi ma-
teriałami o fakturze dachówkopodobnej 

w kolorze ceglastym matowym, kņt nachyle-
nia połaci dachowych 35−45º, 

b)  wysokoŌń noworealizowanej zabudowy nie 
może przekroczyń 3 kondygnacji nadziem-
nych plus poddasze użytkowe lecz nie wiňcej 
niż 15 m, 

c)  ustala siň obowiņzek zapewnienia w grani-
cach terenu miejsc postojowych dla samo-
chodów użytkowników stałych i przebywajņ-
cych okresowo w iloŌciach: 1 miejsce posto-
jowe na każde rozpoczňte 25 m2 powierzchni 
użytkowej funkcji usługowej lecz nie mniej 
niż 2 miejsca postojowe. 

6)  Dodatkowo obowiņzujņ ustalenia zawarte w § 9. 
7)  Ustalenia dla linii zabudowy i ich odległoŌci 

zostały zawarte w § 6. 
8)  Dodatkowo obowiņzujņ ustalenia zawarte w § 8 

pkt11 w zwiņzku z lokalizacjņ w strefach ograni-
czeŊ wysokoŌci od lņdowiska Wrocław – Szy-
manów. 

5. RU/(1-2) – przeznaczenie podstawowe – te-
reny obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, 
hodowlanych: 
1)  Dopuszczalne kierunki przekształceŊ: 

a)  modernizacja, adaptacja i rozbudowa istnie-
jņcych budynków inwentarskich i gospodar-
czych, zgodnie z obowiņzujņcymi przepisami 
szczególnymi, 

b)  budowa nowych budynków, usługowych 
i gospodarczych, zgodnie z obowiņzujņcymi 
przepisami szczególnymi, 

c)  zabudowa odtworzeniowa po budynkach zli-
kwidowanych. 

2)  Zabrania siň lokalizowania w granicach działek 
obiektów i urzņdzeŊ usługowych i produkcyj-
nych zaliczonych zgodnie z przepisami szcze-
gólnymi do obiektów mogņcych pogorszyń stan 
Ōrodowiska. 

3)  Lokalne warunki, zasady i standardy kształto-
wania zabudowy i urzņdzania terenu: 
a)  wysokoŌń nowo realizowanej zabudowy nie 

może przekroczyń 10 m liczņc od poziomu te-
renu do okapu dachu, 

b)  ustala siň jako obowiņzujņce stosowanie 
w modernizowanych i nowoprojektowanych 
budynkach mieszkalnych połaci dachowych 
o spadkach 35−45°, 

c)  Obowiņzujņ dachy o symetrycznym układzie 
połaci (w tym dopuszczalne wielospadowe), 
o pokryciu dachówkņ ceramicznņ w kolorze 
ceglastym lub innymi materiałami o fakturze 
dachówkopodobnej, w kolorze ceglastym 
matowym, 

d)  dopuszcza siň przeznaczanie pod zabudowň 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojŌcia 
i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
50% powierzchni działek, pozostałņ czňŌń na-
leży użytkowań jako czynnņ biologicznie 
(trawniki, zieleŊ ozdobna, ogrody itp.), 

e)  dopuszcza siň lokalizacjň hal, wiat i magazy-
nów o wysokoŌciach nie przekraczajņcych  
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10 m, liczņc od powierzchni terenu do szczy-
tu kalenicy lub najwyższego elementu kon-
strukcyjnego obiektu. 

4)  Ustalenia dla linii zabudowy i ich odległoŌci 
zostały zawarte w § 6. 

5)  Dla terenów zlokalizowanych w strefie ograni-
czeŊ wysokoŌci od lotniska Wrocław – Szyma-
nów obowiņzujņ ustalenia zawarte w § 8 pkt 11. 

6. U/P/1 − przeznaczenie podstawowe – tereny 
aktywnoŌci gospodarczej, 
1)  Dopuszczalne funkcje uzupełniajņce: 

a)  obiekty handlowe, gastronomiczne, 
b)  bazy, składy i magazyny, 
c)  obiekty biurowe, 
d)  obiekty rzemieŌlnicze, 
e)  tereny obsługi komunikacyjnej i transportu, 
f)  elementy reklamowe, 
g)  zieleŊ urzņdzona, 
h)  urzņdzenia towarzyszņce oraz urzņdzenia 

infrastruktury technicznej, za wyjņtkiem li-
nii napowietrznych. 

2)  W przypadku podjňcia decyzji o podziale do-
tychczas funkcjonujņcej jednostki gospodarczej 
na różne podmioty ustala siň obowiņzek 
uwzglňdnienia w projekcie podziału obsługi 
transportowej i dojazdów do poszczególnych 
jednostek w aspekcie ochrony przeciwpożaro-
wej oraz dostňpnoŌci właŌciwych służb do 
obiektów i urzņdzeŊ infrastruktury technicznej 
obsługujņcej teren. 

3)  Lokalne warunki, zasady i standardy kształto-
wania zabudowy i urzņdzania terenu: 
a)  wysokoŌń zabudowy nie może przekroczyń 

14 m liczņc od poziomu terenu (najniższego) 
do najwyższego punktu dachu, 

b)  dopuszcza siň lokalizacje wielko-
kubaturowych obiektów produkcyjnych 
o nowoczesnej architekturze, z wymogiem 
stworzenia wysokich walorów architekto-
nicznych, 

c)  od strony terenów sņsiednich nakazuje siň 
co najmniej 5 m pas nasadzeŊ zieleni wielo-
poziomowej, 

d)  ustala siň obowiņzek zagospodarowania te-
renu zieleniņ ozdobnņ i izolacyjnņ, 

e)  dopuszcza siň lokalizacjň zwiņzanych trwale 
z terenem obiektów reklamowych. 

4)  Ustala siň obowiņzek zapewnienia w granicach 
terenu miejsc postojowych dla samochodów 
użytkowników stałych i przebywajņcych okreso-
wo w iloŌciach: 1 miejsce postojowe na każde 
rozpoczňte 25 m2 powierzchni użytkowej funkcji 
usługowej, lecz nie mniej niż 2 miejsca postojo-
we. 

5)  Ustalenia dla linii zabudowy i ich odległoŌci 
zostały zawarte w § 6. 

6)  Dodatkowo obowiņzujņ ustalenia zawarte w § 8 
pkt 11 w zwiņzku z lokalizacjņ w strefach ogra-
niczeŊ wysokoŌci od lņdowiska Wrocław – 
Szymanów. 

7. US/(1–3) – przeznaczenie podstawowe – te-
reny usług sportu i rekreacji: 
1)  Dopuszczalne kierunki przekształceŊ: 

a)  modernizacja, adaptacje i przebudowy ist-
niejņcych obiektów, z zachowaniem dominu-
jņcej funkcji usługowej, z zastrzeżeniem 

zgodnoŌci z obowiņzujņcymi przepisami 
szczególnymi, 

b)  ustala siň wymóg zagospodarowania terenu 
zieleniņ urzņdzonņ, w tym zieleniņ izolacyjnņ 
na granicy terenu. 

2)  Dopuszcza siň budowň obiektów dla potrzeb 
sportu i rekreacji wraz z urzņdzeniami zwiņza-
nymi z ich obsługņ oraz zieleniņ. 

3)  Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem US/3, dopuszcza siň budowň przedszko-
la. 

4)  Ustala siň jako przeznaczenie dopuszczalne: 
a)  usługi handlu i gastronomii nie zajmujņce 

wiňcej niż 10% terenu, towarzyszņce funkcji 
dominujņcej, służņce obsłudze tego terenu, 

b)  urzņdzenia towarzyszņce, 
c)  zieleŊ urzņdzona, 
d)  urzņdzenia i sieci infrastruktury technicznej, 

za wyjņtkiem linii napowietrznych. 
5)  Ustala siň zakaz lokalizowania zabudowy miesz-

kaniowej i mieszkaniowo-usługowej. 
6)  Ustala siň lokalne warunki, zasady i standardy 

kształtowania zabudowy i urzņdzania terenu: 
a)  maksymalna wysokoŌń zabudowy mierzona 

od poziomu terenu (najniższego) do okapu 
dachu dla obiektów sportowych i usługo-
wych nie może przekroczyń 16,5 m, 

b)  powierzchnia zabudowy terenu nie może byń 
wiňksza niż 20%, (dla terenu oznaczonego 
symbolem US/3 – 70%) 

c)  powierzchnia biologicznie czynna nie może 
byń mniejsza niż 70%, (dla terenu oznaczo-
nego symbolem US/3 – 20%) 

7)  Dopuszcza siň lokalizacjň stacji transformato-
rowych na terenach własnych inwestorów, słu-
żņce obsłudze terenów, na których sņ zlokalizo-
wane oraz terenów sņsiednich. 

8)  Ustala siň obowiņzek zapewnienia w granicach 
terenu miejsc postojowych dla samochodów 
użytkowników stałych i przebywajņcych okre-
sowo w iloŌciach: 1 miejsce postojowe na każde 
rozpoczňte 25 m2 powierzchni użytkowej funkcji 
usługowej, lecz nie mniej niż 2 miejsca posto-
jowe, dopuszcza siň lokalizacjň miejsc postojo-
wych na terenach sņsiednich. 

9)  Dodatkowo obowiņzujņ ustalenia zawarte w § 8 
pkt 11 w zwiņzku z lokalizacjņ w strefach ogra-
niczeŊ wysokoŌci od lņdowiska Wrocław – 
Szymanów. 

8. U/(1–5) – przeznaczenie podstawowe – te-
reny usług hotelarskich, handlu, gastronomii: 
1)  Dopuszczalne kierunki przekształceŊ: 

a)  modernizacja, adaptacje i przebudowy ist-
niejņcych obiektów z zachowaniem dominu-
jņcej funkcji usługowej, z zastrzeżeniem 
zgodnoŌci z obowiņzujņcymi przepisami 
szczególnymi, możliwoŌń lokalizacji nowych 
obiektów, 

b)  zmiany rodzaju realizowanych usług na inne 
usługi komercyjne, z zastrzeżeniem zgodno-
Ōci nowych funkcji z wymogami obowiņzujņ-
cych przepisów szczególnych. 

2)  Za zgodne z planem uznaje siň ponadto: 
a)  lokalizacjň nieuciņżliwych obiektów magazy-

nowych, 
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b)  lokalizacjň obiektów towarzyszņcych, gospo-
darczych, socjalnych i biurowych, 

c)  lokalizacjň towarzyszņcych urzņdzeŊ i sieci 
infrastruktury technicznej, za wyjņtkiem linii 
napowietrznych, 

d)  usługi sportu i rekreacji, zieleŊ urzņdzonņ. 
3)  Lokalne warunki, zasady i standardy kształto-

wania zabudowy i urzņdzania terenu: 
a)  wysokoŌń nowo realizowanej zabudowy nie 

może przekroczyń 12,5 m, liczņc od poziomu 
terenu do szczytu kalenicy, 

b)  ustala siň w modernizowanych i nowo pro-
jektowanych budynkach mieszkalnych połaci 
dachowej o spadkach 35−45°, w układzie 
symetrycznym (dopuszcza siň dachy wielo-
spadowe), 

c)  obowiņzujņ dachy o pokryciu dachówkņ ce-
ramicznņ w kolorze ceglastym lub innymi 
materiałami o fakturze dachówkopodobnej, 
w kolorze ceglastym matowym, 

d)  w modernizowanych, rozbudowywanych lub 
nowobudowanych obiektach usługowych 
dopuszcza siň stosowanie dachów jedno-
spadowych, w przypadkach uzasadnionych 
wzglňdami użytkowymi dopuszcza siň reali-
zacjň obiektów realizowanych w technolo-
giach nietradycyjnych, o wysokich walorach 
architektonicznych, 

e)  dopuszcza siň lokalizacjň tymczasowych 
obiektów kubaturowych o charakterze eks-
pozycyjnym, o lekkiej konstrukcji łatwej do 
demontażu, 

f)  ustala siň możliwoŌń zabudowy maksymal-
nie do 80% powierzchni działki budowlanej, 

g)  Ustala siň obowiņzek zapewnienia w grani-
cach terenu miejsc postojowych dla samo-
chodów użytkowników stałych i przebywajņ-
cych okresowo w iloŌciach: 1 miejsce posto-
jowe na każde rozpoczňte 25 m2 powierzchni 
użytkowej funkcji usługowej, lecz nie mniej 
niż 2 miejsca postojowe, dopuszcza siň loka-
lizacjň naziemnych miejsc postojowych dla 
potrzeb terenu U/2 na terenie KS/1, 

h)  dopuszcza siň sytuowanie w obrňbie wła-
snoŌci urzņdzeŊ towarzyszņcych, stacji trans-
formatorowych oraz elementów reklamo-
wych, zgodnie z obowiņzujņcymi przepisami 
szczególnymi, 

i)  dopuszcza siň przeprowadzenie procedury 
scalania nieruchomoŌci. 

4)  Dopuszcza siň możliwoŌń wprowadzenia bu-
dynku mieszkalnego dla właŌciciela lub zarzņd-
cy terenu. 

5)  Dla terenów położonych w strefie ochrony kon-
serwatorskiej, zgodnie z rysunkiem planu obo-
wiņzujņ dodatkowo ustalenia zawarte w § 9. 

6)  Ustalenia dla linii zabudowy i ich odległoŌci 
zostały zawarte w § 6. 

7)  Dodatkowo obowiņzujņ ustalenia zawarte w § 8 
pkt 11 w zwiņzku z lokalizacjņ w strefach ogra-
niczeŊ wysokoŌci od lņdowiska Wrocław – 
Szymanów. 

9. UK/1 – przeznaczenie podstawowe – tereny 
obiektów sakralnych, ustalone jako cele publiczne. 
1)  Dopuszczalnym kierunkiem przekształceŊ jest: 

a)  Należy zachowań i konserwowań zachowane 
elementy historycznego układu przestrzenne-
go oraz poszczególne elementy tego układu. 

b)  Nowe inwestycje dopuszczalne wyłņcznie ja-
ko uzupełnienie już istniejņcej formy zainwe-
stowania terenu, przy założeniu maksymal-
nego zachowania i utrwalenia historycznych 
relacji oraz pod warunkiem, iż nie kolidujņ 
one z historycznym charakterem założenia. 

c)  Obowiņzuje zakaz prowadzenia działalnoŌci 
inwestycyjnej bez uzgodnienia z właŌciwym 
wojewódzkim konserwatorem zabytków – 
wszelkie zamierzenia i działania inwestycyjne 
należy poprzedziń uzyskaniem wytycznych 
konserwatorskich i uzgodniń z właŌciwym wo-
jewódzkim konserwatorem zabytków. 

d)  W przypadku obiektów rejestrowych wszelkie 
działania podejmowane przy zabytku wymaga-
jņ pisemnego pozwolenia właŌciwego woje-
wódzkiego konserwatora zabytków. 

e)  Dodatkowo obowiņzujņ ustalenia zawarte 
w § 9 i § 8 pkt 11 w zwiņzku z lokalizacjņ 
w strefach ograniczeŊ wysokoŌci od lņdowi-
ska Wrocław – Szymanów. 

10. ZP/(1-8) – przeznaczenie podstawowe – te-
reny zieleni urzņdzonej, takiej jak parki, ogrody, 
zieleŊce, skwery itp.: 
a)  dopuszczalne funkcje towarzyszņce obiekty 

sportowe, 
b)  urzņdzenia i sieci infrastruktury technicznej, za 

wyjņtkiem linii napowietrznych. 
1)  Zabrania siň lokalizowania w granicach działek 

obiektów i urzņdzeŊ usługowych i produkcyjnych 
a)  sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemne-

go należy prowadziń skrajem terenu, zgodnie 
z obowiņzujņcymi przepisami i normami, 

b)  uzupełniajņce nasadzenia zieleni w grani-
cach terenu należy wprowadzań w sposób 
nie naruszajņcy istniejņcych wartoŌci Ōrodo-
wiska przyrodniczego, 

c)  dopuszcza siň odbudowň pałacu według za-
sad wytyczonych przez konserwatora zabyt-
ków i przeznaczenie pod funkcjň usługowo- 
-mieszkalnņ dla pałacu zlokalizowanego na 
terenie oznaczonym symbolem ZP/1, 

d)  należy zachowań i konserwowań zachowane 
elementy historycznego układu przestrzenne-
go oraz poszczególne elementy tego układu, 

e)  nowe inwestycje dopuszczalne wyłņcznie ja-
ko uzupełnienie już istniejņcej formy zainwe-
stowania terenu, przy założeniu maksymal-
nego zachowania i utrwalenia historycznych 
relacji oraz pod warunkiem, iż nie kolidujņ 
one z historycznym charakterem założenia, 

f)  obowiņzuje zakaz prowadzenia działalnoŌci 
inwestycyjnej bez uzgodnienia z właŌciwym 
wojewódzkim konserwatorem zabytków – 
wszelkie zamierzenia i działania inwestycyj-
ne należy poprzedziń uzyskaniem wytycz-
nych konserwatorskich i uzgodniń z właŌci-
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wym wojewódzkim konserwatorem zabyt-
ków, 

g)  w przypadku obiektów rejestrowych wszelkie 
działania podejmowane przy zabytku wyma-
gajņ pisemnego pozwolenia właŌciwego wo-
jewódzkiego konserwatora zabytków, 

h)  obowiņzujņ ustalenia zawarte w § 9 i § 8  
pkt 11 w zwiņzku z lokalizacjņ w strefach 
ograniczeŊ wysokoŌci od lņdowiska Wro-
cław – Szymanów. 

11. ZL/(1-19) – przeznaczenie podstawowe – 
tereny lasów: 
1)  Gospodarkň leŌnņ należy prowadziń zgodnie 

z wymogami ochrony Ōrodowiska oraz w opar-
ciu o plany urzņdzania lasów. 

2)  Dopuszcza siň możliwoŌń czňŌciowego przezna-
czenia kompleksów leŌnych na cele rekreacyj-
no-wypoczynkowo-sportowe (Ōcieżki zdrowia, 
Ōcieżki dydaktyczne, Ōcieżki rowerowe) pod wa-
runkiem wczeŌniejszego uzgodnienia z zarzņd-
cņ. 

3)  Wszelkņ działalnoŌń należy uzgodniń z odpo-
wiednim nadleŌnictwem. 

12. ZLn/(1-14) – przeznaczenie podstawowe – 
tereny dolesieŊ: 
1)  Gospodarkň leŌnņ należy prowadziń zgodnie 

z wymogami ochrony Ōrodowiska oraz w opar-
ciu o plany urzņdzania lasów. 

2)  Dopuszcza siň możliwoŌń czňŌciowego przezna-
czenia kompleksów leŌnych na cele rekreacyj-
no-wypoczynkowo-sportowe (Ōcieżki zdrowia, 
Ōcieżki dydaktyczne, Ōcieżki rowerowe) pod wa-
runkiem wczeŌniejszego uzgodnienia z zarzņd-
cņ. 

3)  Wszelkņ działalnoŌń należy uzgodniń z odpo-
wiednim nadleŌnictwem. 

4)  W odległoŌci 10,0 m od terenów ZLn obowiņzu-
je strefa ochronna z zakazem lokalizacji zabu-
dowy. 

13. WS/(1-31) – przeznaczenie podstawowe – 
tereny wód otwartych, płynņcych i stawów rekre-
acyjnych 
1)  Dopuszcza siň przebudowň, modernizacjň 

i realizacjň nowych urzņdzeŊ wodnych pod wa-
runkiem ich zgodnoŌci z obowiņzujņcymi prze-
pisami szczególnymi. 

2)  Obowiņzuje zakaz jakiejkolwiek zabudowy 
w odległoŌci 25 m od cieku wodnego oznaczo-
nych na rysunku planu symbolem WS/13, 
WS/14, WS/15, WS/16, WS/19 oraz stosowania 
chemicznych Ōrodków ochrony roŌlin, mogņ-
cych pogorszyń stan tego cieku (nie dotyczy te-
renu oznaczonego symbolem MN/53 i MN/64). 

3)  Obowiņzuje zakaz zabudowy w odległoŌci 5 m 
od rowów melioracyjnych, zastrzeżeniem pkt 2. 

4)  W odległoŌci 5 m od granicy cieku wyklucza siň 
wszelkie zainwestowania, w tym realizacjň 
ogrodzeŊ, w celu umożliwienia konserwacji cie-
ku. 

14. R/(1-26) – przeznaczenie podstawowe – te-
reny rolnicze – uprawy polowe: 

1)  Ustala siň zakaz lokalizacji nowoprojektowa-
nych obiektów kubaturowych. 

2)  Dopuszcza siň modernizacjň i remont istniejņ-
cych obiektów budowlanych. 

3)  Dopuszcza siň prowadzenie sieci napowietrznej 
i podziemnej infrastruktury technicznej, stacji 
transformatorowych, zgodnie z obowiņzujņcymi 
przepisami szczególnymi. 

4)  Dopuszcza siň prowadzenie utwardzonych dróg 
dojazdowych (gospodarczych). 

5)  Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolem R/11 i R/23 dopuszcza siň budowň 
oczyszczalni Ōcieków. 

6)  Dopuszcza siň zalesienie terenu po spełnieniu 
wymogów zawartych w przepisach szczegól-
nych. 

7)  Dla terenów zlokalizowanych w strefie ograni-
czeŊ wysokoŌci od lotniska Wrocław – Szyma-
nów obowiņzujņ ustalenia zawarte w § 8 pkt 11. 

15. EE/(1-3) – przeznaczenie podstawowe – te-
reny urzņdzeŊ technicznych – rezerwa na rozbu-
dowň istniejņcej kontenerowej stacji transformato-
rowej – użytkowanie z przepisami szczególnymi: 
1)  Granice nie sņ ŌciŌle okreŌlone, zostanņ ustalo-

ne po wydaniu warunków zaopatrzenia w ener-
giň elektrycznņ. Minimalna wielkoŌń działek uza-
leżniona jest od wskazania typu stacji. 

2)  Istnieje możliwoŌń lokalizacji innego urzņdzenia 
technicznego, którego potrzeba wyniknie  
w trakcie realizacji osiedla. 

16. ZC/1 – przeznaczenie podstawowe – cmen-
tarze – cmentarze czynne wraz z rezerwņ pod ich 
rozbudowň, 
1)  Dopuszcza siň ogrodzenie terenu cmentarza 

ogrodzeniem o wysokoŌci nieprzekraczajņcej 
1,6 m. 

2)  Dopuszcza siň obiekty kubaturowe ŌciŌle zwiņ-
zane z obsługa terenu cmentarza. 

3)  Dla obiektów, o których mowa w pkt 2 obowiņ-
zujņ ustalenia: 
a)  wysokoŌń noworealizowanej zabudowy nie 

może przekroczyń 12 m, liczņc od poziomu 
terenu do szczytu kalenicy, 

b)  ustala siň połań dachowņ o spadku 30−45°, 
w układzie symetrycznym (dopuszcza siň da-
chy wielospadowe), 

c)  obowiņzujņ dachy o pokryciu dachówkņ ce-
ramicznņ w kolorze ceglastym lub innymi 
materiałami o fakturze dachówkopodobnej, 
w kolorze ceglastym matowym, 

4)  OkreŌla siň minimalnņ strefň ochrony sanitarnej 
od granicy cmentarza 50 m. 

5)  W strefie ochrony sanitarnej obowiņzujņ usta-
lenia zawarte przepisach odrňbnych. 

17. KS/1 – przeznaczenie podstawowe – tereny 
obsługi urzņdzeŊ komunikacji samochodowej: 
parkingi, garaże: 
1)  Dopuszcza siň sytuowanie w obrňbie własnoŌci 

urzņdzeŊ towarzyszņcych oraz elementów re-
klamowych, zgodnie z obowiņzujņcymi przepi-
sami szczególnymi. 
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2)  Ustala siň obowiņzek zagospodarowania terenu 
zieleniņ ozdobnņ i izolacyjnņ. 

3)  Lokalne warunki, zasady i standardy kształto-
wania zabudowy i urzņdzania terenu: 
a)  obowiņzuje nawierzchnia utwardzona, 
b)  dopuszcza siň ogrodzenie ażurowe lub 

z żywopłotu, nie przekraczajņce wysokoŌci  
2 m, 

c)  ustala siň zagospodarowanie parkingu ziele-
niņ wzdłuż ulic. 

18. OS – przeznaczenie podstawowe – tereny 
oczyszczalni Ōcieków − użytkowanie zgodnie 
z przepisami szczególnymi. 

Rozdział 3 

ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE KOMUNIKACJI 

§ 6. 1. Ustala siň linie rozgraniczajņce prze-
strzeŊ publicznņ w zakresie komunikacji (drogi 
wraz z urzņdzeniami pomocniczymi) i wprowadza 
siň ich nastňpujņcņ klasyfikacjň funkcjonalnņ: 
1)  KDL − droga powiatowa nr 1366, dostňpne bez 

ograniczeŊ, o parametrach drogi lokalnej: 
a)  szerokoŌń w liniach rozgraniczajņcych =  

12−15 m, 
b)  dopuszcza siň wprowadzenie zieleni oraz 

elementów małej architektury, 
c)  dopuszcza siň organizowanie stanowisk po-

stojowych, 
d)  dopuszcza siň poszerzenie pasa drogowego 

w liniach rozgraniczajņcych w miejscach pro-
jektowanych zatok autobusowych i chodni-
ków. 

2)  KDD − droga gminna, dostňpna bez ograniczeŊ, 
o parametrach drogi dojazdowej: 
a)  szerokoŌń w liniach rozgraniczajņcych =  

8−10 m, 
b)  dopuszcza siň wprowadzenie zieleni oraz 

elementów małej architektury, 
c)  dopuszcza siň organizowanie stanowisk po-

stojowych, sposób ich jest formņ organizacji 
zagospodarowania tymczasowego. 

3)  KDW – drogi wewnňtrzne, o parametrach drogi 
dojazdowej, obowiņzujņ ustalenia zawarte  
w pkt 2, ppkt a−c. 

4)  KDpj – ciņgi pieszo-jezdne, wŌród zabudowy 
mieszkaniowej istniejņcej i projektowanej, od-
powiadajņce parametrom dróg pożarowych, 
utwardzone, przystosowane do przejazdu po-
jazdów straży pożarnej i obsługi komunalnej: 
a)  szerokoŌń w liniach rozgraniczajņcych = min 

6 m. 
2. W obrňbie skrzyżowaŊ obowiņzujņ narożne 

Ōciňcia linii rozgraniczajņcych (trójkņty widoczno-
Ōci) o wymiarach: 
a)  5 m x 5 m – na skrzyżowaniach dróg KDD, 

KDW, KDpj, 
b)  10 m x 10 m – na skrzyżowaniach dróg z drogņ 

KDL. 
3. Ustala siň liniň zabudowy nieprzekraczalnņ, 

dla której obowiņzuje lokalizowanie nowej zabu-
dowy w odległoŌci: 
1)  Niemniejszej niż 3 m od linii rozgraniczajņcej 

drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem 
KDpj. 

2)  Niemniejszej niż 6 m od linii rozgraniczajņcej 
drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem 
KDD, KDW i KDL. 

3)  Nieprzekraczalne linie zabudowy nie dotyczņ 
obiektów i urzņdzeŊ infrastruktury technicznej. 

4)  Za zgodņ zarzņdcy drogi, dopuszcza siň usytu-
owanie obiektów budowlanych niebňdņcych 
budynkami w odległoŌci mniejszej niż okreŌlo-
ne w ust. 1, 2, 3. 

4. Ustala siň obsługň projektowanych i istnie-
jņcych terenów z istniejņcej i projektowanej sieci 
drogowej. 

5. Dopuszcza siň przeprowadzanie liniowej in-
frastruktury technicznej w liniach rozgraniczajņ-
cych dróg, wyłņcznie za zezwoleniem właŌciwego 
zarzņdcy drogi. 

6. Nowe dojazdy powstałe z wtórnych podzia-
łów terenów na działki budowlane nie mogņ byń 
wňższe niż 5,0 m; jeŌli nowy dojazd obsługuje wiň-
cej niż 5 działek budowlanych musi byń ulicņ we-
wnňtrznņ o minimalnej szerokoŌci 8,0 m. 

7. Lokalizacja urzņdzeŊ liniowych poza obsza-
rem zabudowanym wzdłuż pasów drogowych 
wymaga odległoŌci, co najmniej 15 m od granicy 
tych pasów. 

8. OdległoŌń, o której mowa w pkt 7, może byń 
mniejsza po wczeŌniejszym uzgodnieniu z zarzņd-
cņ drogi. 

9. Dopuszcza siň w liniach rozgraniczajņcych 
dróg realizacjň towarzyszņcych obiektów inżynier-
skich, chodników i Ōcieżek rowerowych oraz nie-
zbňdnych urzņdzeŊ technicznych zwiņzanych 
z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu. 

10. Istniejņce budynki lub ich czňŌci położone 
w liniach rozgraniczajņcych dróg i ulic mogņ byń 
remontowane i przebudowywane za zgodņ zarzņd-
cy drogi, z zakazem ich rozbudowy i odbudowy. 

11. W liniach rozgraniczajņcych dróg i ulic wy-
sokoŌń słupów oŌwietleniowych uzależniona jest 
od zasiňgu wyznaczonych powierzchni ogranicza-
jņcych wysokoŌń zabudowy: w oznaczonej po-
wierzchni przejŌciowej bocznej, wysokoŌń słupów 
oŌwietleniowych (obiektów trudno dostrzegalnych 
z powietrza) zgodnie z § 8 ust. 11 pkt 1. 

Rozdział 4 

ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE 
INFRASTRUKTURY 

§ 7. 1. Docelowo przyjmuje siň zasadň, iż 
wszystkie liniowe elementy infrastruktury tech-
nicznej wraz z towarzyszņcymi urzņdzeniami (np. 
zbiorniki gazu płynnego), powinny byń usytuowa-
ne pod ziemiņ (linie elektroenergetyczne niskiego, 
Ōredniego napiňcia oraz telefoniczne, wyłņcznie 
kablowe) z wyłņczeniem stacji transformatoro-
wych. 

2. Wszelkie nowe sieci uzbrojenia techniczne-
go powinny zostań zaprojektowane kompleksowo 
dla całego obszaru wsi i przebiegań w liniach roz-
graniczajņcych komunikacji. 
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3. Urzņdzenia techniczne, dla których nie 
przewidziano wydzielonych terenów i które nie 
bňdņ mogły byń realizowane w liniach rozgranicza-
jņcych ulic, mogņ byń realizowane w uzasadnio-
nych przypadkach, na terenach prywatnych za 
zgodņ ich właŌcicieli. 

4. Dopuszcza siň uzbrojenie czňŌci terenu 
przez inwestorów we własnym zakresie. 

5. Obsługň obszaru objňtego planem w zakre-
sie infrastruktury technicznej okreŌla siň nastňpu-
jņco: 
1)  Zaopatrzenie w wodň: 

a)  ustala siň pobór wody z gminnej sieci wodo-
ciņgowej, według technicznych warunków 
przyłņczenia, zgodnie z obowiņzujņcymi 
przepisami szczególnymi, 

b)  dopuszcza siň własne ujňcia wodne. 
2)  Kanalizacja sanitarna: 

a)  docelowo ustala siň obowiņzek skanalizowa-
nia obszaru i odprowadzanie Ōcieków sani-
tarnych (bytowych, komunalnych) do 
oczyszczalni Ōcieków, 

b)  zaleca siň system grupowego odprowadza-
nia Ōcieków do kanalizacji sanitarnej oraz 
oczyszczalni Ōcieków, 

c)  dopuszcza siň inne rozwiņzania komplekso-
we za wyjņtkiem indywidualnego rozsņcz-
kowania Ōcieków na działce (nie dotyczy 
działek o powierzchni powyżej 3000 m2) 

d)  dopuszcza siň lokalizacjň bezodpływowych 
zbiorników na nieczystoŌci płynne (szamb) 
i wywóz nieczystoŌci do oczyszczalni, ale tyl-
ko do czasu budowy sieci kanalizacyjnej. 

3)  Kanalizacja deszczowa: 
a)  dopuszcza siň gromadzenie wód opadowych 

do studni chłonnej na własnym terenie, lub 
do istniejņcych rowów z uwzglňdnieniem 
przepisów szczególnych. 

4)  Zaopatrzenie w gaz: 
a)  zgodnie z koncepcjņ gazyfikacji gminy, 
b)  dopuszcza siň prowadzenie krótkich odcin-

ków sieci gazowej (maksymalnie Ōredniego 
ciŌnienia) poza liniami rozgraniczajņcymi 
ulic, w uzgodnieniu z właŌcicielami nieru-
chomoŌci, wymagane jest formalne ustale-
nie zasad dostňpnoŌci w sytuacjach awaryj-
nych lub w celu modernizacji sieci, 

c)  dopuszcza siň lokalizacjň zbiorników gazu 
płynnego. 

5)  Elektroenergetyka: 
a)  ustala siň zasilanie w energiň elektrycznņ ze 

stacji transformatorowych, z dowiņzaniami 
Ōredniego i niskiego napiňcia, 

b)  dopuszcza siň budowň kontenerowych stacji 
transformatorowych na terenie własnym in-
westora, stosownie do potrzeb, 

c)  rozwiņzania techniczne sposobu zasilania 
obiektów okreŌlņ Warunki Przyłņczenia do 
sieci elektroenergetycznej okreŌla odpo-
wiedni operator sieci, 

d)  ustala siň strefň wyłņczonņ z budownictwa 
o szerokoŌci 10 m (po 5 m od osi linii) od 
istniejņcej linii napowietrznej Ōredniego na-
piňcia, 

e)  w przypadku zaistnienia kolizji planowanego 
zagospodarowania terenu z istniejņcņ liniņ 
elektroenergetyczna, przebudowa wyżej 
wymienionej linii elektroenergetycznej bň-
dzie możliwa po uzyskaniu z odpowiednim 
operatorem sieci, warunków na przebudowň 
tej linii i zawarciu stosownej umowy lub po-
rozumienia o przebudowň sieci elektroener-
getycznej. Koszty przebudowy istniejņcej linii 
bňdzie ponosiła gmina lub właŌciciel terenu, 

f)  dopuszcza siň zasilanie w energiň elektrycz-
nņ z alternatywnych Ŏródeł energii, takich jak 
baterie słoneczne. 

6)  Telekomunikacja: 
a)  ustala siň doprowadzanie sieci z sieci tele-

komunikacyjnej, według technicznych wa-
runków przyłņczenia operatora sieci, 

b)  Zakaz lokalizacji masztów telefonii cyfrowej. 
7)  Zaopatrzenie w ciepło: 

a)  zaleca siň ogrzewanie gazowe lub inne 
z ekologicznych Ŏródeł zasilania, zgodnie 
z przepisami szczególnymi, 

b)  dopuszcza siň ogrzewanie tradycyjnymi me-
todami, koks, drewno, wňgiel. 

8)  Gospodarka odpadami: 
a)  stałe odpady bytowo-gospodarcze groma-

dziń w sposób zapewniajņcy ochronň Ōro-
dowiska poszczególnych terenów w konte-
nerach zlokalizowanych na terenie własnym, 
przy zapewnieniu ich systematycznego wy-
wozu na zorganizowane wysypisko odpa-
dów komunalnych i unieszkodliwiań według 
przyjňtego na terenie gminy systemu, zgod-
nie z przepisami szczególnymi z uwzglňdnie-
niem segregacji. 

Rozdział 5 

ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA 

§ 8. Szczególne warunki zagospodarowania 
terenu wynikajņce z potrzeby ochrony Ōrodowiska 
przyrodniczego, zdrowia ludzi oraz ochrony grun-
tów rolnych i leŌnych: 

1. Wszelka działalnoŌń w obrňbie terenu objň-
tego planem winna respektowań obowiņzujņce 
przepisy szczególne dotyczņce ochrony i kształto-
wania Ōrodowiska. 

2. Ustala siň zakaz lokalizacji funkcji mogņcych 
pogorszyń stan Ōrodowiska i szczególnie szkodli-
wych dla Ōrodowiska. 

3. UciņżliwoŌń prowadzonej działalnoŌci 
w zakresie emisji hałasu, wibracji, zanieczyszczeŊ 
powietrza, substancji złowonnych oraz nie jonizu-
jņcego promieniowania elektromagnetycznego, 
nie może powodowań przekroczenia granic wła-
snoŌci terenu na jakim jest lokalizowana. 
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4. Bezwzglňdnie zabrania siň wprowadzania 
nieoczyszczonych Ōcieków do wód powierzchnio-
wych, podziemnych oraz gruntów. 

5. Powierzchnie terenów komunikacji i parkin-
gów należy wykonań w sposób uniemożliwiajņcy 
przenikanie zanieczyszczeŊ ropopochodnych do 
podłoża i wód gruntowych. 

6. Na terenie objňtym planem dopuszcza siň 
wszelkie działania na rzecz poprawy stanu Ōrodo-
wiska niezależnie od tego czy sņ one bezpoŌrednio 
zwiņzane z ustalonņ funkcjņ terenu. 

7. Na terenach mieszkaniowych zaleca siň 
wprowadzenie maksymalnej iloŌci zieleni wyso-
kiej. 

8. Z racji wystňpowania gleb IV klasy bonita-
cyjnej, zaleca siň maksymalne wykorzystanie czň-
Ōci działek budowlanych na cele upraw owocowo- 
-warzywnych, trawniki, roŌliny ozdobne oraz mi-
nimalizowanie powierzchni utwardzonej działek. 

9. Ustala siň ochronň obrzeży zbiorników 
wodnych i wód płynņcych: 

1)  Tereny cieków wodnych znajdujņcych siň 
w granicach opracowania podlegajņ ochronie 
przed zainwestowaniem oraz likwidacjņ. 

2)  Utrzymanie urzņdzeŊ melioracji wodnych 
szczegółowych należy do zainteresowanych 
właŌcicieli gruntów, a jeżeli urzņdzenia te sņ 
objňte działalnoŌciņ spółki wodnej – do tej 
spółki. 

3)  OkreŌla siň granicň strefy ochrony biologicz-
nej cieku odległoŌci 5 m od rowów meliora-
cyjnych – należy rozumień jņ jako nieprzekra-
czalnņ liniň zabudowy. 

4)  Wyznacza siň strefň ochronna o szerokoŌci  
25 m od cieku wodnego oznaczonego na ry-
sunku planu symbolem WS/13, WS/14, WS/15, 
WS/16, WS/19, którņ należy traktowań jako 
nieprzekraczalna liniň zabudowy. 

5)  W przypadku realizacji inwestycji na gruntach 
zdrenowanych wprowadza siň obowiņzek 
przebudowy systemu drenarskiego (po sto-
sownych uzgodnieniach z właŌciwym orga-
nem do spraw melioracji). 

6)  Wszelkie uszkodzenia systemu drenarskiego 
w trakcie prowadzenia prac ziemnych, winny 
byń zgłaszane właŌciwemu organowi ds. me-
lioracji i naprawiane pod nadzorem upraw-
nionego inspektora, na koszt inwestora. 

7)  Wszelkie działania inwestycyjne w bezpoŌred-
nim sņsiedztwie rowów melioracyjnych należy 
prowadziń po uzgodnieniu z ich zarzņdcņ oraz 
zgodnie z obowiņzujņcymi przepisami. 

8)  Zarurowanie lub likwidacja rowów meliora-
cyjnych oraz ewentualna zmiana ich przebiegu 
możliwa jest wyłņcznie na warunkach okre-
Ōlonych przez zarzņdcň rowów, po przeprowa-
dzeniu badaŊ gruntowych i wykonaniu doku-
mentacji melioracyjnej uzgodnionej z orga-
nem ds. melioracji, w celu wyeliminowania 
możliwoŌci zalania wodami deszczowymi te-
renów budowlanych. 

9)  W celu zapewnienia możliwoŌci prowadzenia 
prac zwiņzanych z regulacjņ i utrzymaniem 
urzņdzeŊ wodnych, przy rowach melioracyj-
nych wprowadza siň wymóg pozostawienia 
w terenach inwestycyjnych pasów wolnych od 
zainwestowania o szerokoŌci 4,0 m (od górnej 
krawňdzi rowu) po obu stronach rowów. 

10)  Odprowadzenie wód opadowych do rowów 
melioracyjnych oraz wszelkie kolizje z urzņ-
dzeniami wodno-melioracyjnymi, wymagajņ 
uzyskania zgody ich właŌcicieli. 

11)  Za zgodne z planem uznaje siň zarurowanie 
oraz przekształcenie w kanalizacjň deszczowņ 
rowów znajdujņcych siň w liniach rozgranicza-
jņcych dróg, ulic i ciņgów pieszo-jezdnych (po 
uzyskaniu pozytywnego uzgodnienia od za-
rzņdcy cieku). 
10. Strefa ochrony sanitarnej cmentarzy: 

a)  okreŌla siň strefň ochrony sanitarnej dla cmen-
tarza skanalizowanego w odległoŌci 50 m od 
granicy cmentarza oznaczonego na rysunku 
planu symbolem ZC/1, 

b)  wyklucza siň lokalizacjň w obszarze strefy nowej 
zabudowy przeznaczonej na stały pobyt ludzi. 

11. Strefy zwiņzane z obsługņ lņdowiska Wro-
cław – Szymanów: 
1)  Na czňŌci obszaru objňtego planem, położone-

go w zasiňgu wyznaczonych dla lotniska Wro-
cław – Szymanów powierzchniach ograniczajņ-
cych wysokoŌń zabudowy, obowiņzujņ rzňdne 
podane w metrach nad poziomem morza (m 
n.p.m.): 
− w powierzchni wewnňtrznej poziomej do-

puszczalna całkowita wysokoŌń zabudowy 
oraz drzew jest stała do rzňdnej 163,0 m 
n.p.m.; 

− w powierzchni stożkowej o nachyleniu 1 : 20 
dopuszczalna całkowita wysokoŌń zabudowy 
jest zmienna w zależnoŌci od lokalizacji tj. od 
rzňdnej 163,0 m n.p.m. – do rzňdnej 223,0 m 
n.p.m. Granice zasiňgów ww. powierzchni 
i rzňdne oznaczono na rysunku planu. 

2)  Na całym obszarze zaleca siň stosowanie tech-
nologii i materiałów budowlanych przeciwdzia-
łajņcych negatywnemu wpływowi hałasu  
w zwiņzku z możliwoŌciņ wystňpowania uciņż-
liwoŌci hałasowej. 

3)  Całkowitņ, maksymalnņ wysokoŌń obiektów 
budowlanych należy obliczyń odejmujņc od 
podanej rzňdnej dopuszczalnej wysokoŌci, 
rzňdnņ terenu w najwyższym punkcie na dział-
ce. Nieprzekraczalnej dopuszczalnej wysokoŌci 
nie mogņ przekraczań żadne urzņdzenia stałe 
i tymczasowe umieszczone na dachach, komi-
nach, masztach itp. 

4)  Lokalizacja masztów telefonii komórkowej, 
masztów radiowych i innych urzņdzeŊ telein-
formatycznych, zgodnie z przepisami szczegól-
nymi. 

5)  OkreŌlone w powierzchniach ograniczajņcych 
maksymalne rzňdne bňdņce nieprzekraczalnymi 
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wysokoŌciami nie oznaczajņ, że okreŌlonņ w §5 
wysokoŌci obiektów budowlanych można prze-
kraczań do maksymalnych wartoŌci dopuszczal-
nych. 

6)  Wprowadza siň obowiņzek uzgadniania obiek-
tów trudno dostrzegalnych z powietrza z Preze-
sem ULC. 

7)  Wszystkie obiekty budowlane stałe i tymczaso-
we o wysokoŌci 50m n.p.t. (nad poziom terenu) 
i wiňcej winny byń zgłaszane do Prezesa Urzňdu 
Lotnictwa Cywilnego oraz właŌciwego organu 
nadzoru nad lotnictwem wojskowym. 

8)  Wszystkie istniejņce obiekty budowlane o wy-
sokoŌci 100 m n.p.t. i wiňcej sņ przeszkodami 
lotniczymi i tak jak inne obiekty przekraczajņce 
dopuszczalne wysokoŌci wyznaczone po-
wierzchniami ograniczajņcymi – podlegajņ 
zgłoszeniu do Prezesa Urzňdu Lotnictwa Cywil-
nego i wymagajņ oznakowania znakami prze-
szkodowymi. 

§ 9. Szczególne zasady zagospodarowania te-
renu wynikajņce z potrzeb ochrony Ōrodowiska 
kulturowego 
Dla zapewnienia właŌciwej ochrony dóbr kultury 
wyznacza siň strefy ochrony konserwatorskiej: 

1. Strefa „A” Ōcisłej ochrony konserwatorskiej 
obejmuje obszar, na którym elementy układu prze-
strzennego miejscowoŌci lub jej czňŌci, tzn. roz-
planowanie, zabudowa oraz zwiņzany z nimi teren 
i krajobraz zachowały siň w stanie nienaruszonym 
lub jedynie nieznacznie zniekształconym, a także 
teren wpisany do rejestru zabytków. Jest to obszar 
uznany za szczególnie ważny pod wzglňdem prze-
kazu historycznego i kulturowego. W strefie tej 
obowiņzuje bezwzglňdny priorytet wymagaŊ kon-
serwatorskich nad wszelkņ prowadzonņ współcze-
Ōnie działalnoŌciņ inwestycyjnņ, gospodarczņ 
i usługowņ oraz koniecznoŌń opracowania planu 
szczegółowego rewaloryzacji. Wobec powyższego 
pierwszeŊstwo majņ wszelkie działania odtworze-
niowe i rewaloryzacyjne, zarówno w przypadku 
przyrodniczych elementów krajobrazu, jak i w sto-
sunku do historycznej struktury technicznej, insta-
lacji wodnych, sieci komunikacyjnych oraz zabu-
dowy. 
1)  Strefa wyznaczona dla zespołu dworsko- 

-parkowego, obejmujņcego dwór w ruinie, wpi-
sany do rejestru zabytków decyzjņ nr 1206 
z dnia 15.12.1964 r. i park wpisany do rejestru 
zabytków decyzjņ nr 449/W z dnia 3.05.1979 r. 
oraz dla zespołu koŌcielnego, obejmujņcy ko-
Ōciół fil. Ōw. Jana Chrzciciela, wpisany do reje-
stru zabytków decyzjņ nr 1205 z dnia 15.12.1964 r. 
wraz z dzwonnicņ i dawnym cmentarzem para-
fialnym. 

2)  W strefie „A” obowiņzujņ nastňpujņce wymogi 
konserwatorskie: 
a)  ustala siň prymat zachowania wartoŌci za-

bytkowych nad wszelkņ działalnoŌciņ inwe-
stycyjnņ, 

b)  zachowań historyczny układ przestrzenny (tj. 
rozplanowanie ulic, dróg, placów, przebieg 
linii zabudowy, kompozycjň wnňtrz urbani-
stycznych, kompozycjň historycznej zieleni) 
oraz poszczególne elementy tego układu (tj. 
historyczne nawierzchnie ulic, placów, 
chodników, historyczne obiekty techniczne, 
zabudowň, mała architekturň i zieleŊ), 

c)  obowiņzujņ działania odtworzeniowe i rewa-
loryzacyjne, 

d)  obowiņzuje zakaz nowej zabudowy kubatu-
rowej, 

e)  obowiņzuje zakaz podziałów, 
f)  konserwowań zachowane elementy układu 

przestrzennego, 
g)  dostosowań współczesnņ funkcjň do warto-

Ōci zabytkowych obiektów i obszarów poło-
żonych w strefie, 

h)  w przypadku inwestycji nowych należy pre-
ferowań te z nich, które stanowiņ rozszerze-
nie lub uzupełnienie już istniejņcych form za-
inwestowania terenu, przy założeniu mak-
symalnego zachowania i utrwalenie istniejņ-
cych już relacji oraz pod warunkiem, że nie 
kolidujņ one z historycznym charakterem 
obiektu i obszarów położonych w strefie, 

i)  zakazuje siň wprowadzania przegrodzeŊ 
dzielņcych optycznie zabytkowe zespoły za-
budowy, 

j)  zakaz budowy ogrodzeŊ betonowych z ele-
mentów prefabrykowanych, 

k)  elementy zagospodarowania terenu winny 
uwzglňdniań charakter miejsca ich lokalizacji 
oraz zabytkowe wartoŌci otoczenia, 

l)  zakaz umieszczania reklam lub tablic rekla-
mowych oraz banerów, 

m)  wyklucza siň możliwoŌń prowadzenia na-
powietrznych linii teletechnicznych i energe-
tycznych, istniejņce linie napowietrzne nale-
ży sukcesywnie zastňpowań podziemnymi, 

n)  zakaz lokalizacji konstrukcji wieżowych  
i masztów zwiņzanych z urzņdzeniami prze-
kaŎnikowymi telekomunikacji, 

o)  lokalizacja nowej zabudowy w obrňbie ze-
społu folwarcznego możliwa jest wyłņcznie 
w miejscu nieistniejņcych historycznych bu-
dynków lub jako logiczne uzupełnienie ukła-
du tej zabudowy, z nawiņzaniem do form hi-
storycznych, 

p)  zakaz zabudowy majdanu folwarcznego, 
q)  w obrňbie folwarku zakazuje siň budowy si-

losów w obrňbie podwórza. Dopuszcza siň 
silosów na tym terenie jako wbudowane 
w obiekty folwarczne, w formie obudowanej, 
w miejscu nieistniejņcych obiektów histo-
rycznych, 

r)  zakaz urzņdzania w obrňbie zespołu fol-
warcznego złomowisk i składowisk, 

s)  nowe inwestycje dopuszczalne wyłņcznie ja-
ko uzupełnienie już istniejņcej formy zainwe-
stowania terenu, przy założeniu maksymal-
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nego zachowania i utrwalenia historycznych 
relacji przestrzennych oraz pod warunkiem, 
iż nie kolidujņ one z zabytkowym charakte-
rem założeŊ, 

t)  wszelkie działania poniżej poziomu terenu na 
obszarze szczególnej ochrony konserwator-
skiej winny byń uzgodnione z Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków i przeprowadzone 
pod nadzorem i za zezwoleniem właŌciwego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, 

u)  obowiņzuje zakaz prowadzenia działalnoŌci 
inwestycyjnej bez uzgodnienia z właŌciwym 
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków – 
wszelkie zamierzenia i działania inwestycyj-
ne (w tym wszelkie zmiany form własnoŌci, 
funkcji, zagospodarowania terenu oraz prze-
budowy, remonty, itp.) należy poprzedziń 
uzyskaniem wytycznych konserwatorskich 
i uzgodniń z właŌciwym Wojewódzkim Kon-
serwatorem Zabytków, 

v)  w przypadku obiektów rejestrowanych 
wszelkie działania podejmowane przy zabyt-
ku wymagajņ pisemnego pozwolenia wła-
Ōciwego Wojewódzkiego Konserwatora Za-
bytków. 

2. Strefa „B” ochrony konserwatorskiej obej-
muje obszary, w których elementy dawnego ukła-
du przestrzennego miejscowoŌci lub jej czňŌci, tzn. 
rozplanowanie, kształt zewnňtrzny zabudowy, 
a także jej powiņzania z zieleniņ i krajobrazem za-
chowały siň w stosunkowo dobrym stanie i całoŌń 
stanowi wartoŌń kulturowņ w skali lokalnej. 
1)  Strefa wyznaczona dla historycznego siedliska 

wsi Ozorowice wraz z terenem dawnego fol-
warku 

2)  W strefie „B” obowiņzujņ nastňpujņce wymogi 
konserwatorskie: 
a)  zachowań i wyeksponowań elementy histo-

rycznego układu przestrzennego, tj. rozpla-
nowanie dróg, ulic, linie zabudowy, kompo-
zycje wnňtrz urbanistycznych, kompozycjň 
zabudowy, zespoły zabudowy oraz kompo-
zycjň zieleni, 

b)  zachowań historyczne nawierzchnie ciņgów 
komunikacyjnych, 

c)  obiekty o wartoŌciach zabytkowych można 
poddań restauracji i modernizacji technicznej 
z dostosowaniem obecnej lub projektowanej 
funkcji do wartoŌci obiektu i zachowaniem 
jego zabytkowego charakteru, 

d)  wszelka działalnoŌń inwestycyjna musi 
uwzglňdniań istniejņce już zwiņzki prze-
strzenne i planistyczne, 

e)  obowiņzujņ działania odtworzeniowe 
i rewaloryzacyjne, zarówno w przypadku 
przyrodniczych elementów krajobrazu, jak 
w stosunku do historycznej struktury tech-
nicznej, instalacji wodnych, sieci komunika-
cyjnych oraz obiektów zabytkowych znajdu-
jņcych siň w wojewódzkiej i gminnej ewi-
dencji zabytków, 

f)  należy preferowań te inwestycje, które sta-
nowiņ rozszerzenia lub uzupełnienia już ist-
niejņcych form zainwestowania terenu, przy 
założeniu maksymalnego zachowania 
i utrwalenia istniejņcych już relacji oraz pod 
warunkiem, iż nie kolidujņ one z historycz-
nym charakterem obiektu, 

g)  przy inwestycjach zwiņzanych z moderniza-
cjņ, rozbudowņ, przebudowņ obiektów ist-
niejņcych wymaga siň nawiņzania gabary-
tami, sposobem kształtowania bryły 
i użytymi materiałami elewacyjnymi do 
miejscowej tradycji architektonicznej, 
w przypadku istniejņcego obiektu – po roz-
budowie budynek powinien tworzyń spójnņ 
kompozycjň z istniejņcņ czňŌciņ, 

h)  nowa zabudowa winna byń zharmonizowana 
z historycznņ kompozycjņ przestrzenno-
architektonicznņ w zakresie lokalizacji, roz-
planowania, skali, ukształtowania bryły, 
w tym kształtu i wysokoŌci dachu, poziomu 
posadowienia parteru, użytych form archi-
tektonicznych, podziałów otworów okien-
nych i drzwiowych, materiału oraz przy na-
wiņzaniu do historycznej zabudowy danej 
miejscowoŌci, 

i)  nowe budynki winny byń lokowane jako uza-
sadnione historycznie uzupełnienie prze-
strzeni, 

j)  nowa zabudowa nie może dominowań nad 
zabudowņ historycznņ, 

k)  stosowań historyczny rodzaj pokrycia da-
chowego (dachówka ceramiczna lub cemen-
towa w kolorze ceglastym, matowym), 

l)  w obiektach historycznych, które posiadały 
inne pokrycie dachowe niż ceramiczne sto-
suje siň pokrycie historyczne właŌciwe dla 
danego obiektu, 

m)  kolorystyka obiektów winna uwzglňdniań 
walory estetyczne otoczenia jak i rozwiņzania 
kolorystyczne wystňpujņce w zabudowie hi-
storycznej wsi, 

n)  elementy dysharmonizujņce, nie spełniajņce 
warunków ochrony strefy konserwatorskiej, 
winny byń usuniňte lub poddane odpowied-
niej przebudowie; analogicznie należy po-
stňpowań w stosunku do innych elementów 
zniekształcajņcych założenie historyczne, 

o)  zakaz stosowania tworzyw sztucznych jako 
materiały okładzinowe, 

p)  zakaz budowy ogrodzeŊ betonowych z ele-
mentów prefabrykowanych; formň, materiał 
i wysokoŌń ogrodzeŊ nawiņzań do lokalnych, 
historycznych ogrodzeŊ, 

q)  zakazuje siň lokalizacji urzņdzeŊ technicz-
nych o gabarytach kolidujņcych z krajobra-
zem kulturowym obszaru, 

r)  zakaz lokalizacji konstrukcji wieżowych 
i masztów zwiņzanych z urzņdzeniami prze-
kaŎnikowymi telekomunikacji, 
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s)  zakaz lokalizacji elementów wysokoŌciowych 
instalacji odnawialnych Ŏródeł energii, 

t)  umieszczanie reklam lub innych tablic nie 
zwiņzanych bezpoŌrednio z danym obiektem 
i stanowiņcych na obiekcie lub obszarze 
element obcy, jest zabronione, 

u)  dopuszczalne jest umiejscawianie tablic in-
formacyjnych instytucji lub szyldów sklepów 
i zakładów w miejscach na to wyznaczonych, 
we właŌciwej, nie agresywnej formie, 

v)  wyklucza siň możliwoŌń prowadzenia napo-
wietrznych linii teletechnicznych i energe-
tycznych, 

w)  wprowadza siň wymóg uzgadniania 
z właŌciwym Wojewódzkim Konserwatorem 
Zabytków wszelkich działaŊ inwestycyjnych, 
remontów, przebudów i modernizacji oraz 
zmiany funkcji obiektów budowlanych, jak 
i wznoszenia nowych budynków, a także po-
działów nieruchomoŌci. 

3. Strefa „K” ochrony krajobrazu obejmuje te-
reny harmonijnego współistnienia krajobrazu przy-
rodniczego z historycznņ zabudowņ lub obszary 
o wyglņdzie ukształtowanym w wyniku działalno-
Ōci ludzkiej. 
1)  Wyznaczona dla ochrony panoramy wsi Ozo-

rowice z sylwetņ koŌcioła – od północnego za-
chodu. 

2)  W strefie „K” obowiņzujņ nastňpujņce wymogi 
konserwatorskie: 
a)  nowa zabudowa powinna zostań starannie 

wpisana w krajobraz oraz byń realizowana 
w nawiņzaniu do zasad kształtowania obiek-
tów o tradycyjnych, lokalnych formach, 

b)  należy zachowań i wyeksponowań elementy 
historycznego układu przestrzennego i kom-
pozycje zieleni, 

c)  należy przyznań pierwszeŊstwo wszelkim 
działaniom odtworzeniowym i rewaloryza-
cyjnym, zarówno w przypadku przyrodni-
czych elementów krajobrazu, jak i w stosun-
ku do historycznej struktury technicznej, in-
stalacji wodnych, sieci komunikacyjnych 
oraz obiektów zabytkowych znajdujņcych siň 
w wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabyt-
ków, 

d)  należy preferowań te inwestycje, które sta-
nowiņ rozszerzenie lub uzupełnienie już ist-
niejņcych form zainwestowania terenu, przy 
założeniu maksymalnego zachowania  
i utrwalenia już relacji oraz pod warunkiem, 
iż nie kolidujņ one z historycznym charakte-
rem obiektu, 

e)  formy inwestowania należy w maksymal-
nym stopniu ukierunkowań na ich harmonij-
ne wpisanie w otaczajņcy krajobraz, 

f)  należy wyłņczyń z możliwoŌci realizacji inwe-
stycje duże wielkoobszarowe, jak również te, 
które wymagajņ znacznych przeobrażeŊ kra-
jobrazu, 

g)  należy utrzymań krajobraz przyrodniczy 
zwiņzany przestrzennie z historycznym zało-
żeniem ruralistycznym, winno siň uwolniń 
jego obszar od elementów dysharmonizujņ-
cych, rekultywowań tereny zniszczone,  
a w przypadku wprowadzania nowych ele-
mentów winny one podnosiń estetyczne 
wartoŌci tych terenów i podkreŌlań ich zwiņ-
zek przestrzenny z historycznym założeniem 
ruralistycznym, 

h)  wszelkie działania inwestycyjne polegajņce 
na wznoszeniu nowych obiektów kubaturo-
wych oraz przebudowie i zmianie wyglņdu 
istniejņcych obiektów należy uzgadniań 
z właŌciwym Wojewódzkim Konserwatorem 
Zabytków. 

4. Na obszarze opracowania planu wystňpujņ 
stanowiska archeologiczne, dla których ustala siň 
nastňpujņce wymogi: 
1)  Na obszarze stanowisk archeologicznych do-

puszcza siň uprawy rolnicze, ogrodowe itp., 
przy czym należy unikań zbyt głňbokiej orki, 
stanowiņcej zagrożenie dla znajdujņcych siň 
w ziemi zabytków archeologicznych. 

2)  Na obszarze stanowisk archeologicznych do-
puszczalne jest lokalizowanie inwestycji na te-
renie stanowiska archeologicznego, pod wa-
runkiem uzgodnienia i uzyskania zezwolenia od 
Inspekcji Zabytków Archeologicznych właŌci-
wego oddziału Służby Ochrony Zabytków oraz 
przeprowadzenia ratowniczych badaŊ arche-
ologicznych metodņ wykopaliskowņ. Badania te 
uwolniņ teren przeznaczony pod inwestycjň od 
archeologicznej substancji zabytkowej i umoż-
liwiņ jednoczeŌnie przeprowadzenie tejże inwe-
stycji. W takim przypadku badania archeolo-
giczne prowadzone sņ na koszt Inwestora, który 
zobowiņzany jest zleciń ich wykonanie wybranej 
przez siebie instytucji, firmie lub archeologowi 
uprawnionym do ich wykonywania. Wyniki tych 
badaŊ decydujņ o możliwoŌci kontynuowania 
prac budowlanych, koniecznoŌci zmiany tech-
nologii lub ewentualnie o ich zaniechaniu 
i zmianie przeznaczenia terenu. 

3)  Kto w trakcie prowadzenia robót budowlanych 
lub ziemnych, odkrył przedmiot, co do którego 
istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem jest 
zobowiņzany: 
a)  wstrzymań wszelkie roboty mogņce uszko-

dziń lub zniszczyń odkryty przedmiot, 
b)  zabezpieczyń, przy użyciu dostňpnych Ōrod-

ków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia, 
c)  niezwłocznie zawiadomiń o tym właŌciwego 

wojewódzkiego konserwatora zabytków, 
a jeŌli nie jest to możliwe, Wójta Gminy 
Wisznia Mała, 

d)  Wójt jest zobowiņzany niezwłocznie, nie dłu-
żej niż w terminie 3 dni, przekazań woje-
wódzkiemu konserwatorowi zabytków przy-
jňte zawiadomienie. 
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Ozorowice Obszar AZP 77-28 
Lp. nr stanowi-

ska 
okreŌlenie datowanie uwagi 

1. stan. nr 1/5 cmentarzysko szkiele-
towe 

wczesne Ōredniowiecze (1000r. – 
1250 r.) 

 

2. stan. nr 2/6 cmentarzysko ciałopal-
ne 

III−V okres epoki brņzu  

3. stan. nr 3/7 Ōlady osadnictwa okres neolitu  
4. stan. nr 4/8 Ōlady osadnictwa z okresu Ōredniowiecza  
5. stan. nr 5/9 osada I−III w. n.e. stanowisko bez lokalizacji 

na mapie 
6. stan. nr 6/24 Ōlady osadnictwa pradzieje  
7. stan. nr 7/25 osada? wczesne Ōredniowiecze  
8. stan. nr 8/23 osada? póŎne Ōredniowiecze  
9. stan. nr 9/22 Ōlady osadnictwa póŎne Ōredniowiecze  

 
5. Strefa „OW” obserwacji archeologicznej 

obejmuje miejscowoŌń o metryce Ōredniowiecznej 
i nowożytnej w granicach jej współczesnego sie-
dliska oraz obszarów o zachowanych reliktach 
pradziejowego i historycznego osadnictwa. 
1)  Wszelkie zamierzenia inwestycyjne w jej obrň-

bie podlegajņ nastňpujņcemu ustaleniu: 
a)  wszelkie zamierzenia inwestycyjne na tym 

obszarze zwiņzane z pracami ziemnymi nale-
ży uzgodniń z DolnoŌlņskim Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków co do konieczno-
Ōci ich prowadzenia pod nadzorem arche-
ologicznym i za pozwoleniem Wojewódzkie-
go Konserwatora Zabytków, 

b)  nadzór archeologiczny i ratownicze badania 
archeologiczne mogņ byń wykonywane je-
dynie przez uprawnionego archeologa. 

6. Obiekty i zespoły wpisane do rejestru za-
bytków, objňte sņ wszelkimi rygorami prawnymi 
wynikajņcymi z treŌci odpowiednich aktów praw-
nych, w tym przede wszystkim objňte sņ rygorami 
ochrony konserwatorskiej wynikajņcymi z przepi-
sów szczególnych. 
1)  Wpisem do rejestru zabytków na obszarze pla-

nu objňto nastňpujņce obiekty: 
a)  Zespół koŌcielny: 

− KoŌciół filialny p.w. Ōw. Jana Chrzciciela 
z XV w. wraz z dzwonnicņ z XIX w. wpisa-
ny do rejestru zabytków pod numerem 
1205 decyzjņ z dnia 15. XII 1964 r. 

− D. cmentarz par.ok.1353 r. wpisany do re-
jestru zabytków pod numerem 1205 decy-
zjņ z dnia 15. XII 1964 r. 

b)  Zespół dworski: 
− dwór, k. XVIII w., pocz. XX w., oficyna 

dworska ok.1905r., obora ok.1890, wpisa-
ne do rejestru zabytków pod numerem 
1206 z 15.12.1964, 

− park, XIX/XX w., wpisany do rejestru za-
bytków pod numerem 449/W z 3.05.1979, 

2)  OdnoŌnie obiektów zabytkowych obwiņzuje 
bezwzglňdny priorytet wymagaŊ i ustaleŊ kon-
serwatorskich nad wzglňdami wynikajņcymi 
z działalnoŌci inwestycyjnej. 

3)  Należy dņżyń do pełnej rewaloryzacji zabytków. 
4)  Rygory te obowiņzujņ niezależnie od położenia 

budowli czy innego wpisanego do rejestru za-
bytków obiektu w poszczególnych strefach 
ochrony konserwatorskiej. 

5)  Wszelkie działania podejmowane przy zabyt-
kach wymagajņ pisemnego pozwolenia właŌci-
wego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

7. Obiekty objňte ewidencjņ zabytków (lista 
obiektów objňtych ewidencjņ zabytków podlega 
sukcesywnemu uzupełnianiu i nie może byń trak-
towana jako zamkniňta). 
1)  Dla obiektów wpisanych do ewidencji zabytków 

obowiņzujņ nastňpujņce ustalenia: 
a)  należy je zachowań lub odtworzyń, 
b)  należy utrzymań, a w zniszczonych fragmen-

tach odtworzyń historyczny detal architekto-
niczny, 

c)  należy zachowań kształt, rozmiar i rozmiesz-
czenie otworów, zgodnie z historycznym wi-
zerunkiem budynku, 

d)  należy utrzymań lub odtworzyń oryginalnņ 
stolarkň okien i drzwi, 

e)  należy zachowań oryginalne elewacje z ich 
wystrojem architektonicznym, 

f)  wskazane jest stosowanie kolorystyki nawiņ-
zujņcej do stosowanej w przeszłoŌci, 

g)  elementy powierzchniowe instalacji tech-
nicznej projektowań i montowań z zachowa-
niem wartoŌci zabytkowych, 

h)  przed podjňciem prac projektowych należy 
uzyskań wytyczne konserwatorskie odnoŌnie 
planowanych prac, 

i)  nowe inwestycje, podziały nieruchomoŌci, 
remonty, przebudowy, rozbudowy, nadbu-
dowy i rozbiórki, należy uzgadniań z Woje-
wódzkim Konserwatorem Zabytków,
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2)  Wykaz obiektów wpisanych do ewidencji zabytków: 

Lp. Obiekt Adres Wiek 
1. 2. 3. 4. 
1) budynek mieszkalny 

obora 
nr 77 ok. 1920 r. 

pocz. XX w. 
2) budynek mieszkalny nr 85 1900−05 

 
Rozdział 6 

USTALENIA KOŃCOWE 

§ 10. Warunki podziału terenu na działki. 
Ustala siň minimalne powierzchnie nowo wydzie-
lanych działek: 
1)  w zabudowie oznaczonej symbolem MN (jedno-

rodzinne) = 1 000 m2 
2)  w zabudowie oznaczonej symbolem MN (bliŎ-

niacze) = 600 m2 
3)  w zabudowie oznaczonej symbolem MN/65 

(szeregowe) = 300 m2 
4)  w zabudowie oznaczonej symbolem: 
MN/10, MN/14, MN/47, MN/48, MN/49 = 5 000 m2, 
5)  w zabudowie oznaczonej symbolem: 
MN/13, MN/15, MN/17,MN/20, MN/21, MN/34, 

MN/35 = 3 500 m2 
6)  w zabudowie oznaczonej symbolem RM =  

2 000 m2, 
7)  w zabudowie oznaczonej symbolem RM/3 =  

30 000 m2, 

8)  w zabudowie oznaczonej symbolem MU =  
1 200 m2. 

9)  w zabudowie oznaczonej symbolem U, U/P = 
1 000 m2. 

§ 11. Ustala siň stawkň procentowņ służņcņ 
naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 
z dnia 23 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, 
z póŎniejszymi zmianami) w wysokoŌci 30%. 

§ 12. Wykonanie niniejszej uchwały powierza 
siň Wójtowi Gminy Wisznia Mała. 

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie  
30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym 
Województwa DolnoŌlņskiego. 
 
 

Przewodniczņcy Rady Gminy: 
Tadeusz Wyrwas 
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Załącznik nr 1 do uchwały nr V/XXXVII/ 
/210/10 Rady Gminy Wisznia Mała  
z dnia 28 kwietnia 2009 r.  
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Załącznik nr 2 do uchwały nr V/XXXVII/ 
/210/10 Rady Gminy Wisznia Mała  
z dnia 28 kwietnia 2009 r.  

 
ROZSTRZYGNIĘCIE DOTYCZĄCE SPOSOBU ROZPATRZENIA UWAG NA PODSTAWIE ART. 20  

UST. 1 WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO 
PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WISZNIA MAŁA DLA TERENÓW 

POŁOŻONYCH W OBRĘBIE OZOROWICE 
 

LP. DATA 
WPŁY-

WU, 
UWAGI 

NAZWISKO 
I IMIŇ, 

NAZWA 
JEDNOSTKI 
ORGANIZA-

CYJNEJ 
I ADRES 

ZGŁASZA-
JŅCEGO 
UWAGI 

OZNACZENIE 
NIERUCHO-

MOŋCI, KTÓ-
REJ DOTY-

CZY UWAGA 

TREŋŃ 
UWAGI 

USTALENIA 
PROJEKTU 
MPZP DLA 

NIERUCHOMO-
ŋCIKTÓREJ DO-
TYCZY UWAGA 

ROZSTRZYGNIŇCIE 
RADY GMINY 

UWAGI 

UWAGA 
UWZGLŇD-

NIONA 

UWAGA 
NIE UWZGLŇD-

NIONA 

1 2 3 5 4 6 7 8 9 
1. 16.03.20

10 
Łukasz  

Grelewicz 
dz. nr 366/1 skreŌlenie 

punktu od-
noszņcego 
siň do po-

działu terenu 
RM/3 na 
działki 

o powierzch
ni min. 

30 000 m2 

RM/3 --- nie uwzglňd-
niono 

ustalenia 
zgodne 

z wydanņ 
decyzjņ 

o warunkach 
zabudowy 

2. 26.02.20
10 

Maciej Wie-
czorek 

dz. nr 183 pod zabu-
dowň miesz-

kaniowņ 
jednoro-

dzinnņ na 
całej działce 

czňŌciowo MN/15 
(0,48 ha), pozosta-

ła czňŌń R/17 

--- nie uwzglňd-
niono 

nieuwzglňd-
niona czňŌń 

wykracza 
poza zasiňg 

terenów 
mieszkanio-
wych wyzna-

czony 
w studium, 
brak zgody 

rolnej 
3. 08.03.20

10 
Jarosław 
i Emilia 
Chmura 

dz. nr 84/11 pod zabu-
dowň miesz-

kaniowņ 
jednoro-

dzinnņ na 
całej działce 

czňŌciowo MN/8 
(0,3 ha), pozostała 

czňŌń R/6 

--- nie uwzglňd-
niono 

nieuwzglňd-
niona czňŌń 

wykracza 
poza zasiňg 

terenów 
mieszkanio-
wych wyzna-

czony 
w studium 

4. 22.02.20
10 

Wojciech 
i Lila Misz-

czak 

dz. nr 71/1 
(brak podzia-

łu) 

pod zabu-
dowň miesz-

kaniowņ 
jednoro-

dzinnņ na 
całej działce 

działka 71 
czňŌciowo MN/9 

(0,47 ha), pozosta-
ła czňŌń R/12 

--- nie uwzglňd-
niono 

nieuwzglňd-
niona czňŌń 

wykracza 
poza zasiňg 

terenów 
mieszkanio-
wych wyzna-

czony 
w studium 
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5. 17.02.20
10 

Barbara Du-
dek 

dz. nr 178/2 pod zabu-
dowň zagro-

dowņ 

R/19 --- nie uwzglňd-
niono 

wykracza 
poza zasiňg 

terenów 
mieszkanio-
wych wyzna-

czony 
w studium 

6. 05.02.20
10 

Jan  
Akielaszek 

dz. nr 130 zmiana wiel-
koŌci działek 
mieszkanio-

wych na 
max. 1000 

m2 

MN/15,20, 21, 48, 
49 

--- nie uwzglňd-
niono 

ustalenia 
zgodne 

z obecnie 
obowiņzujņ-
cym MPZP 
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Załącznik nr 3 do uchwały nr V/XXXVII/ 
/210/10 Rady Gminy Wisznia Mała  
z dnia 28 kwietnia 2009 r.  

 
ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W ZMIANIE PLANU, INWESTYCJI 

W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NALEŻĄCEJ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ 
ZASADACH ICH FINANSOWANIA 

Rozstrzygniňcia dokonano na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 80 poz. 717, ze zm.) 

1. Na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wykonano Prognozň skutków 
finansowych uchwalenia zmiany planu zawierajņcņ: 

a)  Analizň i charakterystykň ustaleŊ projektu planu 
b)  Analizň lokalnego rynku nieruchomoŌci 
c)  Analizň dochodów gminy wynikajņcych z: 
−  Opłat planistycznych od wzrostu wartoŌci nieruchomoŌci 
−  Opłat adiacenckich 
−  Wzrostu podatku od nieruchomoŌci 
−  Sprzedaży gruntów gminnych 
−  Opłat od czynnoŌci cywilnoprawnych 
d)  Analizň kosztów gminy wynikajņcych z: 
− Wykupu nieruchomoŌci na cele publiczne 
−  Kosztów infrastruktury technicznej 
− Odszkodowania za spadek wartoŌci nieruchomoŌci 
− Spadek podatku od nieruchomoŌci 
Z ww. prognozy wynika synteza wydatków i wpływów bezpoŌrednio zwiņzana z realizacjņ zmiany 

funkcji terenu, której celem jest efektywniejsze zagospodarowanie przestrzeni oraz osiņgniňcie wymier-
nych korzyŌci ekonomicznych. 

Zestawienie prognozowanych wydatków i wpływów zwiņzanych bezpoŌrednio z infrastrukturņ 
technicznņ 

 
Prognozowane skutku finansowe 

Szacunkowe dochody Opłata planistyczna 7 546 347,00 
Opłata adiacencka 3 221 051,75 
Wzrost podatku od nieruchomoŌci - gruntowych 1 490 339,00 
Wzrost podatku od nieruchomoŌci - budynki 351 929,59 
Sprzedaż gruntów gminnych 3 032 235,36 
Wzrost opłaty od czynnoŌci cywilnoprawnych 942 156,70 
Suma dochodów 15 093 720,00 

Szacunkowe koszty Wykup gruntów na cele publiczne 0,00 
Koszty urzņdzenia zieleni publicznej 0,00 
Koszty drogowej infrastruktury technicznej 2 126 463,96 
Odszkodowania za spadek wartoŌci nieruchomoŌci 0,00 
Spadek podatku od nieruchomoŌci 0,00 
Suma kosztów 2 126 463,96 

Suma kosztów i dochodów 12 971 923,04 
Z analizy skutków finansowych wynika, że rozwój terenów przewidziany w planie nie skutkuje do-

datkowymi nakładami finansowymi dla budżetu gminy. Nowe tereny zabudowy mieszkaniowej sņ ko-
rzystnņ zmianņ w planie powodujņc wzrost podatku od nieruchomoŌci oraz potencjalnie mogņ przynieŌń 
dochody wynikajņce z opłaty planistycznej i opłaty od czynnoŌci cywilno-prawnych. 

Jedyne koszty jakie wystňpujņ na terenie zwiņzane sņ realizacja infrastruktury technicznej. 
Analiza finansowa planu wykazuje, że ustalenia projektu planu sņ ekonomicznie zrównoważone 

i uzasadnione. Możliwe jest uzyskanie faktycznych dochodów, jednak niezbňdne sņ inwestycje 
w infrastrukturň technicznņ i promocje terenów gminy. Realizacja infrastruktury technicznej może wy-
magań w dofinansowania ze Ōrodków budżetowych lub zewnňtrznych. Dochody wynikajņce ze skutków 
finansowych planu mogņ zabezpieczyń wkład własny przy staraniu siň o Ōrodki pomocowe oraz 
w przypadku dobrego rozwoju terenu mogņ zrównoważyń koszty poniesione na infrastrukturň. 
2 360 

 


