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od skupisk ludzkich i granic od nieruchomoċci są-
siednich, aby nie powodowało to uciążliwoċci dla 
otoczenia. 

3. Wybiegi dla zwierząt gospodarskich musza 
być ogrodzone siatką drucianą lub w inny sposób 
uniemożliwiający wydostanie sić zwierząt poza 
obrćb wybiegu. 

4. Właċciciel lub użytkownik zwierząt gospo-
darskich wykorzystywanych do wykonywania 
usług przewozowych i rekreacyjnych zobowiązany 
jest do usuwania nieczystoċci pozostawionych 
przez zwierzćta”. 

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez 
zmiany. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza sić Burmi-
strzowi Szklarskiej Porćby. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie  
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym 
Województwa Dolnoċląskiego. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej: 
Zbigniew Kubiela 
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UCHWAŁA NR IV/27/2011 
 RADY GMINY KROTOSZYCE 

 z dnia 21 lutego 2011 r. 

w sprawie w uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
dla obszaru działki nr 72 w obrębie wsi Warmątowice Sienkiewiczowskie 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia  
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 
z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późĉ. zm.) oraz zgod-
nie z uchwałą nr XXII/134/09 Rady Gminy Kroto-
szyce z dnia 22 czerwca 2009 r., uchwala sić miej-
scowy plan zagospodarowania przestrzennego dla 
obszaru działki nr 72 w obrćbie wsi Warmątowice 
Sienkiewiczowskie, zwany dalej planem. 

Rozdział 1 

Przedmiot i zakres ustaleń planu  

§ 1. Plan obejmuje obszar w granicach opra-
cowania, okreċlonych na rysunku planu, stanowią-
cym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.  

§ 2. Integralną czćċcią niniejszej uchwały są:  
1) załącznik nr 1 – rysunek planu w skali 1:1000,  
2) załącznik nr 2 – rozstrzygnićcie o sposobie roz-

patrzenia uwag wniesionych do projektu planu,  
3) załącznik nr 3 – rozstrzygnićcie o sposobie reali-

zacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które należą do za-
daĉ własnych gminy, oraz zasadach ich finan-
sowania,  

4) załączniki 2 i 3, o których mowa w pkt. 2 i 3, nie 
są ustaleniami planu.  

§ 3. 1. W planie okreċlono:  
1) przeznaczenie terenu oraz linie rozgraniczają-

ce tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych 
zasadach zagospodarowania,  

2) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego,  

3) zasady ochrony ċrodowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego,  

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,  

5) parametry i wskaźniki kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu, w tym li-
nie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki 
intensywnoċci zabudowy,  

6) granice i sposoby zagospodarowania terenów 
lub obiektów podlegających ochronie, ustalo-
nych na podstawie odrćbnych przepisów, 
w tym terenów górniczych, a także narażo-
nych na niebezpieczeĉstwo powodzi oraz za-
grożonych osuwaniem sić mas ziemnych,  

7) szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, 
w tym zakaz zabudowy,  

8) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury tech-
nicznej,  

9) sposób i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i użytkowania terenów,  

10) stawki procentowe, na podstawie których 
ustala sić opłatć, o której mowa w art. 36  
ust. 4. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.).  
2. W planie nie zostały okreċlone, ze wzglćdu 

na brak wystćpowania:  
1) szczegółowe zasady i warunki scalania i podzia-

łu nieruchomoċci objćtych planem miejsco-
wym,  

2) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych.  

3. Obowiązujące ustalenia na rysunku planu to:  
1) przebieg linii rozgraniczającej,  
2) literowe oznaczenie podstawowej funkcji tere-

nu,  
3) przebieg nieprzekraczalnej i obowiązującej linii 

zabudowy,  
4) istniejące zadrzewienia – do zachowania.  

§ 4. Zastosowane w uchwale okreċlenia ozna-
czają:  
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1) teren – fragment terenu objćtego planem, który 
został wydzielony liniami rozgraniczającymi 
oraz posiada oznaczenie liczbowe i literowe,  

2) nieprzekraczalna linia zabudowy – wyznaczona 
na rysunku planu linia, która ogranicza obszar 
lokalizacji nadziemnej czćċci budynków, z wy-
jątkiem takich elementów jak wykusze, zada-
szenia przed wejċciowe, okapy, balkony, loggie, 
które mogą wykraczać poza linić zabudowy nie 
wićcej niż 0,5 metra,  

3) obowiązująca linia zabudowy – wyznaczona na 
rysunku planu linia, z którą musi sić pokrywać 
zewnćtrzna krawćdź elewacji frontowej głów-
nego budynku mieszkalnego na danej działce 
budowlanej; elementy takie jak wykusze, zada-
szenia przed wejċciowe, okapy, balkony, loggie 
mogą wykraczać poza linić zabudowy nie wić-
cej niż 0,5 metra,  

4) przeznaczenie podstawowe – ustalone w Roz-
dziale 3 niniejszej uchwały oraz na rysunku pla-
nu przeznaczenie, które bćdzie zrealizowane ja-
ko przeważające lub jedyne na danym terenie, 
na zasadach okreċlonych w planie,  

5) przeznaczenie dopuszczalne – rodzaj przezna-
czenia, które nie powoduje kolizji z przeznacze-
niem podstawowym, a jedynie go uzupełnia 
i wzbogaca.  

Rozdział 2 

Ustalenia ogólne dla całego obszaru  
objętego planem  

§ 5. Ustala sić stawkć procentową służącą na-
liczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, w wysokoċci 30%.  

§ 6. Do czasu zagospodarowania terenu zgod-
nie z jego przeznaczeniem ustalonym w planie 
dopuszcza sić tymczasowe użytkowanie terenu jak 
w stanie istniejącym.  

§ 7. 1. Ustala sić zasady modernizacji, rozbu-
dowy i budowy systemów infrastruktury technicz-
nej:  
1) teren przeznaczony pod zainwestowanie należy 

wyposażyć w niezbćdne sieci lub urządzenia in-
frastruktury technicznej wyprzedzająco lub 
równoczeċnie z realizacją budynku mieszkalne-
go lub usługowego,  

2) nowe sieci infrastruktury technicznej oraz obiek-
ty i urządzenia należy lokalizować w liniach roz-
graniczających projektowanej drogi wewnćtrz-
nej 3KDW; dopuszcza sić inne trasy infrastruk-
tury technicznej uzasadnione powodami tech-
nicznymi i ekonomicznymi pod warunkiem, że 
nie bćdą naruszać pozostałych ustaleĉ planu,  

3) nowe odcinki wszystkich sieci i przekładane 
sieci istniejące należy prowadzić jako sieci pod-
ziemne,  

4) w granicach całego terenu objćtego planem 
dopuszcza sić lokalizowanie niewyznaczonych 
na rysunku planu urządzeĉ i sieci infrastruktury 
technicznej.  

2. Zaopatrzenie w wodć nastąpi poprzez bu-
dowć sieci wodociągowych włączonych w istnieją-
cą sieć wodociągową.  

3. Odprowadzenie ċcieków do kanalizacji sani-
tarnej, poprzez rozbudowć istniejących sieci. Do-
puszcza sić zagospodarowanie wód opadowych na 
terenie własnym inwestora.  

4. Zasilanie projektowanego zainwestowania 
w energić elektryczną z istniejących sieci elektro-
energetycznych i stacji transformatorowych lub 
z projektowanych sieci i stacji na warunkach okre-
ċlonych przez operatora systemu dystrybucyjnego.  

5. Ogrzewanie budynków z indywidualnych 
źródeł ciepła.  

6. Dopuszcza sić odbudowć, przebudowć 
i remont oraz skablowanie istniejących linii elek-
troenergetycznych ċredniego napićcia 20 kV opi-
sanych na rysunku planu symbolem eSn.  

7. Ustala sić zasadć odbioru odpadów 
w systemie zorganizowanym pod nadzorem gminy 
lub na zasadzie indywidualnych umów z odbiorcą 
odpadów, zgodnie z obowiązującymi w tym zakre-
sie przepisami odrćbnymi.  

§ 8. 1. Dla okreċlenia progowych poziomów 
hałasu ustala sić zaliczenie terenów oznaczonych 
na rysunku planu symbolami literowymi MN do 
kategorii terenów mieszkaniowych jednorodzin-
nych.  

2. W obrćbie znajdującego sić na terenie 1MN 
i 3KDW chronionego stanowiska archeologicznego 
nr 10/58 AZP 79-20 (ċlad osadnictwa, pradzieje, 
późne ċredniowiecze) oraz w jego bezpoċrednim 
sąsiedztwie wszelkie zamierzenia inwestycyjne 
wymagają przeprowadzenia ratowniczych badaĉ 
archeologicznych zgodnie z przepisami odrćbny-
mi.  

3. Przy projektowaniu zagospodarowania dzia-
łek w obrćbie strefy wynoszącej po 10 metrów od 
skrajnych przewodów istniejących napowietrznych 
linii elektroenergetycznych ċredniego napićcia  
20 kV opisanych na rysunku planu symbolem eSn, 
należy uwzglćdnić ograniczenia wynikające 
z przepisów odrćbnych.  

§ 9. 1. Dla zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej ustala sić:  
1) maksymalną wysokoċć do 9 metrów, licząc od 

poziomu terenu przy głównym wejċciu do bu-
dynku do najwyższego punktu położonego na 
kalenicy dachu,  

2) dachy dwuspadowe lub wielospadowe, o syme-
trycznym nachyleniu połaci głównych od 38 do 
45 stopni.  

2. Dla budynków usługowych, gospodarczych 
i garaży ustala sić:  
1) maksymalna wysokoċć – 7 metrów, licząc od 

poziomu terenu przy głównym wejċciu do bu-
dynku do najwyższego punktu położonego na 
kalenicy dachu,  

2) dachy dwuspadowe lub wielospadowe, o syme-
trycznym nachyleniu połaci głównych od 38 do 
45 stopni.  

3. Zakazuje sić realizacji ogrodzeĉ przekracza-
jących 1,5 metra, licząc od poziomu terenu.  

4. Ustala sić zasadć, że wydzielane działki mu-
szą mieć dostćp do drogi wewnćtrznej 3KDW, któ-
ra posiada włączenie do drogi publicznej zlokali-
zowanej poza granicami planu.  
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5. Ustala sić, że powierzchnia biologicznie 
czynna działki budowlanej wynosi nie mniej niż 
40% jej powierzchni.  

6. Ustala sić, że wskaźnik powierzchni zabu-
dowanej terenu wynosi nie wićcej niż 30% po-
wierzchni działki budowlanej.  

7. Ustala sić zasadć, że na jednej działce bu-
dowlanej, można zlokalizować jeden budynek 
mieszkalny.  

8. Ustala sić nastćpujące linie zabudowy:  
1) nieprzekraczalną linić zabudowy, okreċloną na 

rysunku planu w odległoċci 6 metrów od linii 
rozgraniczającej drogi wewnćtrznej 3KDW,  

2) obowiązującą linić zabudowy, okreċloną na 
rysunku planu w odległoċci 6 metrów od linii 
rozgraniczającej drogi 3KDW.  

9. Ustala sić dojazd do projektowanych działek 
budowlanych z projektowanej drogi wewnćtrznej 
3KDW posiadającej połączenie z drogą publiczną 
zlokalizowaną poza granicami opracowania, opi-
saną na rysunku planu jako droga asfaltowa (po-
wiatowa).  

10. Ustala sić zakaz lokalizowania bezpoċred-
nich wjazdów na działki z drogi opisanej na rysun-
ku planu jako droga asfaltowa (powiatowa), zloka-
lizowanej poza granicami opracowania.  

Rozdział 3 

Ustalenia szczegółowe dla terenów  
wydzielonych liniami rozgraniczającymi  

§ 10. 1. Wyznacza sić tereny zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej oznaczone na rysunku 
planu symbolem 1MN i 2MN.  

2. Jako przeznaczenie podstawowe ustala sić 
funkcjć mieszkaniową realizowaną w formie zabu-
dowy jednorodzinnej wraz z budynkami gospodar-
czymi i garażami.  

3. Jako przeznaczenie dopuszczalne w grani-
cach terenu zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej, ustala sić możliwoċć lokalizacji:  
1) usług jako wbudowane w budynki mieszkalne 

albo realizowane jako obiekty wolno stojące,  
2) sieci, urządzeĉ i obiektów infrastruktury tech-

nicznej,  
3) dróg wewnćtrznych, dojazdów i zatok postojo-

wych, przejċć i ciągów pieszych.  

4. Warunkiem lokalizacji obiektów i urządzeĉ 
przeznaczenia dopuszczalnego, okreċlonego  
w ust. 3, jest:  
1) dostosowanie go do wymogów i charakteru 

przeznaczenia podstawowego,  
2) zachowanie proporcji, aby powierzchnia zabu-

dowy usługowej okreċlonej w ust.3 pkt 1 nie 
stanowiła wićcej niż 40% powierzchni ogólnej 
obiektu mieszkaniowego realizowanego na 
działce budowlanej,  

3) zrealizowanie miejsc parkingowych w iloċci 
odpowiedniej dla lokalizowanych usług.  

5. Ustala sić nakaz zachowania drzew zlokali-
zowanych na fragmencie terenu 2MN, oznaczo-
nym na rysunku planu jako istniejące zadrzewienia 
– do zachowania. Dopuszcza sić wycinkć drzew 
w przypadku, kiedy zagrażają bezpieczeĉstwu, 
obumarły lub ich stan jest zły. W takich przypad-
kach należy przeprowadzić nasadzenia kompensa-
cyjne w miejscu przeprowadzenia wycinki.  

§ 11. 1. Wyznacza sić teren drogi wewnćtrznej 
oznaczony na rysunku planu symbolem 3KDW.  

2. Jako przeznaczenie podstawowe ustala sić 
funkcjć drogi wewnćtrznej, stanowiącej obsługć 
komunikacyjną działek wyznaczonych na terenie 
1MN i 2MN.  

3. Ustala sić szerokoċć drogi 10 metrów 
w liniach rozgraniczających.  

4. Jako przeznaczenie dopuszczalne, ustala sić 
możliwoċć lokalizacji sieci, urządzeĉ i obiektów 
infrastruktury technicznej.  

Rozdział 4 

Ustalenia końcowe  

§ 12. Wykonanie uchwały powierza sić Wój-
towi Gminy Krotoszyce.  

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie  
30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzćdo-
wym Województwa Dolnoċląskiego.  

§ 14. Uchwała podlega publikacji na stronie 
internetowej Urzćdu Gminy Krotoszyce.  

 

Przewodniczący Rady Gminy: 
Robert Mroziński 

  



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Dolnoċląskiego Nr 68 – 6607 – Poz. 1047 

 

Załącznik nr 1 do uchwały nr IV/27/ 
/2011 Rady Gminy Krotoszyce z dnia 
21 lutego 2011 r. 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr IV/27/ 
/2011 Rady Gminy Krotoszyce z dnia 
21 lutego 2011 r. 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu  

1. 1. Stwierdza sić zgodnoċć miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla ob-
szaru działki nr 72 w obrćbie wsi Warmątowice 
Sienkiewiczowskie z ustaleniami studium uwarun-
kowaĉ i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Krotoszyce, przyjćtego uchwałą  
nr XIII/68/99 Rady Gminy Krotoszyce z dnia 10 li-
stopada 1999 r. w sprawie uchwalenia studium 
uwarunkowaĉ i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Krotoszyce zmienionego 
uchwałą nr XXVII/169/2010 oraz uchwałą nr XXVII/ 

/171/2010 Rady Gminy Krotoszyce z dnia 27 kwiet-
nia 2010 r. oraz uchwałą nr IV/26/2011 Rady Gminy 
Krotoszyce z dnia 21 lutego 2011 r.  

2. 1.Do projektu miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dla obszaru działki  
nr 72 w obrćbie wsi Warmątowice Sienkiewiczow-
skie, który został wyłożony do publicznego wglądu 
w dniach od 8 grudnia 2010 r. do 29 grudnia 2010 
r. wraz z prognozą oddziaływania na ċrodowisko, 
nie wniesiono żadnych uwag. 

  
 

Załącznik nr 3 do uchwały nr IV/27/ 
/2011 Rady Gminy Krotoszyce z dnia 
21 lutego 2011 r. 

 

Sposób realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,  
które należą do zadań własnych gminy, oraz zasady ich finansowania  

Ustalenia planu powodują koniecznoċć realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, któ-
re należą do zadaĉ własnych gminy. Zgodnie z ustaleniami planu konieczna jest rozbudowa istniejących 
sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej. Wyposażenie w energić elektryczną nastąpi poprzez rozbu-
dowć istniejących sieci. Urządzenia i sieci infrastruktury technicznej realizowane bćdą ze ċrodków wła-
snych gminy lub inwestora oraz z dotacji, funduszy i kredytów, zgodnie z Wieloletnim Planem Inwesty-
cyjnym.  
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UCHWAŁA NR V/18/2011 
 RADY GMINY WALIM 

 z dnia 28 lutego 2011 r. 

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

nr XLIII/253/2009 Rady Gminy Walim z dnia 28 grudnia 2009 roku  

Na podstawie art. 18. ust. 2 pkt 5 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142,  
poz. 1591, z późniejszymi zmianami), art. 20 usta-
wy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 
roku Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz 
w związku z uchwałą nr LII /299/2010 Rady Gminy 
Walim z dnia 25 października 2010 roku w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru poło-
żonego w obrćbie wsi Glinno, gm. Walim (zmiana 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego obszaru zabudowy rekreacyjno-miesz-
kaniowej położonego w obrćbie wsi Glinno, za-
twierdzonego uchwałą nr XLIII/253/2009 Rady 

Gminy Walim z dnia 28 grudnia 2009 roku), Rada 
Gminy uchwala, co nastćpuje:  

§ 1. Uchwala sić zmianć zatwierdzonego 
uchwałą XLIII/253/2009 Rady Gminy Walim z dnia 
28 grudnia 2009 roku, miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego obszaru zabudowy 
rekreacyjno-mieszkaniowej w obrćbie wsi Glinno, 
gm. Walim. 

§ 2. Zmiana obejmuje § 4, który otrzymuje 
brzmienie: „§ 4. Ustala sić stawkć procentową, 
służącą naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu 
wartoċci nieruchomoċci z tytułu uchwalenia planu, 
o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wyso-
koċci 10%.” 


