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UCHWAŁA NR V/32/11 
 RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ 

 z dnia 23 lutego 2011 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr IV/18/11 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 26 stycznia 2011 roku 
w sprawie określenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów 
aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, ze zm.) oraz 
art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku 
o działalności poşytku publicznego i o wolontaria-
cie (Dz. U. z 2010 roku Nr 234, poz. 1536) − Rada 
Miejska uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr IV/18/11 Rady Miejskiej 
w Środzie Śląskiej z dnia 26 stycznia 2011 roku 
w sprawie określenia sposobu konsultacji z orga-
nizacjami pozarządowymi i podmiotami wymie-
nionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności po-
şytku publicznego i o wolontariacie, projektów 
aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczą-
cych działalności statutowej tych organizacji 
wprowadza się następujące zmiany: 

skreśla się dotychczasową treść § 3 uchwały 
i otrzymuje on następujące brzmienie: 
„§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Dolnośląskiego.” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Środy Śląskiej. 

§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie  
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego. 
 
 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej:  
Zbigniew Sozański 
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UCHWAŁA NR VI/27/2011 
 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH 

 z dnia 16 lutego 2011 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego teren 
Zimnego Dworu w Świebodzicach, obręb Pełcznica 2 

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. 1591, z póŝn. 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 póŝn. zm.) oraz w związku 
z uchwałą nr XXXVIII/214/08 Rady Miejskiej 
w Świebodzicach z dnia 27 listopada 2008 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go, po stwierdzeniu zgodności ustaleń planu miej-
scowego ze studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta Świe-
bodzice uchwala się, co następuje:  

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego obszaru obejmującego 
teren Zimnego Dworu w Świebodzicach, obręb 
Pełcznica 2.  

2. Ustalenia planu zawarte są w tekście niniej-
szej uchwały oraz na rysunku planu w skali  

1 : 1000 stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały. 
Rysunek planu obowiązuje w zakresie ustalonym 
legendą.  

3. Rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia 
uwag do projektu planu oraz sposobie realizacji, 
zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej, które naleşą do zadań wła-
snych gminy, oraz zasadach ich finansowania, 
zawarte są w załączniku nr 2 do uchwały. Roz-
strzygnięcia zawarte w załączniku nr 2 nie są usta-
leniami planu.  

§ 2. 1. W obszarze objętym planem obowiązu-
ją następujące ustalenia dotyczące przeznaczenia 
terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi, 
oznaczonych na rysunku planu symbolami:  
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

wolno stojącej (oznaczone na rysunku planu 
symbolami: 1MN, 2MN, 3MN, 5MN, 9MN) 
i szeregowej (oznaczone na rysunku planu 
symbolami: 6MN, 7MN, 8MN ): 
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a) podstawowe przeznaczenie terenu – projek-
towana zabudowa mieszkaniowa jednoro-
dzinna, 

b) dopuszcza się lokalizację na działce obiektów 
gospodarczych związanych funkcjonalnie 
z podstawowym przeznaczeniem terenu (np. 
garaş wolno stojący lub dobudowany do 
budynku mieszkalnego) oraz urządzeń towa-
rzyszących: dojść, dojazdów, obiektów małej 
architektury, ogrodów przydomowych 
i ogrodzeń oraz urządzeń infrastruktury 
technicznej, w tym telekomunikacyjnej; 

2) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
i usługowej (oznaczony na rysunku planu sym-
bolem 4MN/U): 
a) podstawowe przeznaczenie terenu – projek-

towana zabudowa mieszkaniowa jednoro-
dzinna i usługowa nieuciąşliwa, 

b) usługi mogą być realizowane jako wbudo-
wane lub wolno stojące na wydzielonej 
działce z zachowaniem warunków wynikają-
cych z rysunku planu, 

c) dopuszcza się lokalizację na działce obiektów 
gospodarczych związanych funkcjonalnie 
z podstawowym przeznaczeniem terenu (np. 
garaş wolno stojący lub dobudowany do 
budynku mieszkalnego) oraz urządzeń towa-
rzyszących: dojść, dojazdów, obiektów małej 
architektury, ogrodów przydomowych 
i ogrodzeń oraz urządzeń infrastruktury 
technicznej, w tym urządzeń komunikacji 
elektronicznej; 

3) teren oznaczony na rysunku planu symbolem 
KP-J − droga gospodarcza (transportu rolnego); 

4) tereny dróg (oznaczone na rysunku planu sym-
bolem KD) –ulica klasy lokalnej (KD-L1/2) i ulice 
wewnętrzne (KDW). 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 
1) projekty zagospodarowania działek muszą 

uwzględniać relacje z zabudową i urządzeniem 
działek sąsiednich, a w szczególności: charakte-
rem zabudowy, kolorystyką elewacji oraz formą 
i rodzajem zadaszenia; 

2) projektowana zabudowa winna swoim charak-
terem nawiązywać do uwarunkowań kulturo-
wych regionu, nie moşe stwarzać dysonansu 
z otoczeniem i winna szanować środowisko na-
turalne, zaleca się stosowanie architektury in-
spirowanej charakterem zabudowy regionalnej 
lub dobrej klasy architektury współczesnej; 

3) zakazuje się realizacji obiektów i urządzeń, które 
nie są związane lub kolidują z przeznaczeniem 
terenu; 

4) zakazuje się stosowania jako materiałów wy-
kończeniowych plastikowych listew elewacyj-
nych typu „siding”, blachy falistej i trapezowej 
oraz ogrodzeń z prefabrykowanych elementów 
betonowych. 

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego: 
1) dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej oraz terenu zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej i usługowej obowiązuje ograni-
czenie poziomu hałasu ustalonego w przepi-
sach szczególnych dla tego rodzaju terenów; 

2) obowiązuje stosowanie dla celów grzewczych 
urządzeń przyjaznych dla środowiska o niskiej 
emisji zanieczyszczeń; 

3) uciąşliwości wynikające z prowadzonej działal-
ności gospodarczej nie mogą przekraczać usta-
lonych standardów ochrony środowiska wykra-
czających poza granice terenu, do którego in-
westor posiada tytuł prawny; 

4) usuwanie odpadów komunalnych odbywać się 
będzie w systemie gospodarki komunalnej; 

5) gospodarkę odpadami wytworzonymi w wyniku 
prowadzenia działalności gospodarczej naleşy 
rozwiązać zgodnie z obowiązującymi w tym za-
kresie przepisami szczególnymi; 

6) nawierzchnie dojazdów i miejsc parkingowych 
naleşy zabezpieczyć przed przenikaniem do grun-
tu i wód powierzchniowych zanieczyszczeń ropo-
pochodnych i innych substancji chemicznych. 

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:  
1) dla części obszaru objętego planem (teren po 

byłym Zimnym Folwarku) wprowadza się strefę 
„OW” obserwacji archeologicznej, zgodnie 
z granicami oznaczonymi na rysunku planu. 
Wszelkie zamierzenia inwestycyjne na tym ob-
szarze związane z pracami ziemnymi naleşy 
uzgodnić z właściwymi słuşbami konserwator-
skimi, co do konieczności prowadzenia prac ar-
cheologicznych i za pozwoleniem właściwych 
słuşb konserwatorskich; 

2) w przypadku odkrycia w trakcie prac ziemnych 
na pozostałym obszarze objętym planem 
przedmiotu, co do którego istnieje przypuszcze-
nie, iş jest on zabytkiem, naleşy wstrzymać ro-
boty mogące uszkodzić lub zniszczyć zabytek, 
zabezpieczyć przy uşyciu dostępnych środków 
przedmiot i miejsce odkrycia zabytku oraz nie-
zwłocznie zawiadomić o tym właściwego woje-
wódzkiego konserwatora zabytków, a jeśli jest 
to niemoşliwe Burmistrza Miasta Świebodzice 
(art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami). 

5. Wymagania wynikające z potrzeb kształ-
towania przestrzeni publicznych: 
1) przestrzeń publiczną związaną z komunikacją 

naleşy wyposaşyć w obiekty i urządzenia zwią-
zane z obsługą komunikacji zbiorowej oraz zie-
leń towarzyszącą, tereny ogólnodostępnej zie-
leni urządzonej w obiekty małej architektury, 
urządzenia słuşące rekreacji i wypoczynkowi. 
Niedopuszczalne jest sytuowanie w przestrzeni 
publicznej ulic i terenów zielonych takich ele-
mentów zagospodarowania, które swą wielko-
ścią, formą lub kolorystyką powodują dysonans 
z otoczeniem; 

2) lokalizacja obiektów na obszarach przestrzeni 
publicznej, jaką tworzą skrzyşowania ulic, po-
winna być poprzedzona szczegółowym opra-
cowaniem gwarantującym spójność prze-
strzenno-wizualną tego układu oraz bezpieczeń-
stwo ruchu; 

3) na terenach zabudowy i na terenach komunika-
cji obsługującej zabudowę wyklucza się lokali-
zację urządzeń reklamowych, niezwiązanych 
z prowadzoną działalnością, zarówno na terenie 
działki, jak i w przyległym pasie drogowym. 
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6. Parametry i wskaźniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu − dla terenów 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz 
mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej ustala się: 
1) nieprzekraczalne i obowiązujące linie zabudowy 

zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, 
w przypadku braku ich oznaczenia na rysunku 
planu obowiązują odległości określone w prze-
pisach szczególnych. Oznaczona na rysunku 
planu obowiązująca linia zabudowy dotyczy 
budynków mieszkalnych jednorodzinnych, dla 
obiektów gospodarczych (w tym garaşy) sta-
nowi ona nieprzekraczalną linię zabudowy. 
Obowiązująca i nieprzekraczalna linia zabudowy 
przechodząca przez lico budynku moşe zostać 
przekroczona przez części dodatkowe lub dru-
gorzędne budynku, tj. balkony, schody ze-
wnętrzne, zadaszone wejścia do budynku, wy-
kusze, okapy, połacie dachowe, przypory, itp.; 

2) powierzchnię zabudowy nieprzekraczającą 40% 
powierzchni działki budowlanej; 

3) wysokość projektowanej zabudowy do dwóch 
kondygnacji naziemnych łącznie z poddaszem 
uşytkowym (w tym mieszkalnym). Moşliwe jest 
częściowe lub całkowite podpiwniczenie bu-
dynków; 

4) wysokość budynku mierzona do gzymsu lub 
dolnej krawędzi dachu 3,20 m – 3,50 m; 

5) wysokość budynku do górnej krawędzi dachu 
8,0 m – 9,0 m; 

6) poziom posadowienia parteru budynków: 0,3 − 
0,5 m ponad poziom projektowanego terenu 
mierzony przy głównym wejściu do budynku; 

7) dachy symetryczne (dotyczy zasadniczej bryły 
budynku z wyłączeniem części dodatkowych lub 
drugorzędnych budynku), dwuspadowe z moş-
liwością wykonania okien dachowych i lukarn. 
Wielkość, forma oraz układ lukarn powinny być 
harmonijnie wpasowane w połać dachową; po-
krycie dachu dachówką ceramiczną – matową 
w kolorze czerwonym; nachylenie połaci da-
chowych w granicach od 40° do 45°; 

8) w zagospodarowaniu działek przeznaczonych 
pod projektowaną zabudowę minimum 50% ich 
powierzchni naleşy przeznaczyć pod zagospo-
darowanie biologicznie czynne (zieleń przydo-
mowa, zadrzewienia, uprawy ogrodnicze itp.); 

9) na kaşdej działce przeznaczonej pod zabudowę 
naleşy przewidzieć min. 2 miejsca postojowe 
stałe wliczając w to miejsca garaşowe. 

7. Granice i sposoby zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegających ochronie − ob-
szar objęty planem miejscowym połoşony jest 
w granicach otuliny Ksiąşańskiego Parku Krajobra-
zowego, naleşy przestrzegać zasad zagospodaro-
wania i ochrony walorów przyrodniczo – krajobra-
zowych określonych w rozporządzeniu Wojewody 
Dolnośląskiego nr 5 z dnia 27 lutego 2008 r. 
w sprawie Ksiąşańskiego Parku Krajobrazowego; 

8. Szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomości objętych planem – na 
terenach projektowanej zabudowy ustala się zasa-
dę podziału terenu na działki budowlane. Zasada 
podziału ma charakter orientacyjny, dopuszcza się 
jej korekty. Moşliwa jest modyfikacja zasady po-
działu przy zachowaniu następujących kryteriów: 

1) zapewniony zostanie bezpośredni dostęp do 
drogi; 

2) minimalna powierzchnia działki budowlanej 
powstałej w wyniku wtórnego podziału nieru-
chomości: 
a) wolno stojącej – nie mniej niş 800 m2, 
b) szeregowej – nie mniej niş 400 m2, 

3) szerokość działki dla zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej: 
a) wolno stojącej – nie mniej niş 20,0 m, 
b) szeregowej – nie mniej niş 9,0 m, 

4) szerokość działki dla zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej i usługowej – nie mniej niş 14,0 m, 

5) moşliwe jest łączenie dwóch sąsiednich działek. 
9. Szczególne warunki zagospodarowania te-

renów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu − 
w obszarze objętym planem nie dopuszcza się 
realizacji inwestycji, które zgodnie z przepisami 
o ochronie środowiska mogą zawsze znacząco 
oddziaływać na środowisko, a takşe instalacji po-
wodujących znaczne zanieczyszczenia poszczegól-
nych elementów przyrodniczych albo środowiska 
jako całości, oraz inwestycji mogących wymagać 
sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzię-
cia potencjalnie znacząco oddziaływującego na 
środowisko, dla których przeprowadzona ocena 
oddziaływania na środowisko wykaşe ich znaczące 
oddziaływanie (nie dotyczy urządzeń infrastruktury 
technicznej). 

10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budo-
wy systemów komunikacji i infrastruktury tech-
nicznej: 
1) obsługę komunikacyjną obszaru ustala się: 

a) istniejącą ulicą klasy lokalnej KD-L 1/2, 
o szerokości w liniach rozgraniczających 12,0 m, 

b) projektowanymi ulicami wewnętrznymi 
(KDW) o szerokości w liniach rozgraniczają-
cych 8,0 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

2) zasady obsługi w zakresie infrastruktury tech-
nicznej: 
a) zaopatrzenie w wodę z projektowanej sieci 

wodociągowej, po jej rozbudowie w uzgod-
nieniu i na warunkach określonych przez za-
rządcę sieci, przy rozbudowie sieci naleşy 
uwzględnić wymagania przeciwpoşarowe, 
w okresie przejściowym dopuszcza się roz-
wiązania lokalne (studnie), 

b) odprowadzanie ścieków do systemu projek-
towanej kanalizacji miejskiej zakończonej 
oczyszczalnią ścieków za pośrednictwem ist-
niejących i projektowanych kanałów sanitar-
nych, zakazuje się odprowadzania nieoczysz-
czonych ścieków do gruntu oraz wód po-
wierzchniowych, w okresie przejściowym 
dopuszcza się rozwiązania lokalne (zbiorniki 
bezodpływowe), 

c) odprowadzanie wód opadowych do gruntu, 
d) zaopatrzenie w energię elektryczną z projek-

towanej sieci elektroenergetycznej, 
e) zaopatrzenie w gaz z projektowanej sieci ga-

zowej lub indywidualnie. 

§ 3. Do czasu zmiany sposobu zagospodaro-
wania pozostałych terenów, o których mowa w § 2, 
pozostają one w dotychczasowym uşytkowaniu. 

§ 4. Ustala się stawkę procentową słuşącą na-
liczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości 
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nieruchomości z tytułu uchwalenia planu, o której 
mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 
30%. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta Świebodzice. 

§ 6. Uchwała wchodzi w şycie po upływie  
30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Dolnośląskiego. 
 
 

Przewodniczący Rady: 
Elżbieta Horodecka 
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Załącznik nr 1 do uchwały nr VI/27/ 
/2011 Rady Miejskiej w Świebodzicach 
z dnia 16 lutego 2011 r. 

 

 
 

Załącznik nr 2 do uchwały nr VI/27/ 
/2011 Rady Miejskiej w Świebodzicach 
z dnia 16 lutego 2011 r. 

 
zawierający informacje o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz o sposobie realizacji, 
zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych 

gminy i zasadach ich finansowania 

1. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu zagospodarowania przestrzen-
nego obszaru obejmującego teren Zimnego Dworu w Świebodzicach, obręb Pełcznica 2. 

Do projektu planu nie wniesiono uwag w okresie przewidzianym na ich składanie, jak równieş 
w trakcie dyskusji publicznej. 

2. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania. 

Na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wykonano prognozę skutków 
finansowych uchwalenia planu miejscowego obszaru obejmującego teren Zimnego Dworu w Świebo-
dzicach, obręb Pełcznica 2. Wynikiem prognozy są ekonomiczne skutki realizacji planu przedstawione 
w syntezie wydatków i wpływów. Z prognozy wynika, şe gmina nie ponosi skutków finansowych realiza-
cji infrastruktury technicznej i transformacji terenu.  
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