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Załącznik nr 2 do uchwały nr XLVI/ 
/561/10 Rady Gminy Kobierzyce  
z dnia 29 czerwca 2010 r. 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE W SPRAWIE UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU 

 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy  

ul. Domasławską, Sportową i Zdrową w środkowej części wsi Tyniec Mały w gminie Kobierzyce 
 
 
Ze wzglćdu na brak nieuwzglćdnionych uwag wniesionych do projektu planu podczas wyłożenia do 
publicznego wglądu Rada Gminy Kobierzyce nie dokonuje rozstrzygnićć wynikających z art. 20 ust. 1 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., 
poz. 717, z późniejszymi zmianami). 
 
 
 

 
Załącznik nr 3 do uchwały nr XLVI/ 
/561/10 Rady Gminy Kobierzyce  
z dnia 29 czerwca 2010 r. 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE W SPRAWIE SPOSOBU REALIZACJI ZAPISANYCH 

 
MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU POŁOŻONEGO  

POMIĆDZY UL. DOMASŁAWSKĄ, SPORTOWĄ I ZDROWĄ W ĊRODKOWEJ CZĆĊCI WSI TYNIEC MAŁY, 
INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAĈ WŁASNYCH 

GMINY, ORAZ ZASAD ICH FINANSOWANIA 
 
Zgodnie z ustaleniami planu zawartymi w treċci uchwały nie przewiduje sić finansowania inwestycji  
z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadaĉ własnych gminy. 
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UCHWAŁA NR XLVI/562/10 
 RADY GMINY KOBIERZYCE 

 z dnia 29 czerwca 2010 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego 
pomiędzy ulicami Radosną, Nastrojową i Bratnią oraz projektowaną drogą w środkowo-północnej 

części wsi Wysoka 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 20  
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) w związku z uchwałą 
nr XXXII/389/09 Rady Gminy Kobierzyce z dnia  
30 marca 2009r., w sprawie przystąpienia do spo-
rządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru położonego pomićdzy 
ulicami Radosną, Nastrojową i Bratnią oraz projek-
towaną drogą w ċrodkowo-północnej czćċci wsi 
Wysoka oraz po stwierdzeniu zgodnoċci ze „Stu-
dium uwarunkowaĉ i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego Gminy Kobierzyce” uchwaloną 

przez Radć Gminy Kobierzyce uchwałą nr XXXVI/ 
/418/09 z dnia 28 sierpnia 2009 r., Rada Gminy Ko-
bierzyce uchwala, co nastćpuje: 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

§ 1. 1.  Uchwala sić miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego obszaru położonego 
pomićdzy ulicami Radosną, Nastrojową i Bratnią 
oraz projektowaną drogą w ċrodkowo-północnej 
czćċci wsi Wysoka, zwany dalej planem, który 
obejmuje obszar przedstawiony na rysunku planu 
w skali 1 : 2000, stanowiącym załącznik nr 1 do 
uchwały. 
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2.  Ze wzglćdu na brak wystćpowania na ob-
szarze planu problematyki, terenów lub obiektów 
okreċlonych w pkt od 1 do 8 w planie nie okreċla 
sić: 
1)  granic i sposobów zagospodarowania terenów 

lub obiektów podlegających ochronie, ustalo-
nych na podstawie odrćbnych przepisów, 
w tym terenów górniczych, a także narażonych 
na niebezpieczeĉstwo powodzi oraz zagrożo-
nych osuwaniem sić mas ziemnych; 

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

3)  granic obszarów wymagających przeprowadze-
nia scaleĉ i podziałów nieruchomoċci; 

4)  granic obszarów rehabilitacji istniejącej zabu-
dowy i infrastruktury technicznej; 

5)  granic obszarów wymagających przekształceĉ 
lub rekultywacji; 

6)  granic terenów pod budowć obiektów handlo-
wych, o których mowa w art. 10 ust. 2 pkt 8 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym; 

7)  granic terenów rekreacyjno-wypoczynkowych 
oraz terenów służących organizacji imprez ma-
sowych; 

8)  granic pomników zagłady oraz ich stref ochron-
nych, a także ograniczeĉ dotyczących prowa-
dzenia na ich terenie działalnoċci gospodarczej, 
okreċlonych w ustawie z dnia 7 maja 1999 r. 
o ochronie terenów byłych hitlerowskich obo-
zów zagłady. 

§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 
1)  infrastrukturze technicznej – należy przez to 

rozumieć: 
a)  sieci elektroenergetyczne niskiego i ċrednie-

go napićcia, stacje transformatorowe słu-
powe lub kontenerowe, urządzenia pomia-
rowe, wraz z niezbćdnymi urządzeniami to-
warzyszącymi, 

b)  sieci kanalizacji sanitarnej, przepompownie 
ċcieków, separatory substancji ropopochod-
nych i chemicznych, wraz z niezbćdnymi 
urządzeniami towarzyszącymi, 

c)  sieci kanalizacji deszczowej, studnie chłonne, 
zbiorniki z funkcją retencyjną, wraz z nie-
zbćdnymi urządzeniami towarzyszącymi, 

d)  sieci ciepłownicze wraz z niezbćdnymi urzą-
dzeniami towarzyszącymi, 

e)  sieci gazowe niskiego i ċredniego ciċnienia, 
wraz z niezbćdnymi urządzeniami towarzy-
szącymi, 

f)  sieci telekomunikacyjne, rozdzielnie, wraz 
z niezbćdnymi urządzeniami towarzyszący-
mi, z wyłączeniem masztów telefonii komór-
kowej; 

2)  nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez 
to rozumieć linić ograniczającą obszar, na któ-
rym dopuszcza sić wznoszenie budynków oraz 
okreċlonych w ustaleniach planu rodzajów bu-
dowli naziemnych, niebćdących liniami przesy-
łowymi, sieciami uzbrojenia terenu oraz zwią-
zanymi z nimi urządzeniami; nastćpujące czćċci 
budynków nie mogą pomniejszać odległoċci li-
czonej od linii rozgraniczającej do nieprzekra-
czalnej linii zabudowy: 

a)  schody zewnćtrzne, wejċcia do budynków, 
pochylnie i rampy dla osób niepełnospraw-
nych o wićcej niż 1,30 m, 

b)  balkony, galerie, tarasy i wykusze o wićcej 
niż 1,0 m, 

c)  okapy i gzymsy o wićcej niż 0,8 m, 
d)  łączna powierzchnia wysunićtych wzglćdem 

linii zabudowy tarasów, wykuszy, gzymsów, 
galerii i wejċć do budynków liczona w ich 
widoku od strony linii zabudowy nie może 
przekraczać 40% powierzchni elewacji; nie-
przekraczalna linia zabudowy obowiązuje 
nowe budynki oraz rozbudowy czćċci bu-
dynków istniejących; 

3)  powierzchni zabudowy – należy przez to rozu-
mieć powierzchnić pod budynkami, po ze-
wnćtrznym ich obrysie; 

4)  przeznaczeniu terenu lub przeznaczeniu pod-
stawowym terenu – należy przez to rozumieć 
przeznaczenie oraz sposób zagospodarowania 
terenu; 

5)  przeznaczeniu uzupełniającym terenu – należy 
przez to rozumieć przeznaczenie oraz sposób 
zagospodarowania terenu, mogące być trakto-
wane jako towarzyszące zapisanemu w planie 
przeznaczeniu podstawowemu i niemogące 
wystćpować jako samodzielna funkcja w grani-
cach działki budowlanej, przy czym powierzch-
nia zabudowy budynków związanych z uzupeł-
niającym przeznaczeniem terenu nie może 
przekraczać powierzchni zabudowy budynków 
związanych z podstawowym przeznaczeniem 
terenu; 

6)  terenie – należy przez to rozumieć obszar ogra-
niczony na rysunku planu liniami rozgraniczają-
cymi, oznaczony symbolem − zgodnie z ozna-
czeniami graficznymi okreċlonymi w legendzie. 

§ 3. 1.  Integralną czćċcią uchwały jest rysunek 
planu, o którym mowa w § 1 ust. 1. 

2.  Nastćpujące oznaczenia graficzne na ry-
sunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu: 
1)  granica obszaru objćtego planem; 
2)  linie rozgraniczające tereny o różnym przezna-

czeniu lub różnych zasadach zagospodarowa-
nia; 

3)  nieprzekraczalne linie zabudowy; 
4)  symbole okreċlające przeznaczenie podstawo-

we terenu. 
3. Pozostałe oznaczenia graficzne posiadają 

znaczenie informacyjne, sugerujące okreċlone 
rozwiązania przestrzenne. 

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

5. Rozstrzygnićcie o sposobie realizacji, zapi-
sanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktu-
ry technicznej, które należą do zadaĉ własnych 
gminy, oraz o zasadach ich finansowania, zgodnie 
z przepisami o finansach publicznych, stanowi 
załącznik nr 3 do uchwały. 

§ 4. Ustala sić nastćpujące kategorie przezna-
czenia terenu: 

1)  finanse − tereny przeznaczone pod lokalizacjć 
obiektów związanych z poċrednictwem finan-
sowym − działalnoċć banków, domów ma-
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klerskich, instytucji zajmujących sić obsługą 
finansową np. w formie leasingu czy obsługi 
sprzedaży ratalnej, a także instytucji związa-
nymi z ubezpieczeniami i funduszami emery-
talno-rentowymi, itp., wraz z towarzyszącymi 
budynkami gospodarczymi i garażami, nie-
zbćdnymi urządzeniami budowlanymi, komu-
nikacją wewnćtrzną oraz obiektami małej ar-
chitektury; 

2)  gastronomia − tereny przeznaczone pod dzia-
łalnoċć restauracji, kawiarni, herbaciarni, pu-
bów, winiarni itp. oraz placówek gastrono-
miczno-rekreacyjnych jak kluby bilardowe, 
krćgielnie itp., wraz z towarzyszącymi budyn-
kami gospodarczymi i garażami, niezbćdnymi 
urządzeniami budowlanymi, komunikacją 
wewnćtrzną oraz obiektami małej architektu-
ry; 

3)  handel detaliczny − tereny przeznaczone pod 
lokalizacjć obiektów związanych ze sprzedażą 
detaliczną towarów z wyłączeniem sprzedaży 
detalicznej paliw do pojazdów mechanicz-
nych, a także naprawą artykułów przeznacze-
nia osobistego i użytku domowego oraz usługi 
drobne np. pojedyncze gabinety lekarskie 
i kosmetyczne, fryzjerstwo, poprawa kondycji 
fizycznej, pralnie, szewc, wypożyczalnie kaset 
video itp., wraz z towarzyszącymi budynkami 
gospodarczymi i garażami, niezbćdnymi urzą-
dzeniami budowlanymi, komunikacją we-
wnćtrzną oraz obiektami małej architektury; 

4)  niepubliczne usługi oċwiaty – tereny przezna-
czone pod działalnoċć związaną z prowadze-
niem niepublicznych przedszkoli i szkół pod-
stawowych, a także kształcenia dodatkowego 
lub uzupełniającego, w tym kursy i szkolenia, 
wraz z towarzyszącymi budynkami gospodar-
czymi i garażami, niezbćdnymi urządzeniami 
budowlanymi, komunikacją wewnćtrzną oraz 
obiektami małej architektury; 

5)  obsługa firm i klienta − tereny przeznaczone 
pod lokalizacjć biur: związanych z obsługą nie-
ruchomoċci, wynajćciem specjalistów, bada-
niami; działalnoċcią związaną z prowadzeniem 
interesów: działalnoċcią prawniczą, rachun-
kowoċcią, ksićgowoċcią, doradztwem, bada-
niem rynku i opinii publicznej, poċrednic-
twem, dostarczaniem informacji, sporządza-
niem opracowaĉ, reklamą; działalnoċcią firm 
pocztowych i telekomunikacyjnych; działalno-
ċcią biur i agencji turystycznych, biur podróży 
a także usługi przewodnickie, informacja tury-
styczna oraz drobne usługi rzeczowe np. foto-
grafowanie, poligrafia, plakatowanie, urzą-
dzanie wystaw, pakowanie itp., wraz 
z towarzyszącymi budynkami gospodarczymi 
i garażami, niezbćdnymi urządzeniami budow-
lanymi, komunikacją wewnćtrzną oraz obiek-
tami małej architektury; 

6)  obiekty i urządzenia elektroenergetyczne − te-
reny przeznaczone pod lokalizacjć obiektów 
i urządzeĉ związanych z zaopatrzeniem w 
energić elektryczną, wraz z niezbćdnymi urzą-
dzeniami budowlanymi; 

7)  wypoczynek − tereny przeznaczone pod lokali-
zacjć obiektów i urządzeĉ sportowo-rekrea-

cyjnych, wraz z towarzyszącymi budynkami 
gospodarczymi i garażami, niezbćdnymi urzą-
dzeniami budowlanymi, komunikacją we-
wnćtrzną oraz obiektami małej architektury; 

8)  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna − te-
reny przeznaczone pod lokalizacjć budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych wraz z towa-
rzyszącymi budynkami gospodarczymi i gara-
żami, niezbćdnymi urządzeniami budowlany-
mi, komunikacją wewnćtrzną oraz obiektami 
małej architektury; 

9)  zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna − te-
reny przeznaczone pod lokalizacjć budynków 
mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garaża-
mi, niezbćdnymi urządzeniami budowlanymi, 
komunikacją wewnćtrzną oraz obiektami ma-
łej architektury; 

10)  zabudowa usługowa − tereny przeznaczone 
pod lokalizacjć budynków usługowych wraz 
z towarzyszącymi budynkami gospodarczymi 
i garażami, niezbćdnymi urządzeniami budow-
lanymi, komunikacją wewnćtrzną oraz obiek-
tami małej architektury; 

11)  zdrowie i opieka społeczna − tereny przezna-
czone pod działalnoċć przychodni, poradni, 
ambulatoriów, oċrodków zdrowia, gabinetów 
lekarskich, zakładów rehabilitacji leczniczej, 
szkół rodzenia itp., wraz z towarzyszącymi bu-
dynkami gospodarczymi i garażami, niezbćd-
nymi urządzeniami budowlanymi, komunika-
cją wewnćtrzną oraz obiektami małej architek-
tury. 

Rozdział 2 

Ustalenia dla całego obszaru objętego planem 

§ 5. W zakresie zasad ochrony ċrodowiska, 
przyrody i krajobrazu kulturowego obowiązują 
nastćpujące ustalenia: 
1)  ustala sić zakaz realizacji inwestycji oraz pro-

wadzenia działalnoċci, której oddziaływanie 
może przekroczyć granice nieruchomoċci; 

2)  ustala sić zakaz odprowadzania nieoczyszczo-
nych ċcieków do gruntu, wód gruntowych oraz 
powierzchniowych; 

3)  przed podjćciem działalnoċci inwestycyjnej 
ustala sić obowiązek zdjćcia warstwy próchni-
czej z czćċci terenów przeznaczonych pod 
obiekty budowlane oraz powierzchnie utwar-
dzone, a nastćpnie odpowiednie jej zagospoda-
rowanie; 

4)  stosownie do przepisów odrćbnych, ustala sić 
dopuszczalny poziom hałasu, dla terenów ozna-
czonych symbolami: 
a)  1 MW, 2 MW, 3 MW – jak dla terenów zabu-

dowy mieszkaniowej wielorodzinnej i za-
mieszkania zbiorowego oraz terenów miesz-
kaniowo-usługowych, a w przypadku lokali-
zacji niepublicznych usług oċwiaty, na dział-
kach przeznaczonych pod działalnoċć oċwia-
tową – jak dla terenów zabudowy związanej 
ze stałym lub czasowym pobytem dzieci 
i młodzieży, 

b)  1 MN, 2 MN, 3 MN – jak dla terenów zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej, a w 
przypadku lokalizacji niepublicznych usług 
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oċwiaty, na działkach przeznaczonych pod 
działalnoċć oċwiatową – jak dla terenów za-
budowy związanej ze stałym lub czasowym 
pobytem dzieci i młodzieży. 

§ 6. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kul-
turowego, zabytków oraz dóbr kultury współcze-
snej obowiązują nastćpujące ustalenia: na obsza-
rze planu wystćpuje stanowisko archeologiczne  
nr 6/90/81-28 AZP – w przypadku budowlanych 
zamierzeĉ inwestycyjnych na terenie i w sąsiedz-
twie ww. stanowiska archeologicznego obowiązuje 
wymóg przeprowadzenia ratowniczych badaĉ ar-
cheologicznych metodą wykopaliskową. Przed 
uzyskaniem pozwolenia na budowć (a dla robót 
niewymagających pozwolenia na budowć – przed 
realizacją inwestycji, tj. przed uzyskaniem za-
ċwiadczenia potwierdzającego zgłoszenie wyko-
nywania robót budowlanych) należy uzyskać po-
zwolenie Dolnoċląskiego Wojewódzkiego Konser-
watora Zabytków na przeprowadzenie ziemnych 
robót budowlanych na terenie zabytkowym 
w trybie prac konserwatorskich, które polegają na 
przeprowadzeniu ratowniczych badaĉ archeolo-
gicznych metodą wykopaliskową. 

§ 7. W zakresie wymagaĉ wynikających 
z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych, 
dla terenów komunikacji publicznej, obowiązują 
ustalenia okreċlone w § 9. pkt 1 lit b. 

§ 8. W zakresie szczególnych warunków zago-
spodarowania terenów oraz ograniczeĉ w ich 
użytkowaniu obowiązują nastćpujące ustalenia: 
1)  przez obszar planu przebiegają gazociągi wyso-

kiego ciċnienia PN 6.3 MPa: 
a)  gazociąg przesyłowy w/c relacji Wrocław – 

Obwodnica Południowa o ċrednicy nominal-
nej DN 150, 

b)  gazociąg przesyłowy w/c relacji Szewce – Oł-
taszyn + Radakowice – Żarów o ċrednicy 
nominalnej DN 300, 

c)  gazociąg przesyłowy w/c relacji Ołtaszyn – 
Kudowa – Jeleniów o ċrednicy nominalnej 
DN 300, 

d)  gazociąg przesyłowy w/c relacji Zamknićcie 
Obwodnicy Wrocławskiej DN 350; 

2)  przez obszar planu przebiegają gazociągi wyso-
kiego ciċnienia PN 4.0 MPa: 
a)  gazociąg przesyłowy w/c relacji Brzeg Opol-

ski – Ołtaszyn o ċrednicy nominalnej DN 350; 
3)  ustala sić strefy ochronne dla gazociągu wyso-

kiego ciċnienia wyznaczone przez odległoċci 
podstawowe zredukowane: 
a)  w odległoċci 15 m od gazociągu, wolna od 

wszelkiej zabudowy, 
b)  w odległoċci 16,5 m od gazociągu, wolna od 

budynków użytecznoċci publicznej i za-
mieszkania zbiorowego; 

4)  strefa ochronna wyznaczona na rysunku planu 
w odległoċci 15 m od gazociągu, stanowi ob-
szar oddziaływania, w którym obowiązują na-
stćpujące ustalenia: 

a)  operator sieci jest uprawniony do zapobiegania 
działalnoċci mogącej mieć negatywny wpływ 
na jej trwałoċć i prawidłową eksploatacjć, 

b)  należy uzgadniać z operatorem sieci gazowej, 
lokalizacjć obiektów wzdłuż strefy ochronnej, 
przed wydaniem pozwolenia na budowć, 
c)  zakaz lokalizacji wszelkiej zabudowy, 
d)  należy zapewnić swobodny dojazd do sieci 

infrastruktury technicznej oraz swobodne 
przemieszczanie sić wzdłuż gazociągu, 

e)  dopuszcza sić lokalizacjć sieci podziemnego 
uzbrojenia technicznego po uzgodnieniu i na 
warunkach okreċlonych przez operatora ga-
zociągu, 

f)  zakaz sadzenia drzew i krzewów w pasie 4 m 
(po 2 m od osi gazociągu), 

g)  zakaz prowadzenia działalnoċci mogącej za-
grozić trwałoċci gazociągu podczas eksplo-
atacji; 

5)  w przypadku zastosowania rozwiązaĉ technicz-
nych umożliwiających zmniejszenie obszaru 
oddziaływania gazociągów, obowiązuje strefa 
ochronna okreċlona przez zarządcć sieci; 

6)  w przypadku zmiany przebiegu gazociągu, stre-
fy ochronne należy stosować zgodnie ze zmie-
nionym przebiegiem sieci. 

§ 9. W zakresie zasad modernizacji, rozbudo-
wy i budowy systemów komunikacji obowiązują 
nastćpujące ustalenia: 
1)  ustalenia ogólne: 
a)  w liniach rozgraniczających dróg dopuszcza sić 

lokalizacjć infrastruktury technicznej niezwiąza-
nej z drogą, na warunkach okreċlonych przez 
zarządcć drogi, 

b)  w liniach rozgraniczających dróg dopuszcza sić 
lokalizacjć zieleni oraz noċników reklamowych 
w formie niekolidującej z przeznaczeniem pod-
stawowym; 

2)  obsługa komunikacyjna terenów poprzez nie-
wyznaczone na rysunku planu drogi wewnćtrz-
ne włączone do dróg gminnych lub poprzez 
drogi gminne; 

3)  zakazuje sić nowych włączeĉ do drogi powia-
towej nr 1951D; 

4)  przebieg dróg wewnćtrznych, o których mowa 
w pkt 2, należy wyznaczyć przed przystąpieniem 
do realizacji zabudowy, w uzgodnieniu z 
wszystkimi właċcicielami terenów, przez które 
bćdą przebiegały drogi; 

5)  obowiązują nastćpujące parametry dróg we-
wnćtrznych, o których mowa w pkt 2: 
a)  drogi wewnćtrzne, zapewniające obsługć 

komunikacyjną powyżej 6 działek – o szero-
koċci w liniach rozgraniczających min. 10 m, 

b)  drogi wewnćtrzne, zapewniające obsługć 
komunikacyjną do 6 działek − o szerokoċci 
w liniach rozgraniczających min. 7 m, 

c)  zapewnienie wymagaĉ ochrony przeciw po-
żarowej, w tym realizacja placów do zawra-
cania, 

d)  drogi wewnćtrzne, o szerokoċci poniżej 10m, 
należy wyposażyć w progi lub inne urządze-
nia spowalniające ruch pojazdów samocho-
dowych, 

e)  minimalna szerokoċć pasa ruchu: 
− dla dróg z dwoma pasami ruchu – 2,5 m, 
− dla dróg jednokierunkowych z jednym 

pasem ruchu – 3,5 m; 
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6)  przed rozpoczćciem budowy, ustala sić obowią-
zek uzgodnienia przez inwestora z zarządcą 
dróg publicznych, budowy tymczasowych dróg 
dojazdowych do placu budowy; 

7)  należy przebudować drogć powiatową nr 1951D 
na odcinku o długoċci terenów objćtych planem 
powićkszoną o długoċć wynikającą z przepisów 
szczegółowych w związku ze zwićkszeniem sić 
natćżenia ruchu. 

§ 10. W zakresie zasad modernizacji, rozbu-
dowy i budowy infrastruktury technicznej obowią-
zują nastćpujące ustalenia: 

1)  dopuszcza sić lokalizacjć infrastruktury tech-
nicznej na obszarze objćtym planem; 

2)  dopuszcza sić modernizacjć, przebudowć, 
rozbudowć oraz zmianć przebiegu istnieją-
cych sieci infrastruktury technicznej; 

3)  ustala sić obowiązek sporządzenia dokumen-
tacji technicznej, zawierającej sposób odbu-
dowy sieci urządzeĉ melioracji szczegóło-
wych, przed przystąpieniem do prac w jej ob-
rćbie; 

4)  ustala sić obowiązek uzgodnienia prac kolidu-
jących z urządzeniami melioracyjnymi z za-
rządcą sieci; 

5)  w zakresie zaopatrzenia w energić elektryczną: 
ustala sić zaopatrzenie budynków w energić 
elektryczną z sieci elektroenergetycznej, na 
warunkach okreċlonych przez zarządcć sieci, 
przy wykorzystaniu paliw ekologicznych; 

6)  w zakresie zaopatrzenia w wodć: 
a)  ustala sić zaopatrzenie budynków w wodć 

z rozdzielczej sieci wodociągowej z 
uwzglćdnieniem warunków dostćpnoċci do 
wody dla celów przeciwpożarowych, 

b)  przewody sieci wodociągowej należy w 
miarć możliwoċci prowadzić w liniach roz-
graniczających dróg i ulic, 

c)  szczegółowe warunki wykonania przyłączy 
wodociągowych należy uzgadniać z za-
rządcą sieci wodociągowej, 

d)  ustala sić zakaz budowy własnych ujćć 
wodociągowych zlokalizowanych na tere-
nach inwestora o głćbokoċci przekraczają-
cej 30 m i poborze wody w iloċci powyżej 
10 m3/dobć; 

7)  w zakresie odprowadzenia ċcieków: 
a)  ustala sić sposób odprowadzenia ċcieków 

bytowych grawitacyjno-tłocznym syste-
mem kanalizacji sanitarnej, na warunkach 
okreċlonych przez zarządcć sieci, 

b)  szczegółowe warunki wykonania przyłączy 
kanalizacyjnych należy uzgodnić z zarządcą 
sieci kanalizacyjnej; 

8)  w zakresie odprowadzenia wód opadowych: 
ustala sić wyposażenie w sieć kanalizacji 
deszczowej wszystkich obszarów zainwesto-
wania na warunkach okreċlonych przez za-
rządcć sieci, alternatywnie dopuszcza sić od-
prowadzenie wód opadowych do gruntu lub 
magazynowanie w zbiornikach na terenie wła-
snym inwestora; 

9)  w zakresie gromadzenia i usuwania odpadów: 

a)  obowiązują zasady okreċlone w odrćbnych 
przepisach, 

b)  dopuszcza sić lokalizowanie pojemników 
do prowadzenia selektywnej zbiórki odpa-
dów; 

10)  w zakresie zaopatrzenia w gaz: ustala sić do-
stawć gazu z istniejącej rozdzielczej sieci ga-
zowej poprzez jej rozbudowć na tereny pla-
nowanej zabudowy, na warunkach okreċlo-
nych przez zarządcć sieci; 

11)  w zakresie zaopatrzenia w ciepło: ustala sić 
obowiązek stosowania urządzeĉ grzewczych 
o wysokiej sprawnoċci i niskim stopniu emisji 
zanieczyszczeĉ. 

§ 11. Okreċla sić wysokoċć stawki procento-
wej, na podstawie której ustala sić opłatć, o której 
mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca  
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, dla: 
1)  terenów oznaczonych na rysunku planu symbo-

lami: 1MW, 2MW, 3MW, 1MN, 2MN, 3MN na 
30%; 

2)  pozostałych terenów na 1%. 

Rozdział 3 

Ustalenia dla terenów 

§ 12. 1.  Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami: 1MW, 2MW, ustala sić nastćpu-
jące przeznaczenie: 
1)  zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; 
2)  usługi z zakresu: handlu detalicznego − obiekty 

handlowe o łącznej powierzchni sprzedaży do 
400 m2 w liniach rozgraniczających poszczegól-
nych terenów, gastronomii, finansów, obsługi 
firm i klienta, zdrowia i opieki społecznej, wy-
poczynku, niepublicznych usług oċwiaty; 

3)  sieci infrastruktury technicznej oraz związane 
z nimi urządzenia. 

2.  Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują nastćpujące ustalenia dotyczące kształto-
wania zabudowy: 
1)  nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku 

planu, w odległoċci: 
a)  23 m od linii rozgraniczającej z terenem dro-

gi 1 KDZ – droga powiatowa nr 1951D, ulica 
Radosna, 

b)  6 m dla nowo projektowanej zabudowy od 
linii rozgraniczającej z terenem drogi 1 KDD 
− ulica Cztery Podkowy, 

c)  6 m dla nowo projektowanej zabudowy od 
linii rozgraniczającej z terenami dróg we-
wnćtrznych 1 KDW i 2 KDW, 

d)  20 m od linii rozgraniczających z terenem 
drogi 2 KDZ; 

2)  liczba kondygnacji nadziemnych budynków 
mieszkalnych nie może przekraczać czterech, 
w tym czwarta kondygnacja wyłącznie w formie 
poddasza użytkowego; 

3)  liczba kondygnacji nadziemnych budynków 
usługowych nie może przekraczać dwóch, 
w tym druga kondygnacja wyłącznie w formie 
poddasza użytkowego; 

4)  nie okreċla sić wymagaĉ w zakresie form da-
chów i pokryć dachowych; 

5)  zakaz realizacji ogrodzeĉ wykonanych z prefa-
brykatów betonowych i żelbetowych, z wyłą-
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czeniem słupków oraz podmurówki o wysoko-
ċci nie wićkszej niż 60 cm. 

3.  Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują nastćpujące ustalenia dotyczące zagospo-
darowania terenu: 
1)  powierzchnia zabudowy w stosunku do po-

wierzchni działki budowlanej nie może przekro-
czyć 50%; 

2)  co najmniej 30% powierzchni działki budowla-
nej należy urządzić jako powierzchnić terenu 
biologicznie czynnego; 

3)  w przypadku wprowadzenia usług do budyn-
ków mieszkalnych, ich powierzchnia całkowita 
nie może przekroczyć 300 m2 oraz 20% po-
wierzchni całkowitej budynków mieszkalnych. 

4.  Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują nastćpujące ustalenia dotyczące podziału 
nieruchomoċci: 
1)  powierzchnia nowo wydzielanej działki budow-

lanej nie może być mniejsza niż 1500 m2; 
2)  dopuszcza sić zmniejszenie minimalnych po-

wierzchni, o których mowa w pkt 1, o nie wićcej 
niż 10% w uzasadnionych przypadkach: 
a)  w granicach działki istniejącej przed wej-

ċciem w życie planu dopuszcza sić wydziele-
nie tylko jednej takiej działki, 

b)  w przypadku wydzielania terenu przeznaczo-
nego pod publiczną infrastrukturć tech-
niczną, trafostacjć, przepompownić ċcieków 
itp., nie obowiązuje minimalna powierzchnia 
okreċlona w pkt. 1; 

3)  obowiązuje szerokoċć frontu działek co naj-
mniej 20 m; 

4)  ustalenia o których mowa w pkt 1 i 3, nie obo-
wiązują przy wydzielaniu działek pod infrastruk-
turć techniczną. 

5.  Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują nastćpujące ustalenia dotyczące parkowa-
nia pojazdów: w przypadku wprowadzenia funkcji 
usługowej, inwestor − poza miejscami parkingo-
wymi dla funkcji mieszkaniowej − zobowiązany 
jest zapewnić: 
1)  nie mniej niż 2 miejsca postojowe dla usług 

prowadzonych na powierzchni całkowitej od 
6 m2 do 20 m2; 

2)  nastćpne 3 miejsca postojowe dla usług pro-
wadzonych na powierzchni całkowitej powyżej 
20 m2 do 50 m2; 

3)  nastćpne 2 miejsca postojowe na kolejne 50 m2 

powierzchni całkowitej; 
4)  w obiektach handlowo-usługowych o po-

wierzchni przekraczającej 100 m2 powierzchnia 
parkingów powinna być dwukrotnie wićksza od 
powierzchni sprzedaży; 

5)  ustala sić zakaz lokalizacji wolno stojących ze-
społów garaży. 

§ 13. 1.  Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 3MW ustala sić nastćpujące 
przeznaczenie: 
1)  zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; 
2)  usługi z zakresu: handlu detalicznego − obiekty 

handlowe o łącznej powierzchni sprzedaży do 
400 m2 w liniach rozgraniczających, gastrono-
mii, finansów, obsługi firm i klienta, zdrowia 

i opieki społecznej, niepublicznych usług oċwia-
ty, wypoczynku; 

3)  sieci infrastruktury technicznej oraz związane 
z nimi urządzenia. 

2.  Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują nastćpujące ustalenia dotyczące kształto-
wania zabudowy: 
1)  nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku 

planu, w odległoċci: 
a)  6 m od linii rozgraniczającej z terenami 

dróg 2 KDD i 1 KDL, 
b)  20 m od linii rozgraniczających z terenem 

drogi 2 KDZ; 
2)  liczba kondygnacji nadziemnych budynków 

mieszkalnych nie może przekraczać trzech, 
w tym trzecia kondygnacja wyłącznie w formie 
poddasza użytkowego; 

3)  liczba kondygnacji nadziemnych budynków 
usługowych nie może przekraczać dwóch, 
w tym druga kondygnacja wyłącznie w formie 
poddasza użytkowego; 

4)  dopuszcza sić budowć kondygnacji podziem-
nych; 

5)  nie okreċla sić wymagaĉ w zakresie form da-
chów i pokryć dachowych; 

6)  wysokoċć budynków mieszkalnych oraz usłu-
gowych, mierzona od poziomu terenu do linii 
okapów dachu, nie może przekraczać 9 m, 
a mierzona od poziomu terenu do najwyższe-
go punktu dachu nie może przekraczać 12 m; 

7)  dachy dwu lub wielospadowe, symetryczne 
o nachyleniu połaci 35−45°; 

8)  wysokoċć budynków gospodarczych i garaży 
wolno stojących, mierzona od poziomu terenu 
do najwyższego punktu dachu, nie może prze-
kraczać 6 m; 

9)  zakaz realizacji ogrodzeĉ wykonanych z prefa-
brykatów betonowych i żelbetowych, z wyłą-
czeniem słupków oraz podmurówki o wysoko-
ċci nie wićkszej niż 60 cm; 

10)  ustala sić zakaz lokalizacji wolno stojących 
noċników reklamowych. 
3.  Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-

wiązują nastćpujące ustalenia dotyczące zagospo-
darowania terenu i kształtowania ładu przestrzen-
nego: 
1)  powierzchnia zabudowy w stosunku do po-

wierzchni działki budowlanej nie może przekro-
czyć 50%; 

2)  co najmniej 30% powierzchni działki budowla-
nej należy urządzić jako powierzchnić terenu 
biologicznie czynnego; 

3)  ustala sić wskaźnik co najmniej 150 m2 po-
wierzchni działki na 1 lokal mieszkalny 
w budynku wielorodzinnym; 

4)  w przypadku wprowadzenia usług do budyn-
ków mieszkalnych, ich powierzchnia całkowita 
nie może przekroczyć 300 m2 oraz 20% po-
wierzchni całkowitej budynków mieszkalnych. 

4.  Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują nastćpujące ustalenia dotyczące podziału 
nieruchomoċci: 
1)  powierzchnia nowo wydzielanej działki budow-

lanej nie może być mniejsza niż 1500 m2; 
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2)  dopuszcza sić zmniejszenie minimalnych po-
wierzchni, o których mowa w pkt 1, o nie wićcej 
niż 10% w uzasadnionych przypadkach: 
a)  w granicach działki istniejącej przed wej-

ċciem w życie planu dopuszcza sić wydziele-
nie tylko jednej takiej działki, 

b)  w przypadku wydzielania terenu przeznaczo-
nego pod publiczną infrastrukturć tech-
niczną, trafostacjć, przepompownić ċcieków 
itp., nie obowiązuje minimalna powierzchnia 
okreċlona w pkt. 1; 

3)  obowiązuje szerokoċć frontu działek co naj-
mniej 20 m; 

4)  ustalenia o których mowa w pkt 1 i 3 nie obo-
wiązują przy wydzielaniu działek pod infrastruk-
turć techniczną. 

5.  Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują nastćpujące ustalenia dotyczące parkowa-
nia pojazdów: 
1)  nie mniej niż 2 miejsca postojowe na jeden 

lokal mieszkalny; 
2)  nie mniej niż 2 miejsca postojowe dla usług 

prowadzonych na powierzchni całkowitej od  
6 m2 do 20 m2; 

3)  nastćpne 3 miejsca postojowe dla usług pro-
wadzonych na powierzchni całkowitej powyżej 
20 m2 do 50 m2; 

4)  każde nastćpne 2 miejsca postojowe na każde 
nastćpne rozpoczćte 50 m2 usług; 

5)  w obiektach handlowo-usługowych o po-
wierzchni przekraczającej 100 m2, powierzchnia 
parkingów powinna być dwukrotnie wićksza od 
powierzchni sprzedaży; 

6)  ustala sić zakaz lokalizacji wolno stojących ze-
społów garaży. 

§ 14. 1.  Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami: 1MN, 2MN ustala sić nastćpują-
ce przeznaczenie: 
1)  podstawowe − zabudowa mieszkaniowa jedno-

rodzinna; 
2)  uzupełniające − usługi z zakresu: gastronomii, 

handlu detalicznego, obsługi firm i klienta, 
zdrowia i opieki społecznej oraz niepublicznych 
usług oċwiatowych; 

3)  sieci infrastruktury technicznej oraz związane 
z nimi urządzenia. 

2.  Dla usług, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 
obowiązują nastćpujące ustalenia: 
1)  w przypadku realizacji zabudowy mieszkanio-

wej w układzie wolno stojącym lub bliźniaczym, 
dopuszcza sić lokalizowanie usług w adapto-
wanych pomieszczeniach budynku mieszkalne-
go, w pomieszczeniach dobudowanych oraz 
w budynkach wolno stojących; 

2)  w przypadku realizacji zabudowy mieszkanio-
wej w układzie szeregowym, dopuszcza sić lo-
kalizowanie usług w adaptowanych pomiesz-
czeniach budynku mieszkalnego; 

3)  obowiązuje zapewnienie, we własnym zakresie 
przez właċciciela lub władającego terenem, 
wymaganych standardów zamieszkiwania na 
terenach sąsiednich (zachowanie dopuszczal-
nego poziomu hałasu, wibracji, emisji zanie-
czyszczeĉ, uciążliwoċci transportu itp.) w przy-
padku, gdy wprowadza on na swoją działkć 
działalnoċć usługową. 

3.  Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują nastćpujące ustalenia dotyczące kształto-
wania zabudowy: 
1)  nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku 

planu, w odległoċci: 
a)  6 m od linii rozgraniczającej z terenami dróg: 

1 KDD, 1 KDW, 2 KDW, 
b)  6 m od linii rozgraniczającej z pozostałymi 

terenami komunikacji publicznej – ul. Na-
strojowa – poza zakresem opracowania pla-
nu, 

c)  15 m od gazociągu wysokiego ciċnienia; 
2)  budynki mieszkalne jednorodzinne dopuszcza 

sić jako wolno stojące, bliźniacze lub szerego-
we, przy czym dopuszcza sić budowć budyn-
ków w granicy działki; 

3)  liczba kondygnacji nadziemnych budynków 
mieszkalnych oraz usługowych nie może prze-
kraczać trzech, w tym trzecia kondygnacja wy-
łącznie w formie poddasza użytkowego; 

4)  dopuszcza sić budowć kondygnacji podziemnej; 
5)  wysokoċć budynków mieszkalnych oraz usłu-

gowych, mierzona od poziomu terenu do linii 
okapów dachu, nie może przekraczać 8 m, 
a mierzona od poziomu terenu do najwyższego 
punktu dachu nie może przekraczać 12 m; 

6)  dachy dwu lub wielospadowe, symetryczne 
o nachyleniu połaci 35−45°, dachy mansardowe 
dopuszcza sić przy nachyleniu dolnej połaci da-
chu przekraczającym 50º, 

7)  dopuszcza sić inną formć dachów, w tym dachy 
płaskie oraz dowolny kąt nachylenia połaci da-
chowych, pod warunkiem że: 
a)  dachy te bćdą dotyczyły przekrycia tylko czć-

ċci budynków, jak np. garaży, wiatrołapów, 
wykuszy, loggii, lukarn, itp., 

b)  łączna powierzchnia tych dachów nie może 
przekroczyć 50% powierzchni wszystkich po-
łaci dachu budynku; 

8)  wysokoċć budynków gospodarczych i garaży 
wolno stojących, mierzona od poziomu terenu 
do najwyższego punktu dachu, nie może prze-
kraczać 6 m; 

9)  ustala sić zakaz realizacji ogrodzeĉ wykonanych 
z prefabrykatów betonowych i żelbetowych, 
z wyłączeniem słupków, podmurówki o wyso-
koċci nie wićkszej niż 60 cm oraz obudowy 
ċmietników, urządzeĉ technicznych (szafy przy-
łączeniowe), odcinków ogrodzeĉ przy skrzyżo-
waniach. 

4.  Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują nastćpujące ustalenia dotyczące zagospo-
darowania terenu i kształtowania ładu przestrzen-
nego: 
1)  powierzchnia zabudowy w stosunku do po-

wierzchni działki nie może przekroczyć 50%; 
2)  co najmniej 30% powierzchni działki budowla-

nej należy urządzić jako powierzchnić terenu 
biologicznie czynnego; 

3)  w przypadku wprowadzenia usług do budyn-
ków mieszkalnych, powierzchnia całkowita 
usług nie może przekroczyć 30% powierzchni 
całkowitej budynków mieszkalnych, jak również 
100 m2 powierzchni całkowitej. 

5.  Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują nastćpujące ustalenia dotyczące podziału 
nieruchomoċci: 
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1)  powierzchnia działki budowlanej w zabudowie 
mieszkaniowej jednorodzinnej nie może być 
mniejsza niż: 
a)  600 m2 dla budynku typu wolno stojącego, 
b)  400 m2 dla budynku typu bliźniaczego, 
c)  250 m2 dla budynku typu szeregowego; 

2)  dopuszcza sić zmniejszenie minimalnych po-
wierzchni, o których mowa w pkt 1, o nie wićcej 
niż 10% w uzasadnionych przypadkach: 
a)  w granicach działki istniejącej przed wej-

ċciem w życie planu dopuszcza sić wydziele-
nie tylko jednej takiej działki, 

b)  w przypadku wydzielania terenu przeznaczo-
nego pod publiczną infrastrukturć tech-
niczną, trafostacjć, przepompownić ċcieków 
itp., nie obowiązuje minimalna powierzchnia 
okreċlona w pkt. 1; 

3)  dopuszcza sić lokalizacje budynków na granicy 
ewidencyjnej działek budowlanych; 

4)  ustalenia o których mowa w pkt 1 nie obowią-
zują przy wydzielaniu działek pod infrastrukturć 
techniczną. 

6.  Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują nastćpujące ustalenia dotyczące parkowa-
nia pojazdów: 
1)  dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej − 

należy zapewnić nie mniej niż 2 miejsca posto-
jowe na lokal mieszkalny, wliczając w to garaże; 

2)  w przypadku wprowadzenia funkcji usługowej, 
inwestor − poza miejscami parkingowymi dla 
funkcji mieszkaniowej − zobowiązany jest za-
pewnić: 
a)  2 miejsca postojowe dla usług prowadzo-

nych na powierzchni całkowitej od 6 m2 do 
20 m2, 

b)  nastćpne 3 miejsca postojowe dla usług 
prowadzonych na powierzchni całkowitej 
powyżej 20 m2 do 50 m2, 

c)  każde nastćpne 2 miejsca postojowe na każ-
de nastćpne rozpoczćte 50 m2usług. 

§ 15. 1.  Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem: 3MN ustala sić nastćpujące 
przeznaczenie: 
1)  podstawowe − zabudowa mieszkaniowa jedno-

rodzinna; 
2)  uzupełniające − usługi z zakresu: gastronomii, 

handlu detalicznego, obsługi firm i klienta, 
zdrowia i opieki społecznej oraz niepublicznych 
usług oċwiatowych; 

3)  sieci infrastruktury technicznej oraz związane 
z nimi urządzenia. 

2.  Dla usług, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 
obowiązują nastćpujące ustalenia: 
1)  dopuszcza sić lokalizowanie usług w adapto-

wanych pomieszczeniach budynku mieszkalne-
go, w pomieszczeniach dobudowanych oraz 
w budynkach wolno stojących; 

2)  obowiązuje zapewnienie, we własnym zakresie 
przez właċciciela lub władającego terenem, 
wymaganych standardów zamieszkiwania na 
terenach sąsiednich (zachowanie dopuszczal-
nego poziomu hałasu, wibracji, emisji zanie-
czyszczeĉ, uciążliwoċci transportu itp.) przypad-
ku, gdy wprowadza on na swoją działkć działal-
noċć usługową. 

3.  Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują nastćpujące ustalenia dotyczące kształto-
wania zabudowy: 
1)  nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku 

planu, w odległoċci: 
a)  6 m od linii rozgraniczającej z drogami: 

2 KDL i 2 KDD; 
b)  15 m od gazociągu wysokiego ciċnienia; 

2)  budynki mieszkalne jednorodzinne dopuszcza 
sić jako wolno stojące lub bliźniacze; 

3)  liczba kondygnacji nadziemnych budynków 
mieszkalnych oraz usługowych nie może prze-
kraczać trzech, w tym trzecia kondygnacja wy-
łącznie w formie poddasza użytkowego; 

4)  wysokoċć budynków mieszkalnych oraz usłu-
gowych, mierzona od poziomu terenu do linii 
okapów dachu, nie może przekraczać 8 m, 
a mierzona od poziomu terenu do najwyższego 
punktu dachu, nie może przekraczać 12 m; 

5)  dachy dwu lub wielospadowe, symetryczne 
o nachyleniu połaci 30°−45°, kryte dachówką 
ceramiczną, cementową lub materiałem da-
chówkopodobnym z wyłączeniem dachówki bi-
tumicznej; 

6)  wysokoċć budynków gospodarczych i garaży 
wolno stojących, mierzona od poziomu terenu 
do najwyższego punktu dachu, nie może prze-
kraczać 6 m; 

7)  ustala sić zakaz realizacji ogrodzeĉ wykonanych 
z prefabrykatów betonowych i żelbetowych, 
z wyłączeniem słupków oraz podmurówki o wy-
sokoċci nie wićkszej niż 60 cm; 

8)  ustala sić zakaz lokalizacji noċników reklamo-
wych. 

4.  Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują nastćpujące ustalenia dotyczące zagospo-
darowania terenu: 
1)  powierzchnia zabudowy w stosunku do po-

wierzchni działki nie może przekroczyć 40%; 
2)  co najmniej 40% powierzchni działki budowla-

nej należy urządzić jako powierzchnić terenu 
biologicznie czynnego; 

3)  w przypadku wprowadzenia usług do budyn-
ków mieszkalnych, powierzchnia całkowita 
usług nie może przekroczyć 30% powierzchni 
całkowitej budynków mieszkalnych, jak również 
50 m2 powierzchni całkowitej, w przypadku lo-
kalizacji niepublicznych usług oċwiatowych − 
100 m2 powierzchni całkowitej. 

5.  Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują nastćpujące ustalenia dotyczące podziału 
nieruchomoċci: 
1)  powierzchnia działki budowlanej w zabudowie 

mieszkaniowej jednorodzinnej nie może być 
mniejsza niż: 
a)  800 m2 dla budynku typu wolno stojącego, 
b)  500 m2 dla budynku typu bliźniaczego; 

2)  dopuszcza sić zmniejszenie minimalnych po-
wierzchni, o których mowa w pkt 1, o nie wićcej 
niż 10% w uzasadnionych przypadkach: 
a)  w granicach działki istniejącej przed wej-

ċciem w życie planu dopuszcza sić wydziele-
nie tylko jednej takiej działki, 

b)  w przypadku wydzielania terenu przeznaczo-
nego pod publiczną infrastrukturć tech-
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niczną, trafostacjć, przepompownić ċcieków, 
itp., nie obowiązuje minimalna powierzchnia 
okreċlona w pkt. 1; 

3)  ustalenia o których mowa w pkt 1 nie obowią-
zują przy wydzielaniu działek pod infrastrukturć 
techniczną. 

6.  Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują nastćpujące ustalenia dotyczące parkowa-
nia pojazdów: 
1)  dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej − 

należy zapewnić nie mniej niż 2 miejsca posto-
jowe na lokal mieszkalny, wliczając w to garaże; 

2)  w przypadku wprowadzenia funkcji usługo-
wej, inwestor − poza miejscami parkingowymi 
dla funkcji mieszkaniowej − zobowiązany jest 
zapewnić: 

a)  2 miejsca postojowe dla usług prowadzo-
nych na powierzchni całkowitej od 6 m2do 20 
m2, 

b)  nastćpne 3 miejsca postojowe dla usług 
prowadzonych na powierzchni całkowitej 
powyżej 20 m2 do 50 m2, 

c)  każde nastćpne 2 miejsca postojowe dla 
usług na każde nastćpne rozpoczćte 50 m2 

usług. 

§ 16. 1.  Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 1G ustala sić nastćpujące prze-
znaczenie: 
1)  teren urządzeĉ gazowniczych, stacja redukcyjno 

pomiarowa gazu; 
2.  Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-

wiązują nastćpujące ustalenia dotyczące kształto-
wania zabudowy: 
1)  obowiązują nieprzekraczalne linie zabudowy jak 

na rysunku planu, w odległoċci: 
a)  6 m od linii rozgraniczającej z terenem drogi 

1 KDZ − ulica Radosna, 
b)  6 m od linii rozgraniczającej z pozostałymi 

terenami komunikacji publicznej – ul. Na-
strojowa – poza zakresem opracowania pla-
nu; 

2)  wysokoċć budynków, mierzona od poziomu 
terenu do linii okapów dachu nie może przekra-
czać 8 m, a mierzona od poziomu terenu do 
najwyższego punktu dachu, nie może przekra-
czać 12 m; 

3)  nie okreċla sić wymagaĉ w zakresie form da-
chów i pokryć dachowych; 

4)  ustala sić zakaz realizacji ogrodzeĉ wykonanych 
z prefabrykatów betonowych i żelbetowych, 
z wyłączeniem słupków oraz podmurówki o wy-
sokoċci nie wićkszej niż 60 cm; 

5)  ustala sić zakaz lokalizacji noċników reklamo-
wych. 

3.  Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują nastćpujące ustalenia dotyczące zagospo-
darowania terenu: 
1)  powierzchnia zabudowy w stosunku do po-

wierzchni działki nie może przekroczyć 50%; 
2)  co najmniej 40% powierzchni działki budowla-

nej należy urządzić jako powierzchnić terenu 
biologicznie czynnego. 

4.  Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują nastćpujące ustalenia dotyczące systemu 
komunikacyjnego: realizacja nowych zjazdów 

z ulicy 1 KDZ możliwa na warunkach i za zezwole-
niem zarządcy drogi. 

§ 17. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolami: 1 E, 2 E, 3 E ustala sić nastćpu-
jące przeznaczenie – obiekty i urządzenia elektro-
energetyczne. 

2. Na terenie, oznaczonym symbolem 2 E, 
obowiązują nastćpujące ustalenia dotyczące sys-
temu komunikacyjnego: dojazd do terenu z drogi 
2 KDZ. 

3. Na terenie, oznaczonym symbolem 3 E, 
obowiązują nastćpujące ustalenia dotyczące sys-
temu komunikacyjnego: dojazd do terenu z drogi 
dojazdowej 2 KDD. 

§ 18. 1.  Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 1 KDZ ustala sić nastćpujące 
przeznaczenie – droga publiczna, droga powiatowa 
nr 1951D: droga zbiorcza (droga klasy „Z”). 

2.  Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, ustala 
sić szerokoċć w istniejących liniach rozgraniczają-
cych, zgodnie z rysunkiem planu. 

§ 19. 1.  Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 2 KDZ ustala sić nastćpujące 
przeznaczenie – droga publiczna: droga zbiorcza 
(droga klasy „Z”). 

2.  Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, ustala 
sić szerokoċć w istniejących liniach rozgraniczają-
cych, co najmniej 35 m, zgodnie z rysunkiem pla-
nu, w uzasadnionym przypadku, za zgodą zarządcy 
drogi, dopuszcza sić mniejszą szerokoċć. 

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, do-
puszcza sić trasć rowerową oraz ciąg pieszy. 

4.  Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, do-
puszczalna lokalizacja, za zgodą zarządcy drogi, 
włączeĉ terenów do dróg publicznych lub połączeĉ 
dróg o różnych kategoriach, klasach, zgodnie 
z rysunkiem planu. 

5.  Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązuje zachowanie trójkąta widocznoċci o wymia-
rach 10 m x 10 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

§ 20. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 1 KDL ustala sić nastćpujące 
przeznaczenie – droga publiczna: droga lokalna 
(czćċć drogi klasy „L”). 

2.  Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, ustala 
sić szerokoċć od 5 m do 9 m w liniach rozgranicza-
jących, zgodnie z rysunkiem planu. 

3. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązuje zachowanie trójkąta widocznoċci, zgodnie 
z rysunkiem planu. 

§ 21. 1.  Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolami: 1 KDD, 2 KDD ustala sić nastć-
pujące przeznaczenie – droga publiczna: drogi do-
jazdowe. 

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, ustala 
sić szerokoċć w liniach rozgraniczających, zgodnie 
z rysunkiem planu. 

3. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązuje zachowanie trójkątów widocznoċci, o wy-
miarach 5 m x 5 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

§ 22. 1.  Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami: 1 KDW, 2 KDW ustala sić nastć-
pujące przeznaczenie – drogi wewnćtrzne. 
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2.  Dla terenów, o których mowa w ust. 1, 
ustala sić szerokoċć w liniach rozgraniczających, 
zgodnie z rysunkiem planu: tereny 1 KDW –  
min. 7,5 m, teren 2 KDW – min. 8 m. 

3.  Dla terenów, o których mowa w ust. 1, 
obowiązuje zachowanie trójkątów widocznoċci, 
zgodnie z rysunkiem planu. 

Rozdział 4 
Przepisy końcowe 

§ 23. Wykonanie niniejszej uchwały powierza 
sić Wójtowi Gminy Kobierzyce. 

§ 24. Uchwała wchodzi w życie po upływie  
30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym 
Województwa Dolnoċląskiego. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy: 
Czesław Czerwiec 
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Załącznik nr 1 do uchwały nr XLVI/ 
/562/10 Rady Gminy Kobierzyce  
z dnia 29 czerwca 2010 r. 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr XLVI/ 
/562/10 Rady Gminy Kobierzyce  
z dnia 29 czerwca 2010 r. 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE W SPRAWIE UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU 

 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ulicami 

Radosną, Nastrojową i Bratnią oraz projektowaną drogą w środkowo-północnej części wsi Wysoka  
w gminie Kobierzyce 

 
Ze wzglćdu na brak nieuwzglćdnionych uwag wniesionych do projektu planu podczas wyłożenia do 

publicznego wglądu Rada Gminy Kobierzyce nie dokonuje rozstrzygnićć wynikających z art. 20 ust. 1 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., 
poz. 717, z późniejszymi zmianami). 
 

 
 
 

Załącznik nr 3 do uchwały nr XLVI/ 
/562/10 Rady Gminy Kobierzyce  
z dnia 29 czerwca 2010 r. 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE W SPRAWIE SPOSOBU REALIZACJI ZAPISANYCH W MIEJSCOWYM PLANIE  
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU POŁOŻONEGO POMIĘDZY ULICAMI RADOSNĄ, 
NASTROJOWĄ I BRATNIĄ ORAZ PROJEKTOWANĄ DROGĄ W ŚRODKOWO-PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI WSI 
WYSOKA INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ  
                                        WŁASNYCH GMINY, ORAZ ZASAD ICH FINANSOWANIA 
 

W związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położo-
nego pomićdzy ulicami Radosną, Nastrojową i Bratnią oraz projektowaną drogą w ċrodkowo-północnej 
czćċci wsi Wysoka inwestycjami stanowiącymi zadania własne gminy bćdą: 
− ulice dojazdowe i lokalne (projektowane) o łącznej długoċci ok. 580 m. 
− sieć wodociągowa o łącznej długoċci ok. 380 m 
− sieć kanalizacyjna o łącznej długoċci ok. 380 m  

Przewiduje sić, że finansowanie tych zadaĉ odbywać sić bćdzie ze ċrodków Gminy, zgodnie z przy-
jćtym Wieloletnim Planem Inwestycyjnym oraz Planem Rozwoju Lokalnego Gminy. Ponadto w zakresie 
czćċci inwestycji drogowych – na zasadzie art. 16 ustawy o drogach publicznych, który stanowi, że bu-
dowa lub przebudowa dróg publicznych spowodowana inwestycją niedrogową należy do inwestora 
tego przedsićwzićcia, a szczegółowe warunki budowy lub przebudowy dróg okreċla umowa mićdzy za-
rządcą drogi a inwestorem inwestycji niedrogowej. 
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