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UCHWAŁA NR IV/32/11 
 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA 

 z dnia 31 stycznia 2011 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w Dzierżoniowie 
ograniczonego ulicami: Batalionów Chłopskich, Wierzbową, Żeromskiego oraz bocznicą kolejową  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1951, z późniejszymi zmia-
nami), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami), 
w związku z uchwałą nr XLVII /296/09 Rady Miej-
skiej Dzierżoniowa z dnia 28 wrzeņnia 2009 r. wraz 
ze zmieniającą ją uchwałą nr LV/339/10 Rady Miej-
skiej Dzierżoniowa z dnia 29 marca 2010 r. oraz po 
stwierdzeniu zgodnoņci z ustaleniami okreņlonymi 
w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego Miasta Dzierżoniów”, 
uchwala się, co następuje:  

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

§ 1. Uchwala się zmianę miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru w 
Dzierżoniowie ograniczonego ulicami: Batalionów 
Chłopskich, Wierzbową, Żeromskiego oraz byłą 
bocznicą kolejową w zakresie obejmującym teren 
częņci następujących działek: nr 206/55, 206/33, 
206/45, 206/56 obręb Przedmieņcie – zgodnie 
z wyznaczonymi w załączniku graficznym nr 1 gra-
nicami opracowania. 

§ 2. Integralną częņń zmiany planu, o której 
mowa w § 1, stanowią załączniki do niniejszej 
uchwały: 
1) ustalenia niniejszej uchwały stanowiące częņń 

tekstową, zawarte w rozdziałach: 
a) I. − Przepisy ogólne; 
b) II. − Przepisy obowiązujące dla całego obsza-

ru objętego planem; 
c) III. − Przepisy końcowe. 

2) rysunek planu w skali 1 : 1000 – załącznik nr 1, 
3) rozstrzygnięcie w sprawie uwag wniesionych 

do projektu planu – załącznik nr 2, 
4) rozstrzygnięcie w sprawie sposobu realizacji 

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które należą do zadań własnych gminy, oraz 
o zasadach ich finansowania – załącznik nr 3. 

§ 3. 1. Ustaleniami obowiązującymi na rysun-
ku planu są następujące oznaczenia graficzne: 
1) granice obszaru objętego planem; 
2) linie rozgraniczające tereny o różnych funk-

cjach, tj. sposobach użytkowania lub zasadach 
zagospodarowania – tożsame z granicami opra-
cowania; 

3) wymagane szpalery drzew; 
4) granica strefy ochrony zabytkowego układu 

urbanistycznego; 
5) dopuszczalny kierunek dostępu do drogi 

6) symbole identyfikujące tereny: − KDW – teren 
komunikacji wewnętrznej. 

2. Pozostałe oznaczenia graficzne na rysunku 
planu nie stanowią jego ustaleń i mają charakter 
informacyjny: 
1) treņń podkładu mapowego; 
2) obiekty zlikwidowane; 
3) granice obszaru objętego obowiązującym pla-

nem miejscowym. 

§ 4. Ilekroń w dalszych przepisach jest mowa 
o: 
1) przepisach szczegółowych i odrębnych − rozu-

mie się przez to obowiązujące przepisy ustaw 
wraz z aktami wykonawczymi oraz ograniczenia 
w zagospodarowaniu terenów wynikające  
z prawomocnych decyzji administracyjnych; 

2) rysunku planu − rozumie się przez to rysunek 
wymieniony w § 2 pkt 2 niniejszej uchwały; 

3) terenie − rozumie się przez to teren o okreņlo-
nym przeznaczeniu podstawowym, wyznaczony 
na rysunku planu liniami rozgraniczającymi; 

4) obszarze − rozumie się przez to obszar objęty 
planem; 

5) przeznaczeniu podstawowym − rozumie się 
przez to rodzaj przeznaczenia terenu, który do-
minuje w obszarze wydzielonym liniami roz-
graniczającymi; 

6) przeznaczeniu dopuszczalnym − rozumie się 
przez to rodzaj przeznaczenia inny niż podsta-
wowy, który uzupełnia i wzbogaca użytkowanie 
podstawowe; 

7) drogach wewnętrznych – rozumie się przez to 
inne niż drogi publiczne, które mogą byń 
uchwałą rady miejskiej zakwalifikowane do 
dróg publicznych, spełniają jednakże rolę do-
jazdów ogólnodostępnych w zespole zabudowy 
usługowej i przemysłowej oraz charakteryzują 
się parametrami okreņlonymi w dalszej częņci 
uchwały. 

Rozdział 2 

Przepisy obowiązujące dla całego obszaru 
objętego planem 

§ 5. Nie ustala się, ze względu na brak odnie-
sienia do obszaru objętego zmianą planu: 
1) linii rozgraniczających tereny o różnym prze-

znaczeniu, 
2) zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzen-

nego, 
3) parametrów i wskaźników kształtowania zabu-

dowy, w tym linie zabudowy, gabaryty obiek-
tów i wskaźniki intensywnoņci zabudowy, 

4) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych, 
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5) granic i sposobów zagospodarowania terenów 
lub obiektów podlegających ochronie, ustalo-
nych na podstawie przepisów odrębnych, 

6) szczegółowych zasad i warunków scalania 
i podziału nieruchomoņci. 

Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenu  

§ 6. 1. Ustaleniami zmiany planu objęto teren 
wyznaczony na rysunku planu liniami rozgranicza-
jącymi oraz granicami opracowania i oznaczony 
symbolem, którego funkcję okreņlono poniżej: 
KDW – teren drogi wewnętrznej. 

2. Na terenie wymienionym w ust. 1 ustala  
się przeznaczenie podstawowe oraz dopuszczalne, 
o których mowa w dalszej częņci niniejszej  
uchwały. 

Ustalenia dotyczące zasad ochrony środowiska, 
przyrody i krajobrazu kulturowego  

§ 7. W celu zachowania wymogów ochrony 
ņrodowiska, przy wszelkich działaniach inwesty-
cyjnych oraz innych, związanych ze zmianą funkcji 
i sposobu użytkowania terenu, nakazuje się prze-
strzeganie zasad okreņlonych w aktualnie obowią-
zujących przepisach szczególnych i odrębnych, 
a ponadto ustala się: 
1) nakaz wyposażenia terenu w zieleń ogólnodo-

stępną, powierzchnia biologicznie czynna po-
winna wynosiń nie mniej niż 10% powierzchni 
terenu, 

2) nakaz wyposażenia powierzchni utwardzonych 
w system odprowadzenia wód opadowych 
i roztopowych, spełniający wymagania przepi-
sów szczególnych, 

3) przy utwardzaniu powierzchni komunikacyjnych 
należy stosowań elementy drobnowymiarowe. 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej  

§ 8. Ustala się strefę ochrony konserwatorskiej 
zabytkowego układu urbanistycznego dawnej fa-
bryki włókienniczej, gdzie współczesna działalnoņń 
inwestycyjna powinna uwzględniań wymagania 
konserwatorskie. W strefie ustala się następujące 
warunki dotyczące zagospodarowania terenu: 
1) ochronie podlegają wszelkie obiekty podziem-

ne, znaleziska oraz odkryte podczas remontów 
detale architektoniczne, 

2) wszelkie zamierzenia inwestycyjne i roboty bu-
dowlane wymagają uzgodnienia z wojewódz-
kim konserwatorem zabytków. 

Zasady ochrony zdrowia i bezpieczeństwa ludzi, 
wynikające z przepisów szczególnych  

§ 9. W celu zachowania warunków wynikają-
cych z koniecznoņci zapewnienia właņciwych wa-
runków zamieszkania na terenach przyległych 
ustala się: 
1) obowiązek zapewnienia właņciwego klimatu 

akustycznego względem przyległych terenów 
mieszkaniowych zgodnie z obowiązującymi 
przepisami szczególnymi, 

2) zachowanie istniejących wzdłuż południowej 
strony terenu: muru oraz szpaleru drzew, sta-
nowiących naturalną barierę akustyczną. 

Zasady obsługi obszaru w zakresie komunikacji 
oraz modernizacji, rozbudowy i budowy dróg  

§ 10. 1. Dla obszaru objętego granicami planu 
miejscowego, stanowiącego teren komunikacji 
wewnętrznej, ustala się: 
1) dostęp do dróg publicznych jako bezpoņredni 

do drogi wojewódzkiej nr 384, realizowany 
w oparciu o sporządzony przez DSDiK projekt 
zadania: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 384 
na odcinku Dzierżoniów – Łagiewniki, 

2) projekt budowlany zjazdu z drogi nr 384 należy 
uzgodniń z zarządcą drogi wojewódzkiej. 

2. Teren komunikacji wewnętrznej przezna-
czony jest na cele budowy drogi wewnętrznej wraz 
z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zespo-
łem miejsc parkingowych, obsługiwanych z tejże 
drogi. 

Zasady obsługi obszaru oraz modernizacji,  
rozbudowy i budowy systemów  

infrastruktury technicznej  

§ 11. 1. Ogólna zasada lokalizacji infrastruktu-
ry polega na poszanowaniu walorów ekonomicz-
nych terenu w aspekcie możliwoņci jego wykorzy-
stania zgodnie z podstawowym i dopuszczalnym 
przeznaczeniem. 

2. Ustala się obowiązek odprowadzenia wód 
opadowych i roztopowych z dróg i parkingów do 
zbiorczej sieci komunalnej poprzez stosowne urzą-
dzenia do podczyszczania – zgodnie z przepisami 
szczególnymi. 

3. Na terenie zezwala się na lokalizowanie 
wszystkich sieci infrastruktury technicznej wyłącz-
nie w postaci doziemnej, wg wymagań okreņlo-
nych w przepisach szczególnych oraz z uwzględ-
nieniem warunków technicznych okreņlonych 
przez ich zarządców. 

Przepisy szczegółowe dotyczące terenu KDW  

§ 12. 1. Dla terenu wyznaczonego granicami 
opracowania i oznaczonego na rysunku planu 
symbolem KDW ustala się przeznaczenie podsta-
wowe na cele komunikacji wewnętrznej dla obsłu-
gi przyległych terenów usługowych i przemysło-
wych. 

2. Dopuszcza się na przedmiotowym terenie 
przeznaczenie uzupełniające dla realizacji: 
1) zespołu parkingowego, 
2) zieleni towarzyszącej, 
3) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, 
4) usług w obiekcie istniejącym. 

3. Dla terenu ustala się ponadto: 
1) możliwoņń zachowania istniejącego obiektu 

w istniejących gabarytach, z dopuszczeniem 
przebudowy, szczególnie służącej poprawie es-
tetyki i walorów architektonicznych obiektu oraz 
rozbudowy w kierunku wschodnim, 

2) utrzymanie oraz realizację urządzonej zieleni, 
3) możliwoņń rozbiórki obiektu, zlokalizowanego 

wzdłuż zachodniej granicy terenu. 
4. Dla drogi wewnętrznej ustala się następują-

ce parametry: 
1) jezdnia o minimalnej szerokoņci 5,5 m, 
2) co najmniej jednostronny chodnik o minimalnej 

szerokoņci 1,5 m. 
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Rozdział 3 

Przepisy końcowe 

§ 13. Ustala się stawkę procentową, służącą 
naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu 
wartoņci nieruchomoņci objętych planem w wyso-
koņci − 0%. 

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Dzierżoniowa. 

§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie  
30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnoņląskiego. 
 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej:   
Andrzej Wiczkowski 
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Załącznik nr 1 do uchwały nr IV/32/11 
Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 
31 stycznia 2011 r. 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr IV/32/11 
Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 
31 stycznia 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU ZMIANY 

MIEJSCOWEGO PLANU 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami), rozstrzyga się o sposobie rozpatrzenia 
uwag do projektu zmiany planu miejscowego wniesionych przez: 
 

Lp. 

Nazwisko i imię 
i adres  

zgłaszającego 
uwagi 

Treņń uwagi 

Oznaczenie  
nieruchomoņci  
 której dotyczy  

 uwaga 

Rozstrzygnięcie −  
uzasadnienie 

1. Małgorzata  
 Roman  
 Kaszczuk  
 ul. Ulanowskiego 
21a  
 Wrocław 

Uchwalenie miejscowego planu doko-
nań łącznie z kolejną zmianą obowiązu-
jącego planu (uchwała nr LXV/384/10 
z dnia 25 października 2010 r.) po za-
kończeniu procedury administracyjnej 
dotyczącej przebudowy skrzyżowania 
drogi nr 384 z ul. Kopernika. 

Teren objęty 
miejscowym 
planem. 

Uwaga nieuwzględniona – 
zapisy uchwalanego miej-
scowego planu nie mają 
znaczenia dla planowane-
go ronda na skrzyżowaniu 
ulic Batalionów Chłop-
skich i Kopernika. 

2. Sławomir  
Kuran  
 ul. Sikorskiego 9  
 Żyrardów 

Umożliwienie wykonania wjazdu/ 
/wyjazdu z ul. Batalionów Chłopskich 
w miejscu istniejącego biurowca 
w częņci będącej własnoņcią inwestora 
zgodnie z ustaleniami z zarządcą drogi 
nr 384. 

Teren objęty 
miejscowym 
planem. 

Uwaga uwzględniona. 

3. Sławomir  
Kuran  
 ul. Sikorskiego 9  
 Żyrardów 

Wykreņlenie pkt 8 z § 23 uchwały  
nr XXXI/189/08 Rady Miejskiej Dzierżo-
niowa z dnia 6 października 2008 r. 
w sprawie uchwalenia mpzp obszaru 
ograniczonego ulicami: Batalionów 
Chłopskich, Wierzbową, Żeromskiego 
oraz byłą bocznica kolejową. Zapis 
planu warunkuje dopuszczenie do 
użytkowania nowych obiektów reali-
zowanych na terenie U2 jedynie po 
przebudowie skrzyżowania  
ul. Bat. Chłopskich z ul. Kopernika. 

Teren U2, poza 
obszarem  
objętym  
zmianą  
miejscowego 
planu. 

Uwaga nie podlega roz-
strzygnięciu z przyczyn 
merytorycznych, ponieważ 
odnosi się do terenu poło-
żonego poza granicami 
niniejszej zmiany planu. 

  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnoņląskiego Nr 63 – 6042 – Poz. 937,938 

 

Załącznik nr 3 do uchwały nr IV/32/11 
Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 
31 stycznia 2011 r. 

 
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie 

z przepisami o finansach publicznych 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami), rozstrzyga się, co następuje: 
Z ustaleń zawartych w uchwale w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go oraz z przeprowadzonej analizy i wykonanej prognozy skutków finansowych uchwalenia zmiany pla-
nu wynika, iż jego przyjęcie oraz realizacja zapisanych w nim zadań z zakresu infrastruktury technicznej 
nie pociąga za sobą wydatków z budżetu gminy. 
9 3 7
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UCHWAŁA NR V/16/2011 
 RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYBORZU 

 z dnia 25 lutego 2011 r. 

w sprawie nadania nazwy ulicy 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) Ra-
da Miejska w Międzyborzu uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Nadaje się ulicy położonej w obrębie 
miasta Międzybórz, oznaczonej w ewidencji grun-
tów jako częņń dz. nr 672/1 nazwę: „Leņna”.  

2. przebieg ulicy na mapie ewidencyjnej 
przedstawia załącznik do uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta i Gminy Międzybórz.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie  
14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnoņląskiego. 
 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej: 
Krystyna Lemiesz 

 
  


