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UCHWAŁA NR LIV/451/10 
 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH 

 z dnia 25 marca 2010 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki Śląskie  
dla terenu położonego w granicach obrębu Wilczyn 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorzņdzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), 
art. 20 ust. 1 w zwiņzku z art. 27 ustawy z dnia  
27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze 
zmianami) oraz w zwiņzku z uchwałņ nr 0150/ 
/XXXII/206/08 Rady Miejskiej w Obornikach Ślņ-
skich z dnia 30 października 2008 r. po stwierdze-
niu zgodności ze „studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Oborniki Ślņskie”, zmienionym przez Radň Miejskņ 
w Obornikach Ślņskich uchwałņ nr 0150/XVIII/84/07 
z dnia 4 grudnia 2007r. Rada Miejska w Oborni-
kach Ślņskich uchwala, co nastňpuje: 

§ 1. Miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego, zwany dalej planem, obejmuje obszar 
zawarty w granicach określonych na rysunku pla-
nu stanowiņcy załņcznik graficzny do niniejszej 
uchwały  

§ 2. Integralnņ czňściņ uchwały jest rysunek 
planu sporzņdzony na mapie w skali 1 : 2000 sta-
nowiņcy załņcznik nr 1.  

§ 3. 1.  Nastňpujņce określenia stosowane 
w uchwale oznaczajņ:  
1)  plan – ustalenia zawarte w niniejszej uchwale 

wraz z załņcznikiem;  
2)  przepisy szczególne – aktualne w momencie 

wykonywania niniejszej uchwały przepisy 
prawne;  

3)  przeznaczenie podstawowe terenu – jest to 
czňśń przeznaczenia, która dominuje na danym 
terenie w sposób określony ustaleniami planu;  

4)  przeznaczenie uzupełniajņce terenu – rodzaj 
przeznaczenia terenu inny niż podstawowy, któ-
ry uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie pod-
stawowe w sposób określony w ustaleniach 
planu i którego powierzchnia użytkowa, zabu-
dowy lub czňści terenu zajmuje w granicach te-
renu lub poszczególnych nieruchomości mniej 
niż odpowiednia powierzchnia zajmowana 
przez przeznaczenie podstawowe;  

5)  powierzchnia zabudowy – powierzchnia kondy-
gnacji parterowej budynku lub suma po-
wierzchni kondygnacji parterowych budynków 
znajdujņcych siň na danym terenie, liczona 
w zewnňtrznym obrysie murów wraz z prześwi-
tami i podcieniami;  

6)  teren – obszar wyznaczony na rysunku planu 
liniami rozgraniczajņcymi, oznaczony symbo-
lami przeznaczenia podstawowego;  

7)  nieprzekraczalna linia zabudowy – linia ograni-
czajņca obszar, na którym dopuszcza siň wzno-
szenie budynków oraz budowli nadziemnych, 

nie bňdņcymi: obiektami małej architektury, li-
niami przesyłowymi i sieciami uzbrojenia tere-
nu; linia ta nie dotyczy istniejņcych budynków, 
zlokalizowanych przed wejściem w życie niniej-
szej uchwały poza wyznaczonņ liniņ zabudowy;  

8)  uciņżliwośń – zjawiska lub stany utrudniajņce 
życie albo dokuczliwe dla otaczajņcego środo-
wiska takie jak: hałas, wibracje, zanieczyszcze-
nia powietrza i zanieczyszczenia gruntu i wód.  

2.  Pojňcia niezdefiniowane należy rozumień 
zgodnie z przepisami szczególnymi.  

§ 4. Nastňpujņce oznaczenia graficzne przed-
stawione na rysunku planu sņ obowiņzujņcymi 
ustaleniami planu:  
1)  granice opracowania;  
2)  linie rozgraniczajņce tereny o różnym przezna-

czeniu lub rożnych zasadach zagospodarowa-
nia;  

3)  symbole określajņce podstawowe przeznacze-
nie terenów;  

4)  elementy kompozycji: nieprzekraczalne linie 
zabudowy.  

§ 5. 1.  Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami MN1 i MN2 ustala siň przezna-
czenia:  
1)  podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jedno-

rodzinna;  
2)  uzupełniajņce:  

a)  obiekty garażowe oraz gospodarcze,  
b)  urzņdzenia komunikacji – drogi wewnňtrzne, 

parkingi,  
c)  sieci infrastruktury technicznej oraz zwiņzane 

z nimi urzņdzenia.  
2.  Na terenach, o których mowa w ust. 1, 

obowiņzujņ nastňpujņce ustalenia:  
1)  w zakresie szczegółowych zasad i warunków 

scalania i podziału nieruchomości:  
a)  dopuszcza siň podział terenu na działki 

o minimalnej powierzchni 1000 m2 i o mi-
nimalnej szerokości frontu 20 m,  

b)  dopuszcza siň wydzielanie dróg wewnňtrz-
nych o szerokości pasa drogowego mini-
mum 7 m;  

c)  dopuszcza siň wydzielanie nieruchomości 
zwiņzanych z lokalizacjņ obiektów lub urzņ-
dzeń infrastruktury technicznej  

2)  wysokośń remontowanej lub nowo realizowa-
nej zabudowy nie może przekroczyń 2 kondy-
gnacji nadziemnych plus poddasze użytkowe, 
lecz nie wiňcej niż 12 m liczņc od najniższego 
poziomu terenu do szczytu kalenicy;  

3)  dachy dwu lub wielospadowe, symetryczne, 
o nachyleniu połaci 30°−45°, kryte dachówkņ 
ceramicznņ, cementowņ lub materiałem da-
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chówkopodobnym w kolorze ceglastym ma-
towym;  

4)  zakazuje siň stosowania dachów o asyme-
trycznym nachyleniu połaci;  

5)  dopuszczalne funkcje uzupełniajņce – usługi 
wbudowane w czňści parterowej, nie przekra-
czajņce 30% powierzchni użytkowej budynku 
mieszkalnego, zieleń urzņdzona;  

6)  dopuszcza siň usługi o uciņżliwości nie prze-
kraczajņcej granic działki, na której sņ zlokali-
zowane;  

7)  zabrania siň lokalizowania w granicach działek 
obiektów i urzņdzeń usługowych i produkcyj-
nych zaliczonych zgodnie z przepisami szcze-
gólnymi do obiektów mogņcych pogorszyń 
stan środowiska;  

8)  należy zapewniń stanowiska postojowe na 
każdej działce zgodnie ze wskaźnikami: 2 sta-
nowiska na jedno mieszkanie oraz 1 stanowi-
sko na 40 m2 p. u. usług netto, lecz nie wiňcej 
niż 4 stanowiska;  

9)  co najmniej 40% powierzchni nieruchomości 
należy przeznaczyń na powierzchniň biolo-
gicznie czynnņ;  

10)  powierzchnia zabudowy w stosunku do po-
wierzchni działki nie może przekroczyń 40%;  

11)  odprowadzenie wód opadowych i roztopo-
wych z terenów zabudowanych może byń re-
alizowane po ich wstňpnym podczyszczeniu 
do stopnia odpowiadajņcego wymogom od-
prowadzenia ścieków do wód i ziemi;  

12)  w zakresie zasad modernizacji, rozbudowy 
i budowy systemów komunikacji i infrastruk-
tury technicznej ustala siň:  
a)  na obszarze zabudowanym sieci uzbrojenia 

technicznego należy prowadziń w obrňbie 
linii rozgraniczajņcych ulic,  

b)  w liniach rozgraniczajņcych ulic należy za-
chowań również rezerwň dla realizacji 
urzņdzeń telekomunikacyjnych,  

c)  przebudowň sieci uzbrojenia technicznego 
kolidujņcej z planowanņ zabudowņ,  

d)  odprowadzenie ścieków do sieci kanalizacji 
sanitarnej;  

13)  ustala siň objňcie systemami odprowadzajņ-
cymi wody opadowe wszystkich terenów za-
budowanych i utwardzonych;  

14)  dopuszcza siň rozwiņzania techniczne służņce 
zatrzymaniu wód w obrňbie posesji w postaci 
studni chłonnych lub systemów rozsņczajņ-
cych, przy zapewnieniu bezpieczeństwa ich 
użytkowania;  

15)  sieci elektroenergetyczne w strefach zabudo-
wy mieszkaniowej należy prowadziń jako ska-
blowane;  

16)  dopuszcza siň urzņdzenia grzewcze o wysokiej 
sprawności i niskim stopniu emisji zanieczysz-
czeń;  

17)  w budynkach mieszkalnych dopuszcza siň 
kominki jako ogrzewanie dodatkowe;  

18)  gospodarkň odpadami należy prowadziń 
zgodnie z przepisami szczególnymi;  

19)  określa siň nieprzekraczalnņ liniň zabudowy 
według rysunku planu:  
a)  w odległości 6 m od terenu oznaczonego 

symbolem KDW1,  
b)  w odległości 8 m od terenu oznaczonego 

symbolem KDL1;  
3.  Nie określa siň sposobu i terminu tymcza-

sowego zagospodarowania, urzņdzania i użytko-
wania terenu.  

§ 6. 1.  Dla terenu drogi publicznej oznaczone-
go na rysunku planu symbolem KDL ustala siň 
przeznaczenie:  
1)  podstawowe: ulica lokalna, kategoria droga 

powiatowa, szerokośń w liniach rozgraniczajņ-
cych zgodna z rysunkiem planu;  

2)  uzupełniajņce: sieci infrastruktury technicznej 
oraz zwiņzane z nimi urzņdzenia.  

2.  Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem KDW ustala siň przeznaczenie:  
1)  podstawowe: droga wewnňtrzna, szerokośń 

w liniach rozgraniczajņcych 8 m;  
2)  uzupełniajņca: sieci infrastruktury technicznej 

oraz zwiņzane z nimi urzņdzenia.  

§ 7. Ustala siň stawkň procentowņ, o której 
mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 
roku o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym.  
1)  w wysokości 30% dla terenów oznaczonych na 

rysunku planu symbolem MN;  
2)  w wysokości 0,1% dla pozostałych terenów.  

§ 8. Wykonanie uchwały powierza siň Burmi-
strzowi Obornik Ślņskich.  

§ 9. Niniejsza uchwała wchodzi w życie  
po upływie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku 
Urzňdowym Województwa Dolnoślņskiego.  

 

Przewodniczņcy Rady Miejskiej: 
Szczepan Antoszczyszyn 
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