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Załącznik nr 2 do uchwały nr 10/10 
Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 
10 marca 2010 r. 

 
zawierający informacje o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz o sposobie realizacji, zap i-
sanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy 
oraz zasadach ich finansowania. 
 

1. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego obszaru położonego w Strzegomiu przy ulicy Aleja Wojska Polskiego. 

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

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

Na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wykonano prognozę skutków 
finansowych uchwalenia planu miejscowego obszaru położonego w Strzegomiu przy ulicy Aleja Wojska 
Polskiego. 

Prognoza określa ekonomiczne skutki realizacji planu przedstawione w syntezie wydatków  i wpły-
wów. 

Z prognozy wynika, że gmina nie ponosi skutków finansowych na infrastrukturę techniczną oraz 
transformację terenu. 
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UCHWAŁA NR 11/10 
 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU 

 z dnia 10 marca 2010 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego 
w obrębie wsi Morawa, gminie Strzegom 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), 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 z późn. zm.), w związku z uchwałą 
nr 25/08 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia  
24 kwietnia 2008 r. w sprawie przystąpienia do 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego, po stwierdzeniu zgodności ustaleń 
miejscowego planu ze Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta i gminy Strzegom uchwala się, co następu-
je: 

§ 1. 1.  Uchwala się miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego obszaru położonego 
w obrębie wsi Morawa, gminie Strzegom.  

2.  Załącznikami do niniejszej uchwały są:  
1)  załącznik nr 1  − rysunek miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w skali 
1:1000, na którym określono granice obszaru 
objętego planem oraz ustalenia w formie gra-
ficznej,  

2)  załącznik nr 2 − rozstrzygnięcie o sposobie roz-
patrzenia uwag do projektu planu,  

3)  załącznik nr 3 − rozstrzygnięcie o sposobie re-
alizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakre-
su infrastruktury technicznej, które należą do 
zadań własnych gminy, oraz zasadach ich fi-
nansowania.  

§ 2. Przedmiot ustaleń planu jest zgodny 
z wymogami art. 15 ust. 2 ustawy, za wyjątkiem 
nie występujących na tym obszarze zagadnień 
związanych z:  
1)  granicami i sposobami zagospodarowania te-

renów lub obiektów podlegających ochronie, 
ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, 
w tym terenów górniczych, a także narażonych 
na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożo-
nych osuwaniem się mas ziemnych;  

2)  wymaganiami dotyczącymi kształtowania prze-
strzeni publicznych.  

§ 3. 1.  Następujące określenia stosowane  
w tekście uchwały oznaczają:  
1)  ustawa − ustawę z dnia 27 marca 2003 roku 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.),  

2)  plan − ustalenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego obejmującego ob-
szar, o którym mowa w § 1 ust. 1 uchwały,  
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3)  uchwała − niniejszą uchwałę Rady Miejskiej 
w Strzegomiu,  

4)  rysunek planu − rysunek obejmujący cały ob-
szar planu, opracowany na mapie w skali 
1:1000, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały,  

5)  studium − Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta 
i gminy Strzegom, uchwalone uchwałą Nr 
12/2000 Rady Miejskiej Gminy Strzegom 
z dnia 27 marca 2000 roku,  

6)  przeznaczenie podstawowe – przeznaczenie 
terenu, które powinno dominować na danym 
terenie w sposób określony w ustaleniach dla 
obszaru objętego planem,  

7)  przeznaczenie dopuszczalne – przeznaczenie 
terenu, które uzupełnia lub wzbogaca prze-
znaczenie podstawowe, w sposób określony 
w ustaleniach dla obszaru objętego planem,  

8)  przepisy odrębne – aktualne w momencie re-
alizacji niniejszej uchwały przepisy ustaw, 
rozporządzeń oraz ograniczenia w dyspono-
waniu terenami, wynikające z prawomocnych 
decyzji administracyjnych,  

9)  wskaźnik zabudowy działki- wartość stosunku 
powierzchni zabudowy wszystkich budynków 
znajdujących się na działce, do powierzchni 
całej działki,  

10)  wskaźnik intensywności zabudowy − stosunek 
sumy powierzchni całkowitych kondygnacji 
nadziemnych wszystkich budynków do po-
wierzchni terenu działki,  

11)  nieprzekraczalna linia zabudowy − linia ogra-
niczającą teren, na którym dopuszczalne jest 
usytuowanie zabudowy,  

12)  nośniki reklam – budowle służące przekazy-
waniu treści reklamowych,  

13)  usługi lokalne – należy przez to rozumieć 
funkcje usługowe związane z codzienną ob-
sługą mieszkańców, pod warunkiem nie po-
wodowania negatywnego oddziaływania na 
środowisko oraz konfliktów w sąsiedztwie 
oraz nie przekraczania 300 m² powierzchni 
usługowej, z wyłączeniem stacji paliw,  

14)  usługi nieuciążliwe– rozumie się przez to 
wszelkie usługi nie zaliczane do przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowi-
sko.  
2.  Określenia użyte w planie miejscowym, 

a niezdefiniowane w ust. 1 niniejszego paragrafu 
należy rozumieć zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami odrębnymi.  

§ 4. 1.  Dla obszaru objętego planem, ozna-
czonego symbolem „P” ustala się przeznaczenie:  
1)  podstawowe – zabudowa produkcyjna, maga-

zyny i składy, bazy obsługi technicznej,  
2)  dopuszczalne – usługi lokalne, usługi nieuciąż-

liwe, obiekty administracyjne i socjalne.  
2.  Przeznaczenie dopuszczalne nie może prze-

kraczać 30% powierzchni użytkowej budynku.  
3.  Na obszarze objętym planem dopuszcza się 

zieleń urządzoną i urządzenia budowlane towarzy-
szące przeznaczeniu dopuszczonemu na terenie.  

§ 5. W zakresie ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego ustala się:  
1)  zakaz stosowania słupów reklamowych oraz 

banerów reklamowych na całym obszarze obję-

tym planem, dopuszcza się jedynie szyldy oraz 
neony firmowe,  

2)  zakaz stosowania prefabrykowanych ogrodzeń 
betonowych,  

3)  zakaz lokalizowania wolno stojących wież oraz 
masztów telekomunikacyjnych,  

4)  kolorystykę obiektów stonowaną, z dominują-
cymi kolorami harmonijnymi z pobliską zabu-
dową.  

§ 6. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kul-
turowego ustala się, że wszelkie odkryte w trakcie 
prac ziemnych przedmioty zabytkowe oraz obiekty 
nieruchome i nawarstwienia kulturowe podlegają 
ochronie prawnej i wymagają zgłoszenia do Dol-
nośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabyt-
ków we Wrocławiu lub administracji lokalnej. Ra-
townicze badania archeologiczne należy prowadzić 
zgodnie z przepisami odrębnymi.  

§ 7. W zakresie ochrony i kształtowania śro-
dowiska i krajobrazu oraz ochrony przyrody obo-
wiązują następujące ustalenia:  
1)  działalność przedsięwzięć lokalizowanych na 

przedmiotowym terenie, nie może powodować 
ponadnormatywnego obciążenia środowiska 
naturalnego poza granicami terenu, do których 
inwestor posiada tytuł prawny,  

2)  należy zachować istniejący starodrzew.  

§ 8. 1.  Na przedmiotowym terenie obowiązują 
następujące ustalenia dotyczące kształtowania 
zabudowy:  
1)  ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy jak 

na rysunku planu, w odległości 20 metrów od 
zewnętrznej krawędzi przyległej jezdni;  

2)  dachy należy kształtować jako dwuspadowe 
o kącie pomiędzy 15˚ a 25˚, kryte papą bitu-
miczną lub blachą układaną na rąbek stojący 
w kolorze czarnym, grafitowym lub ciemno sza-
rym;  

3)  wysokość kalenicy dachu budynku nie może 
przekraczać 12 m, licząc od poziomu terenu;  

4)  kalenice należy ustawiać równolegle do dłuż-
szego boku zabudowy na istniejącej na działce.  

2.  Na przedmiotowym terenie obowiązują na-
stępujące ustalenia dotyczące zagospodarowania 
terenu:  
1)  wskaźnik zabudowy działki nie większy niż 0,35;  
2)  intensywność zabudowy nie może wynosić 

więcej niż 0,45;  
3)  udział powierzchni biologicznie czynnej – co 

najmniej 20%.  

§ 9. 1.  Dopuszcza się łączenie i podziały nie-
ruchomości.  

2.  Minimalny front wydzielanej działki −  
24 metry, minimalna powierzchnia wydzielanej 
działki − 2500 m2.  

3.  W ramach planu miejscowego nie wyzna-
cza się terenów objętych postępowaniem scalania 
i wtórnego podziału nieruchomości.  

§ 10. 1.  Dojazd do obszaru objętego planem 
z przyległej drogi powiatowej o parametrach tech-
nicznych drogi lokalnej.  

2.  W przypadku podziału działki, komunikację 
należy prowadzić wydzielonymi drogami we-
wnętrznymi.  
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3.  Miejsca postojowe należy sytuować na 
działce lub działkach, na których usytuowany jest 
obiekt, jakiemu towarzyszą.  

4.  Nie dopuszcza się lokalizowania żadnego 
rodzaju parkingów wielopoziomowych.  

§ 11. Obowiązują następujące ustalenia doty-
czące infrastruktury technicznej:  
1)  ustala się zaopatrzenie w wodę z sieci wodocią-

gowej lub w sytuacjach uzasadnionych tech-
nicznie ze źródeł indywidualnych,  

2)  ustala się odprowadzanie ścieków bytowych 
i komunalnych do istniejącej gminnej sieci ka-
nalizacyjnej,  

3)  wody opadowe i roztopowe należy odprowa-
dzać do sieci kanalizacji deszczowej. W przy-
padku braku takiej możliwości należy w/w wodę 
rozprowadzić po terenie działki według przepi-
sów odrębnych,  

4)  zaopatrzenie w energię cieplną projektowanych 
obiektów należy przewidzieć ze źródeł indywi-
dualnych, przy wykorzystaniu paliw ekologicz-
nych,  

5)  nowo projektowane i przebudowywane sieci 
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne do-
puszcza się wyłącznie jako podziemne,  

6)  w przypadku konieczności budowy stacji trans-
formatorowej należy stosować prefabrykowaną 
stację kontenerową, lokalizowaną przy zachod-
niej granicy działki.  

§ 12. Ustala się stawkę procentową stanowią-
cą podstawę do określenia jednorazowej opłaty, 
o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia  
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. 
zm.) w wysokości 30 %.  

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Strzegomia.  

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

Przewodniczący Rady Miejskiej: 
Tadeusz Wasyliszyn 
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Załącznik nr 1 do uchwały nr 11/10 
Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 
10 marca 2010 r. 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr 11/10 
Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 
10 marca 2010 r. 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE 

 
o sposobie rozpatrzenia uwag  do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ob-
szaru położonego w obrębie wsi Morawa,  gminie Strzegom.  

Ze względu na brak uwag wniesionych do wyłożonego projektu planu wraz z prognozą oddziaływa-
nia na środowisko  do publicznego wglądu w dniach od 9 grudnia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. Rada 
Miejska w Strzegomiu nie dokonuje rozstrzygnięć wynikających z art.20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.). 

 
 
 
Załącznik nr 3 do uchwały nr 11/10 
Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 
10 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. 
 

1. Rozstrzygnięcia dokonuje się na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.).  

2. Na potrzeby miejscowego planu wykonano prognozę skutków finansowych uchwalenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Morawa, gminie 
Strzegom. 

3. Prognoza określa ekonomiczne skutki realizacji planu przedstawione w syntezie wydatków  
i wpływów. 

4. Z prognozy wynika, że gmina nie ponosi skutków finansowych na infrastrukturę techniczną oraz 
transformację terenu. 
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UCHWAŁA NR 12/10 
 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU 

 z dnia 10 marca 2010 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego 
w Strzegomiu, w rejonie ulic Jeleniogórskiej Wałbrzyskiej 

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 późn. zm.), art. 20 ust. 
1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 
poz. 717 z późn. zm.), w związku z uchwałą Rady 
Miejskiej w Strzegomiu nr 28/08 z dnia 24 kwietnia 
2008 r., po stwierdzeniu zgodności ustaleń miej-
scowego planu ze Studium Uwarunkowań i Kie-
runków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta 
i Gminy Strzegom uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1.  Uchwala się miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego obszaru położonego 

w Strzegomiu, w rejonie ulic Jeleniogórskiej-
Wałbrzyskiej.  

2.  Integralną częścią miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego są następujące 
załączniki:  
1)  rysunek planu w skali 1 : 1000, na którym okre-

ślono granice obszaru objętego planem, oraz 
ustalenia w formie graficznej- załącznik nr 1,  

2)  rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 
do projektu planu- załącznik nr 2,  

3)  rozstrzygniecie o sposobie realizacji, zapisanych 
w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które należą do zadań własnych 


