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UCHWAŁA NR XXXVIII/210/2010 
 RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY 

 z dnia 29 marca 2010 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego 
w obrębie wsi Łomnica, gm. Głuszyca 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.), art. 20, 
art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  
(Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z póŝn. zm.) oraz 
w związku z uchwałą nr XXV/155/2009 Rady Miej-
skiej w Głuszycy z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego oraz po stwier-
dzeniu zgodności ustaleń planu miejscowego ze 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego gminy, Rada Miejska 
uchwala, co następuje: 

§ 1. 1.  Uchwala się miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego obszaru połoşonego  
w obrębie wsi Łomnica, gm. Głuszyca.  

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, 
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 terenów wydzielonych liniami rozgrani-
czającymi i oznaczonych na rysunku planu symbo-
lami:  
1)  MN – teren zabudowy rekreacyjno-mieszkanio-

wej,  
2)  RM – teren zabudowy zagrodowej,  
3)  ZL – teren zadrzewień,  
4)  R – tereny uşytkowane rolniczo.  

2.  Ustalenia w zakresie ochrony i kształtowa-
nia ładu przestrzennego:  
1)  na terenie projektowanej zabudowy rekreacyj-

no-mieszkaniowej (oznaczonym na rysunku 
planu symbolem 5MN) ustala się:  
a)  realizację budynków rekreacyjno-mieszkal-

nych z dopuszczeniem zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej, z moşliwością lokali-
zacji na działce obiektów gospodarczych 

związanych funkcjonalnie z podstawowym 
przeznaczeniem terenu (np. garaş) oraz 
urządzeń towarzyszących: dojść, dojazdów, 
obiektów małej architektury, ogrodów przy-
domowych i ogrodzeń  

b)  projektowana zabudowa winna swoim cha-
rakterem nawiązywać do uwarunkowań kul-
turowych regionu, nie moşe stwarzać dyso-
nansu z otoczeniem i winna szanować śro-
dowisko naturalne, zaleca się stosowanie ar-
chitektury inspirowanej charakterem zabu-
dowy regionalnej lub dobrej klasy architek-
tury współczesnej,  

c)  zakazuje się realizacji obiektów i urządzeń, 
które nie są związane lub kolidują z przezna-
czeniem terenu,  

d)  zakazuje się stosowania jako materiałów wy-
kończeniowych plastikowych listew elewa-
cyjnych typu „siding”, blachy falistej i trape-
zowej oraz ogrodzeń z prefabrykowanych 
elementów betonowych;  

2)  dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 4RM ustala się zabudowę zagrodową 
składającą się z budynku mieszkalnego oraz 
budynków i urządzeń gospodarczych związa-
nych z gospodarstwem rolnym;  

3)  na terenach oznaczonych na rysunku planu 
symbolem 1R i 3R ustala się zachowanie istnie-
jącego przeznaczenia terenu (uşytki rolne);  

4)  na terenie oznaczonym symbolem 2ZL ustala 
się zachowanie istniejącego zadrzewienia.  

3.  Zasady ochrony środowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego:  
1)  dla terenu zabudowy rekreacyjno-mieszkanio-

wej, oznaczonego na rysunku planu symbolem 
5MN, obowiązuje ograniczenie poziomu hałasu 
ustalonego w przepisach szczególnych dla tego 
rodzaju terenu,  

2)  obowiązuje stosowanie dla celów grzewczych 
urządzeń przyjaznych dla środowiska o niskiej 
emisji zanieczyszczeń,  

3)  usuwanie odpadów komunalnych odbywać się 
będzie w systemie gospodarki komunalnej,  

4)  nawierzchnie dojazdów i miejsc parkingowych 
naleşy zabezpieczyć przed przenikaniem do 
gruntu i wód powierzchniowych zanieczyszczeń 
ropopochodnych i innych substancji chemicz-
nych.  

4.  Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej −  
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w  przypadku odkrycia w takcie prac ziemnych 
przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, 
iş jest on zabytkiem naleşy wstrzymać roboty mo-
gące uszkodzić lub zniszczyć zabytek, zabezpieczyć 
przy uşyciu dostępnych środków przedmiot 
i miejsce odkrycia zabytku oraz niezwłocznie za-
wiadomić o tym właściwego wojewódzkiego kon-
serwatora zabytków, a jeśli jest to niemoşliwe 
Burmistrza Głuszycy (art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami).  

5.  Wymagania wynikające z potrzeb kształto-
wania przestrzeni publicznych:  
1)  niedopuszczalne jest sytuowanie w obszarze 

objętym planem takich elementów zagospoda-
rowania, które swą wielkością, formą lub kolo-
rystyką powodują dysonans z otoczeniem,  

2)  na obszarze zabudowy i na terenach komunika-
cji obsługującej zabudowę wyklucza się lokali-
zację urządzeń reklamowych wolnostojących 
zarówno na terenie działek jak i w przyległym 
pasie drogowym.  

6.  Parametry i wskaŝniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu:  
1)  dla terenu zabudowy rekreacyjno-mieszkanio-

wej, oznaczonego na rysunku planu symbolem 
5MN, ustala się:  
a)  nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie  

z oznaczeniem na rysunku planu, w odległo-
ści nie mniejszej niş 8,0 m. od granicy działki,  

b)  powierzchnię zabudowy nieprzekraczającą 
30% powierzchni działki budowlanej,  

c)  wysokość projektowanej zabudowy na dwie 
kondygnacje naziemne (budynek parterowy 
z poddaszem mieszkalnym). Moşliwe jest 
częściowe lub całkowite podpiwniczenie bu-
dynków,  

d)  poziom posadowienia parteru budynków na 
ok. 0,5 m ponad poziom terenu mierzony 
przy głównym wejściu do budynku,  

e)  dachy symetryczne, dwuspadowe z moşli-
wością wykonania okien dachowych i lukarn. 
Wielkość, forma oraz układ lukarn powinny 
być harmonijnie wpasowane w połać da-
chową. Nachylenie połaci dachowej w grani-
cach od 40° do 45°. Obowiązuje pokrycie da-
chu ceramiczne-matowe, koloru czerwonego 
lub brązowego,  

f)  w zagospodarowaniu działki przeznaczonej 
pod projektowaną zabudowę minimum 50% 
ich powierzchni naleşy przeznaczyć pod za-
gospodarowanie biologicznie czynne  
(np. zieleń przydomowa, zadrzewienia, 
uprawy ogrodnicze),  

g)  w zagospodarowaniu działki naleşy zapew-
nić min. 2 miejsca postojowe dla uşytkowni-
ków stałych i przebywających czasowo, wli-
czając w to garaş.  

2)  dla terenu projektowanej zabudowy zagrodo-
wej, oznaczonego na rysunku planu symbolem 
4RM, ustala się:  
a)  nieprzekraczalną linię zabudowy, zgodnie 

z oznaczeniem na rysunku planu, w odległo-
ści nie mniejszej niş 8,0 m od granicy działki,  

b)  dla zabudowy zagrodowej wysokość budyn-
ku mieszkalnego do dwóch kondygnacji 

w tym poddasze uşytkowe, moşliwe jest 
podpiwniczenie budynku. Obowiązują dachy 
symetryczne o nachyleniu połaci dachowych 
nawiązujących do zabudowy regionalnej,  
tj. 40º−45º dla budynków mieszkalnych. Dla 
budynków gospodarczych dopuszcza się na-
chylenie połaci dachowych 15º−25º, zalecane 
pokrycie dachu ceramiczne. Budynki gospo-
darcze mogą być realizowane jako partero-
we.  

7.  Granice i sposoby zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegających ochronie. Obszar 
objęty planem połoşony jest:  
1)  w strefie ochrony pośredniej ujęcia wody ze 

zbiornika „Lubachów” − obowiązują zakazy, na-
kazy i ograniczenia, wynikające z decyzji Urzędu 
Wojewódzkiego w Wałbrzychu nr OŚ.IV-6210/ 
/27/94 z dnia 12 kwietnia 1994 r.,  

2)  w projektowanym Specjalnym Obszarze Ochro-
ny Siedlisk Natura 2000 „Góry Kamienne”. Za-
gospodarowanie terenu musi uwzględniać za-
sady zagospodarowania i ochrony walorów 
przyrodniczo-krajobrazowych określonych  
w art. 33 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 Nr 151,  
poz. 1220 z póŝn. zm.)  

8.  Szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomości objętych planem − dla 
terenu projektowanej zabudowy rekreacyjno- 
-mieszkaniowej plan ustala przedstawioną na ry-
sunku planu zasadę podziału terenu na działki bu-
dowlane. Zasada podziału ma charakter orienta-
cyjny, dopuszcza się jej korektę.  

9.  Szczególne warunki zagospodarowania te-
renów oraz ograniczenia w ich uşytkowaniu:  
1)  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 
powodujących znaczne zanieczyszczenia po-
szczególnych elementów przyrodniczych albo 
środowiska jako całości, oraz inwestycji mogą-
cych wymagać sporządzenia raportu oddziały-
wania przedsięwzięcia potencjalnie znacząco 
oddziaływującego na środowisko, dla których 
przeprowadzona ocena oddziaływania na śro-
dowisko wykaşe ich znaczące oddziaływanie 
(nie dotyczy urządzeń infrastruktury technicz-
nej),  

2)  na terenach projektowanej zabudowy, na jednej 
działce budowlanej moşliwe jest usytuowanie 
jednego budynku rekreacyjno-mieszkalnego lub 
mieszkalnego.  

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

niejącą drogą dojazdową (KD),  
2)  zasady obsługi w zakresie infrastruktury tech-

nicznej:  
a)  zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci 

elektroenergetycznej, na warunkach ustalo-
nych przez zarządcę sieci,  

b)  zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej 
lub ujęć lokalnych,  
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c)  odprowadzanie ścieków docelowo do sieci 
kanalizacyjnej, w okresie przejściowym do 
oczyszczalni przydomowych lub zbiorników 
bezodpływowych,  

d)  odprowadzanie wód opadowych do gruntu 
na terenie działki.  

§ 3. Do czasu zmiany sposobu zagospodaro-
wania terenów, o których mowa w § 2, pozostają 
one 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 zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 
0%.  

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Głuszycy.  

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

Przewodniczący Rady Miejskiej: 
Jan Chmura 

 

  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 88 – 9611 – Poz. 1323 

 

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVIII/ 
/210/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy 
z dnia 29 marca 2010 r. 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXVIII/ 
/210/2010 Rady Miejskiej w Głuszycy 
z dnia 29 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 naleşących do zadań własnych gminy  
i zasadach ich finansowania. 
 
1. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Łomnica, gm. Głuszyca. 
 

Do projektu planu nie wniesiono uwag w okresie przewidzianym na ich składanie jak równieş w trak-
cie dyskusji publicznej. 

 
2. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury tech-

nicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania. 
 

Na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wykonano prognozę skutków fi-
nansowych uchwalenia planu miejscowego obszaru połoşonego w obrębie wsi Łomnica, gm. Głu-
szyca.  
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 
transformację terenu.  
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UCHWAŁA NR 557/LXVI/2010 
 RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY 

 z dnia 30 marca 2010 r. 

w sprawie warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego 
w Jeleniej Górze oraz stypendiów i nagród za wybitne wyniki sportowe 

Na podstawie art. 2 ust. 2 i 3, art. 35 i art. 37 
ust. 1 pkt 2, ust. 3a i ust. 4 ustawy o sporcie kwali-
fikowanym z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U.05.155.1298 
z póŝn. zm.) Rada Miejska uchwala: 

§ 1. 1.  Uchwała określa warunki i tryb postę-
powania w zakresie wspierania sportu kwalifiko-
wanego.  

2.  Prezydent Miasta moşe udzielić wsparcia 
w formie:  
a)  dotacji na realizację zadań z zakresu rozwoju 

sportu kwalifikowanego,  
b)  stypendium sportowego dla zawodników osią-

gających wysokie wyniki sportowe we współ-
zawodnictwie międzynarodowym lub krajo-
wym,  

c)  nagród i wyróşnień dla zawodników którzy 
osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współ-
zawodnictwie międzynarodowym lub krajo-
wym,  

d)  nagród i wyróşnień dla trenerów i działaczy 
zasłuşonych w osiąganiu wyników, o których 
mowa w pkt c).  

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:  
1)  sporcie kwalifikowanym – naleşy przez to ro-

zumieć określoną w art. 3 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 
29 listopada 2005 roku o sporcie kwalifikowa-
nym (Dz. U. z 2005 r. Nr 155, poz. 1298 z póŝn. 
zm.) formę aktywności człowieka związaną 
z uczestnictwem we współzawodnictwie spor-
towym, jako indywidualnej lub zbiorowej rywa-
lizacji osób zmierzających do uzyskania właści-
wych dla danej dyscypliny sportu rezultatów, 
stanowiącej współzawodnictwo organizowane 
lub prowadzone w tej dyscyplinie sportu przez 
polski związek sportowy lub podmiot działający 
z jego upowaşnienia;  

2)  wsparciu − naleşy przez to rozumieć pomoc 
miasta klubom sportowym;  

3)  klubie sportowym – naleşy przez to rozumieć 
podmiot mający siedzibę na terenie Jeleniej 
Góry oraz posiadający licencję w zakresie 
uczestnictwa w sporcie kwalifikowanym wyda-
ną przez właściwy polski związek sportowy;  


