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Załącznik nr 2 do uchwały nr XLII/ 
/260/2010 Rady Miasta Oleśnica  
z dnia 26 lutego 2010 r.  

 
Rozstrzygnięcie  

o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag wniesionych do projektu planu 
 
Zgodnie z art. 20 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze zmianami) 
Rada Miasta Oleśnicy postanawia, co następuje: 

§ 1. Nie uwzględnia się uwagi złoşonej do pro-
jektu mpzp dla obszaru połoşonego w rejonie ulic 
M. Kopernika i Podchorąşych w Oleśnicy, wniesio-
ną pismem z dnia 14 maja 2009 r. przez Panią Syl-
wię Wieczorek i Pana Marcina Wieczorek, zam. ul. 
Sucharskiego 4g/4, 56-400 Oleśnica, w której wno-
szą o zmianę projektu mpzp dla działki nr 5/54  
AM-13 obręb Oleśnica. 

§ 2. Nie uwzględnia się uwagi złoşonej do pro-
jektu mpzp dla obszaru połoşonego w rejonie ulic 
M. Kopernika i Podchorąşych w Oleśnicy, wniesio-
ną pismem z dnia 30 czerwca 2009r. przez Pana 
Mariusza Buszyńskiego działającego w imieniu 
firmy P.T.H.U. „BEM” Mariusz Buszyński, z siedzi-
bą ul. Piotra Ignuta 61, 54-151 Wrocław, w której 
wnosi o zmianę ustaleń dla terenu 3MW w zakre-
sie wysokości budynków do 16 m, ilości kondy-
gnacji do 5. 

 
 
 

Załącznik nr 3 do uchwały nr XLII/ 
/260/2010 Rady Miasta Oleśnica  
z dnia 26 lutego 2010 r.  

 
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicz-
nej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami  
o finansach publicznych. 
 
Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które naleşą do zadań własnych gminy będą finansowa-
ne z budşetu gminy, w tym ze środków pozyskiwanych z funduszy Unii Europejskiej, a takşe ze środków 
zewnętrznych. 
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UCHWAŁA NR LVIII/309/2010 
 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH 

 z dnia 24 lutego 2010 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie  
ul. Łącznej i ul. 11 Listopada w Świebodzicach 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) art. 20 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 80, poz. 717 z póŝn. zm.) w związku z uchwałą 
nr XXXVIII/221/08 Rady Miejskiej w Świebodzicach 
z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego oraz po stwierdzeniu 
zgodności ustaleń planu miejscowego ze studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta Świebodzice uchwala się 
co następuje: 

§ 1. 1.  Uchwala się miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego obszaru połoşonego 
w rejonie ul. Łącznej i ul. 11 Listopada w Świebo-
dzicach.  

2.  Ustalenia planu zawarte są w tekście ni-
niejszej uchwały oraz na rysunku planu w skali 
1:1000 stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały. 
Rysunek planu obowiązuje w zakresie ustalonym 
legendą.  

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

§ 2. 1.  W obszarze objętym planem obowiązu-
ją ustalenia dotyczące przeznaczenia i zagospoda-
rowania terenu wydzielonego liniami rozgranicza-
jącymi i oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem:  
KS – teren obsługi komunikacji samochodowej 
(garaşe).  

2.  Ustalenia w zakresie ochrony i kształto-
wania ładu przestrzennego. 
1)  Na terenie projektowych garaşy:  

a)  ustala się realizację zespołu garaşy,  
b)  dla zespołu garaşy obowiązuje kompleksowe 

projektowanie zabudowy łącznie z dojazda-
mi,  

c)  zaleca się realizację zespołu garaşy przez 
jednego wykonawcę.  

2)  Zakazuje się realizacji obiektów i urządzeń, któ-
re nie są związane lub kolidują z przeznacze-
niem terenu.  

3)  Zakazuje się stosowania ogrodzeń z prefabry-
kowanych elementów betonowych.  

3.  Zasady ochrony środowiska, przyrody  
i krajobrazu kulturowego. 
Nawierzchnie dojazdów naleşy zabezpieczyć przed 
przenikaniem do gruntu i wód powierzchniowych 
zanieczyszczeń ropopochodnych i innych substan-
cji chemicznych.  

4.  Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. 
1)  Przy realizacji zespołu garaşy naleşy uwzględnić 

warunki wynikające z połoşenia terenu w strefie 
„B” ochrony konserwatorskiej.  

2)  W przypadku odkrycia przedmiotu, w trakcie 
prac ziemnych, co do którego istnieje przypusz-
czenie, iş jest on zabytkiem naleşy wstrzymać 
roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć zabytek, 
zabezpieczyć przy uşyciu dostępnych środków 
przedmiot i miejsce odkrycia zabytku oraz nie-
zwłocznie zawiadomić o tym właściwego Wo-
jewódzkiego Konserwatora Zabytków, a jeśli 
jest to niemoşliwe Burmistrza Miasta Świebo-
dzice (art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca  
2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabyt-
kami).  

5.  Wymagania wynikające z potrzeb kształ-
towania przestrzeni publicznych. 
Nie ustala się wymagań wynikających z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych.  

6.  Parametry i wskaźniki kształtowania za-
budowy oraz zagospodarowania terenu. 
Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem KS, ustala się:  
1)  garaşe parterowe wolno stojące,  

2)  zachowanie odległości od zabudowy mieszka-
niowej zgodnie z przepisami,  

3)  w zagospodarowaniu działek minimum 10% ich 
powierzchni naleşy przeznaczyć pod zagospo-
darowanie biologicznie czynne.  

7.  Granice i sposoby zagospodarowania te-
renów lub obiektów podlegających ochronie. 
W obszarze objętym planem nie występują tereny 
lub obiekty objęte ochroną zgodnie z przepisami 
o ochronie przyrody.  

8.  Szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomości objętych planem. 
Nie ustala się szczegółowych zasad i warunków 
scalania i podziału nieruchomości.  

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

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

ul. Łącznej.  
2)  Zaopatrzenie w energię elektryczną, wodę oraz 

gaz − z sieci miejskich.  
3)  Odprowadzanie ścieków bytowych i wód opa-

dowych do sieci miejskich.  

§ 3. Do czasu zmiany sposobu zagospodaro-
wania terenu, o którym mowa w § 2, pozostaje on 
w dotychczasowym uşytkowaniu.  

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

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

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

Przewodnicząca Rady Miejskiej: 
Elżbieta Horodecka 
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Załącznik nr 1 do uchwały nr LVIII/309/ 
/2010 Rady Miejskiej w Świebodzicach  
z dnia 24 lutego 2010 r. 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr LVIII/309/ 
/2010 Rady Miejskiej w Świebodzicach  
z dnia 24 lutego 2010 r. 

 
 

ZAWIERAJĄCY   INFORMACJE   O   SPOSOBIE   ROZPATRZENIA  UWAG  DO  PROJEKTU  PLANU  
ORAZ  

O  SPOSOBIE  REALIZACJI,  ZAPISANYCH  W  PLANIE,  INWESTYCJI  Z  ZAKRESU  INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ NALEŻĄCYCH DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY I ZASADACH ICH FINANSOWANIA  

1.  Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu zagospodarowania prze-
strzennego obszaru położonego w rejonie ul. Łącznej i ul. 11 Listopada w Świebodzicach. 
Do projektu planu nie wniesiono uwag.  

2.  Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania. 
Na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wykonano prognozę skutków finan-
sowych uchwalenia planu miejscowego obszaru połoşonego w rejonie ul. Łącznej i ul. 11 Listopada 
w Świebodzicach.  
Wynikiem prognozy są ekonomiczne skutki realizacji planu przedstawione w syntezie wydatków 
i wpływów.  
Z prognozy wynika, şe gmina nie ponosi skutków finansowych na infrastrukturę techniczną oraz trans-
formację terenu.  
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UCHWAŁA NR XXXV/372/10 
 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY 

 z dnia 22 marca 2010 r. 

w sprawie zaliczenia łącznika drogi krajowej nr 15 w Trzebnicy do kategorii dróg gminnych 

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póŝ. zm.) oraz art.7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 
o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 ze zmianami) Rada Miejska 
w Trzebnicy uchwala, co następuje: 

§ 1. Zalicza się nişej wymienioną drogę w Trzebnicy do kategorii dróg gminnych:  

 
Lp. Nazwa ulicy Długość ulicy /m/ Klasa drogi 
1. 2. 3. 4. 
1. Łącznik drogi krajowej nr 15 500 Z 

Objaśnienia: Z – zbiorcza  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzebnica.  

§ 3. Uchwała wchodzi w şycie w terminie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego.  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej: 

Jan Darowski 
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