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snych gminy, ujňtych w niniejszym planie podlega 
przepisom ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o fi-
nansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104,  
z póŎn. zm.), przy czym: 
1) wydatki majņtkowe gminy okreŌla uchwała 

Rady Miejskiej; 
2) wydatki inwestycyjne finansowane z budŐetu 

gminy ustala siň w uchwale budŐetowej. 

§ 5. 1. Zadania w zakresie budowy dróg nale-
Őņcych do inwestycji, o których mowa w § 1, finan-
sowane bňdņ przez budŐet gminy lub na podsta-
wie porozumieŊ z innymi podmiotami. 

2. Zadania w zakresie budowy sieci wodociņ-
gowej i kanalizacji naleŐņcych do inwestycji, o któ-
rych mowa w § 1, bňdņ finansowane na podstawie 
art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.  
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodň i zbiorowym 
odprowadzeniu Ōcieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, 
poz. 858, z póŎn. zm.) ze Ōrodków budŐetu gminy 
lub poprzez partnerstwo publiczno – prawne/na 
podstawie porozumieŊ z innymi podmiotami. 

3. Zadania w zakresie budowy sieci energe-
tycznych i gazowych bňdņ finansowane na pod-
stawie art. 7 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. 

Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89,  
poz. 625, z póŎn. zm.). 

§ 6. Prognozowane Ŏródła finansowania przez 
gminň: 
1) dochody własne, 
2) dotacje, 
3) poŐyczki preferencyjne, 
4) fundusze Unii Europejskiej, 
5) udział podmiotów gospodarczych/wpływy od 

innych podmiotów.  

§ 7. Uchwała stanowi załņcznik nr 3 do uchwa-
ły Rady Miejskiej w Nowej Rudzie nr 307/XXXVIII/ 
/09 z dnia 25 listopada 2009 roku w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego dla terenu górniczego złoŐa 
„Słupiec-Dňbówka” w granicach miasta Nowa 
Ruda. 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza siň Burmi-
strzowi Miasta Nowa Ruda. 

§ 9. Uchwała wchodzi w Őycie z dniem podjň-
cia. 
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UCHWAŁA NR LXXIV/350/2009 
 RADY MIEJSKIEJ W ŚCINAWIE  

 z dnia 26 listopada 2009 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Ścinawa 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 oraz art. 40 
ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorzņdzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.  
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z póŎniejszymi zmia-
nami), art. 20 ust. 1 w zwiņzku z art. 27 ustawy  
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80,  
poz. 717, z póŎn. zm.)) w zwiņzku z uchwałņ Rady 
Miejskiej w ŋcinawie nr XL/185/2008 z dnia 6 paŎ-
dziernika 2008 roku w sprawie przystņpienia do 
opracowania zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego dla gminy ŋcinawa i 
po stwierdzeniu zgodnoŌci planu ze Studium 
uchwala siň, co nastňpuje: 

§ 1. 1. Rysunek planu w skali 1:1000, bňdņcy 
załņcznikiem graficznym nr 1 do uchwały Rady 
Miejskiej w ŋcinawie, rozstrzygniňcie dotyczņce 
sposobu rozpatrzenia uwag do projektu planu – 
załņcznik nr 2 oraz rozstrzygniňcie o sposobie re-
alizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej naleŐņcych do zadaŊ 
własnych gminy – załņcznik nr 3 sņ integralnņ czň-
Ōciņ zmiany miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego dla gminy ŋcinawa dla obrň-
bów: DłuŐyce – dz. nr 304, 157, Dziewin  
dz. nr 366/4. 

2. Obowiņzujņcymi ustaleniami zmiany planu 
sņ nastňpujņce oznaczenia graficzne rysunku pla-
nu: 
1) granice opracowania zmiany w miejscowym 

planie zagospodarowania przestrzennego, 
2) linie rozgraniczajņce tereny o róŐnym przezna-

czeniu lub róŐnych zasadach zagospodarowa-
nia, 

3) symbole okreŌlajņce przeznaczenie terenów: 
PG, BS, ZL, 

4) nieprzekraczalne linie zabudowy, 
5) granice udokumentowanych złóŐ surowców 

mineralnych i terenów górniczych, 
3. Pozostałe oznaczenia graficzne posiadajņ 

znaczenie informacyjne sugerujņce okreŌlone roz-
wiņzania przestrzenne i regulacyjne. 

§ 2. Ilekroń w dalszych przepisach niniejszej 
uchwały jest mowa o: 
  1) planie – naleŐy przez to rozumień miejscowy 

plan zagospodarowania przestrzennego, o któ-
rym mowa w § 1 niniejszej uchwały, 

  2) przepisach szczególnych – naleŐy przez to 
rozumień przepisy ustaw wraz z aktami wyko-
nawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu 
terenem, wynikajņce z prawomocnych decyzji 
administracyjnych, 
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  3) rysunku planu – naleŐy przez to rozumień gra-
ficzny zapis zmiany planu bňdņcy załņcznikiem 
graficznym nr 1 uchwały Rady Miejskiej w 
ŋcinawie przedstawionymi na mapie sytu-
acyjno-wysokoŌciowej w skali 1:1000, 

  4) terenie – naleŐy przez to rozumień obszar wy-
znaczony na rysunku planu liniami rozgrani-
czajņcymi, w którego kaŐdym punkcie obowiņ-
zujņ te same ustalenia, 

  5) poziomie terenu – rozumie siň przez to rzňdnņ 
projektowanego lub urzņdzonego terenu przed 
wejŌciem głównym do budynku, bņdŎ jego 
samodzielnej czňŌci (klatki schodowej), niebň-
dņcym wyłņcznie wejŌciem do pomieszczeŊ 
gospodarczych lub technicznych, 

  6) wysokość budynku – rozumie siň przez to wy-
sokoŌń budynku liczonņ od poziomu terenu do 
kalenicy bņdŎ najwyŐszego punktu dachu, 

  7) przeznaczeniu podstawowym terenu – naleŐy 
przez to rozumień działalnoŌń wyznaczonņ do 
lokalizacji w danym terenie, które w ramach 
realizacji planu winno stań siň dominujņcņ 
formņ wykorzystania terenu; wprowadzenie 
innych niŐ podstawowa funkcji jest dopusz-
czalne wyłņcznie pod warunkiem spełnienia 
ustaleŊ szczegółowych niniejszej uchwały, 

  8) przeznaczeniu uzupełniającym terenu – naleŐy 
przez to rozumień działalnoŌń innņ niŐ podsta-
wowa, dopuszczonņ do lokalizacji na danym 
terenie przy spełnieniu dodatkowych warun-
ków oraz wczeŌniejszej lub równoczesnej re-
alizacji przeznaczenia podstawowego, 

  9) przeznaczeniu tymczasowym – naleŐy przez to 
rozumień sposoby zagospodarowania terenów 
i obiektów, do czasu realizacji podstawowej 
lub dopuszczalnej funkcji okreŌlonej w zmianie 
planie, 

10) liniach zabudowy nieprzekraczalnych – naleŐy 
przez to rozumień liniň wyznaczonņ na rysunku 
zmiany planu, której Őaden element zabudowy 
nie moŐe przekroczyń, 

11) urządzeniach infrastruktury technicznej – ro-
zumie siň przez to sieci wodociņgowe, elektro-
energetyczne, gazownicze, ciepłownicze, kana-
lizacyjne, telekomunikacyjne (infrastruktura 
techniczna liniowa) oraz stacje transformato-
rowe, stacje rozdzielcze (infrastruktura tech-
niczna kubaturowa), 

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

tury ogrodowej, 
b) uŐytkowe słuŐņce rekreacji codziennej i 

utrzymaniu porzņdku, jak: ławeczki, Ōmiet-
niki itp., 

13) urządzenia towarzyszące – rozumie siň przez 
to wszelkie urzņdzenia niezbňdne do obsługi 
danego terenu, np. w zakresie infrastruktury 
technicznej. 

§ 3. Ustalenia ogólne 
Na całym obszarze objňtym zmianņ planu obowiņ-
zujņ nastňpujņce zasady zagospodarowania tere-
nów: 

1. Przeznaczenie terenów oraz linie rozgrani-
czajņce tereny o róŐnym przeznaczeniu lub róŐnych 
zasadach zagospodarowania: 

1) obszar objňty planem przeznaczony jest pod: 
a) teren eksploatacji kruszywa oznaczonej na 

rysunku planu symbolem PG, 
b) teren lasów i zadrzewieŊ oznaczony na ry-

sunku planu symbolem ZL, 
c) tereny aktywizacji gospodarczej oznaczonej 

na rysunku planu symbolem BS, 
2) linie rozgraniczajņce tereny oznaczone symbo-

lami PG, BS, ZL okreŌlone sņ na rysunku planu, 
3) zasady zagospodarowania terenów oznaczo-

nych symbolami PG, BS, ZL okreŌlone sņ od-
powiednio w § 4. 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 
1) ustala siň wymóg kształtowania terenów objň-

tych planem tak by tworzyły harmonijnņ całoŌń 
z sņsiednimi terenami i nie zakłócały swojņ 
formņ wyglņdu terenów sņsiednich, 

2) na terenie objňtym planem nie wystňpujņ tere-
ny wymagajņce rewaloryzacji. 

3. Zasady ochrony Ōrodowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego: 
1) potrzeby ochrony Ōrodowiska okreŌla § 7, 
2) na terenie objňtym planem nie wystňpujņ formy 

ochrony przyrody, o których jest mowa w art. 6 
ust. 1 ustawy z dnia 16.04.2004 (Dz. U. Nr 92, 
poz. 880 ze zm.) o ochronie przyrody. 

4. Wymagania wynikajņce z potrzeb kształto-
wania przestrzeni publicznych – na terenie objň-
tym planem nie przewiduje siň utworzenia prze-
strzeni publicznych. 

5. Zasady wykonywania prac geologicznych, 
wydobywania kopalin ze złoŐa, składowania odpa-
dów górotwórczych, ochrony złóŐ kopalin i wód 
podziemnych okreŌla ustawa z dnia 4 lutego  
1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze. 

§ 4. Przeznaczenie i zasady zagospodarowa-
nia terenów.  

1. PG/(1-2) – przeznaczenie podstawowe – te-
reny eksploatacji udokumentowanych złóż su-
rowców mineralnych: 
1) dla terenów i obszarów górniczych dopuszcza 

siň składowanie i zwałowanie mas ziemnych  
i skalnych pochodzņcych z eksploatacji złoŐa, 

2) okreŌla siň rolny, leŌny bņdŎ rekreacyjny kieru-
nek rekultywacji terenów przekształconych gór-
niczo, 

3) dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem PG/1-2 dopuszcza siň lokalizacjň obiek-
tów zaplecza biurowego i socjalno-sanitarnego, 

4) ustala siň, Őe teren zamkniňty liniami rozgrani-
czajņcymi stanowi dopuszczalny teren górniczy, 
poza którym zabrania siň prowadzenia działal-
noŌci górniczej, 

5) na obszarze górniczym dopuszcza siň eksplo-
atacjņ kruszywa w sposób zgodny z dokumen-
tacjņ złoŐa, 

6) obowiņzuje wyłņczny sposób eksploatacji złoŐa 
zgodny z przepisami ustawy Prawo Geologiczne 
i Górnicze wraz z rozporzņdzeniami wykonaw-
czymi do tej ustawy, 

7) ustala siň, Őe wszelka uciņŐliwoŌń prowadzonej 
działalnoŌci nie moŐe przekraczań granic terenu 
górniczego, 
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8) na terenie górniczym na okres eksploatacji do-
puszcza siň realizacjņ obiektów kubaturowych  
i urzņdzeŊ technicznych zwiņzanych z technolo-
giņ wydobycia, 

9) dla terenu i obszaru górniczego okreŌla siň te-
ren PG z nastňpujņcymi wymogami szczegóło-
wymi: 
a) dopuszcza siň dla terenu oznaczonego na ry-

sunku planu symbolem PG/1-2 lokalizacjň 
obiektów i urzņdzeŊ zakładu górniczego, a 
takŐe obiektów budowlanych i urzņdzeŊ to-
warzyszņcych, poza wyrobiskiem górniczym, 
a po zakoŊczeniu eksploatacji okreŌla siň le-
Ōny kierunek rekultywacji, 

b) dopuszcza siň wprowadzenie zieleni urzņ-
dzonej, obiektów reklamowych oraz małej 
architektury, 

c) konieczna jest minimalizacja negatywnego 
oddziaływania na otoczenie, w tym na Ōro-
dowisko przyrodnicze i gruntowo-wodne, 
powietrzne i klimat akustyczny poprzez sto-
sowanie odpowiednich technologii. 

2. BS/1 – przeznaczenie podstawowe – tereny 
aktywizacji gospodarczej, baz, składów i magazy-
nów, 
1) dopuszczalne kierunki przekształceŊ zabudowy: 

a) dopuszcza siň lokalizacjň urzņdzeŊ towarzy-
szņcych funkcji podstawowej, w tym zwiņza-
nych z obsługņ technicznņ i transportowņ,  
z zastrzeŐeniem niedopuszczalnoŌci powo-
dowania uciņŐliwoŌci w zakresie hałasu i za-
nieczyszczenia powietrza poza granicami te-
renów, 

b) w przypadku podjňcia decyzji o podziale do-
tychczas funkcjonujņcej jednostki gospodar-
czej na róŐne podmioty ustala siň obowiņzek 
uwzglňdnienia w projekcie podziału obsługi 
transportowej i dojazdów do poszczególnych 
jednostek w aspekcie ochrony przeciwpoŐa-
rowej oraz dostňpnoŌci właŌciwych słuŐb do 
obiektów i urzņdzeŊ infrastruktury technicz-
nej obsługujņcej teren, 

c) dopuszcza siň lokalizacje obiektów zaplecza 
biurowego i socjalno-sanitarnego, 

2) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowa-
nia zabudowy i urzņdzania terenu: 
a) dopuszcza siň lokalizacjň hal, wiat i magazy-

nów o wysokoŌciach nieprzekraczajņcych  
16 m liczņc od poziomu terenu (najniŐszego) 
do najwyŐszego punktu, 

b) dopuszcza siň lokalizacjň zwiņzanych trwale  
z terenem obiektów reklamowych, 

c) dopuszcza siň obowiņzek zagospodarowania 
terenu zieleniņ ozdobnņ, 

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

3) dla istniejņcych terenów przemysłowych poło-
Őonych w bezpoŌrednim sņsiedztwie zabudowy 
mieszkaniowej zabrania siň lokalizowania inwe-
stycji szczególnie szkodliwych dla Ōrodowiska. 

3. ZL/1 – przeznaczenie podstawowe – tereny 
lasów i zadrzewień, 
1) gospodarkň leŌnņ naleŐy prowadziń zgodnie  

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

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

§ 5. Zasady rozbudowy i budowy systemów 
komunikacyjnych. 

1. Obsługň terenu objňtego planem ustala siň 
z istniejņcych dróg publicznych, zgodnie z przepi-
sami szczególnymi. 

§ 6. Zasady rozbudowy i budowy infrastruk-
tury technicznej. 

1. Docelowo wszystkie liniowe elementy infra-
struktury technicznej wraz z towarzyszņcymi urzņ-
dzeniami naleŐy sytuowań pod ziemiņ. Lokalizacja 
w liniach rozgraniczajņcych ulic lub innych prze-
strzeniach publicznych wymaga uzgodnienia  
z zarzņdcami terenów. 

2. W sytuacjach szczególnie uzasadnionych 
wzglňdami technicznymi bņdŎ bezpieczeŊstwa, 
dopuszcza siň prowadzenie sieci na innych tere-
nach niŐ te, o których mowa w ust. 1, pod warun-
kiem zachowania ustaleŊ obowiņzujņcych przepi-
sów szczególnych przy projektowaniu sieci i po 
uzgodnieniu z właŌcicielami terenu. 

3. Obsługň obszaru objňtego zmianņ planu  
w zakresie infrastruktury technicznej okreŌla siň 
nastňpujņco: 
1) zaopatrzenie w wodę dla celów bytowych, 

usługowo-produkcyjnych oraz ochrony prze-
ciwpoŐarowej: 
a) rozdzielczņ sień wodociņgowņ moŐna pro-

wadziń w terenie przewidzianym do zabu-
dowy w liniach rozgraniczajņcych dróg oraz 
na terenach nieprzewidzianych pod zabudo-
wň, zgodnie z obowiņzujņcymi przepisami 
szczególnymi, ze szczególnym uwzglňdnie-
niem warunków dostňpnoŌci do wody dla 
celów przeciwpoŐarowych, 

2) kanalizacja sanitarna: 
a) realizacja systemem grawitacyjno-tłocznym 

do sieci zbiorczej (przewody prowadzone  
w liniach rozgraniczajņcych ulic), 

b) dopuszcza siň prowadzenie krótkich odcin-
ków kanalizacji sanitarnej poza liniami roz-
graniczajņcymi ulic w uzgodnieniu z właŌci-
cielami nieruchomoŌci, wymagane jest for-
malne ustalenie zasad dostňpnoŌci sieci  
w sytuacjach awaryjnych lub w celu jej mo-
dernizacji, 

c) dopuszcza siň budowň bezodpływowych 
zbiorników na nieczystoŌci płynne (szamb) 
na terenie działek połoŐonych na terenach 
nieskanalizowanych, ale tylko do czasu bu-
dowy sieci kanalizacyjnej, (za teren nieskana-
lizowany rozumie siň działki, dla których nie 
stworzono warunków do podłņczenia do 
urzņdzeŊ kanalizacyjnych, za tereny skanali-
zowane rozumie siň działki, dla których 
stworzono warunki do podłņczenia do urzņ-
dzeŊ kanalizacyjnych), 

d) dopuszcza siň realizacjň indywidualnych ujňń 
wody oraz lokalnych oczyszczalni przydo-
mowych, 
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3) kanalizacja deszczowa: 
a) dopuszcza siň prowadzenie w liniach rozgra-

niczajņcych ulic, 
b) odprowadzenie wód opadowych za pomocņ 

istniejņcych lub projektowanych kolektorów, 
do istniejņcych rowów (za zgodņ ich zarzņd-
cy), 

c) dopuszcza siň gromadzenie wód opadowych 
na własnym terenie, 

d) bezwzglňdnie zabrania siň wprowadzania nie 
oczyszczonych Ōcieków do wód powierzch-
niowych, podziemnych oraz gruntów, 

4) elektroenergetyka – zasilanie istniejņcņ sieciņ 
napowietrznņ niskiego napiňcia: 
a) adaptuje siň istniejņce stacje transformato-

rowe, z dopuszczeniem moŐliwoŌci ich mo-
dernizacji lub likwidacji, 

b) dopuszcza siň lokalizacjň budynku stacji 
transformatorowej w odległoŌci do 1,5 m od 
granicy działki, 

c) w przypadku kolizji planowanego zagospo-
darowania terenu z istniejņcymi liniami elek-
troenergetycznymi przebudowa wyŐej wy-
mienionych linii elektroenergetycznych bň-
dzie moŐliwa po uzyskaniu z EnergiaPro 
Koncern Energetyczny S.A. w Legnicy wa-
runków na przebudowň tych linii i zawarciu 
stosownej umowy lub porozumienia o prze-
budowň sieci elektroenergetycznej. Koszt 
przebudowy istniejņcych linii bňdzie ponosi-
ła gmina lub właŌciciel terenu, 

d) ustala siň podłņczenie do istniejņcej sieci 
elektroenergetycznej poprzez istniejņce  
i nowe stacje transformatorowe, 

e) dopuszcza siň rozwój sieci elektroenerge-
tycznej poprzez prowadzanie nowych odcin-
ków linii niskiego napiňcia w postaci napo-
wietrznej i kablowej, 

f) dopuszcza siň rozbudowň sieci elektroener-
getycznej w formie linii kablowych napo-
wietrznych i kablowo-napowietrznych oraz 
budowň stacji trafo, 

g) projektowane oraz modernizowane sieci 
elektroenergetyczne prowadziń wzdłuŐ ukła-
dów komunikacyjnych, tj. terenów ogólnie 
dostňpnych dla prowadzenia sieci infrastruk-
tury technicznej. Dopuszcza siň odstňpstwo 
od zasady po uzgodnieniu z właŌcicielem te-
renu i zarzņdcņ terenu, 

h) zasilanie projektowanych obiektów w ener-
giň elektrycznņ z istniejņcych sieci elektro-
energetycznych, stacji transformatorowych 
lub z projektowanych sieci i stacji na warun-
kach okreŌlonych przez właŌciciela sieci, 

i) dopuszcza siň zasilanie w energiň elektrycz-
nņ z alternatywnych Ŏródeł energii, takich jak 
np. baterie słoneczne, zgodnie z przepisami 
szczególnymi, 

j) ustala siň obowiņzek zachowania norma-
tywnych odległoŌci zabudowy od istniejņ-
cych o projektowanych sieci elektroenerge-
tycznych, 

k) naleŐy dņŐyń do zachowania istniejņcego za-
gospodarowania terenu w obrňbie istniejņ-
cych sieci elektroenergetycznych, 

7) telekomunikacja: 
a) ustala siň poprzez podziemnņ sień telefo-

nicznņ, według technicznych warunków 
przyłņczenia operatora sieci, zgodnie z prze-
pisami szczególnymi, 

b) dopuszcza siň kanalizacjň kablowņ w liniach 
rozgraniczajņcych dróg za zgodņ zarzņdzajņ-
cego, 

8) gospodarka odpadami: 
a) obowiņzuje gromadzenie stałych odpadów 

bytowo-gospodarczych w szczelnych po-
jemnikach i kontenerach, w sposób zapew-
niajņcy ochronň Ōrodowiska, 

b) ustala siň nakaz systematycznego wywozu 
odpadów bytowo-gospodarczych na zorga-
nizowane wysypisko odpadów komunalnych 
i unieszkodliwianie według przyjňtego na te-
renie gminy systemu, zgodnie z przepisami 
szczególnymi, 

c) gospodarka odpadami powinna siň odbywań 
zgodnie z przepisami szczególnymi dotyczņ-
cymi utrzymania czystoŌci i porzņdku  
w gminach. 

§ 7. Szczególne zasady zagospodarowania 
wynikające z potrzeby ochrony środowiska przy-
rodniczego. 

1. Wszelka działalnoŌń w obrňbie obszaru ob-
jňtego zmianņ planu winna respektowań obowiņ-
zujņce przepisy szczególne dotyczņce ochrony  
i kształtowania Ōrodowiska. 

2. Bezwzglňdnie zabrania siň wprowadzania 
nieoczyszczonych Ōcieków do wód powierzchnio-
wych, podziemnych oraz gruntów. 

3. UciņŐliwoŌń prowadzonej działalnoŌci w za-
kresie emisji hałasu, wibracji, zanieczyszczeŊ po-
wietrza, substancji złowonnych oraz niejonizujņce-
go promieniowania elektromagnetycznego, nie 
moŐe powodowań przekroczenia granic własnoŌci 
terenu na jakim jest lokalizowana. 

4. Zagospodarowanie Ōcieków bytowo-
gospodarczych, technologicznych i deszczowych 
musi gwarantowań ochronň Ōrodowiska, w tym 
wód powierzchniowych przed zanieczyszczeniem. 

5. Ustala siň (z wyłņczeniem urzņdzeŊ komu-
nikacyjnych i infrastruktury technicznej) zakaz loka-
lizacji w obszarze planu przedsiňwziňń szczególnie 
szkodliwych dla Ōrodowiska i zdrowia ludzi,  
a przedsiňwziňcia mogņce pogorszyń stan Ōrodo-
wiska wymagajņ ograniczenia uciņŐliwoŌci do wła-
snej działki i spełnienia warunków ochrony Ōrodo-
wiska wynikajņcych z przepisów odrňbnych. 

6. UciņŐliwoŌń akustyczna obiektów usługo-
wych winna siň zamykań w granicach lokalizacji. 

7. Dla przedsiňwziňń mogņcych znaczņco od-
działywań na Ōrodowisko wymagane jest przepro-
wadzenia postňpowania w sprawie oceny oddzia-
ływania na Ōrodowisko. 

8. Powierzchnie terenów komunikacji i parkin-
gów naleŐy wykonań w sposób uniemoŐliwiajņcy 
przenikanie zanieczyszczeŊ ropopochodnych do 
podłoŐa i wód gruntowych. 

9. Zasady utrzymania porzņdku i czystoŌci 
wynikaj ņ z obowiņzujņcych przepisów na terenie 
gminy. 
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10. Na terenie objňtym zmianņ planu dopusz-
cza siň wszelkie działania na rzecz poprawy stanu 
Ōrodowiska niezaleŐnie od tego czy sņ one bezpo-
Ōrednio zwiņzane z ustalonņ funkcjņ terenu. 

§ 8. Zasady zagospodarowania terenów  
i obiektów podlegających ochronie: Szczegółowe 
zasady ochron konserwatorskiej. 

1. Stanowiska archeologiczne – na obszarze 
stanowisk archeologicznych obowiņzujņ nastňpu-
jņce wymogi konserwatorskie: 
1) dopuszcza siň uprawy rolnicze, ogrodowe itp., 

przy czym naleŐy unikań zbyt głňbokiej orki, 
stanowiņcej zagroŐenie dla znajdujņcych siň w 
ziemi zabytków archeologicznych; 

2) dopuszczalne jest lokalizowanie inwestycji na 
terenie stanowiska archeologicznego pod wa-
runkiem uzgodnienia i uzyskania zezwolenia od 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz 
przeprowadzenia ratowniczych badaŊ arche-
ologicznych metodņ wykopaliskowņ. Badania te 
uwolniņ teren przeznaczony pod inwestycjň od 
archeologicznej substancji zabytkowej i umoŐ-
liwiņ jednoczeŌnie przeprowadzenie tejŐe 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 moŐliwoŌci kontynuowania 
prac budowlanych, koniecznoŌci zmiany tech-
nologii lub ewentualnie o ich zaniechaniu  
i zmianie przeznaczenia terenu; 

3) w przypadku odkrycia, podczas robót ziemnych, 
przedmiotu, co do którego istnieje przypuszcze-
nie iŐ jest on zabytkiem, przedmiot ten wraz  
z miejscem znalezienia naleŐy zabezpieczyń  
i oznakowań miejsce jego znalezienia oraz nie-
zwłocznie zawiadomiń Wojewódzkiego Konser-
watora Zabytków, a jeŌli nie jest to moŐliwe – 
burmistrza miasta i gminy; 

4) na wszelkie prace prowadzone w obrňbie sta-
nowisk archeologicznych naleŐy uzyskań zgodň 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Inwe-
stor zobowiņzany jest na swój koszt zapewniń 
nadzór archeologiczny lub, w razie konieczno-
Ōci, przeprowadziń badania archeologiczne; 

5) eksploatacja kruszywa moŐliwa po uwolnieniu 
terenu od substancji zabytkowej, tj. po prze-
prowadzeniu ratowniczych badaŊ archeologicz-
nych. 

 

Dłużyce dz. nr 157, 304, Dziewin dz. nr 366/4 

 

Lp. OkreŌlenie Datowanie Uwagi 

1. cmentarzysko ciałopalne – EB-Ha, Ōlad osadniczy-pradzieje wczesne Ōredniowiecze 
 

 
§ 9. Ustala siň stawkň procentowņ słuŐņcņ na-

liczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy z dnia 23 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80. 
poz. 717, z póŎniejszymi zmianami) w wysokoŌci 
0%. 

§ 10. Wykonanie uchwały powierza siň Burmi-
strzowi ŋcinawy. 
 

Przewodniczņcy Rady: 
Jan Tomasz Kotapka
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Załącznik nr 1 do uchwały nr LXXIV/ 
/350/2009 Rady Miejskiej w Ścinawie 
z dnia 26 listopada 2009 r. 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr LXXIV/ 
/350/2009 Rady Miejskiej w Ścinawie 
z dnia 26 listopada 2009 r. 
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Załącznik nr 3 do uchwały nr LXXIV/ 
/350/2009 Rady Miejskiej w Ścinawie 
z dnia 26 listopada 2009 r. 

 
Rozstrzygniňcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji w zakresie infrastruktury 

technicznej naleŐņcej do zadaŊ 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. Nr 80, poz. 717 ze zm.). 

1. Na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wykonano Prognozň skutków 
finansowych uchwalenia planu zawierajņcņ: 
• Analizň i charakterystyka ustaleŊ projektu planu 
• Analizň lokalnego rynku nieruchomoŌci 
• Analizň dochodów gminy wynikajņcych z: 

– Opłat planistycznych od wzrostu wartoŌci nieruchomoŌci 
– Opłat adiacenckich 
– Wzrostu podatku od nieruchomoŌci 
– SprzedaŐy gruntów gminnych 
– Opłat od czynnoŌci cywilnoprawnych 

• 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 zwiņzane 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 tech-
nicznņ 

Prognozowane skutki finansowe 
Szacunkowe dochody Opłaty planistyczne 0,0 

Opłata adiacencka 0,0 
Wzrost podatku od nieruchomoŌci gruntowych 97 297,59 
Wzrost podatku od nieruchomoŌci – budynki 331 234,5 
SprzedaŐ gruntów gminnych 0,0 
Wzrost opłaty od czynnoŌci cywilnoprawnych 13 249,31 
Suma dochodów 441 781,40 

Szacunkowe koszty Wykup gruntów na cele publiczne 0,0 
Koszty sieci infrastruktury technicznej 0,0 
Koszty drogowej infrastruktury technicznej 0,0 
Odszkodowania za spadek wartoŌci nieruchomoŌci - 15 584,4 
Spadek podatku od nieruchomoŌci 0,0 
Suma kosztów 0,0 

Suma kosztów i dochodów 426 197,00 
 

Z analizy skutków finansowych wynika, Őe rozwój terenów przewidziany w planie zakłada rozwój 
zrównowaŐony. Na terenie brak jest ponadto elementów konfliktowych, które wymagały by radykalnych 
działaŊ i ograniczeŊ planistycznych. 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ogranicza rozwój nowych terenów pod zabudowň 
do niezbňdnego minimum, nie ma wiňc moŐliwoŌci ograniczania kosztów poprzez ograniczenie nowych 
terenów inwestycyjnych. 

Zastanie odszkodowania z tytułu renty planistycznej wynikajņ ze zmiany funkcji terenów zostały oszaco-
wane, ale istnieje jednak duŐe prawdopodobieŊstwo Őe nie wystņpiņ. 

Prognozowane dochody gminy w okresie 10 lat wynoszņ 426 197,00. Zmiana planu pełni funkcje regula-
cyjne oraz korekty ustaleŊ obowiņzujņcego planu pod zgłoszone potrzeby mieszkaŊców. Aby zapewniń 
moŐliwoŌń uzyskania faktycznych dobrych efektów finansowych niniejszego planu naleŐy umoŐliwiń 
rozwój terenów nowo planowanych pod zabudowň ustalonych w planie poprzez realizacje brakujņcej 
infrastruktury technicznej. 

MoŐliwoŌń uzyskania tych dochodów zaleŐna jest jednak od realizacji inwestycji. Dochody z podatków 
sņ dochodami stałymi i nieuzaleŐnionymi od tak duŐej iloŌci czynników, które mogņ zaistnień. 
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