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UCHWAŁA NR XL/356/10 
 RADY MIEJSKIEJ STRZELINA 

 z dnia 30 marca 2010 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości 
Żeleźnik 

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 ze zmianami) i art. 20 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, ze zmianami) po stwier-
dzeniu zgodności ustaleń niniejszej uchwały ze 

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospoda-
rowania Przestrzennego oraz w związku z uchwałą 
nr XIV/107/07 Rady Miejskiej Strzelina z dnia  
30 paŝdziernika 2007 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego dla miejscowości Şeleŝnik, 
Rada Miejska Strzelina uchwala, co następuje: 
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§ 1. 1.  Uchwala się miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego dla miejscowości Şe-
leŝnik zwany dalej planem.  

2.  Załącznikami do niniejszej uchwały są:  
a)  Rysunek planu, będący integralną częścią 

uchwały w skali 1:2000, stanowiący załącznik  
nr 1 do niniejszej uchwały.  

b)  Rysunek planu, będący integralną częścią 
uchwały w skali 1:2000, stanowiący załącznik  
nr 2 do niniejszej uchwały.  

c)  Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nie-
uwzględnionych uwag wniesionych do projektu 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego, stanowi załącznik nr 3 do niniejszej 
uchwały.  

d)  Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych 
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które naleşą do zadań własnych 
gminy oraz o zasadach ich finansowania zgod-
nie z przepisami o finansach publicznych, sta-
nowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.  

Rozdział I 

Ustalenia ogólne  

§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:  
1)  Planie – naleşy przez to rozumieć ustalenia 

zawarte w niniejszej uchwale wraz załączni-
kami.  

2)  Przepisach szczególnych i odrębnych – naleşy 
przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z ak-
tami wykonawczymi oraz ograniczenia w dys-
ponowaniu terenem, wynikające z prawo-
mocnych decyzji administracyjnych.  

3)  Linii rozgraniczającej – naleşy przez to rozu-
mieć linię rozdzielającą tereny o róşnym spo-
sobie uşytkowania (funkcji) lub róşnym spo-
sobie zagospodarowania terenu.  

4)  Nieprzekraczalnej linii zabudowy – naleşy 
przez to rozumieć linię ograniczającą obszar, 
na którym dopuszcza się wznoszenie budyn-
ków oraz budowli naziemne niebędące liniami 
przesyłowymi, sieciami uzbrojenia terenu oraz 
związanymi z nimi urządzeniami.  

5)  Terenie – naleşy przez to rozumieć obszar 
o jednolitym sposobie uşytkowania i funkcji 
podstawowej, ograniczony liniami rozgrani-
czającymi i oznaczony symbolem przeznacze-
nia podstawowego.  

6)  Przeznaczeniu podstawowym terenu – naleşy 
przez to rozumieć część przeznaczenia terenu, 
która dominuje na danym terenie w sposób 
określony ustaleniami planu – w przypadku 
ustalenia więcej niş jednej kategorii przezna-
czenia podstawowego, kaşda z tych kategorii 
moşe stanowić wyłączne przeznaczenie terenu 
lub poszczególnych nieruchomości połoşo-
nych w granicach terenu.  

7)  Przeznaczeniu uzupełniającym terenu – naleşy 
przez to rozumieć – rodzaj przeznaczenia tere-
nu inny niş podstawowy, który uzupełnia lub 
wzbogaca przeznaczenie podstawowe w spo-
sób określony w ustaleniach planu i którego 
powierzchnia uşytkowa, zabudowy lub części 
terenu zajmuje w granicach terenu mniej niş 
odpowiednia powierzchnia zajmowana przez 
przeznaczenie podstawowe.  

8)  Urządzeniach towarzyszących – naleşy przez 
to rozumieć obiekty technicznego wyposaşe-
nia, dojazdy i dojścia, parkingi i garaşe, bu-
dynki gospodarcze, wiaty i zadaszenia, małą 
architekturę, oczka wodne o charakterze re-
kreacyjnym lub ozdobnym oraz inne obiekty 
i urządzenia pełniące słuşebną rolę wobec 
funkcji określonych w przeznaczeniu podsta-
wowym lub dopuszczalnym.  

9)  Powierzchni zabudowy działki – naleşy przez 
to rozumieć powierzchnię zajętą przez budy-
nek wyznaczoną przez rzut poziomy krawędzi 
budynku na powierzchnię terenu. Do po-
wierzchni zabudowy działki nie wlicza się:  
a)  powierzchni obiektów budowlanych ani ich 

części nie wystających ponad powierzchnię 
terenu,  

b)  powierzchni elementów drugorzędnych ta-
kich jak: schody zewnętrzne, rampy ze-
wnętrzne, tarasy, daszki, markizy itp.  

10)  Usłudze nieuciąşliwej – naleşy przez to rozu-
mieć usługi nie zaliczane do rodzajów przed-
sięwzięć wymagających sporządzenia raportu 
oddziaływania na środowisko lub, dla których 
obowiązek sporządzenia raportu moşe być 
wymagany (zgodnie z przepisami odrębnymi), 
nie wymagające stałej obsługi transportowej 
pojazdami o nośności powyşej 3.5 t, których 
charakter nie powoduje konfliktów sąsiedz-
twa.  

§ 3. 1.  Następujące oznaczenia graficzne na 
rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami 
planu:  

1)  Granica obszaru objętego planem.  
2)  Granica obszaru objętego załącznikiem gra-

ficznym nr 1.  
3)  Linie rozgraniczające tereny o róşnym prze-

znaczeniu lub róşnych zasadach zagospoda-
rowania.  

4)  Symbole określające podstawowe przezna-
czenie terenów.  

5)  Posadzki urbanistyczne do specjalnego opra-
cowania;  

6)  Obszary wyłączone z zabudowy obowiązkowo 
zagospodarowane zielenią;  

7)  Odcinki dróg, na których obowiązuje urządze-
nie szpaleru drzew wysokich;  

8)  Stanowiska zwierząt chronionych;  
9)  Stanowiska roślin chronionych.  

10)  Granica projektowanego obszaru Natura 2000 
− fragment Specjalnego Obszaru Ochrony 
Siedlisk „Karszowek”.  

11)  Zabytki nieruchome wpisane do rejestru za-
bytków.  

12)  Zabytki nieruchome wpisane do ewidencji 
zabytków.  

13)  Strefa ścisłej ochrony konserwatorskiej „A”.  
14)  Strefa ścisłej ochrony archeologicznej „W”  
15)  Strefa ochrony konserwatorskiej podstawowej 

„B”.  
16)  Granica strefy obserwacji archeologicznej 

„OW”.  
17)  Granica strefy ochrony konserwatorskiej kra-

jobrazu kulturowego „K”.  
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18)  Granica złoşa kruszywa naturalnego „Şeleŝnik I”.  
19)  Projektowana granica terenu i obszaru górni-

czego złoşa kruszywa naturalnego „Şeleŝnik I”.  
20)  Nieprzekraczalne linie zabudowy.  

2.  Pozostałe oznaczenia graficzne na rysunku 
planu, niebędące obowiązującymi ustaleniami 
planu i mające charakter informacyjny:  
1)  Proponowany podział geodezyjny;  
2)  Proponowana lokalizacja budynków;  
3)  Linie elektroenergetyczne napowietrzne;  
4)  Pomniki, obiekty małej architektury;  
5)  Granice projektowanego Zespołu Przyrodniczo 

– Krajobrazowego „Dolina Krynki”;  
6)  Tereny zagroşone zalaniem wodami powo-

dziowymi od rzeki Krynki oraz jej dopływów.  
7)  Strefa ochrony ekosystemów zrównowaşonego 

rozwoju rzek Oławy, Małej Ślęzy i Krynki  

§ 4. Ustala się następujące kategorie przezna-
czenia terenu:  

1)  Tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej, z dopuszczeniem zabudowy zagro-
dowej − oznaczone symbolem MN;  

2)  Tereny usług − oznaczone symbolem U;  
3)  Tereny usług publicznych – oznaczone symbo-

lem UP;  
4)  Tereny usług sakralnych – oznaczone symbo-

lem UK;  
5)  Teren powierzchniowej eksploatacji złoşa kru-

szywa naturalnego „Şeleŝnik I” − oznaczony 
symbolem PE.  

6)  Tereny rolne − oznaczone symbolem R;  
7)  Tereny lasów − oznaczone symbolem ZL.  
8)  Tereny wód powierzchniowych i śródlądo-

wych − oznaczone symbolem WS;  
9)  Teren drogi klasy głównej − oznaczony sym-

bolem KDg;  
10)  Teren drogi klasy lokalnej − oznaczony sym-

bolem KDl;  
11)  Tereny dróg klasy dojazdowej − oznaczone 

symbolem KDd;  
12)  Teren ciągu pieszego − oznaczony symbolem 

Kp.  
13)  Tereny dróg transportu rolnego – oznaczone 

symbolem KDr.  

§ 5. Nie określa się ogólnych sposobów 
i terminu tymczasowego zagospodarowania, urzą-
dzania i uşytkowania terenów.  

§ 6. Obszar objęty planem połoşony jest 
w strefie ochrony pośredniej ujęć i ŝródeł wody 
pitnej dla miasta Wrocławia ustanowionej Decyzją 
Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu nr RLSgwI 
053/17/74 z dnia 31 marca1974 r., dla której obo-
wiązują ustalenia dotyczące ochrony oraz zakazy 
i ograniczenia, wynikające z wydanej decyzji ad-
ministracyjnej.  

Rozdział II 

Ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa 
kulturowego  

§ 7. Ustala się strefę ścisłej ochrony konser-
watorskiej „A” dla zespołu kościelnego (dawny 
kościół dworski obecnie filialny p.w. Matki Boskiej 
Szkaplerznej wpisany do rejestru zabytków dec.  
nr 1625 z dnia 8 kwietnia 1966 r. wraz z terenem 

cmentarza przykościelnego otoczonego murem 
cmentarnym z bramą) i dla zespołu pałacowego 
z folwarkiem, ogrodem ozdobnym i parkiem (pałac 
i altana wpisane do rejestru zabytków dec. nr 1245 
z dnia 1 marca 1965 r., park wpisany do rejestru 
zabytków dec. nr 1637 z dnia 12 kwietnia 1966 r.) 
w granicach której obowiązują następujące wy-
mogi konserwatorskie:  
1)  Ustala się prymat zachowania wartości zabyt-

kowych tych zespołów i poszczególnych ele-
mentów zabytkowych nad wszelką działalnością 
inwestycyjną.  

2)  Naleşy utrzymać i konserwować zachowane 
elementy historycznego układu przestrzennego 
oraz poszczególne elementy tego układu, w tym 
budynek kościoła, historyczne ogrodzenie, 
obiekty sztuki sakralnej, zieleń; budynek pałacu, 
ogrodzenie, ogród, park, zabudowania fol-
warczne.  

3)  Obowiązują działania odtworzeniowe 
i rewaloryzacyjne.  

4)  Na terenie zespołu kościoła oraz pałacowo-
parkowego obowiązuje zakaz wznoszenia no-
wych obiektów kubaturowych.  

5)  Na terenie zespołu folwarcznego lokalizacja 
nowej zabudowy moşliwa jest wyłącznie 
w miejscu nieistniejących historycznych budyn-
ków, wymagane jest przy tym dostosowanie 
nowej zabudowy do historycznej kompozycji 
przestrzennej w zakresie skali, bryły, formy ar-
chitektonicznej, podziałów architektonicznych, 
proporcji powierzchni muru i otworów, kolory-
styki z uşyciem tradycyjnych, historycznych lo-
kalnych materiałów; obowiązuje nawiązanie do 
cech historycznej zabudowy miejscowości; no-
wa zabudowa nie moşe dominować nad zabu-
dową historyczną.  

6)  Zakazuje się wprowadzania przegrodzeń dzielą-
cych optycznie zespół; napowietrzne linie po-
winny zostać docelowo usunięte; rozbudowę, 
budowę nowych linii energetycznych i teleko-
munikacyjnych projektować jako kablowe.  

7)  Wszelkie zamierzenia i działania inwestycyjne 
naleşy poprzedzić uzyskaniem wytycznych kon-
serwatorskich i uzgodnić z właściwym woje-
wódzkim konserwatorem zabytków.  

8)  Na wszelkie prace podejmowane przy obiektach 
zabytkowych, wpisanych do rejestru zabytków 
naleşy uzyskać pozwolenie właściwego woje-
wódzkiego konserwatora zabytków.  

§ 8. Ustala się strefę podstawowej ochrony 
konserwatorskiej „B”, obejmującej obszar histo-
rycznej wsi w granicach przebiegających po ze-
wnętrznym obrysie działek siedliskowych wraz 
z zespołem młyńskim na płn. krańcu wsi, której 
obowiązują następujące wymogi konserwatorskie:  

1)  Zachować i wyeksponować elementy histo-
rycznego układu przestrzennego, tj. rozplano-
wanie dróg, ulic, placów, linie zabudowy, 
kompozycję: wnętrz ruralistycznych zabudo-
wy, zieleni, zespoły zabudowy w tym zespół 
młyna.  

2)  Zachować historyczne nawierzchnie kamien-
ne.  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 100 – 10840 – Poz. 1547 

 

3)  Obiekty o wartościach zabytkowych naleşy 
poddać restauracji i modernizacji technicznej  
z dostosowaniem obecnej i projektowanej 
funkcji do wartości obiektu.  

4)  Wszelka działalność inwestycyjna musi 
uwzględniać istniejące związki przestrzenne 
i planistyczne;  

5)  Obowiązują działania odtworzeniowe 
i rewaloryzacyjne historycznego układu prze-
strzennego, struktury historycznej, obiektów 
zabytkowych znajdujące się w wojewódzkiej 
i gminnej ewidencji zabytków i obiektów hi-
storycznych oraz przyrodniczych elementów 
krajobrazu;  

6)  Naleşy preferować inwestycje, które stanowią 
rozszerzenia lub uzupełnienie juş istniejących 
form zainwestowania terenu, przy załoşeniu 
maksymalnego zachowania i utrwalenia ist-
niejących juş relacji oraz pod warunkiem, iş 
nie kolidują one z historycznym charakterem 
obiektu i obszaru;  

7)  Przy inwestycjach związanych z modernizacją, 
rozbudową, przebudową obiektów istnieją-
cych wymagane jest uwzględnienie warunków 
kształtowania nowej zabudowy w obszarze 
strefy ochrony konserwatorskiej oraz zasad 
zachowania ładu przestrzennego, w tym urba-
nistyki i architektury; po rozbudowie budynek 
winien tworzyć spójną kompozycję z istniejącą 
częścią (w przypadku obiektów objętych wo-
jewódzką i gminną ewidencją zabytków obo-
wiązują odrębne uwarunkowania);  

8)  Nowa zabudowa powinna być zharmonizo-
wana z historyczną kompozycją przestrzenno-
architektoniczną w zakresie lokalizacji, rozpla-
nowania, skali, ukształtowania bryły, w tym 
kształtu i wysokości dachu, poziomu posado-
wienia parteru, formy architektonicznej, formy 
i podziałów otworów okiennych i drzwiowych, 
materiału oraz przy nawiązaniu do historycz-
nej zabudowy miejscowości Şeleŝnik.  

9)  Nowa zabudowa nie moşe dominować nad 
zabudową historyczną.  

10)  Ustala się dachy strome o kącie nachylenia 
połaci 38º−45º, symetryczne dwuspadowe; 
dopuszcza się wzbogacenie formy dachu po-
przez wprowadzenie naczółków, świetlików, 
lukarn.  

11)  Naleşy stosować historyczny rodzaj pokrycia 
dachowego (dachówka ceramiczna lub ce-
mentowa matowa w kolorze ceglastym);  
w obiektach historycznych, które posiadały 
inne pokrycie niş ceramiczne stosuje się po-
krycie historyczne właściwe dla danego obiek-
tu.  

12)  Kolorystyka obiektów winna uwzględniać wa-
lory estetyczne otoczenia jak i rozwiązania ko-
lorystyczne występujące w zabudowie histo-
rycznej wsi;  

13)  Elewacje naleşy kształtować w nawiązaniu do 
rozwiązań stosowanych w występujących 
w miejscowości Şeleŝnik budynkach histo-
rycznych o zachowanych walorach architekto-
nicznych w zakresie podziałów, detalu, kolory-
styki, uşytych materiałów elewacyjnych – 
wymagane elewacje tynkowe lub ceglane;  

14)  Zakaz stosowania tworzyw sztucznych  
(np.: siding) jako materiały okładzinowe;  

15)  Elementy dysharmonizujące, niespełniające 
warunków ochrony strefy konserwatorskiej 
oraz uniemoşliwiające ekspozycję wartościo-
wych obiektów zabytkowych, winny być usu-
nięte lub w uzasadnionych przypadkach pod-
dane odpowiedniej przebudowie; analogicznie 
naleşy postępować w stosunku do innych 
elementów zniekształcających załoşenie histo-
ryczne (np.: błędnych nasadzeń zieleni).  

16)  Zakaz budowy ogrodzeń betonowych z ele-
mentów prefabrykowanych; forma, materiał 
i wysokość ogrodzenia ma nawiązywać do lo-
kalnych historycznych ogrodzeń.  

17)  Zakaz lokalizacji konstrukcji wieşowych  
i masztów związanych z urządzeniami prze-
kaŝnikowymi telekomunikacji;  

18)  Zakaz lokalizacji dominant architektonicznych, 
urządzeń technicznych o gabarytach kolidują-
cych z krajobrazem kulturowym obszaru;  

19)  Dopuszcza się lokalizację silosów, zbiorników 
na materiały masowe na tyłach działek, osło-
niętych zabudową, miejscach nie eksponowa-
nych, wysokość silosów nie moşe przekraczać 
wysokości historycznych obiektów;  

20)  Umieszczanie reklam lub innych tablic nie-
związanych bezpośrednio z danym obiektem 
i stanowiących na obiekcie lub obszarze ele-
ment obcy, jest zabronione. Dopuszczalne jest 
umiejscawianie tablic informacyjnych instytu-
cji lub szyldów sklepów i zakładów w miej-
scach na to wyznaczonych, we właściwej, nie 
agresywnej formie;  

21)  Wyklucza się moşliwość prowadzenia napo-
wietrznych linii teletechnicznych i energetycz-
nych, istniejące linie napowietrzne naleşy suk-
cesywnie zastępować wziemnymi;  

22)  Wprowadza się wymóg uzgadniania z właści-
wym wojewódzkim konserwatorem zabytków 
wszelkich działań inwestycyjnych ( w tym 
zmiany zagospodarowania terenu, rozbiórki), 
remontów, przebudów i modernizacji oraz 
zmiany funkcji obiektów budowlanych, jak 
i wznoszenia nowych budynków.  

§ 9. Ustala sie strefę „K” ochrony konserwa-
torskiej krajobrazu kulturowego, obejmującą tere-
ny otaczające południowo-zachodnia część wsi 
Şeleŝnik w celu ochrony ekspozycji układu zabyt-
kowego, w granicach, której:  

1)  Wszelkie działania naleşy poprzedzić uzyska-
niem wytycznych konserwatorskich  

2)  W przypadku modernizacji, rozbudowy, prze-
budowy obiektów istniejących wymaga się 
nawiązania gabarytami, sposobem kształto-
wania bryły i uşytymi materiałami do miej-
scowej tradycji architektonicznej; rozbudowy-
wany obiekt powinien tworzyć spójną kompo-
zycję.  

3)  Maksymalna wysokość nowo realizowanej za-
budowy mieszkaniowej nie moşe przekraczać 
9 m.  

4)  W nowo realizowanej zabudowie mieszkanio-
wej naleşy stosować dachy o symetrycznych 
połaciach, kącie nachylenia 38º-45º, kryte da-
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chówką ceramiczną, cementową lub blacho-
dachówką w kolorze ceglastym.  

5)  Naleşy zachować nasadzenia przydroşne.  
6)  Naleşy dąşyć do usunięcia obiektów dyshar-

monizujących.  
7)  Zakazuje się stosowania tworzyw sztucznych 

(np.: siding) jako elewacyjnych materiałów 
okładzinowych.  

8)  Wysokość ogrodzenia powinna nawiązywać 
do lokalnych historycznych ogrodzeń.  

9)  Zakazuje się lokalizacji konstrukcji wieşowych 
i masztów związanych z urządzeniami prze-
kaŝnikowymi telekomunikacji.  

10)  Zakazuje się lokalizacji dominant architekto-
nicznych, urządzeń technicznych o gabarytach 
kolidujących z krajobrazem kulturowym ob-
szaru.  

11)  Dopuszcza się lokalizację silosów, zbiorników 
na materiały masowe na tyłach działek, osło-
niętych zabudową, w miejscach nie ekspono-
wanych, wysokość silosów nie moşe przekra-
czać wysokości historycznych obiektów.  

§ 10. Ustala się strefę „OW ” ochrony zabyt-
ków archeologicznych, obejmującą tereny o do-
mniemanej zawartości reliktów archeologicznych 
oraz miejscowości o metryce średniowiecznej, 
zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, w grani-
cach której:  
1)  wszelkie roboty budowlane wymagające pro-

wadzenia prac ziemnych naleşy uzgodnić 
z wojewódzkim konserwatorem zabytków, co 
do konieczności ich prowadzenia pod nadzorem 
archeologicznym i za pozwoleniem wojewódz-
kiego konserwatora zabytków,  

2)  ewentualny nadzór archeologiczny oraz ratow-
nicze badania archeologiczne metodą wykopa-
liskową będą prowadzone przez uprawnionego 
archeologa, na koszt inwestora,  

3)  pozwolenie konserwatorskie, o którym mowa 
w lit. a), naleşy uzyskać przed wydaniem po-
zwolenia na budowę, a w przypadku robót nie 
wymagających pozwolenia na budowę – przed 
uzyskaniem zaświadczenia potwierdzającego 
akceptacje przyjęcia zgłoszenia wykonywania 
robót budowlanych.  

§ 11. Ustala się strefę „W” ścisłej ochrony ar-
cheologicznej dla obszaru zespołu kościelnego, 
w której obowiązują następujące wymogi:  
1)  obiekty o zachowanej formie krajobrazowej 

wyłączone są z wszelkiej działalności inwesty-
cyjnej, która mogłaby naruszyć ich specyficzną 
formę;  

2)  dla wszystkich obiektów wprowadza się priory-
tet wymogów konserwatorskich oraz zakaz dzia-
łań inwestycyjnych nie związanych bezpośred-
nio z konserwacją i rewaloryzacją zabytkowego 
terenu  dopuszcza się jedynie prowadzenie 
prac porządkowych, konserwację zachowanych 
fragmentów zabytkowych celem ich ekspozycji 
w terenie lub zabezpieczenia przed zniszcze-
niem;  

3)  wszelkie ewentualne prace naleşy uzgadniać 
z właściwym wojewódzkim konserwatorem za-
bytków oraz prowadzić za pozwoleniem na pra-
ce archeologiczne i wykopaliskowe.  

§ 12. 1.  Na obszarze objętym planem wystę-
pują następujące obiekty o wartościach zabytko-
wych ujęte w wojewódzkiej i gminnej ewidencji 
zabytków:  
1)  Zespół kościelny:  

a)  Kościół filialny p. w. Matki Boşej Szkaplerz-
nej, nr 6, poł. XVIII, p. XX, k. (dec. nr 1625 
z dnia 08.04.1966r.).  

b)  Cmentarz, XIV, XVIII, k. XIX w.  
c)  Mur cmentarny z bramą, 2 poł. XVI w.  

2)  Zespół pałacowy:  
a)  Pałac, obecnie Dom mieszkalny nr 5, p. XVIII, 

p. XX w. ( dec. nr 1245 z dnia 01.03.1965r.).  
b)  Gołębnk pałacowy, obecnie znajduje sie 

w Muzeum Etnograficznym we Wrocławiu, 
p. XVIII w. (de. nr 1245 z dnia 01.03.1965r.).  

c)  Altana, w parku, k. XIX w., ( dec. nr 1245 
z dnia 01.03.1965r.).  

d)  Park, 1 poł. XVIII, 2 poł. XIX w., (dec. nr 
581/W z dnia 27.12.1984r.).  

e)  Zespół folwarczny: Oficyna, nr 11, XIX/XX w.  
f)  Domek szwajcara, nr 11, 2 poł. XIX , p. XX w.  
g)  Spichlerz, nr 11, k. XVIII, p. XX w. (dec. nr 

1637 z dnia 12.04.1966r.)  
h)  Obora, nr 11, k. XIX w.  
i)  Ogrodzenie zespołu z bramami, XIX w.  

3)  Zespół młyński:  
a)  Młyn, obecnie Dom mieszkalny, nr 1, ok. 

1860r.  
b)  Budynek gospodarczy, nr 1, k. XIX w.  
c)  Brama i furta, nr 1  

4)  Dom mieszkalny, nr 2, ok. 1880r.  
a)  Stodoła, nr 2, p. XX w.  
b)  Obora, nr 2, p. XX w.  

5)  Dom mieszkalny, nr 7, k. XIX w.  
6)  Dom mieszkalny, nr 9, ok. 1900r.  
7)  Dom mieszkalny, nr 13, k. XIX w.  
8)  Dom mieszkalny, nr 28, ok. 1900r.  

a)  Ogrodzenie z bramą, nr 28  
9)  Dom mieszkalny, nr 33, ok. 1900r.  

a)  Stodoła, nr 33, p. XX w.  
2.  Dla obiektów objętych ochroną obowiązują 

następujące wymogi konserwatorskie:  
1)  Naleşy zachować ich bryłę, kształt i geometrię 

dachu oraz zastosowane tradycyjne materiały 
budowlane;  

2)  Naleşy utrzymać, a w przypadku zniszczenia 
odtworzyć historyczny detal architektoniczny;  

3)  Naleşy zachować kształt, rozmiary i rozmiesz-
czenie otworów zgodnie z historycznym wize-
runkiem budynku. W przypadku konieczności 
przebicia nowych otworów, naleşy je zharmoni-
zować z zabytkową elewacją budynku;  

4)  Naleşy stosować kolorystykę i materiały nawią-
zujące do tradycyjnych lokalnych rozwiązań, 
w tym ceramiczne lub tynkowe pokrycie ścian 
zewnętrznych.  

5)  Zakazuje się stosowania okładzin ściennych 
typu „siding”;  

6)  Naleşy stosować historyczny rodzaj pokrycia 
dachowego;  

7)  Elementy elewacyjne instalacji technicznych 
naleşy montować z uwzględnieniem wartości 
zabytkowych obiektów;  

8)  Wszelkie prace budowlane, a takşe zmiany 
funkcji obiektów naleşy uzgadniać z właściwym 
wojewódzkim konserwatorem zabytków;  
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9)  Zasób wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabyt-
ków podlega sukcesywnemu rozpoznaniu 
i moşe być aktualizowany.  

Rozdział III 

Ustalenia szczegółowe  

§ 13. 1.  Wyznacza się tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone na ry-
sunku planu symbolem MN1 do MN6.  

2.  Na terenach, o których mowa w ust. 
1 ustala się następujące przeznaczenie:  
1)  Podstawowe − zabudowa mieszkaniowa jedno-

rodzinna (z wyłączeniem zabudowy szerego-
wej),  

2)  Uzupełniające:  
a)  zabudowa zagrodowa  
b)  usługi nieuciąşliwe wolno stojące oraz wbu-

dowane w parterach budynków mieszkal-
nych w ilości nie większej niş:  
− 40% powierzchni zabudowy na działce, na 

terenach oznaczonych symbolem MN1 do 
MN3, MN5, MN6,  

− 60% powierzchni zabudowy na działce, na 
terenie oznaczonym symbolem MN4.  

c)  urządzenia towarzyszące oraz zieleń;  
3.  Na terenach, o których mowa w ust. 1 usta-

la się następujące zasady zagospodarowania:  
1)  Budynki mieszkalne z dachem dwuspadowym, 

o nachyleniu połaci w przedziale 38º−45º, kry-
tym dachówką ceramiczną lub cementową ko-
lorze ceglastym;  

2)  Dopuszcza się wzbogacenie formy dachu po-
przez wprowadzenie świetlików, lukarn itp.  

3)  Wysokość nowo realizowanej zabudowy 
mieszkaniowej nie moşe przekroczyć 12 m 
oraz trzech kondygnacji nadziemnych, w tym: 
parter i poddasze;  

4)  Budynki gospodarcze, usługowe oraz wolno 
stojące garaşe dopuszcza się jako parterowe 
ze stromym dachem; forma architektoniczna 
nowych budynków gospodarczych, usługo-
wych i garaşowych powinna nawiązywać do 
formy budynku mieszkalnego zlokalizowane-
go na działce;  

5)  Dla obiektów gospodarczych słuşących do 
przechowywania środków produkcji rolnej, 
sprzętu oraz płodów rolnych, o rozpiętości 
konstrukcji większej niş 12 m dopuszcza się 
spodki dachów w przedziale 20°−45°.  

6)  Dopuszcza się lokalizację wiat rolniczych na 
tyłach istniejącej zabudowy, dla których nie 
obowiązują ograniczenia dotyczących nachy-
lenia połaci; wysokość tego typu obiektów nie 
moşe przekroczyć 6m.  

7)  Dopuszcza się lokalizację silosów, zbiorników 
na materiały masowe na tyłach działek, osło-
niętych zabudową, w miejscach nie ekspono-
wanych.  

8)  Stosunek powierzchni zabudowy do po-
wierzchni terenu na wydzielonej działce nie 
moşe być większy niş − 0,4.  

9)  Udział powierzchni terenu biologicznie czyn-
nej w powierzchni terenu jednostki elemen-
tarnej wydzielonej działki nie moşe być mniej-
szy niş − 0,3.  

10)  Dla terenów znajdujących się w strefie „B” 
podstawowej ochrony konserwatorskiej obo-
wiązują ustalenia jak w § 8.  

11)  Dla terenów znajdujących się w strefie „OW” 
ochrony zabytków archeologicznych, obowią-
zują ustalenia jak w § 10.  

12)  Ustala się obowiązek zapewnienia poszcze-
gólnym terenom właściwej ilości stałych sta-
nowisk postojowych, w tym parkingów tere-
nowych i garaşy, w ilości nie mniejszej niş 
1 miejsce na mieszkanie;  

13)  Na terenie kaşdej wydzielonej działki 
z budynkiem mieszkalnym i usługami naleşy 
zapewnić, co najmniej 2 czasowe miejsca po-
stojowe na kaşde 100 m2 powierzchni uşytko-
wej usług;  

14)  Ustala się obowiązujące i nieprzekraczalne 
linie zabudowy jak na rysunku planu;  

15)  Z lica elewacji, mogą wystawać następujące 
elementy:  
a)  gzymsy – nie więcej niş 0,20 m,  
b)  okapy − nie więcej niş 0,80 m,  
c)  części budynku wzbogacające architekto-

nicznie i funkcjonalnie jego elewację (takie 
jak wykusze, balkony) – nie więcej niş 1,50 m,  

d)  tarasy na poziomie parteru, schody ze-
wnętrzne, pochylnie i rampy – nie więcej 
niş 2 m;  

16)  Wielkość wydzielonej działki przeznaczonej dla 
celów zabudowy nie moşe być mniejsza niş 
900 m2 . 

17)  Dopuszcza się, wydzielanie działek przezna-
czonych pod lokalizację urządzeń infrastruktu-
ry technicznej; wielkość tych działek naleşy 
ustalać w dostosowaniu do parametrów tech-
nicznych tych urządzeń i potrzeb ich obsługi;  

18)  Szerokość wydzielonej działki mierzona w linii 
zabudowy nie moşe być mniejsza niş 20 m;  

19)  Wydzielane w wyniku podziałów wewnętrzne 
niepubliczne dojazdy i dojścia do zabudowy 
winny spełniać warunki określone w obowią-
zujących przepisach odrębnych;  

20)  Ustala się wielkość produkcji zwierzęcej do  
40 jednostek przeliczeniowych DJP.  

21)  Obowiązuje utrzymanie poziomu hałasu poni-
şej dopuszczalnego lub na poziomie określo-
nym w przepisach odrębnych - jak dla tere-
nów przeznaczonych pod zabudowę mieszka-
niową,  

22)  Ustala się zakaz lokalizacji rodzajów przedsię-
wzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko:  
a)  mogących zawsze znacząco oddziaływać 

na środowisko,  
b)  mogących potencjalnie znacząco oddziały-

wać na środowisko, jeşeli obowiązek oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na środowi-
sko zostanie stwierdzony przez organ wła-
ściwy do wydania decyzji o środowisko-
wych uwarunkowaniach,  

23)  Ograniczenia określone w pkt 22 nie dotyczą 
inwestycji związanych z realizacją dróg pu-
blicznych, parkingów oraz sieci i urządzeń in-
frastruktury technicznej.  

24)  Ustala się zakaz trwałego składowania surow-
ców i materiałów masowych oraz lokalizowa-
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nia obiektów i urządzeń związanych ze skła-
dowaniem, gospodarczym wykorzystaniem 
i utylizacją odpadów i surowców wtórnych;  

25)  Na terenach, na których występują stanowiska 
fauny chronionej, zgodnie z oznaczeniem na 
rysunku planu obowiązują ograniczenia wyni-
kające z ochrony gatunkowej zwierząt oraz ich 
siedlisk, które określają przepisy odrębne.  

26)  Zaopatrzenie w wodę przyłączami wodocią-
gowymi wpiętymi do rozdzielczej sieci wodo-
ciągowej zgodnie z przepisami odrębnymi, na 
warunkach uzgodnionych z zarządcą sieci.  

27)  Odprowadzenie ścieków bytowo-gospodar-
czych docelowo do sieci kanalizacji sanitarnej 
zgodnie z warunkami technicznymi przyłącze-
nia wydanymi przez zarządcę sieci kanaliza-
cyjnej;  

28)  Do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej do-
puszcza się stosowanie bezodpływowych 
zbiorników na nieczystości płynne oraz przy-
domowych oczyszczalni ścieków.  

29)  Zakazuje się odprowadzania ścieków do wód 
gruntowych, powierzchniowych oraz do gleby 
i gruntów.  

30)  Odprowadzanie wód opadowych z połaci da-
chowych i nawierzchni utwardzonych w gra-
nicach działek powierzchniowo, z zastosowa-
niem studni chłonnych na terenie własnym 
inwestora lub do kanalizacji deszczowej 
i urządzeń wodnych.  

31)  Tereny, na których moşe dojść do zanieczysz-
czenia substancjami ropopochodnymi lub 
chemicznymi naleşy utwardzić i skanalizować, 
a powstałe ścieki odprowadzić zgodnie 
z przepisami odrębnymi.  

32)  Zakaz odprowadzania wód opadowych do 
rowów odwadniających drogi publiczne;  

33)  Zasilanie w energię elektryczną poprzez istnie-
jącą i rozbudowaną sieć elektroenergetyczną;  

34)  Dopuszcza się lokalizacje urządzeń infrastruk-
tury technicznej, w tym stacji transformatoro-
wych;  

35)  Zaopatrzenie w gaz z rozdzielczej sieci gazo-
wej;  

36)  Dopuszcza się stosowanie indywidualnych 
zbiorników zaopatrzenia w gaz płynny;  

37)  Przyłączenie zabudowy mieszkaniowej i usłu-
gowej do sieci telefonicznej według technicz-
nych warunków przyłączenia lokalnego opera-
tora sieci; zakazuje się lokalizowania teleko-
munikacyjnych urządzeń nadawczych i prze-
kaŝnikowych, w tym masztów i stacji bazo-
wych telefonii komórkowej;  

38)  Gospodarowanie odpadami naleşy prowadzić 
zgodnie z zasadami usuwania i utylizacji od-
padów określonych w przepisach odrębnych 
i gminnych;  

39)  Zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych ŝró-
deł zaopatrzenia w ciepło, zalecane stosowa-
nie paliw proekologicznych, niskoemisyjnych 
(energia elektryczna, olej opałowy, gaz prze-
wodowy lub płynny itp.) niepowodujących za-
nieczyszczenia powietrza lub z odnawialnych 
ŝródeł ciepła.  

§ 14. 1.  Wyznacza się tereny usług oznaczone 
na rysunku planu symbolem U1 do U3.  

2.  Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala 
się następujące przeznaczenie:  
1)  Podstawowe:  

a)  usługi nieuciąşliwe;  
b)  rzemiosło na terenie oznaczonym symbo-
lem U3.  

2)  Uzupełniające:  
a)  zabudowa zagrodowa, mieszkaniowa jedno-

rodzinna z wyłączeniem zabudowy szerego-
wej na terenie oznaczonym symbolem U3;  

b)  zabudowa wielorodzinna na terenach ozna-
czonych symbolem U1 i U3;  

c)  urządzenia towarzyszące oraz zieleń.  
3.  Na terenie, o którym mowa w ust. 1ustala 

się następujące zasady zagospodarowania:  
1)  Ustala zakaz wznoszenia nowych obiektów 

kubaturowych na terenie oznaczonym symbo-
lem U1  

2)  W nowo realizowanych budynkach naleşy sto-
sować dachy dwuspadowe o nachyleniu poła-
ci w przedziale 38º−45º, kryte dachówką cera-
miczną w kolorze ceglastym.  

3)  Dopuszcza się wzbogacenie formy dachu po-
przez wprowadzenie świetlików, lukarn itp.  

4)  Wysokość nowo realizowanej zabudowy nie 
moşe przekroczyć 12 m oraz trzech kondygna-
cji nadziemnych, w tym parter piętro i podda-
sze;  

5)  Budynki gospodarcze, usługowe oraz wolno 
stojące garaşe dopuszcza się jako parterowe 
ze stromym dachem. Forma architektoniczna 
nowych budynków gospodarczych, usługo-
wych i garaşowych powinna nawiązywać do 
formy budynku mieszkalnego zlokalizowane-
go na działce.  

6)  Stosunek powierzchni zabudowy do po-
wierzchni terenu na wydzielonej działce nie 
moşe być większy niş – 0,4.  

7)  Udział powierzchni terenu biologicznie czyn-
nej w powierzchni terenu jednostki elemen-
tarnej wydzielonej działki nie moşe być mniej-
szy niş:  
a)  0,8 dla terenu oznaczonego symbolem U1,  
b)  0,1 − U2,  
c)  0,4 − U3.  

8)  Dla terenów znajdujących się w strefie „A” 
ścisłej ochrony konserwatorskiej obowiązują 
ustalenia jak w § 7.  

9)  Dla terenów znajdujących się w strefie „B” 
podstawowej ochrony konserwatorskiej obo-
wiązują ustalenia jak w § 8;  

10)  Tereny znajdują się w strefie „OW” ochrony 
zabytków archeologicznych − obowiązują 
ustalenia jak w § 11.  

11)  Dla terenów znajdujących się w strefie ,,K" 
ochrony konserwatorskiej krajobrazu kulturo-
wego, obowiązują ustalenia jak w § 9.  

12)  Ustala się obowiązek zapewnienia poszcze-
gólnym terenom właściwej ilości stałych sta-
nowisk postojowych, w tym parkingów tere-
nowych i garaşy, w ilości nie mniejszej niş 
1 miejsce na mieszkanie;  

13)  Na terenie kaşdej wydzielonej działki z budyn-
kiem mieszkalnym i usługami naleşy zapew-
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nić, co najmniej 2 czasowe miejsca postojowe 
na kaşde 100 m2 powierzchni uşytkowej usług;  

14)  Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy jak 
na rysunku planu;  

15)  Z lica elewacji, mogą wystawać następujące 
elementy:  
a)  gzymsy – nie więcej niş 0,20 m,  
b)  okapy − nie więcej niş 0,80 m,  
c)  części budynku wzbogacające architekto-

nicznie i funkcjonalnie jego elewację (takie 
jak wykusze, balkony) – nie więcej niş  
1,50 m,  

d)  tarasy na poziomie parteru, schody ze-
wnętrzne, pochylnie i rampy – nie więcej 
niş 2 m;  

16)  Wielkość wydzielonej działki dla celów zabu-
dowy nie moşe być mniejsza niş 1000 m2 ;  

17)  Dopuszcza się, wydzielanie działek przezna-
czonych pod lokalizację urządzeń infrastruktu-
ry technicznej; wielkość tych działek naleşy 
ustalać w dostosowaniu do parametrów tech-
nicznych tych urządzeń i potrzeb ich obsługi;  

18)  Szerokość wydzielonej działki mierzona w linii 
zabudowy nie moşe być mniejsza niş 20 m.  

19)  Wydzielane w wyniku podziałów wewnętrzne 
niepubliczne dojazdy i dojścia do zabudowy 
winny spełniać warunki określone w obowią-
zujących przepisach odrębnych;  

20)  Dla terenu oznaczonego symbolem U3 ustala 
się wielkość produkcji zwierzęcej do 120 jed-
nostek przeliczeniowych DJP.  

21)  Na rysunku planu wyznaczono granicę obsza-
ru zalewu wodami Q1% − terenów zagroşo-
nych zalaniem wodami powodziowymi, dla 
których brak jest prawomocnej decyzji; 
w przypadku, jeşeli zostanie dla tego obszaru 
ustanowiona prawomocna decyzja , jej usta-
lenia staną się wiąşące dla niniejszego planu.  

22)  Ustala się zakaz lokalizacji rodzajów przedsię-
wzięć mogących zawsze znacząco oddziały-
wać na środowisko.  

23)  Ustala się zakaz trwałego składowania surow-
ców i materiałów masowych oraz lokalizowa-
nia obiektów i urządzeń związanych ze skła-
dowaniem, gospodarczym wykorzystaniem 
i utylizacją odpadów i surowców wtórnych.  

24)  Zaopatrzenie w wodę przyłączami wodocią-
gowymi wpiętymi do rozdzielczej sieci wodo-
ciągowej zgodnie z przepisami odrębnymi, na 
warunkach uzgodnionych z zarządcą sieci;  

25)  Ścieki bytowo-gospodarcze docelowo do sieci 
kanalizacji sanitarnej zgodnie z warunkami 
technicznymi przyłączenia wydanymi przez za-
rządcę sieci kanalizacyjnej;  

26)  Do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej do-
puszcza się stosowanie bezodpływowych 
zbiorników na nieczystości płynne oraz przy-
domowych oczyszczalni ścieków pod warun-
kiem spełnienia wymogów przepisów odręb-
nych;  

27)  Zakazuje się odprowadzania ścieków do wód 
gruntowych, powierzchniowych oraz do gleby 
i gruntów;  

28)  Odprowadzanie wód opadowych z połaci da-
chowych i nawierzchni utwardzonych w gra-
nicach działek powierzchniowo, z zastosowa-

niem studni chłonnych na terenie własnym 
inwestora lub do kanalizacji deszczowej 
i urządzeń wodnych;  

29)  Tereny, na których moşe dojść do zanieczysz-
czenia substancjami ropopochodnymi lub 
chemicznymi naleşy utwardzić i skanalizować, 
a powstałe ścieki odprowadzić zgodnie 
z przepisami odrębnymi;  

30)  Ustala się zakaz odprowadzania wód opado-
wych do rowów odwadniających drogi pu-
bliczne;  

31)  Zasilanie w energię elektryczną poprzez istnie-
jącą, rozbudowaną sieć elektroenergetyczną;  

32)  Dopuszcza się lokalizacje urządzeń infrastruk-
tury technicznej, w tym stacji transformatoro-
wych;  

33)  Zaopatrzenie w gaz z rozdzielczej sieci gazo-
wej;  

34)  Dopuszcza się stosowanie indywidualnych 
zbiorników zaopatrzenia w gaz płynny, pod 
warunkiem spełnienia wymogów przepisów 
odrębnych;  

35)  Przyłączenie zabudowy mieszkaniowej 
i usługowej do sieci telefonicznej według 
technicznych warunków przyłączenia lokalne-
go operatora sieci. Zakazuje się lokalizowania 
telekomunikacyjnych urządzeń nadawczych 
i przekaŝnikowych, w tym masztów i stacji ba-
zowych telefonii komórkowej;  

36)  Gospodarowanie odpadami naleşy prowadzić 
zgodnie z zasadami usuwania i utylizacji od-
padów określonych w przepisach odrębnych 
i gminnych;  

37)  Zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych ŝró-
deł zaopatrzenia w ciepło, zalecane stosowa-
nie paliw proekologicznych, niskoemisyjnych 
(energia elektryczna, olej opałowy, gaz prze-
wodowy lub płynny itp.) niepowodujących za-
nieczyszczenia powietrza lub z odnawialnych 
ŝródeł ciepła.  

38)  Na rysunku planu wyznaczono granicę obsza-
ru zalewu wodami Q1% − terenów zagroşo-
nych zalaniem wodami powodziowymi, dla 
których brak jest prawomocnej decyzji; 
w przypadku, jeşeli zostanie dla tego obszaru 
ustanowiona prawomocna decyzja, jej ustale-
nia staną się wiąşące dla niniejszego planu.  

§ 15. 1.  Wyznacza się teren usług publicznych 
oznaczony na rysunku planu symbolem UP.  

2.  Na terenie, o którym mowa w ust. 1 ustala 
się następujące przeznaczenie:  
1)  Podstawowe:  

a)  usługi publiczne,  
b)  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna  

(z wyłączeniem szeregowej).  
2)  Uzupełniające:  

a)  usługi nieuciąşliwe,  
b)  urządzenia towarzyszące oraz zieleń.  

3.  Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala 
się następujące zasady zagospodarowania:  
1)  Budynki mieszkalne z dachem dwuspadowym 

o nachyleniu połaci w przedziale 38º−45º, kry-
tym dachówką ceramiczną lub cementową 
w kolorze ceglastym;  
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2)  Dopuszcza się wzbogacenie formy dachu po-
przez wprowadzenie świetlików, lukarn itp.;  

3)  Wysokość nowo realizowanej zabudowy nie 
moşe przekroczyć 9 m oraz dwóch kondygna-
cji nadziemnych, w tym: parter i poddasze;  

4)  Towarzyszące funkcji podstawowej budynki 
gospodarcze, usługowe oraz wolno stojące 
garaşe dopuszcza się jako parterowe ze stro-
mym dachem; forma architektoniczna nowych 
budynków gospodarczych, usługowych i ga-
raşowych powinna nawiązywać do formy bu-
dynku mieszkalnego zlokalizowanego na 
działce.  

5)  Stosunek powierzchni zabudowy do po-
wierzchni terenu na wydzielonej działce nie 
moşe być większy niş – 0,3.  

6)  Udział powierzchni terenu biologicznie czyn-
nej w powierzchni terenu jednostki elemen-
tarnej wydzielonej działki nie moşe być mniej-
szy niş – 0,5.  

7)  Zakazuje się stosowania:  
a)  okładzin elewacyjnych z tworzyw sztucz-

nych typu „siding” (oblicówka z paneli wi-
nylowych, PVC lub podobnych),  

b)  ogrodzeń pełnych oraz ogrodzeń wykona-
nych z prefabrykowanych płyt betonowych 
– dopuszcza się wyłącznie betonowe słupki 
i podmurówki (w przypadku ogrodzeń sys-
temowych lub pokrytych z zewnątrz okła-
dzinami elewacyjnymi z kamienia natural-
nego, ceramiki lub okładzin imitujących te 
materiały);  

8)  Teren znajduje się w strefie „B” podstawowej 
ochrony konserwatorskiej − obowiązują usta-
lenia jak w § 8.  

9)  Teren znajduje się w strefie „OW” ochrony 
zabytków archeologicznych − obowiązują 
ustalenia jak w § 10.  

10)  Ustala się obowiązek zapewnienia poszcze-
gólnym terenom właściwej ilości stałych sta-
nowisk postojowych, w tym parkingów tere-
nowych i garaşy, w ilości nie mniejszej niş 
1 miejsce na mieszkanie.  

11)  Dla budynków usługowych naleşy zapewnić, 
co najmniej 2 czasowe miejsca postojowe na 
kaşde 100 m2 powierzchni uşytkowej usług.  

12)  Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy jak 
na rysunku planu;  

13)  Z lica elewacji, mogą wystawać następujące 
elementy:  
a)  gzymsy – nie więcej niş 0,20 m,  
b)  okapy − nie więcej niş 0,80 m,  
c)  części budynku wzbogacające architekto-

nicznie i funkcjonalnie jego elewację (takie 
jak wykusze, balkony) – nie więcej niş  
1,50 m,  

d)  tarasy na poziomie parteru, schody ze-
wnętrzne, pochylnie i rampy – nie więcej 
niş 2 m;  

14)  Wielkość wydzielonej działki dla celów zabu-
dowy nie moşe być mniejsza niş 1000 m2 .  

15)  Dopuszcza się, wydzielanie działek przezna-
czonych pod lokalizację urządzeń infrastruktu-
ry technicznej; wielkość tych działek naleşy 
ustalać w dostosowaniu do parametrów tech-
nicznych tych urządzeń i potrzeb ich obsługi;  

16)  Szerokość wydzielonej działki mierzona w linii 
zabudowy nie moşe być mniejsza niş 20 m.  

17)  Wydzielane w wyniku podziału wewnętrzne 
niepubliczne dojazdy i dojścia do zabudowy 
winny spełniać warunki określone w obowią-
zujących przepisach odrębnych.  

18)  Realizowane inwestycje nie mogą powodo-
wać ponadnormatywnych obciąşeń środowi-
ska uciąşliwości w zakresie hałasu, wibracji, 
emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych, 
zanieczyszczenia wód podziemnych i po-
wierzchniowych, promieniowania elektroma-
gnetycznego poza granicami terenu, do które-
go inwestor posiada tytuł prawny.  

19)  Zaopatrzenie w wodę przyłączami wodocią-
gowymi wpiętymi do rozdzielczej sieci wodo-
ciągowej zgodnie z przepisami odrębnymi, na 
warunkach uzgodnionych z zarządcą sieci;  

20)  W przypadku braku moşliwości przyłączenia 
do istniejącej sieci wodociągowej dopuszcza 
się korzystanie z własnych ujęć wody.  

21)  Ścieki bytowo-gospodarcze docelowo do sieci 
kanalizacji sanitarnej zgodnie z warunkami 
technicznymi przyłączenia wydanymi przez za-
rządcę sieci kanalizacyjnej;  

22)  Do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej do-
puszcza się stosowanie bezodpływowych 
zbiorników na nieczystości płynne oraz przy-
domowych oczyszczalni ścieków pod warun-
kiem spełnienia wymogów przepisów odręb-
nych;  

23)  zakazuje się odprowadzania ścieków do wód 
gruntowych, powierzchniowych oraz do gleby 
i gruntów;  

24)  Odprowadzanie wód opadowych z połaci da-
chowych i nawierzchni utwardzonych w gra-
nicach działek powierzchniowo, z zastosowa-
niem studni chłonnych na terenie własnym 
inwestora lub do kanalizacji deszczowej 
i urządzeń wodnych;  

25)  Tereny, na których moşe dojść do zanieczysz-
czenia substancjami ropopochodnymi lub 
chemicznymi naleşy utwardzić i skanalizować, 
a powstałe ścieki odprowadzić zgodnie z prze-
pisami odrębnymi;  

26)  Ustala się zakaz odprowadzania wód opado-
wych do rowów odwadniających drogi pu-
bliczne.  

27)  Zasilanie w energię elektryczną poprzez istnie-
jącą, rozbudowaną sieć elektroenergetyczną;  

28)  Dopuszcza się lokalizacje urządzeń infrastruk-
tury technicznej, w tym stacji transformatoro-
wych;  

29)  Zaopatrzenie w gaz z rozdzielczej sieci gazo-
wej;  

30)  Dopuszcza się stosowanie indywidualnych 
zbiorników zaopatrzenia w gaz płynny pod 
warunkiem spełnienia wymogów przepisów 
odrębnych;  

31)  Przyłączenie zabudowy mieszkaniowej i usłu-
gowej do sieci telefonicznej według technicz-
nych warunków przyłączenia lokalnego opera-
tora sieci; zakazuje się lokalizowania teleko-
munikacyjnych urządzeń nadawczych i prze-
kaŝnikowych, w tym masztów i stacji bazo-
wych telefonii komórkowej;  
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32)  Gospodarowanie odpadami naleşy prowadzić 
zgodnie z zasadami usuwania i utylizacji od-
padów określonych w przepisach odrębnych 
i gminnych;  

33)  Zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych ŝró-
deł zaopatrzenia w ciepło, zalecane stosowa-
nie paliw proekologicznych, niskoemisyjnych 
(energia elektryczna, olej opałowy, gaz prze-
wodowy lub płynny itp.) niepowodujących za-
nieczyszczenia powietrza lub z odnawialnych 
ŝródeł ciepła.  

§ 16. 1.  Wyznacza się teren usług sakralnych 
oznaczony na rysunku planu symbolem UK.  

2.  Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala 
się następujące przeznaczenie:  
1)  Podstawowe: usługi sakralne;  
2)  Uzupełniające: urządzenia towarzyszące oraz 

zieleń.  
3.  Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala 

się następujące zasady zagospodarowania:  
1)  Teren znajduje się w strefie „A” ochrony kon-

serwatorskiej − obowiązują ustalenia jak w § 7.  
2)  Teren znajduje się w strefie „W” ścisłej 

ochrony archeologicznej − obowiązują ustale-
nia jak w § 11.  

3)  Zaopatrzenie w wodę przyłączami wodocią-
gowymi wpiętymi do rozdzielczej sieci wodo-
ciągowej zgodnie z przepisami odrębnymi, na 
warunkach uzgodnionych z zarządcą sieci;  

4)  W przypadku braku moşliwości przyłączenia 
do istniejącej sieci wodociągowej dopuszcza 
się korzystanie z własnych ujęć wody;  

5)  Ścieki bytowo-gospodarcze docelowo do sieci 
kanalizacji sanitarnej zgodnie z warunkami 
technicznymi przyłączenia wydanymi przez za-
rządcę sieci kanalizacyjnej.  

6)  Do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej do-
puszcza się stosowanie bezodpływowych 
zbiorników na nieczystości płynne;  

7)  Zakazuje się odprowadzania ścieków do wód 
gruntowych, powierzchniowych oraz do gleby 
i gruntów;  

8)  Odprowadzanie wód opadowych z połaci da-
chowych i nawierzchni utwardzonych w gra-
nicach działek powierzchniowo, z zastosowa-
niem studni chłonnych na terenie własnym 
inwestora lub do kanalizacji deszczowej 
i urządzeń wodnych;  

9)  Zasilanie w energię elektryczną poprzez istnie-
jącą, rozbudowaną sieć elektroenergetyczną;  

10)  Zaopatrzenie w gaz z rozdzielczej sieci gazo-
wej;  

11)  Gospodarowanie odpadami naleşy prowadzić 
zgodnie z zasadami usuwania i utylizacji od-
padów określonych w przepisach odrębnych 
i gminnych;  

12)  Zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych ŝró-
deł zaopatrzenia w ciepło, zalecane stosowa-
nie paliw proekologicznych, niskoemisyjnych 
(energia elektryczna, olej opałowy, gaz prze-
wodowy lub płynny itp.) niepowodujących za-
nieczyszczenia powietrza lub z odnawialnych 
ŝródeł ciepła.  

§ 17. 1.  Wyznacza się teren powierzchniowej 
eksploatacji kruszywa naturalnego − złoşa piasku 

i şwiru ,,Şeleŝnik I" oznaczony na rysunku planu 
symbolem PE.  

2.  Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala 
się następujące przeznaczenie:  

1)  Podstawowe: eksploatacja złoşa piasku 
i şwiru.  

2)  Uzupełniające:  
a)  obiekty związane z działalnością wydobyw-

czą,  
b)  urządzenia towarzyszące oraz zieleń.  
3.  Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala 

się następujące zasady zagospodarowania:  
1)  Dachy płaskie, dwu lub wielospadowe.  
2)  Wysokość zabudowy nie moşe przekroczyć 

trzech kondygnacji nadziemnych.  
3)  Ustala się obowiązek zachowania filara 

ochronnego od terenów przyległych  odległo-
ści nie mniejszej niş 10 m.  

4)  Ustala się moşliwość składowania i prze-
mieszczania na terenie PE mas ziemnych po-
wstałych z nadkładu, masy te naleşy przezna-
czyć do celów rekultywacji wyrobiska.  

5)  Docelowa ustala się leśno-wodny kierunek re-
kultywacji wyrobiska.  

6)  Ustala się zakaz gromadzenia i składowania 
odpadów komunalnych na terenie wyrobiska 
poeksploatacyjnego.  

7)  Działalność wydobywczą naleşy prowadzić 
zgodnie z wydanymi decyzjami administracyj-
nymi oraz obowiązującymi przepisami w za-
kresie ochrony środowiska oraz gospodarki 
zasobami złóş i kopalin.  

8)  Naleşy zapobiegać szkodliwemu oddziaływa-
niu eksploatacji na środowisko i usuwać jej 
ewentualne skutki.  

9)  Na terenie występuje stanowisko flory chro-
nionej, zgodnie z oznaczeniem na rysunku 
planu - obowiązują ograniczenia wynikające 
z ochrony gatunkowej roślin i grzybów oraz 
ich siedlisk, które określają przepisy odrębne.  

10)  Wyznacza się obszar wyłączony z eksploatacji 
obowiązkowo zagospodarowany zielenią.  

11)  Wyznacza się obsługę komunikacyjną terenu 
poprzez drogę powiatową nr 47 411 oznaczo-
ną symbolem KDI.  

§ 18. 1.  Wyznacza się tereny rolne oznaczone 
na rysunku planu symbolem R1 do R15.  

2.  Na terenach, o których mowa w ust. 1, 
ustala się następujące przeznaczenie:  
1)  Podstawowe − tereny rolne;  
2)  Uzupełniające − cieki wodne, sieci i urządzenia 

infrastruktury technicznej, drogi rolne.  
3.  Na terenach, o których mowa w ust. 1, 

obowiązują następujące ustalenia szczegółowe:  
1)  Ustala się zakaz lokalizacji zabudowy kubatu-

rowej. Wyjątek stanowią tereny znajdujące się 
w strefie dopuszczalnej lokalizacji zabudowy 
zagrodowej, z wyłączeniem budynków miesz-
kalnych.  

2)  Budynki z dachem dwuspadowym, o nachyle-
niu połaci w przedziale 38°−45°, krytym da-
chówką ceramiczną lub cementową kolorze 
ceglastym.  

3)  Dopuszcza się wzbogacenie formy dachu po-
przez wprowadzenie świetlików, lukarn itp.  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 100 – 10847 – Poz. 1547 

 

4)  Wysokość nowo realizowanej zabudowy nie 
moşe przekroczyć 12 m.  

5)  Dla obiektów gospodarczych słuşących do 
przechowywania środków produkcji rolnej, 
sprzętu oraz płodów rolnych, o rozpiętości 
konstrukcji większej niş 12 m dopuszcza się 
spadki dachów w przedziale 20°−45°.  

6)  Dla terenów znajdujących się w strefie „OW” 
ochrony zabytków archeologicznych, obowią-
zują ustalenia jak w § 10.  

7)  Dla terenów znajdujących się w strefie „K” 
ochrony konserwatorskiej krajobrazu kulturo-
wego, obowiązują ustalenia jak w § 9;  

8)  Dopuszcza się, na wniosek właściciela, zale-
sianie gruntów rolnych spełniających warunki 
określone w przepisach odrębnych;  

9)  Dopuszcza się prowadzenie sieci napowietrznej 
i podziemnej infrastruktury technicznej − po 
uzgodnieniu i na warunkach określonych przez 
zarządców i operatorów istniejących sieci;  

10)  Dopuszcza się lokalizację komunalnych ujęć 
wód podziemnych (studni) oraz związanych 
z nimi urządzeń słuşących celom zaopatrzenia 
w wodę;  

11)  Dopuszcza się wypełnienie zagłębień poeks-
ploatacyjnych materiałem mineralnym (z wy-
łączeniem odpadów komunalnych) i rekulty-
wację w kierunku rolnym lub leśnym;  

12)  Wyznacza się granicę projektowanego − Spe-
cjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk PLTMP409 
„Karszówek”, dla którego obowiązują przepisy 
odrębne w zakresie ochrony przyrody, a w 
szczególności zapisy zawarte w art. 33 ustawy 
z dnia 16 kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody 
(Dz. U. Nr 92, poz. 880 z póŝn. zm.).  

13)  Wzdłuş rowów melioracyjnych zaleca się re-
alizację biologicznej obudowy cieków w po-
staci zadrzewień i zakrzewień, z zachowaniem 
warunków dostępności do cieków dla słuşb 
melioracyjnych;  

14)  Dopuszcza się wydzielanie nowych gospodar-
czych dróg transportu rolnego oraz likwidację 
istniejących, z zachowaniem warunku dostęp-
ności komunikacyjnej do terenów.  
4.  W granicach terenów rolnych występują te-

reny zagroşone zalaniem wodami powodziowymi 
Q1% oznaczone na rysunku planu, dla których 
określa się:  
1)  Do czasu ustanowienia obszarów bezpośred-

niego oraz potencjalnego zagroşenia powodzią, 
wprowadza się na obszarze objętym zasięgiem 
zalewu wodami Q1% zakaz wykonywania robót 
oraz czynności, które mogą utrudniać ochronę 
przed powodzią, a w szczególności:  
a)  lokalizacji inwestycji mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko,  
b)  gromadzenia ścieków, odchodów zwierzę-

cych, środków chemicznych a takşe innych 
materiałów, które mogą zanieczyścić wody,  

c)  wznoszenia obiektów budowlanych,  
d)  zmiany ukształtowania powierzchni gruntu, 

sadzenia drzew i krzewów.  
2)  Na obszarze objętym zasięgiem wodami Q1%, 

dopuszcza się:  
a)  lokalizację plantacji wiklinowych na potrzeby 

regulacji wód oraz roślinności stanowiącej 

element zabudowy biologicznej dolin rzecz-
nych lub słuşącej do wzmacniania brzegów, 
obwałowań lub odsypisk,  

b)  wykonywanie robót związanych z regulacją 
lub utrzymaniem wód oraz brzegu,  

c)  lokalizację urządzeń komunikacji i infrastruk-
tury technicznej, o ile nie zaistnieją moşliwo-
ści trasowania lub lokalizacji poza tymi tere-
nami.  

5.  W przypadku ustanowienia obszarów bez-
pośredniego oraz potencjalnego zagroşenia po-
wodzią, ich zasięgi, zakazy, nakazy oraz ogranicze-
nia w zakresie uşytkowania gruntów wynikające 
z decyzji staną się wiąşące dla niniejszego planu 
i nadrzędne nad ustaleniami zawartymi w ust. 4.  

§ 19. 1.  Wyznacza się tereny lasów oznaczone 
na rysunku planu symbolem ZL1 do ZL15.  

2.  Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala 
się następujące przeznaczenie podstawowe: tereny 
lasów.  

3.  Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują następujące ustalenia szczegółowe:  
1)  Ustala się zakaz lokalizacji wszelkich obiektów 

kubaturowych, z wyłączeniem obiektów zwią-
zanych z prowadzoną gospodarką leśną oraz 
obiektów słuşących obsłudze turystyki.  

2)  Lokalizację obiektów słuşących obsłudze tury-
styki (wiat, altan, ścieşek itp.) oraz warunki za-
bezpieczenia przeciwpoşarowego tych obiektów 
naleşy uzgodnić z właściwym nadleśnictwem.  

3)  Dopuszcza się prowadzenie pieszo-rowerowych 
ciągów spacerowych.  

4)  Dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury 
technicznej na warunkach uzgodnionych z wła-
ścicielem terenu.  

5)  Na terenach, na których występują stanowiska 
flory chronionej, zgodnie z oznaczeniem na ry-
sunku planu − obowiązują ograniczenia wynika-
jące z ochrony gatunkowej roślin i grzybów oraz 
ich siedlisk, które określają przepisy odrębne.  

6)  Wyznacza się granicę projektowanego − Spe-
cjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk PLTMP409 
„Karszówek”, dla którego obowiązują przepisy 
odrębne w zakresie ochrony przyrody, a w 
szczególności zapisy zawarte w art. 33 ustawy 
z dnia 16 kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody ( 
Dz. U. Nr 92, poz. 880 z póŝn. zm.).  

7)  Na rysunku planu wyznaczono granicę obszaru 
zalewu wodami Q1% − terenów zagroşonych 
zalaniem wodami powodziowymi, dla których 
brak jest prawomocnej decyzji; w przypadku, je-
şeli zostanie dla tego obszaru ustanowiona 
prawomocna decyzją , jej ustalenia staną się 
wiąşące dla niniejszego planu.  

§ 20. 1.  Wyznacza się tereny wód powierzch-
niowych i śródlądowych oznaczone na rysunku 
planu symbolem WS1, WS3.  

2.  Na terenach, o których mowa w ust. 1, 
ustala się następujące przeznaczenie podstawowe: 
rzeki, cieki śródlądowe, wody stojące i rowy melio-
racyjne.  

3.  Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują następujące ustalenia szczegółowe:  
1)  Dopuszcza się lokalizację obiektów gospodarki 

wodnej.  
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2)  Dopuszcza się wykorzystanie terenu na cele 
rekreacyjne.  

3)  Naleşy zapewnić dostęp do istniejących 
i projektowanych urządzeń gospodarki wodnej.  

4)  Ustala się bezwzględny zakaz odprowadzania 
do wód nieoczyszczonych ścieków bytowych 
i gospodarczych.  

5)  Wyznacza się granicę projektowanego  Spe-
cjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk PLTMP409 
„Karszówek”, dla którego obowiązują przepisy 
odrębne w zakresie ochrony przyrody, a w 
szczególności zapisy zawarte w art. 33 ustawy 
z dnia 16 kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody ( 
Dz. U. Nr 92, poz. 880 z póŝn. zm.).  

§ 21. 1.  Wyznacza się tereny dróg publicznych 
klasy głównej G1/2 w ciągu drogi wojewódzkiej nr 
378, oznaczonych na rysunku planu symbolem 
KDg.  

2.  Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala 
się następujące przeznaczenie podstawowe: teren 
komunikacji publicznej głównej (w tym jezdnie, 
obiekty inşynierskie, place, zatoki, urządzenia ob-
sługi komunikacji zbiorowej, chodniki, ścieşki ro-
werowe oraz zieleń).  

3.  Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala 
się następujące zasady zagospodarowania:  

1)  Minimalna szerokość w liniach rozgraniczają-
cych wynosi 25 m oraz zgodnie z lokalnymi 
uwarunkowaniami, jak na rysunku planu; do-
puszcza się poszerzenie drogi o tereny przyle-
głe, jeśli wymagać tego będzie modernizacja 
drogi.  

2)  Obsługa komunikacyjna poprzez istniejące 
skrzyşowania i zjazdy.  

3)  Lokalizacja nowych skrzyşowań i zjazdów za 
zgodą zarządcy drogi.  

4)  Ustala się obowiązek lokalizacji ścieşek rowe-
rowych.  

5)  Na terenach zabudowanych ustala się obo-
wiązek lokalizacji obustronnych chodników.  

6)  Na terenach zabudowanych obowiązuje loka-
lizacja urządzeń zapewniających bezpieczeń-
stwo ruchu pieszego (pasy, światła, płotki);  

7)  Ustala się obowiązek dostosowania chodni-
ków i przejść dla pieszych do wymagań osób 
niepełnosprawnych, zgodnie z warunkami 
określonymi w przepisach szczególnych.  

8)  Zagospodarowanie terenów w rejonie skrzy-
şowań dróg, a w szczególności ogrodzenia 
i nasadzenia zieleni nie mogą powodować 
ograniczenia widoczności i pogarszać parame-
trów trójkątów widoczności wyznaczanych 
zgodnie z obowiązującymi przepisami szcze-
gólnymi.  

9)  Dopuszcza się lokalizację elementów rekla-
mowych w sposób nie pogarszający warun-
ków ruchu drogowego, w uzgodnieniu z za-
rządcą drogi;  

10)  Zakazuje się budowę nowych bezpośrednich 
wyjazdów z posesji oraz wyjazdów w obszarze 
oddziaływań skrzyşowań na drogach po-
przecznych;  

11)  Dopuszcza się odstąpienie od ustaleń pkt 10 
pod warunkiem uzyskania zgody zarządcy 
drogi;  

12)  Dopuszcza się realizację sieci infrastruktury 
technicznej w liniach rozgraniczających drogi 
poza jezdnią za zgodą zarządcy drogi;  

13)  Linia zabudowy na obszarze zabudowanym 
minimum 10 m od linii rozgraniczającej drogi 
i odpowiednio 20 m poza obszarem zabudo-
wanym.  

§ 22. 1.  Wyznacza się teren drogi publicznej 
klasy lokalnej w ciągu drogi powiatowej nr 47 411, 
oznaczonej na rysunku planu symbolem KDl.  

2.  Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala 
się następujące przeznaczenie podstawowe: teren 
komunikacji publicznej lokalnej (w tym jezdnie, 
obiekty inşynierskie, place, zatoki, urządzenia ob-
sługi komunikacji zbiorowej, chodniki, ścieşki ro-
werowe oraz zieleń).  

3.  Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala 
się następujące zasady zagospodarowania:  

1)  Minimalna szerokość w liniach rozgraniczają-
cych – 15 m oraz zgodnie z lokalnymi uwarun-
kowaniami, jak na rysunku planu; dopuszcza 
się poszerzenie drogi o tereny przyległe, jeśli 
wymagać tego będzie modernizacja drogi.  

2)  Zagospodarowanie terenów w rejonie skrzy-
şowań dróg, a w szczególności ogrodzenia 
i nasadzenia zieleni nie mogą powodować 
ograniczenia widoczności i pogarszać parame-
trów trójkątów widoczności wyznaczanych 
zgodnie z obowiązującymi przepisami szcze-
gólnymi.  

3)  Dopuszcza się lokalizację elementów rekla-
mowych w sposób nie pogarszający warun-
ków ruchu drogowego, w uzgodnieniu z za-
rządcą drogi;  

4)  Dopuszcza się realizację wydzielonych miejsc 
parkingowych wzdłuş jezdni;  

5)  W obszarze zabudowanym naleşy zlokalizo-
wać obustronne chodniki;  

6)  Dopuszcza się lokalizację zatok, urządzeń ob-
sługi komunikacji zbiorowej, ścieşek rowero-
wych, elementów małej architektury;  

7)  Dopuszcza się odstępstwa od parametrów 
technicznych ulic, jeşeli są one uzasadnione 
ukształtowaniem terenu, warunkami geolo-
giczno-inşynierskimi, aktualnym zagospoda-
rowaniem terenu lub ograniczeniami wynika-
jącymi z przepisów odrębnych;  

8)  Teren znajduje się w strefie „B” podstawowej 
ochrony konserwatorskiej obowiązują ustale-
nia jak w § 8.  

9)  Teren znajduje się w strefie „OW” ochrony 
zabytków archeologicznych − obowiązują 
ustalenia jak w § 10.  

10)  Dopuszcza się realizację sieci infrastruktury 
technicznej za zgodą zarządcy drogi.  

11)  Wyznacza się posadzki urbanistyczne, zgodnie 
z oznaczeniem na rysunku planu, dla których 
naleşy dąşyć do wyeksponowania charakteru 
ciągu przez kompleksowe rozwiązanie archi-
tektoniczne elementów posadzki, zieleni 
i obiektów małej architektury na całej jego 
długości.  

§ 23. 1.  Wyznacza się tereny dróg publicznych 
klasy dojazdowej oznaczonych na rysunku planu 
symbolem KDd1 do KDd5.  
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2.  Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala 
się następujące przeznaczenie podstawowe: teren 
komunikacji publicznej dojazdowej (w tym jezdnie, 
obiekty inşynierskie, place, zatoki, urządzenia ob-
sługi komunikacji zbiorowej, chodniki, ścieşki ro-
werowe oraz zieleń).  

3.  Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala 
się następujące zasady zagospodarowania:  

1)  Minimalna szerokość w liniach rozgraniczają-
cych – 10 m oraz zgodnie z lokalnymi uwarun-
kowaniami, jak na rysunku planu. Dopuszcza 
się poszerzenie drogi o tereny przyległe, jeśli 
wymagać tego będzie modernizacja drogi;  

2)  Ustala się obowiązek dostosowania chodni-
ków i przejść dla pieszych do wymagań osób 
niepełnosprawnych, zgodnie z warunkami 
określonymi w przepisach szczególnych;  

3)  Zagospodarowanie terenów w rejonie skrzy-
şowań dróg, a w szczególności ogrodzenia 
i nasadzenia zieleni nie mogą powodować 
ograniczenia widoczności i pogarszać parame-
trów trójkątów widoczności wyznaczanych 
zgodnie z obowiązującymi przepisami szcze-
gólnymi.  

4)  Dopuszcza się realizację wydzielonych miejsc 
parkingowych wzdłuş jezdni;  

5)  Dopuszcza się realizację jednostronnie chod-
ników, a w szczególnych przypadkach brak 
wyodrębnionej części jezdni i chodnika;  

6)  Dopuszcza się lokalizację elementów małej ar-
chitektury;  

7)  Dopuszcza się odstępstwa od parametrów 
technicznych ulic, jeşeli są one uzasadnione 
ukształtowaniem terenu, warunkami geolo-
giczno-inşynierskimi, aktualnym zagospoda-
rowaniem terenu lub ograniczeniami wynika-
jącymi z przepisów odrębnych;  

8)  Dopuszcza się lokalizację elementów rekla-
mowych w sposób nie pogarszający warun-
ków ruchu drogowego, w uzgodnieniu z za-
rządcą drogi;  

9)  Dla terenów znajdujących się w strefie „A” 
ścisłej ochrony konserwatorskiej obowiązują 
ustalenia jak w § 7;  

10)  Dla terenów znajdujących się w strefie „B” 
podstawowej ochrony konserwatorskiej obo-
wiązują ustalenia jak w § 8.  

11)  Dla terenów znajdujących się w strefie „OW” 
ochrony zabytków archeologicznych, obowią-
zują ustalenia jak w § 10.  

12)  Dopuszcza się realizacje sieci infrastruktury 
technicznej.  

§ 24. 1.  Wyznacza sie tereny dróg transportu 
rolnego oznaczone na rysunku planu symbolem 
KDr1 do KDr6.  

2.  Na terenach, o których mowa w ust. 1, 
ustala się następujące przeznaczenie podstawowe 
− tereny dróg transportu rolnego, rozumiane jako 
wydzielone pasy terenu przeznaczone do obsługi 
transportowej rolniczej przestrzeni produkcyjnej 
oraz gospodarstw wiejskich.  

3.  Na terenach, o których mowa w ust. 1, 
ustala się następujące zasady zagospodarowania:  
1)  Minimalna szerokość w liniach rozgraniczają-

cych zgodnie z lokalnymi uwarunkowaniami, 
jak na rysunku planu. Dopuszcza się poszerze-
nie drogi o tereny przyległe, jeśli wymagać tego 
będzie modernizacja drogi;  

2)  Dopuszcza się realizację sieci infrastruktury 
technicznej za zgodą zarządcy drogi.  

3)  Zakazuje się sytuowania ogrodzeń w odległości 
mniejszej niş 5m od osi drogi.  

§ 25. 1.  Wyznacza się tereny ciągów pieszych 
oznaczonych na rysunku planu symbolem Kp1 
i Kp2.  

2.  Na terenach, o którym mowa w ust. 1, usta-
la się następujące przeznaczenie podstawowe: 
teren ciągów pieszych oraz dojazdu do posesji.  

3.  Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala 
się następujące zasady zagospodarowania:  
1)  Ustala się szerokość w liniach rozgraniczających 

zgodnie z rysunkiem planu;  
2)  Dla terenów znajdujących się w strefie „A” ści-

słej ochrony konserwatorskiej obowiązują usta-
lenia jak w § 7;  

3)  Dla terenów znajdujących się w strefie „B” 
podstawowej ochrony konserwatorskiej obo-
wiązują ustalenia jak w § 8.  

4)  Dla terenów znajdujących się w strefie „OW” 
ochrony zabytków archeologicznych, obowiązu-
ją ustalenia jak w § 10.  

5)  Wyznacza się miejsca, zgodnie z oznaczeniem 
na rysunku planu, na których naleşy zlokalizo-
wać zieleń miejską.  

6)  Dopuszcza się realizacji sieci infrastruktury 
technicznej;  

7)  Wyznacza się posadzki urbanistyczne, zgodnie 
z oznaczeniem na rysunku planu, na których na-
leşy dąşyć do wyeksponowania charakteru 
chodnika przez kompleksowe rozwiązanie archi-
tektoniczne elementów posadzki, zieleni 
i obiektów małej architektury.  

Rozdział IV 

Ustalenia końcowe  

§ 26. 1.  Stawkę procentową słuşącą naliczeniu 
opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym, ustala się w wysokości 
5%, dla terenów MN, U, PE.  

2.  Dla pozostałych terenów oraz nieruchomo-
ści będących własnością Gminy Strzelin, powyşszą 
stawkę procentową ustala się w wysokości 0%.  

§ 27. Wykonanie niniejszej uchwały powierza 
się Burmistrzowi Miasta i Gminy Strzelin.  

§ 28. Uchwała wchodzi w şycie w terminie  
30 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego.  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej  

Zdzisław Rataj 
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Załącznik nr 1 do uchwały nr XL/356/ 
/10 Rady Miejskiej Strzelina z dnia  
30 marca 2010 r. 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr XL/356/ 
/10 Rady Miejskiej Strzelina z dnia  
30 marca 2010 r. 
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Załącznik nr 3 do uchwały nr XL/356/ 
/10 Rady Miejskiej Strzelina z dnia  
30 marca 2010 r. 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Żeleźnik podczas wyłożenia do publicznego 

wglądu  

Ze względu na brak uwag wniesionych do projektu planu podczas wyłoşenia publicznego wglądu 
Rada Miejska Strzelina nie dokonuje rozstrzygnięć wynikających z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami). 
 
 
 
 

Załącznik nr 4 do uchwały nr XL/356/ 
/10 Rady Miejskiej Strzelina z dnia  
30 marca 2010 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. z 2003 r., Nr 80, poz. 717, zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492; 
z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r.  
Nr 127, poz. 880), art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.159, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,  
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; 
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r.  
Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337), art. 167 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach 
publicznych (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104), art. 3 i 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. 
o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2003 r. Nr 203 poz. 1966) Rada Miejska Strze-
lina rozstrzyga, co następuje: 

§ 1. Zgodnie z ustaleniami zawartymi w projekcie Miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego miejscowości Şeleŝnik, przedmiotem rozstrzygnięcia są inwestycje z zakresu infrastruktury 
technicznej, które naleşą do zadań własnych gminy, polegające na:  
− wykupie gruntów pod drogi gminne  

§ 2. Zgodnie z „Prognozą skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miejscowości Şeleŝnik, inwestycje, o których mowa w § 1 polegać będą na:  
− wykupie gruntów pod poszerzenie pasa drogowego − ulic o powierzchni ok. 1 900 m2 

§ 3. 1.  Szacunkowy koszt wykonania elementów wymienionych w § 2 wyniesie:  
− wykup gruntów pod poszerzenie pasa drogowego − koszt ok. 121 600 zł.  

2.  Ostateczny koszt:  
− w przypadku niniejszej uchwały dochody własne gminy zrównowaşą wydatki związane z nabyciem 

gruntów pod poszerzenie pasa drogowego.  
3.  Realizacja inwestycji zostanie sfinansowana z dochodów własnych gminy bądŝ innych ŝródeł fi-

nansowania przewidzianych przepisami o finansach publicznych.  
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