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UCHWAŁA NR LIV/452/10 
 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 obrębów Morzęcin Wielki i Siemianice 

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 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 
roku o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zmianami), 
oraz w zwiņzku z uchwałņ nr 0150/XXXII/207/08 
Rady Miejskiej w Obornikach Ślņskich z dnia 30 
października 2008 r., po stwierdzeniu zgodności ze 
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego gminy Oborniki Ślņskie”, 
zmienionym przez Radň Miejskņ w Obornikach 
Ślņskich uchwałņ nr 0150/XVIII/84/07 z dnia 
4 grudnia 2007 r. Rada Miejska w Obornikach Ślņ-
skich uchwala, co nastňpuje: 

§ 1. Miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego, zwany dalej planem, obejmuje obszar 
położony w obrňbach Morzňcin Wielki i Siemiani-
ce, zawarty w granicach określonych na rysunku 
planu stanowiņcym załņcznik graficzny do niniej-
szej uchwały.  

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

2.  Rozstrzygniňcie w sprawie uwag wniesio-
nych do projektu planu stanowi załņcznik nr 2 do 
niniejszej uchwały  

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

wraz z załņcznikami;  
2)  przeznaczenie terenu – jest to sposób użytko-

wania określony ustaleniami planu;  
3)  teren – obszar wyznaczony na rysunku planu 

liniami rozgraniczajņcymi, oznaczony symbo-
lami przeznaczenia podstawowego.  

2.  Pojňcia niezdefiniowane należy rozumień 
zgodnie z przepisami odrňbnymi.  

§ 4. Nastňpujņce oznaczenia graficzne przed-
stawione na rysunkach 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 terenu.  

§ 5. 1.  Dla terenu oznaczonego na załņczniku 
nr 1 symbolem MN ustala siň przeznaczenie na 
zabudowň mieszkaniowņ jednorodzinnņ wolno 
stojņcņ.  

2.  Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiņzujņ nastňpujņce ustalenia:  

1)  w zakresie ochrony środowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego:  

a)  zakazuje siň realizacji inwestycji oraz prowa-
dzenia działalności, która może pogorszyń 
stan środowiska, w rozumieniu przepisów 
o ochronie środowiska,  

b)  ogrzewanie budynków należy zapewniń  
w sposób nie powodujņcy ponadnormatywnej 
emisji gazów lub pyłów do atmosfery;  

2)  w zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturo-
wego i zabytków oraz dóbr kultury współcze-
snej ustala siň obowiņzek powiadomienia Wo-
jewódzkiego Konserwatora Zabytków o zamia-
rze prowadzenia wszelkich prac ziemnych, 
zgodnie z obowiņzujņcymi przepisami;  

3)  nie określa siň wymagań w zakresie kształtowa-
nia przestrzeni publicznych;  

4)  w zakresie parametrów i wskaźników kształto-
wania zabudowy oraz zagospodarowania tere-
nu, w tym linii zabudowy, gabarytów obiektów 
i wskaźników intensywności zabudowy:  
a)  nieprzekraczalne linie zabudowy od granic 

terenu w odległości 8 m od drogi KDZ oraz 
6 m od dróg wewnňtrznych w przypadku ich 
wydzielenia,  

b)  łņczna powierzchnia w granicach terenu, za-
jňta przez budynki w stanie wykończonym, 
wyznaczona przez obrys ścian budynku, nie 
wliczajņc powierzchni obiektów budowla-
nych lub ich czňści nie wystajņcych ponad 
powierzchniň terenu oraz powierzchni scho-
dów zewnňtrznych, ramp zewnňtrznych, 
daszków, markiz, wystňpów dachowych nie 
może przekroczyń 30% powierzchni nieru-
chomości,  

c)  powierzchnia biologicznie czynna powinna 
zajmowań co najmniej 40% powierzchni nie-
ruchomości,  

d)  całkowita wysokośń budynków mierzona do 
najwyższego punktu dachu nie powinna 
przekraczań 12 m;  

e)  dachy dwu lub wielospadowe, symetryczne 
o nachyleniu połaci 30°−45°, kryte dachówkņ 
ceramicznņ, cementowņ lub materiałem da-
chówkopodobnym z wyłņczeniem dachówki 
bitumicznej;  

5)  nie określa siň granic i sposobów zagospoda-
rowania terenów lub obiektów podlegajņcych 
ochronie, ustalonych na podstawie odrňbnych 
przepisów;  

6)  w zakresie szczegółowych zasad i warunków 
scalania i podziału nieruchomości:  

a)  dopuszcza siň podział terenu na działki 
o minimalnej powierzchni 1000 m2 i o minimal-
nej szerokości frontu 20 m,  
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b)  dopuszcza siň wydzielanie dróg wewnňtrz-
nych, o minimalnej szerokości 6 m,  

c)  dopuszcza siň wydzielanie nieruchomości 
zwiņzanych z lokalizacjņ obiektów lub urzņ-
dzeń, o których mowa w pkt. 8 lit. d;  

7)  w zakresie szczegółowych warunków zagospo-
darowania terenów oraz ograniczenia w ich 
użytkowaniu, tym zakazu zabudowy:  
a)  dopuszcza siň nieuciņżliwe usługi wbudo-

wane lub wolno stojņce,  
b)  w granicach działki powierzchnia użytkowa 

usług nie może przekraczań 50% łņcznej po-
wierzchni użytkowej budynków mieszkal-
nych,  

c)  w przypadku wprowadzenia usług ustala siň 
obowiņzek zapewnienia stanowisk postojo-
wych w ilości co najmniej 1 stanowisko na 
każde rozpoczňte 40 m2 p. u. obiektów usłu-
gowych,  

d)  dopuszcza siň garaże i budynki gospodarcze,  
e)  należy zachowań odpowiednie odległości 

zabudowy określone w odrňbnych przepi-
sach od istniejņcej linii elektroenergetycznej 
średniego napiňcia oraz gazociņgu wysokie-
go ciśnienia;  

8)  w zakresie zasad modernizacji, rozbudowy 
i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej:  
a)  zaopatrzenie w wodň z wodociņgu gminne-

go na warunkach określonych przez dyspo-
nenta sieci,  

b)  usuwanie nieczystości płynnych do kanaliza-
cji sanitarnej, tymczasowo dopuszcza siň za-
stosowanie zbiorników bezodpływowych lub 
innych systemów odprowadzania ścieków 
zgodnych z obowiņzujņcymi przepisami  
i normami oraz warunkami lokalnymi,  

c)  po zrealizowaniu komunalnej sieci kanaliza-
cyjnej, obowiņzuje niezwłoczne włņczenie 
wewnňtrznej instalacji kanalizacyjnej budyn-
ku do sieci kanalizacyjnej;  

d)  dopuszcza siň realizacje sieci i urzņdzeń in-
frastruktury technicznej zwiņzanych z użyt-
kowaniem terenu lub terenów przyległych;  

9)  nie określa siň sposobu i terminu tymczasowe-
go zagospodarowania, urzņdzania i użytkowa-
nia terenu.  

§ 6. Dla terenu oznaczonego na załņczniku  
nr 1 symbolem KDZ ustala siň przeznaczenie:  
1)  podstawowe: droga zbiorcza, kategoria droga 

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

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

§ 7. Dla terenu oznaczonego na załņczniku  
nr 1 symbolem R ustala siň przeznaczenie na 
uprawy rolne.  

§ 8. 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 dla terenów położonych w granicach 
planu w wysokości 30%.  

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

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie  
30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzňdo-
wym Województwa Dolnoślņskiego.  

 
 

Przewodniczņcy Rady Miejskiej: 
Szczepan Antoszczyszyn 
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Załącznik nr 1 do uchwały nr LIV/ 
/452/10 Rady Miejskiej w Obornikach 
Śląskich z dnia 25 marca 2010 r. 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr LIV/ 
/452/10 Rady Miejskiej w Obornikach 
Śląskich z dnia 25 marca 2010 r. 

 
 

ROZSTRZYGNIŇCIE 
w sprawie uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

gminy Oborniki Ślņskie dla terenu położonego w granicach obrňbów Morzňcin Wielki i Siemianice 
 
Nie uwzglňdnia siň uwagi do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Oborniki Ślņskie dla terenu położonego w granicach obrňbów Morzňcin Wielki i Siemianice 

wniesionej przez 
Agnieszkň Dobosz w czňści 2, dotyczņcej zmiany stawki procentowej, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, określonej w § 8 
uchwały. 
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UCHWAŁA NR LIV/453/10 
 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH 

 z dnia 25 marca 2010 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Oborniki Śląskie 

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/ 
/XXXI/198/08 Rady Miejskiej w Obornikach Ślņ-
skich z dnia 25 września 2008 r. po stwierdzeniu 
zgodności ze „studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Oborniki 
Ślņskie”, zmienionym przez Radň Miejskņ w Obor-
nikach Ślņskich uchwałņ nr 0150/XVIII/84/07 z dnia 
4 grudnia 2007 r. Rada Miejska w Obornikach Ślņ-
skich 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)  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. 1.  Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem UT ustala siň przeznaczenia:  
1)  podstawowe: usługi rekreacji i turystyki;  


