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UCHWAŁA NR XLIII/253/2009 
 RADY GMINY WALIM 

 z dnia 28 grudnia 2009 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy rekreacyjno- 
-mieszkaniowej położonego w obrębie wsi Glinno, gm. Walim 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorzņdzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591,  
z póŎn. zm.), art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z póŎn. zm.) oraz 
w zwiņzku z uchwałņ nr XXII/129/2008 Rady Gminy 
w Walimiu z dnia 16 czerwca 2008 roku w sprawie 
przystņpienia do sporzņdzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego oraz po stwier-
dzeniu zgodnoŌci ustaleŊ miejscowego planu ze 
studium uwarunkowaŊ i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego gminy, Rada Gminy uchwa-
la, co nastňpuje: 

§ 1. 1. Uchwala siň miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego obszaru zabudowy re-
kreacyjno-mieszkaniowej połoŐonego w obrňbie 
wsi Glinno, gm. Walim.  

2. Ustalenia planu zawarte sņ w tekŌcie niniej-
szej uchwały oraz na rysunku planu w skali  
1: 1000 stanowiņcym załņcznik nr 1 do uchwały. 
Rysunek planu obowiņzuje w zakresie ustalonym 
legendņ. 

3. Rozstrzygniňcia o sposobie rozpatrzenia 
uwag do projektu planu oraz sposobie realizacji, 
zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej, które naleŐņ do zadaŊ wła-
snych gminy, oraz zasadach ich finansowania, 
zawarte sņ w załņczniku nr 2 do uchwały. Roz-
strzygniňcia zawarte w załņczniku nr 2 nie sņ usta-
leniami planu. 

§ 2. 1. W obszarze objňtym planem obowiņzu-
jņ ustalenia dotyczņce przeznaczenia i zagospoda-
rowania terenów wydzielonych liniami rozgrani-
czajņcymi i oznaczonych na rysunku planu symbo-
lami: 
1) MP – tereny zabudowy rekreacyjno-mieszka-

niowej, 
2) Z – tereny zieleni nieurzņdzonej, 
3) WS – tereny wód powierzchniowych, 
4) KDW – ulice wewnňtrzne. 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 
1) na terenach przeznaczonych pod zabudowň 

rekreacyjno-mieszkaniowņ, oznaczonych sym-
bolem MP, ustala siň realizacjň budynków: 
a) o charakterze rekreacyjno-mieszkaniowym  

i mieszkaniowym, realizowanych na tere-
nach oznaczonych symbolem: 11MP, 12MP, 
15MP, 16MP, 

b) o charakterze rekreacyjno-mieszkaniowym  
i mieszkaniowym lub budynków i urzņdzeŊ 
usługowych o charakterze turystyczno-
rekreacyjnym (np. pensjonaty, obiekty han-
dlowo-gastronomiczne, urzņdzenia sporto-

wo-rekreacyjne), realizowanych na terenach 
oznaczonych symbolem: 1MP, 5MP, 9MP, 
10MP, 

c) moŐliwa jest równieŐ lokalizacja obiektów 
zwiņzanych funkcjonalnie z podstawowym 
przeznaczeniem terenu (np. garaŐ) oraz 
urzņdzeŊ towarzyszņcych: dojŌń, dojazdów, 
obiektów małej architektury i ogrodzeŊ, 

2) projektowana zabudowa winna swoim charak-
terem nawiņzywań do uwarunkowaŊ kulturo-
wych regionu, nie moŐe stwarzań dysonansu  
z otoczeniem i winna szanowań Ōrodowisko na-
turalne, zaleca siň stosowanie architektury in-
spirowanej charakterem zabudowy regionalnej 
lub dobrej klasy architektury współczesnej, 

3) zakazuje siň realizacji obiektów i urzņdzeŊ, które 
nie sņ zwiņzane lub kolidujņ z przeznaczeniem 
terenu, 

4) zakazuje siň stosowania jako materiałów wy-
koŊczeniowych plastikowych listew elewacyj-
nych typu „siding”, blachy falistej i trapezowej 
oraz ogrodzeŊ z prefabrykowanych elementów 
betonowych, 

5) na terenach oznaczonych symbolem Z ustala 
siň przeznaczenie terenu pod zieleŊ rekreacyjnņ 
z moŐliwoŌciņ lokalizacji małych zbiorników 
wodnych. Tereny oznaczone symbolami: 2Z, 4Z, 
6Z, 8Z mogņ byń podzielone oraz włņczone do 
przyległych działek jako ich zaplecze rekreacyj-
ne. 

3. Zasady ochrony Ōrodowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego: 
1) dla terenów zabudowy, oznaczonych symbolem 

MP, obowiņzuje ograniczenie poziomu hałasu 
ustalonego w przepisach szczególnych dla tego 
rodzaju terenu, 

2) obowiņzuje stosowanie dla celów grzewczych 
urzņdzeŊ przyjaznych dla Ōrodowiska o niskiej 
emisji zanieczyszczeŊ, 

3) usuwanie odpadów komunalnych odbywań siň 
bňdzie w systemie gospodarki komunalnej, 

4) nawierzchnie dojazdów i miejsc parkingowych 
naleŐy zabezpieczyń przed przenikaniem do 
gruntu i wód powierzchniowych zanieczyszczeŊ 
ropopochodnych i innych substancji  chemicz-
nych.  

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej –  
w przypadku odkrycia przedmiotu w trakcie prac 
ziemnych, co do którego istnieje przypuszczenie, iŐ 
jest on zabytkiem, naleŐy wstrzymań roboty mogņ-
ce uszkodziń lub zniszczyń zabytek, zabezpieczyń 
przy uŐyciu dostňpnych Ōrodków przedmiot i miej-
sce odkrycia zabytku oraz niezwłocznie zawiado-
miń o tym właŌciwego wojewódzkiego konserwa-
tora zabytków, a jeŌli jest to niemoŐliwe Wójta 
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Gminy Walim (art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 
2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami). 

5. Wymagania wynikajņce z potrzeb kształto-
wania przestrzeni publicznych: 
1) niedopuszczalne jest sytuowanie w obszarze 

objňtym planem takich elementów zagospoda-
rowania, które swņ wielkoŌciņ, formņ lub kolo-
rystykņ powodujņ dysonans z otoczeniem, 

2) na obszarze zabudowy i na terenach komunika-
cji obsługujņcej zabudowň wyklucza siň lokali-
zacjň urzņdzeŊ reklamowych zarówno na tere-
nie działki, jak i w przyległym pasie drogowym. 

6. Parametry i wskaŎniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu: 
Dla terenów zabudowy, oznaczonych na rysunku 
planu symbolem MP, ustala siň: 
1) nieprzekraczalne i obowiņzujņce linie zabudowy 

zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu. 
Oznaczona na rysunku planu obowiņzujņca linia 
zabudowy dotyczy budynków rekreacyjno-
mieszkalnych, rekreacyjnych, mieszkalnych oraz 
obiektów usługowych, dla obiektów gospodar-
czych (w tym garaŐy) stanowi ona nieprzekra-
czalnņ liniň zabudowy, 

2) powierzchniň zabudowy nieprzekraczajņcņ 25% 
powierzchni działki budowlanej, 

3) zasadň lokalizacji budynków na działce w zakre-
sie: usytuowania elewacji frontowej oraz kale-
nicy dachu, zgodnie z zasadņ przedstawionņ na 
rysunku planu, 

4) wysokoŌń projektowanej zabudowy do dwóch 
kondygnacji naziemnych (budynek parterowy  
z poddaszem uŐytkowym), 

5) moŐliwoŌń czňŌciowego lub całkowitego pod-
piwniczenia budynków, 

6) poziom posadowienia parteru budynków na ok. 
0,5 m ponad poziom terenu mierzony przy 
głównym wejŌciu do budynku, 

7) dachy symetryczne, dwuspadowe z moŐliwo-
Ōciņ wykonania okien dachowych i lukarn. Wiel-
koŌń, forma oraz układ lukarn powinny byń 
harmonijnie wpasowane w połań dachowņ. Na-
chylenie połaci dachowej w granicach od 40o 
do 45o. Obowiņzuje pokrycie dachu ceramiczne 
– matowe, koloru czerwonego lub brņzowego, 

8) w zagospodarowaniu działki przeznaczonej pod 
projektowanņ zabudowň minimum 60% ich 
powierzchni naleŐy przeznaczyń pod zagospo-
darowanie biologicznie czynne (np. zieleŊ przy-
domowa, zadrzewienia, uprawy ogrodnicze), 

9) w zagospodarowaniu działki naleŐy zapewniń 
min. 2 miejsca postojowe dla uŐytkowników 
stałych i przebywajņcych czasowo, wliczajņc  
w to garaŐ. 

7. Granice i sposoby zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegajņcych ochronie – Ob-
szar objňty planem połoŐony jest: 
1) w strefie ochrony poŌredniej ujňcia wody ze 

zbiornika „Lubachów” – obowiņzujņ zakazy, na-
kazy i ograniczenia, wynikajņce z decyzji Urzňdu 
Wojewódzkiego w Wałbrzychu nr Oŋ.IV-6210/ 
/27/94 z dnia 12.04.1994 r., 

2) w Obszarze Chronionego Krajobrazu Gór 
Bardzkich i Sowich – obowiņzujņ zakazy i zasa-
dy zagospodarowania zawarte w rozporzņdze-
niu nr 25 Wojewody DolnoŌlņskiego z dnia  

28 listopada 2008 r. w sprawie Obszaru Chro-
nionego Krajobrazu Góry Bardzkie i Sowie, 

3) w granicach proponowanego Specjalnego Ob-
szaru Ochrony siedlisk Natura 2000 „Ostoja 
Nietoperzy Gór Sowich”. 

8. Szczegółowe  zasady i warunki scalania  
i podziału nieruchomoŌci objňtych planem: 
1) dla terenów projektowanej zabudowy plan usta-

la przedstawionņ na rysunku planu zasadň po-
działu terenu na działki budowlane. Zasada po-
działu ma charakter orientacyjny, dopuszcza siň 
jej korektň z zachowaniem nastňpujņcych kryte-
riów:  
a) zapewniony zostanie bezpoŌredni dostňp do 

drogi, 
b) szerokoŌń frontu działki nie moŐe byń mniej-

sza niŐ 25,0 m, 
c) minimalna powierzchnia działki budowlanej 

nie moŐe byń mniejsza niŐ 1.500 m2, 
d) moŐliwe jest łņczenie dwóch sņsiednich działek. 

9. Szczególne warunki zagospodarowania te-
renów oraz ograniczenia w ich uŐytkowaniu: 
1) w obszarze objňtym planem nie dopuszcza siň 

realizacji inwestycji, które zgodnie z przepisami 
o ochronie Ōrodowiska zaliczane sņ do przed-
siňwziňń mogņcych znaczņco oddziaływań na 
Ōrodowisko, a takŐe instalacji powodujņcych 
znaczne zanieczyszczenia poszczególnych ele-
mentów przyrodniczych albo Ōrodowiska jako 
całoŌci (nie dotyczy urzņdzeŊ infrastruktury 
technicznej), 

2) na terenach projektowanej zabudowy, na jednej 
działce budowlanej moŐliwe jest usytuowanie 
jednego budynku. 

10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 
1) obsługň komunikacyjnņ obszaru ustala siň pro-

jektowanymi ulicami wewnňtrznymi (KDW), 
2) zasady obsługi w zakresie infrastruktury tech-

nicznej: 
a) zaopatrzenie w energiň elektrycznņ z sieci 

elektroenergetycznej na warunkach ustalo-
nych przez zarzņdcň sieci, 

b) zaopatrzenie w wodň z lokalnych ujňń wód 
(poza obszarem opracowania), 

c) odprowadzanie Ōcieków do oczyszczalni 
przydomowych lub zbiorników bezodpły-
wowych, 

d) odprowadzanie wód opadowych do gruntu. 

§ 3. Do czasu zmiany sposobu zagospodaro-
wania terenów, o których mowa w  § 2, pozostajņ 
one w dotychczasowym uŐytkowaniu. 

§ 4. Ustala siň stawkň procentowņ słuŐņcņ na-
liczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartoŌci 
nieruchomoŌci z tytułu uchwalenia planu, o której 
mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym, w wysokoŌci 30%. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza siň Wójtowi 
Gminy Walim. 

§ 6. Uchwała wchodzi w Őycie po upływie  
30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzňdo-
wym Województwa DolnoŌlņskiego. 
 

Przewodniczņca Rady Gminy 
Zuzanna Bodurka 
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Załącznik nr 1 do uchwały nr XLIII/ 
/253/2009 Rady Gminy Walim z dnia 
28 grudnia 2009 r. 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr XLIII/ 
/253/2009 Rady Gminy Walim z dnia 
28 grudnia 2009 r. 

 
zawierajņcy informacje o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz o sposobie realizacji, zapi-
sanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej naleŐņcych do zadaŊ własnych gminy 
oraz zasadach ich finansowania 
 

1. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego obszaru zabudowy rekreacyjno-mieszkaniowej położonego w obrębie wsi Glinno, 
gm. Walim.  
 
 Do projektu planu nie wniesiono uwag w okresie przewidzianym na ich składanie, jak równieŐ 
w trakcie dyskusji publicznej. 
 

2. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania. 
 
 Na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wykonano prognozň skut-
ków finansowych uchwalenia planu miejscowego obszaru zabudowy rekreacyjno-mieszkaniowej poło-
Őonego w obrňbie wsi Glinno, gm. Walim. 
 Wynikiem prognozy sņ ekonomiczne skutki realizacji planu przedstawione w syntezie wydatków  
i wpływów. 
 Z prognozy wynika, Őe gmina nie ponosi skutków finansowych na infrastrukturň technicznņ oraz 
transformacjň terenu.  
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UCHWAŁA NR XLVIII/270/2009 
 RADY POWIATU LUBAŃSKIEGO 

 z dnia 30 grudnia 2009 r. 

uchwała budżetowa Powiatu Lubańskiego na rok 2010 

Na podstawie art. 12 pkt 5, art. 56, art. 59  
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samo-
rzņdzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r.  
Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z póŎn. zm.) oraz art. 211, 
art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 219, art. 222, 
art. 235−237, art.. 239, art. 258, art. 264 ust. 3,  
art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)  
i art. 169, art. 170, art. 184 ust. 1 pkt 7, 8 i 10 usta-
wy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicz-
nych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z póŎn. zm.)  
w zwiņzku z art. 121 ust. 4 i 5 ustawy z dnia  
27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzajņce 
ustawň o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, 
poz. 1241) Rada Powiatu LubaŊskiego uchwala, co 
nastňpuje: 

§ 1. Ustala siň dochody budŐetu na rok 2010  
w łņcznej kwocie 51.766.337 zł, z tego:  
1)  bieŐņce w kwocie 51.339.805 zł  
2)  majņtkowe w kwocie 426.532 zł, zgodnie z załņ-

czonņ do niniejszej uchwały tabelņ nr 1.  

§ 2. 1.  Ustala siň wydatki budŐetu na rok 2010 
w łņcznej kwocie 49.216.337 zł, z tego:  
1)  bieŐņce w kwocie 47.375.371 zł  
2)  majņtkowe w kwocie 1.840.966 zł  

2.  Wydatki budŐetu obejmujņ plan wydatków 
bieŐņcych na łņcznņ kwotň 47.375.371.zł, z tego:  
1)  wydatki bieŐņce jednostek budŐetowych w kwo-

cie łņcznej 35.964.130 zł, z czego:  
a)  wydatki na wynagrodzenia i składki od nich 

naliczane 25.537.941 zł,  
b)  wydatki zwiņzane z realizacjņ zadaŊ statuto-

wych jednostek budŐetowych 10.426.189 zł;  
2)  wydatki na dotacje na zadania bieŐņce 3.385.793 zł;  
3)  wydatki na Ōwiadczenia na rzecz osób fizycz-

nych 1.966.591 zł;  
4)  wydatki bieŐņce na programy finansowane  

z udziałem Ōrodków o których mowa w art. 5 
ust 1 pkt 2 i 3 w łņcznej kwocie 4.445.148 zł,  
w tym:  
a)  ze Ōrodków pochodzņcych z budŐetu Unii Eu-

ropejskiej 3.741.640 zł,  
5)  wydatki na obsługň długu publicznego 

1.613.709 zł  
3.  Wydatki budŐetu obejmujņ plan wydatków 

majņtkowych na łņcznņ kwotň 1.840.966 zł, z tego:  
a)  wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne  

w kwocie 1.840.966 zł. zgodnie z załņczonņ do 
niniejszej uchwały tabelņ nr 2.  

§ 3. 1.  RóŐnica miňdzy dochodami i wydat-
kami stanowi planowanņ nadwyŐkň budŐetu po-


