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UCHWAŁA NR XLI/385/10 
 RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH 

 z dnia 23 lutego 2010 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gniechowice, 
gmina  Kąty  Wrocławskie, dla  terenów  południowej części wsi  Gniechowice w rejonie drogi krajowej  

nr 35 i placu sportowego 

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, z 2002 r. Nr 23, 
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80,  
poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102,  
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, 
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, 
z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337,  
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, 
poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,  
poz. 1458), art. 3 i 20 ustawy z dnia ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717, 
z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141 poz. 1492, z 2005 r. 
Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006r. Nr 45, 
poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 
880; z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, 
Nr 220, poz. 1413), w zwiņzku z uchwałņ Rady 
Miejskiej w Kņtach Wrocławskich nr XVII/175/08 
z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie przystņpienia do 
sporzņdzenia zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego wsi Gniechowice, 
gmina Kņty Wrocławskie, dla terenów południowej 
czňści wsi Gniechowice w rejonie drogi krajowej  
nr 35 i placu sportowego oraz po stwierdzeniu 
zgodności ze „Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Kņty 
Wrocławskie” uchwalonym przez Radň Miejskņ 
w Kņtach Wrocławskich uchwałņ nr LV1/403/2006 
z dnia 12 października 2006 r., uchwala siň, co na-
stňpuje: 

§ 1. 1.  Uchwala siň zmianň miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego wsi Gnie-
chowice, gmina Kņty Wrocławskie, dla terenów 
południowej czňści wsi Gniechowice w rejonie 
drogi krajowej nr 35 i placu sportowego, zwanņ 
dalej planem.  

2.  Integralnņ czňściņ planu jest rysunek planu 
w skali 1 : 2000 stanowiņcy załņcznik nr 1 do 
uchwały.  

3.  Załņcznikami do niniejszej uchwały sņ po-
nadto:  
1)  rozstrzygniňcie o sposobie realizacji zapisanych 

w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które należņ do zadań własnych 
gminy oraz o zasadach ich finansowania zgod-
nie z przepisami o finansach publicznych − za-
łņcznik nr 2,  

2)  rozstrzygniňcie o sposobie rozpatrzenia uwag 
wniesionych do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego − załņcznik 
nr 3.  

Rozdział 1 

§ 2. 1. Plan obejmuje obszar położony 
w obrňbie geodezyjnym wsi Gniechowice położo-
ny w południowej czňści wsi Gniechowice, ograni-
czony drogņ krajowņ nr 35, drogņ gminnņ  
(dz. 624/5) oraz kompleksem leśnym (dz. 720).  

2.  Granicň obszaru objňtego planem określo-
no na rysunku planu w skali 1 : 2 000, stanowiņ-
cym załņcznik nr 1 do niniejszej uchwały.  

§ 3. Przedmiot ustaleń planu  
1.  W planie określa siň:  

1)  przeznaczenie terenów oraz linie rozgranicza-
jņce tereny o różnym przeznaczeniu lub róż-
nych zasadach zagospodarowania;  

2)  zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego;  

3)  zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego;  

4)  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;  

5)  wymagania wynikajņce z potrzeb kształtowa-
nia przestrzeni publicznej;  

6)  parametry i wskaźniki kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu, w tym li-
nie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki 
intensywności zabudowy;  

7)  granice i sposoby zagospodarowania terenów 
lub obiektów podlegajņcych ochronie, ustalo-
nych na podstawie odrňbnych przepisów;  
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8)  szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomości objňtych planem;  

9)  szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu;  

10)  zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury tech-
nicznej;  

11)  sposób i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urzņdzania i użytkowania terenów;  

12)  stawki procentowe, na podstawie których 
ustala siň opłatň, o której mowa w art. 36 ust. 
4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 
80, poz. 717 z późniejszymi zmianami).  
2.  W planie nie określa siň:  

1)  granic obszarów rehabilitacji istniejņcej zabu-
dowy i infrastruktury technicznej;  

2)  granic obszarów wymagajņce przekształceń lub 
rekultywacji;  

3)  granic terenów służņce organizacji imprez ma-
sowych;  

4)  granic pomników zagłady oraz ich stref ochron-
nych, określone na podstawie ustawy z dnia 
7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitle-
rowskich obozów zagłady.  

5)  granic terenów przeznaczonych pod budowň 
obiektów handlowych, o których mowa  
w art. 10 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 23 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym  

§ 4. Ustalenia i oznaczenia planu  
1.  Obowiņzujņcymi ustaleniami planu sņ na-

stňpujņce oznaczenia graficzne rysunku planu:  
1)  granica obszaru objňtego planem.  
2)  linie rozgraniczajņce tereny o różnym przezna-

czeniu lub różnych zasadach zagospodarowa-
nia, wraz z oznaczeniami określajņcymi prze-
znaczenie terenów.  

3)  nieprzekraczalne linie zabudowy,  
4)  zakaz włņczeń komunikacyjnych.  

2.  Pozostałe oznaczenia graficzne rysunku 
planu majņ znaczenie informacyjne i nie stanowiņ 
obowiņzujņcych ustaleń planu.  

3.  Zmiana nazw własnych oznaczonych 
w niniejszej uchwale kursywņ nie powoduje dezak-
tualizacji ustaleń planu.  

§ 5. Wyjaśnienie pojňń: Ilekroń w niniejszej 
uchwale jest mowa o:  

1.  terenie − należy przez to rozumień obszar 
wyznaczony na rysunku planu liniami rozgranicza-
jņcymi, oznaczony symbolem określajņcym prze-
znaczenie podstawowe.  

2.  przepisach odrňbnych − należy przez to ro-
zumień przepisy ustaw wraz z aktami wykonaw-
czymi.  

3.  przeznaczeniu podstawowym lub funkcji 
podstawowej − należy przez to rozumień takie 
przeznaczenie lub funkcjň, która przeważa na da-
nym terenie wydzielonym liniami rozgraniczajņ-
cymi.  

4.  przeznaczeniu dopuszczalnym lub funkcji 
dopuszczalnej − należy przez to rozumień rodzaje 
przeznaczenia lub funkcjň innņ niż podstawowa, 
która stanowi uzupełnienie lub wzbogaca funkcjň 
podstawowņ, jednocześnie nie kolidujņc z niņ lub 

nie wykluczajņc możliwości zagospodarowania 
terenu w sposób określony przeznaczeniem pod-
stawowym.  

5.  liniach rozgraniczajņcych − należy przez to 
rozumień linie rozdzielajņce tereny o różnym prze-
znaczeniu (funkcji) lub różnych zasadach zagospo-
darowania.  

6.  nieprzekraczalnych liniach zabudowy  na-
leży przez to rozumień linie wyznaczajņce dopusz-
czalne zbliżenie ściany frontowej budynku do 
wskazanej linii rozgraniczajņcej danego terenu, 
regulacji tej nie podlegajņ wykusze, zadaszenia 
wejściowe, rampy i podesty, tarasy bez podpiwni-
czenia, schody i okapy.  

7.  wskaźnik powierzchni zabudowy – należy 
przez to rozumień stosunek powierzchni zabudowy 
budynków na działce (mierzonej po zewnňtrznym 
obrysie budynków) do powierzchni działki lub te-
renu przeznaczonego pod inwestycjň.  

8.  produkcji − należy przez to rozumień obiek-
ty i urzņdzenia zwiņzane z czynnościami wytwa-
rzania, składowania i magazynowania (w tym han-
dlu hurtowego), przetwórstwa surowców i mate-
riałów, realizowanymi w sposób nie zagrażajņcy 
środowisku przyrodniczemu oraz zdrowiu i życiu 
ludzi, nie powodujņcymi negatywnego oddziały-
wania na terenach sņsiadujņcych o odmiennych 
funkcjach (ponadnormatywnych zanieczyszczeń 
i zakłóceń środowiska).  

9.  usługach − należy przez to rozumień funk-
cje terenów i obiektów: handlu, gastronomii 
i rzemiosła, kultury i rozrywki, hoteli i moteli, insty-
tucji finansowych, ubezpieczeniowych, społecz-
nych, gospodarczych i politycznych, jednostek 
projektowych, środków masowej komunikacji  
i łņczności oraz innych, których powyższe grupy 
nie dotyczņ bezpośrednio lub pośrednio, a majņ 
charakter usługi, obsługi ośrodków dyspozycji pod 
warunkiem nie powodowania negatywnego od-
działywania na terenach sņsiadujņcych o odmien-
nych funkcjach, tj. ponadnormatywnej emisji za-
nieczyszczeń i hałasu.  

10.  drogach wewnňtrznych – należy rozumień 
drogi nie bňdņce drogami publicznymi, a stano-
wiņce dojazdy do terenów przeznaczonych na cele 
inwestycyjne, wydzielane i utrzymywane zgodnie 
z wymogami przepisów odrňbnych przez właści-
ciela terenu.  

11.  infrastrukturze technicznej – należy przez 
to rozumień ogół podziemnych i nadziemnych 
urzņdzeń liniowych i kubaturowych służņcych za-
opatrzeniu w wodň, odprowadzeniu ścieków i wód 
opadowych, zaopatrzeniu w energiň elektrycznņ, 
gaz i ciepło oraz łņczności i telekomunikacji.  

12.  urzņdzeniach towarzyszņcych − należy 
przez to rozumień obiekty technicznego wyposaże-
nia, dojazdy i dojścia, parkingi i garaże, budynki 
gospodarcze, wiaty i zadaszenia, małņ architekturň 
oraz inne urzņdzenia pełniņce służebnņ rolň wobec 
funkcji określonych w przeznaczeniu podstawo-
wym lub dopuszczalnym.  

Rozdział 2 

Ustalenia ogólne  

§ 6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej  
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1.  W granicach obszaru objňtego planem 
wprowadza siň strefň ochrony zabytków archeolo-
gicznych wyznaczonņ dla obszaru intensywnego 
osadnictwa pradziejowego i średniowiecznego.  

2.  Wszelkie zamierzenia inwestycyjne zwiņza-
ne z pracami ziemnymi wymagajņ uzgodnienia 
z Dolnoślņskim Wojewódzkim Konserwatorem 
Zabytków co do konieczności ich prowadzenia pod 
nadzorem archeologicznym i za pozwoleniem Dol-
noślņskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabyt-
ków.  

3.  Powyższe pozwolenie konserwatorskie na-
leży uzyskań przed wydaniem pozwolenia na bu-
dowň, a dla robót nie wymagajņcych pozwolenia 
na budowň przed rozpoczňciem inwestycji tj. przed 
uzyskaniem zaświadczenia potwierdzajņcego przy-
jňcie zgłoszenia wykonywanych robót, zgodnie 
z wymogami prawa budowlanego.  

§ 7. Szczególne warunki zagospodarowania 
terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu Nie 
ustala siň szczególnych warunków zagospodaro-
wania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu.  

§ 8. Zasady ochrony środowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego 1.  Obszar objňty planem 
położony jest na granicy zasiňgu Głównego Zbior-
nika Wód Podziemnych GWZP nr 319 „Subzbiornik 
Prochowice − Środa Ślņska”, gromadzņcego wody 
w trzeciorzňdowych utworach porowych.  

2.  Ustala siň zakaz odprowadzania nieoczysz-
czonych ścieków do wód podziemnych, gruntów 
oraz wód otwartych (rowów) oraz trwałego skła-
dowania i utylizacji surowców wtórnych, odpadów 
komunalnych i niebezpiecznych oraz substancji 
promieniotwórczych.  

3.  Działalnośń usługowa lub produkcyjna nie 
może powodowań ponadnormatywnych obciņżeń 
środowiska uciņżliwościami w zakresie hałasu, 
wibracji, emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazo-
wych, zanieczyszczenia wód podziemnych 
i powierzchniowych, promieniowania elektroma-
gnetycznego itp. poza granicami terenu, do które-
go inwestor posiada tytuł prawny.  

§ 9. Zasady modernizacji, rozbudowy i budo-
wy systemów komunikacji i infrastruktury tech-
nicznej  

1.  Komunikacja  
1)  Dopuszcza siň etapowanie budowy projektowa-

nych dróg lub rozbudowy dróg istniejņcych 
w zakresie realizacji poszczególnych odcinków 
dróg oraz ich parametrów.  

2)  W liniach rozgraniczajņcych dróg dopuszcza siň 
prowadzenie sieci infrastruktury technicznej 
w uzgodnieniu z zarzņdcņ drogi oraz na warun-
kach określonych w przepisach odrňbnych.  

3)  Jeżeli wydzielona działka budowlana graniczy 
z drogami o różnych klasach funkcjonalnych – 
włņczenie komunikacyjne należy wykonywań 
z drogi o niższej klasie funkcjonalnej.  

4)  Zagospodarowanie terenów w rejonie skrzyżo-
wań dróg, a w szczególności ogrodzenia i nasa-
dzenia zieleni nie mogņ powodowań ogranicze-
nia widoczności i pogarszań parametrów trójkņ-
tów widoczności wyznaczanych zgodnie z obo-
wiņzujņcymi przepisami odrňbnymi.  

5)  Ustala siň obowiņzek zapewnienia w granicach 
poszczególnych terenów odpowiedniej liczby 
miejsc postojowych, lecz nie mniej niż 1 stano-
wisko na każde rozpoczňte 25 m2 powierzchni 
użytkowej lub 25 stanowisk na 100 zatrudnio-
nych.  

6)  W zależności od charakteru działalności w pro-
jektach zagospodarowania terenu poszczegól-
nych inwestycji należy przewidzień odpowied-
niņ liczbň miejsc dla pojazdów ciňżarowych oraz 
place manewrowe o parametrach odpowiada-
jņcych rodzajowi transportu.  

2.  Infrastruktura techniczna − zasady ogólne 
Dopuszcza siň prowadzenie sieci infrastruktury 
technicznej przez tereny o innych funkcjach pod-
stawowych, na warunkach uzgodnionych z właści-
cielem lub zarzņdcņ terenu oraz zgodnie z przepi-
sami odrňbnymi.  

3.  Zaopatrzenie w wodň  
1)  Zaopatrzenie w wodň z sieci wodociņgowej na 

warunkach uzgodnionych z zarzņdcņ sieci.  
2)  Dopuszcza siň budowň indywidualnych ujňń 

wody.  
4.  Kanalizacja sanitarna  

1)  Docelowo odprowadzenie ścieków bytowych 
grawitacyjno-tłocznym systemem kanalizacji 
sanitarnej zgodnie z przepisami odrňbnymi i na 
warunkach uzgodnionych z zarzņdcņ sieci.  

2)  Ścieki przemysłowe powstajņce w wyniku pro-
cesów technologicznych należy przed odpro-
wadzeniem do kanalizacji sanitarnej oczyściń 
we własnych urzņdzeniach oczyszczajņcych zlo-
kalizowanych na terenie inwestora, zgodnie 
z przepisami odrňbnymi.  

3)  Do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej do-
puszcza siň stosowanie indywidualnych rozwiņ-
zań w zakresie gromadzenia i oczyszczania ście-
ków pod warunkiem spełnienia wymagań prze-
pisów odrňbnych.  

5.  Kanalizacja deszczowa  
1)  Odprowadzenie wód opadowych z połaci da-

chowych i nawierzchni utwardzonych do kanali-
zacji deszczowej, rozprowadzenie powierzch-
niowe, z zastosowaniem studni chłonnych lub 
zbiorników retencyjno-odparowujņcych zlokali-
zowanych na terenie inwestora, lub do rowu 
melioracyjnego za zgodņ jego zarzņdcy.  

2)  Tereny, na których może dojśń do zanieczysz-
czenia substancjami ropopochodnymi lub che-
micznymi należy utwardziń i skanalizowań, za-
nieczyszczenia winny byń zneutralizowane na 
terenie inwestora przed ich odprowadzeniem 
do kanalizacji deszczowej lub odbiornika wód 
deszczowych.  

6.  Elektroenergetyka  
1)  Przez obszar objňty planem przebiega napo-

wietrzna elektroenergetyczna linia średniego 
napiňcia SN 20 kV nr L-308.  

2)  Zasilanie odbiorców elektroenergetycznņ sieciņ 
średniego lub niskiego napiňcia.  

3)  Dopuszcza siň kablowanie lub przełożenie od-
cinków istniejņcej napowietrznej sieci elektro-
energetycznej.  

4)  Dopuszcza siň w miarň potrzeb lokalizacjň stacji 
transformatorowych sytuowanych na terenach 
inwestorów; tereny przeznaczone pod stacje 
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transformatorowe powinny mień zapewniony 
dojazd do ich obsługi.  

5)  Lokalizacja stacji transformatorowej oznaczonej 
symbolem E może ulec zmianie w uzgodnieniu 
z zarzņdcņ sieci elektroenergetycznej.  

6)  Dopuszcza siň stosowanie odnawialnych źródeł 
energii, z wyłņczeniem elektrowni wiatrowych.  

7.  Zaopatrzenie w gaz  
1)  Dostawa gazu z rozdzielczej sieci gazowej, przy-

łņczanie obiektów na zasadach określonych 
w Prawie Energetycznym, po spełnieniu warun-
ków technicznych i ekonomicznych przyłņcze-
nia.  

2)  Dopuszcza siň stosowanie indywidualnych 
zbiorników zaopatrzenia w gaz płynny, lokaliza-
cja zbiorników i zwiņzanych z nimi instalacji 
zgodnie z wymogami przepisów odrňbnych.  

8. Zaopatrzenie w ciepło Zaopatrzenie z indy-
widualnych źródeł zaopatrzenia w ciepło, niepo-
wodujņcych ponadnormatywnej emisji zanieczysz-
czeń do atmosfery.  

9.  Telekomunikacja  
1)  Dopuszcza siň budowň masztów telekomunika-

cyjnych stacji bazowych telefonii komórkowych,  
2)  Dopuszcza siň budowň wyłņcznie kablowej sieci 

telekomunikacyjnej.  
10.  Gospodarka odpadami  

1)  W zakresie gospodarki odpadami ustala siň 
działania zgodne z Gminnym Programem Go-
spodarki Odpadami.  

2)  Masy ziemne przemieszczane podczas realizacji 
inwestycji należy zagospodarowań w celu ich 
wykorzystania do zagospodarowania terenu; 
masy te nie sņ odpadem w rozumieniu przepi-
sów odrňbnych, w szczególności ustawy 
o odpadach.  

11.  Melioracje  
1)  W granicach obszaru objňtego planem znajduje 

siň rów melioracyjny R-4 oraz niezewidencjo-
nowana sień drenarska, którņ w sytuacji uszko-
dzenia należy przebudowań na koszt i staraniem 
inwestora w uzgodnieniu z zarzņdcņ sieci  

2)  Ustala siň obowiņzek uzgodnienia prac kolidu-
jņcych z urzņdzeniami melioracyjnymi z ich ad-
ministratorem.  

§ 10. Tymczasowe sposoby zagospodarowa-
nia, urzņdzania i użytkowania terenów Nie ustala 
siň terminu ani szczególnych warunków tymcza-
sowego zagospodarowania terenu.  

Rozdział 3 

Ustalenia szczegółowe  

§ 11. AG -– tereny aktywności gospodarczej, 
z urzņdzeniami towarzyszņcymi.  

1.  Przeznaczenie podstawowe:  
1)  produkcja.  
2)  bazy obsługi transportu i logistyki, w tym skła-

dy, magazyny i stacje paliw.  
3)  usługi.  

2.  Przeznaczenie dopuszczalne:  
1)  sieci i urzņdzenia infrastruktury technicznej, 

w tym zbiorniki wód opadowych, stacje trans-
formatorowe itp. realizowane zgodnie w wy-
maganiami przepisów odrňbnych.  

2)  drogi publiczne i wewnňtrzne.  
3.  Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabyt-

ków oraz dóbr kultury współczesnej. Obowiņzujņ 
warunki konserwatorskiej ochrony archeologicznej 
określone w § 6.  

4.  Parametry i wskaźniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu.  
1)  Ustala siň nieprzekraczalnņ liniň zabudowy 

w odległości 10 m od linii rozgraniczajņcej drogi 
KDD 1/2 oraz rowu melioracyjnego WS, zgodnie 
z oznaczeniami na rysunku planu.  

2)  Linie zabudowy nie dotyczņ lokalizowanych 
w granicach terenu obiektów dozoru (portierni, 
wag), bram wjazdowych itp.  

3)  Nie ustala siň szczególnych wymagań dotyczņ-
cych form dachów i rodzajów ich pokrycia.  

4)  Wysokośń zabudowy kubaturowej nie może 
przekraczań 20 m liczņc od poziomu terenu,  

5)  Wskaźnik powierzchni zabudowy – nie wiňcej 
niż 0,6.  

6)  Powierzchnia terenów czynnych biologicznie – 
nie mniej niż 20% powierzchni działki lub terenu 
przeznaczonego pod inwestycjň jeżeli inwesty-
cja obejmuje kilka działek lub czňśń jednej dział-
ki  

7)  Czňśń terenu oznaczonņ na rysunku planu nale-
ży zagospodarowań zieleniņ osłonowņ; wyma-
gane nasadzenia drzew i krzewów na po-
wierzchni nie mniejszej niż 60% oznaczonej 
strefy. Pozostałņ powierzchniň może zajmowań 
zieleń niska, drogi wewnňtrzne, parkingi obiekty 
i urzņdzenia infrastruktury technicznej.  

8)  Ustala siň zakaz realizacji ogrodzeń pełnych, 
z wyjņtkiem murowanych przegród lokalizowa-
nych na granicy działki lub terenu, stanowiņ-
cych obiekty ochrony przeciwpożarowej.  

5.  Szczegółowe zasady i warunki scalania i 
podziału nieruchomości  
1)  Dopuszcza siň scalanie oraz podziały istniejņ-

cych działek na odrňbne tereny przeznaczone na 
cele produkcyjne lub usługowe z zachowaniem 
minimalnej powierzchni wydzielanych działek 
nie mniejszej niż 5000 m2.  

2)  Warunki określone w pkt 1 nie obowiņzujņ 
w przypadku wydzielania działek pod urzņdze-
nia infrastruktury technicznej (stacje transfor-
matorowe, przepompownie ścieków itp., drogi 
wewnňtrzne.  

3)  Wielkośń i parametry działki wydzielanej pod 
lokalizacjň stacji transformatorowej należy 
uzgodniń z zarzņdcņ sieci elektroenergetycznej.  

4)  Ustala siň minimalnņ szerokośń w liniach roz-
graniczajņcych dróg wewnňtrznych wynoszņcņ 
10 m; w przypadku wydzielania dróg wewnňtrz-
nych zakończonych placem manewrowym mi-
nimalne wymiary placu manewrowego powin-
ny wynosiń 20 m x 20 m.  

6.  Szczególne warunki zagospodarowania te-
renów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu  
1)  Dla napowietrznej linii elektroenergetycznej 

średniego napiňcia SN 20 kV nr L-308 ustala siň 
strefň ograniczeń zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu o szerokości 10 m (po 5 m od osi li-
nii.  
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2)  W w strefie ograniczeń zabudowy i zagospoda-
rowania terenu ustala siň:  
a)  obowiņzek uzgodnienia z zarzņdcņ sieci loka-

lizacji innych obiektów i urzņdzeń oraz zago-
spodarowania terenów w zasiňgu strefy;  

b)  obowiņzek zapewnienia operatorowi sieci 
dojazdu i dostňpu do przewodów i słupów 
nośnych linii;  

c)  zakaz wprowadzania nasadzeń zieleni wyso-
kiej (drzew i krzewów) bez uzgodnienia 
z zarzņdcņ linii;  

d)  zakaz lokalizacji budowli zawierajņcych ma-
teriały niebezpieczne pożarowo, stacji paliw 
i lokalizacji urzņdzeń wymagajņcych wyzna-
czenia stref zagrożonych wybuchem.  

3)  Ustala siň obowiņzek uzgodnienia z zarzņdcņ 
linii lokalizacji konstrukcji wysokich (wież ante-
nowych telekomunikacji, nośników reklamo-
wych itp.) w odległościach mniejszych niż wy-
nosi projektowana wysokośń tych obiektów (li-
czņc od skrajnego przewodu linii elektroenerge-
tycznej).  

4)  W przypadku zastosowania rozwiņzań technicz-
nych powodujņcych zmniejszenie obszaru od-
działywania linii elektroenergetycznych lub ich 
skablowania obowiņzuje zasiňg obszaru oddzia-
ływania określony przez operatora sieci.  

§ 12. U -– tereny zabudowy usługowej, 
z urzņdzeniami towarzyszņcymi.  

1.  Przeznaczenie podstawowe: Usługi.  
2.  Przeznaczenie dopuszczalne:  

1)  sieci i urzņdzenia infrastruktury technicznej, 
w tym zbiorniki wód opadowych, stacje trans-
formatorowe itp. realizowane zgodnie w wy-
maganiami przepisów odrňbnych.  

2)  drogi publiczne i wewnňtrzne.  
3.  Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabyt-

ków oraz dóbr kultury współczesnej. Obowiņzujņ 
warunki konserwatorskiej ochrony archeologicznej 
określone w § 6.  

4.  Parametry i wskaźniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu.  
1)  Ustala siň nieprzekraczalne linie zabudowy 

zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu 
w odległościach:  
a)  20 m od linii rozgraniczajņcej drogi (KDG),  
b)  6 m od linii rozgraniczajņcej drogi KDD 1/2.  

2)  Linie zabudowy nie dotyczņ lokalizowanych 
w granicach terenu obiektów dozoru (portierni, 
wag), bram wjazdowych itp.  

3)  Nie ustala siň szczególnych wymagań dotyczņ-
cych form dachów i rodzajów ich pokrycia.  

4)  Wysokośń zabudowy kubaturowej nie może 
przekraczań 12 m liczņc od poziomu terenu,  

5)  Wskaźnik powierzchni zabudowy – nie wiňcej 
niż 0,5.  

6)  Powierzchnia terenów czynnych biologicznie – 
nie mniej niż 30% powierzchni działki lub terenu 
przeznaczonego pod inwestycjň.  

7)  Ustala siň zakaz realizacji ogrodzeń pełnych, 
z wyjņtkiem murowanych przegród lokalizowa-
nych na granicy działki lub terenu, stanowiņ-
cych obiekty ochrony przeciwpożarowej.  

5. Szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomości. Dopuszcza siň wydziela-
nie działek pod urzņdzenia infrastruktury technicz-

nej (stacje transformatorowe, przepompownie 
ścieków itp.),  

6.  Szczególne warunki zagospodarowania te-
renów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu Ustala 
siň zakaz włņczeń komunikacyjnych bezpośrednio 
z drogi krajowej nr 35 (KDG) znajdujņcej siň poza 
granica obszaru objňtego planem  

§ 13. US – teren sportu i rekreacji.  
1.  Przeznaczenie podstawowe:  

1)  Obiekty sportu i rekreacji – boiska wielofunk-
cyjne, urzņdzenia sportowo-rekreacyjne, trybu-
ny, zabudowa socjalno-administracyjne, nośniki 
reklamowe.  

2)  Zieleń urzņdzona.  
2.  Przeznaczenie dopuszczalne:  

1)  Parkingi, drogi wewnňtrzne,  
2)  Urzņdzenia infrastruktury technicznej.  

3.  Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabyt-
ków oraz dóbr kultury współczesnej. Obowiņzujņ 
warunki konserwatorskiej ochrony archeologicznej 
określone w § 6.  

4.  Parametry i wskaźniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu:  
1)  Ustala siň nieprzekraczalnņ liniň zabudowy 

w odległości 20 m od linii rozgraniczajņcej drogi 
(KDG), zgodnie z oznaczeniami na rysunku pla-
nu  

2)  Nie ustala siň szczególnych wymagań dotyczņ-
cych form dachów i rodzajów ich pokrycia.  

3)  Wysokośń zabudowy kubaturowej nie może 
przekraczań 12 m liczņc od poziomu terenu,  

4)  Wskaźnik powierzchni zabudowy – nie wiňcej 
niż 0,2.  

5)  Powierzchnia terenów czynnych biologicznie – 
nie mniej niż 50 % powierzchni działki.  

6)  Ustala siň zakaz włņczeń komunikacyjnych bez-
pośrednio z drogi krajowej nr 35 (KDG) znajdu-
jņcej siň poza granicņ obszaru objňtego planem  

§ 14. RPO – teren obsługi rolnictwa.  
1.  Przeznaczenie podstawowe:  

1)  Silos na kiszonkň.  
2)  Obiekty i urzņdzenia do magazynowania i skła-

dowania.  
2.  Przeznaczenie dopuszczalne:  

1)  Urzņdzenia infrastruktury technicznej.  
2)  W przypadku rezygnacji z funkcji obsługi rolnic-

twa dopuszcza siň włņczenie do sņsiadujņcego 
terenu AG; obowiņzujņ wówczas warunki zago-
spodarowania terenu określone w § 11 niniej-
szej uchwały.  

3.  Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabyt-
ków oraz dóbr kultury współczesnej. Obowiņzujņ 
warunki konserwatorskiej ochrony archeologicznej 
określone w § 6.  

4.  Parametry i wskaźniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu:  
1)  Ustala siň nieprzekraczalnņ liniň zabudowy 

w odległości 10 m. od linii rozgraniczajņcej dro-
gi KDD 1/2, zgodnie z oznaczeniami na rysunku 
planu  

2)  Nie ustala siň szczególnych wymagań dotyczņ-
cych form dachów i rodzajów ich pokrycia.  

3)  Wysokośń zabudowy kubaturowej nie może 
przekraczań 20 m liczņc od poziomu terenu,  
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4)  Wskaźnik powierzchni zabudowy – nie wiňcej 
niż 0,6.  

5)  Powierzchnia terenów czynnych biologicznie – 
nie mniej niż 20% powierzchni działki lub terenu 
przeznaczonego pod inwestycjň.  

5.  Szczególne warunki zagospodarowania te-
renów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu  
1)  Dla napowietrznej linii elektroenergetycznej 

średniego napiňcia SN 20 kV nr L-308 ustala siň 
strefň ograniczeń zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu o szerokości 10 m (po 5 m od osi li-
nii.  

2)  W w strefie ograniczeń zabudowy i zagospoda-
rowania terenu ustala siň:  
a)  obowiņzek uzgodnienia z zarzņdcņ sieci loka-

lizacji innych obiektów i urzņdzeń oraz zago-
spodarowania terenów w zasiňgu strefy;  

b)  obowiņzek zapewnienia operatorowi sieci 
dojazdu i dostňpu do przewodów i słupów 
nośnych linii;  

c)  zakaz wprowadzania nasadzeń zieleni wyso-
kiej (drzew i krzewów) bez uzgodnienia z za-
rzņdcņ linii;  

d)  zakaz lokalizacji budowli zawierajņcych ma-
teriały niebezpieczne pożarowo, stacji paliw 
i lokalizacji urzņdzeń wymagajņcych wyzna-
czenia stref zagrożonych wybuchem.  

3)  Ustala siň obowiņzek uzgodnienia z zarzņdcņ 
linii lokalizacji konstrukcji wysokich (wież ante-
nowych telekomunikacji, nośników reklamo-
wych itp.) w odległościach mniejszych niż wy-
nosi projektowana wysokośń tych obiektów  
(liczņc od skrajnego przewodu linii elektroener-
getycznej).  

4)  W przypadku zastosowania rozwiņzań technicz-
nych powodujņcych zmniejszenie obszaru od-
działywania linii elektroenergetycznych lub ich 
skablowania obowiņzuje zasiňg obszaru oddzia-
ływania określony przez operatora sieci.  

§ 15. WS − przeznaczenie podstawowe – wody 
powierzchniowe. Dopuszcza siň korektň przebiegu 
lub przebudowň rowu melioracyjnego oznaczone-
go na rysunku planu symbolem R 41 w uzgodnie-
niu z jego zarzņdcņ.  

§ 16. KDD 1/2 − teren drogi publicznej, 
o parametrach drogi dojazdowej.  

1.  Przeznaczenie podstawowe. Droga publicz-
na.  

2.  Przeznaczenie dopuszczalne. Sieci i urzņ-
dzenia infrastruktury technicznej realizowane za 
zgodņ zarzņdcy drogi i zgodnie w wymaganiami 
przepisów odrňbnych, zieleń urzņdzona.  

3.  Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego oraz wymagania wynikajņce z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych.  
1)  Ustala siň zakaz lokalizacji trwałych 

i tymczasowych obiektów usługowych (kioski, 
pawilony itp.).  

2)  Ustala siň zakaz lokalizacji nośników reklamo-
wych.  

4.  Parametry i wskaźniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu.  
1)  Szerokośń w liniach rozgraniczajņcych: 12−14 m.  
2)  Przekrój ulicy: 1 jezdnia z 2 pasami ruchu, pas 

postojowy od strony terenu AG.  

Rozdział 4 

Ustalenia końcowe  

§ 17. Ustala siň stawkň służņcņ naliczeniu 
opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z 
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym:  
1)  dla terenów: AG, US, U oraz RPO w wysokości 

5%,  
2)  dla pozostałych terenów w wysokości 1%.  

§ 18. Wykonanie niniejszej uchwały powierza 
siň Burmistrzowi Miasta i Gminy Kņty Wrocław-
skie.  

§ 19. Uchwała wchodzi w życie po upływie  
30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym 
Województwa Dolnoślņskiego.  
 

Przewodniczņcy Rady Miejskiej: 
Adam Klimczak 
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Załącznik nr 1 do uchwały nr XLI/ 
/385/10 Rady Miejskiej w Kątach 
Wrocławskich z dnia 23 lutego 2010 r. 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr XLI/ 
/385/10 Rady Miejskiej w Kątach 
Wrocławskich z dnia 23 lutego 2010 r. 

 
 

ROZSTRZYGNIŇCIE 
 

o sposobie realizacji, zapisanych w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi 
Gniechowice, gmina Kņty Wrocławskie, dla terenów południowej czňści wsi Gniechowice w rejonie dro-
gi krajowej nr 35 i placu sportowego inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należņ do  
  zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych 
 

1. Zgodnie z ustaleniami planu zawartymi w treści uchwały ustala siň realizacjň inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej należņcych do zadań własnych gminy, polegajņcych na budowie sieci wodo-
ciņgowej i sieci kanalizacyjnej. 

2. Ustala siň, że źródłem finansowania inwestycji, o których mowa w pkt. 1 bňdņ: 
1) środki własne gminy, 
2) środki pozyskane z funduszy Unii Europejskiej, 
3) środki pozyskane z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
4) kredyt bankowy, 
5) emisja obligacji komunalnych. 

3. Ustala siň możliwośń wykorzystania innych źródeł finansowania niewymienionych w pkt. 2,  
w tym również finansowania inwestycji ze środków prywatnych. 
 

 
 
 
Załącznik nr 3 do uchwały nr XLI/ 
/385/10 Rady Miejskiej w Kątach 
Wrocławskich z dnia 23 lutego 2010 r. 

 
ROZSTRZYGNIŇCIE 

o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wsi Gniechowice, gmina Kņty Wrocławskie, dla terenów południowej czňści wsi Gnie-
chowice w rejonie drogi krajowej nr 35 i placu sportowego podczas wyłożenia do publicznego wglņdu 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717, ze zmianami) Rada Miejska w Kņtach Wrocławskich rozstrzy-
ga o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu podczas wyłożenia do publicznego 
wglņdu w sposób nastňpujņcy: 
 
Wnoszņcy uwagň: Agnieszka Zakrzewska, ul. Dokerska 14/1, Wrocław 
1) Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga: dz. 624/26, obrňb Gniechowice 
2) Symbol terenu w projekcie planu: AG 
3) Treśń uwagi: dopuszczenie lokalizacji wielkopowierzchniowych obiektów handlowych narusza usta-

lenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kņty Wrocław-
skie. 

4) Rozstrzygniňcie: Uwaga uwzglňdniona. 
5) Uzasadnienie: Uwaga wniesiona do wyłożonego projektu zmiany miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego wsi Gniechowice, gmina Kņty Wrocławskie, dla terenów południowej czňści 
wsi Gniechowice w rejonie drogi krajowej nr 35 i placu sportowego wskazuje, że dopuszczenie lokali-
zacji na terenie AG wielkopowierzchniowych obiektów handlowych jest niezgodna ze studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kņty Wrocławskie. Uwzglňdnienie 
uwagi pozwoli na doprowadzenie ustaleń planu do stanu zgodnego z zapisami studium. 
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