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UCHWAIA RAŚŹ MIśJSKIśJ W STRźśGOMIU 

NR 29/09 

z dnia 27 kwietnia 2009 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania  
”rzestrzennego obszaru ”oJowonego w obrębie wsi Olszany, w gminie  
                                              Strzegom 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym (ŚzŁ UŁ z 2001 rŁ Nr 142, ”ozŁ 1591 z ”óunŁ zmŁ), 
art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu ”rzestrzennym (ŚzŁ UŁ Nr 80, ”ozŁ 717 z ”óunŁ zmŁ), w związ—u  
z uchwaJą nr 1ł08 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 5 lutego 2008 r.  
w s”rawie ”rzystą”ienia do zmiany mie–scowego ”lanu zagos”odarowania 
”rzestrzennego, ”o stwierdzeniu zgodno`ci z ustaleniami ｭStudium uwarun-
—owaL i —ierun—ów zagos”odarowania ”rzestrzennego Miasta i Gminy  
Strzegomｬ uchwala się, co nastę”uje: 

 
 

§ 1 

1. Uchwala się mie–scowy ”lan zagos”odarowania 
”rzestrzennego obszaru ”oJowonego w obrębie 
wsi Olszany, w gminie Strzegom. 

2. Ustalenia ”lanu zawarte są w te—`cie ninie–sze– 
uchwaJy oraz na rysun—u ”lanu w s—ali 1:1000 
stanowiącym zaJączni— nr 1 do uchwaJyŁ Rysu-
ne— ”lanu obowiązu–e w za—resie ustalonym le-
gendąŁ 

3. Rozstrzygnięcia o s”osobie roz”atrzenia uwag 
do projektu planu oraz sposobie realizacji zapi-
sanych w planie inwestycji z zakresu infrastruk-
tury techniczne–, —tóre nalewą do zadaL wJa-
snych gminy, oraz zasadach ich finansowania, 
stanowią zaJączni— nr 2 do uchwaJyŁ Rozstrzy-
gnięcia zawarte w zaJączni—u nr 2 nie są ustale-
niami planu. 

§ 2 

1. W obszarze ob–ętym ”lanem ustala się ”rzezna-
czenie i zagospodarowanie terenów wydzielo-
nych liniami rozgranicza–ącymi i oznaczonych na 
rysunku planu symbolami: 
1) 1 MN ｦ projektowana zabudowa mieszka-

niowa –ednorodzinnaŁ Obowiązu–ą o—re`lone 
na rysunku planu: nieprzekraczalna linia za-
budowy, zasada ”odziaJu terenu na dziaJ—i 
oraz zasada lo—alizac–i budyn—ów na dziaJ-
kach 

2) 2 MN ｦ istnie–ąca zabudowa miesz—aniowa 
–ednorodzinnaŁ Ustala się ”rzeznaczenie i za-
gospodarowanie terenu bez zmian 

3) 3 ZN ｦ teren zieleni nieurządzone–Ł Ustala się 
przeznaczenie terenu bez zmian 

4) 4 RM ｦ projektowana zabudowa zagrodowa 
5) KDW ｦ ”ro–e—towana ulica wewnętrzna 

§ 3 

źasady ochrony i —sztaJtowania Jadu ”rzestrzenne-
go: 
1) na terenie projektowanej zabudowy mieszka-

niowej jednorodzinnej (oznaczonej na rysunku 
planu symbolem 1MN) ustala się: 

a) realizac–ę budyn—ów miesz—alnych, z mowli-
wo`cią lo—alizac–i na dziaJce obie—tów gos”o-
darczych, związanych fun—c–onalnie z ”od-
stawowym przeznaczeniem terenu (np. ga-
raw) oraz urządzeL towarzyszących: do–`ć, 
do–azdów, obie—tów maJe– archite—tury, ogro-
dów ”rzydomowych i ogrodzeL, 

b) projektowana zabudowa winna swoim cha-
ra—terem nawiązywać do uwarun—owaL —ul-
turowych regionu, nie mowe stwarzać dyso-
nansu z otoczeniem i winna szanować `ro-
dowis—o naturalne; zaleca się stosowanie ar-
chitektury inspirowanej charakterem zabu-
dowy regionalnej lub dobrej klasy architektu-
ry ws”óJczesnej, 

c) za—azu–e się realizac–i obie—tów i urządzeL, 
—tóre nie są związane lub —olidu–ą z ”rzezna-
czeniem terenu, 

d) za—azu–e się stosowania –a—o materiaJów wy-
—oLczeniowych ”lasti—owych listew elewa-
cyjnych typu ｭsidingｬ, blachy falistej i trape-
zowe– oraz ogrodzeL z ”refabry—owanych 
elementów betonowych; 

2) na terenie istnie–ące– zabudowy miesz—aniowe– 
jednorodzinnej (oznaczonej na rysunku planu 
symbolem 2MN) fun—c–onalnie ”owiązane– z za-
budową zagrodową, ustala się mowliwo`ć mo-
dernizacji, rozbudowy oraz przebudowy istnieją-
cego budynku mieszkalnego z zachowaniem wa-
run—ów ustalonych § 2 ustŁ 2 ”—t 1; 

3) na terenie projektowanej zabudowy zagrodowej 
(oznaczonej na rysunku planu symbolem 4 RM), 
ustala się realizac–ę budyn—ów gos”odarczych 
oraz urządzeL związanych z ”rowadzeniem go-
spodarstwa rolnego. 

§ 4 

źasady ochrony `rodowis—a, ”rzyrody i —ra–obrazu 
kulturowego: 
1. Obowiązu–e stosowanie do celów grzewczych 

urządzeL ”rzy–aznych dla `rodowis—a o nis—ie– 
emisji zanieczyszczeLŁ 

2. Usuwanie od”adów —omunalnych odbywać się 
będzie w systemie gos”odar—i —omunalne–Ł 
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3. Nawierzchnie do–azdów i mie–sc ”ar—ingowych 
nalewy zabez”ieczyć ”rzed ”rzeni—aniem do 
gruntu i wód ”owierzchniowych zanieczyszczeL 
ropopochodnych i innych substancji chemicz-
nych. 

4. Nalewy zachować istnie–ący drzewostanŁ 

§ 5 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-
—ów oraz dóbr —ultury ws”óJczesne–: 
W ”rzy”ad—u od—rycia ”rzedmiotu, co do —tórego 
istnie–e ”rzy”uszczenie, iw –est on zabyt—iem, nalewy 
wstrzymać roboty mogące usz—odzić lub zniszczyć 
zabyte—, zabez”ieczyć ”rzy uwyciu dostę”nych 
`rod—ów ”rzedmiot i mie–sce od—rycia zabyt—u oraz 
niezwJocznie zawiadomić o tym wJa`ciwego wo–e-
wódz—iego —onserwatora zabyt—ów, a –e`li –est to 
niemowliwe, Burmistrza Strzegomia (art. 32 ust. 1 
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabyt-
—ów i o”iece nad zabyt—ami)Ł 

§ 6 

1. Wymagania wyni—a–ące z ”otrzeb —sztaJtowania 
przestrzeni publicznych: 
1) nie do”uszcza się sytuowania w obszarze ob-

–ętym ”lanem ta—ich elementów zagos”oda-
rowania, —tóre swą wiel—o`cią, formą lub —o-
lorysty—ą ”owodu–ą dysonans z otoczeniem; 

2) na obszarze zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinne– i na terenach —omuni—ac–i –ą obsJu-
gu–ące– wy—lucza się lo—alizac–ę urządzeL re-
klamowych wolno sto–ących niezwiązanych  
z ”rowadzoną dziaJalno`cią, zarówno na te-
renie dziaJ—i, –a— i w ”rzylegJym ”asie drogo-
wym. 

2. Parametry i ws—auni—i —sztaJtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu: 

1) dla terenu projektowanej zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej, oznaczonego na ry-
sunku planu symbolem 1MN, ustala się: 
a) nie”rze—raczalną linię zabudowy zgodnie  

z oznaczeniem na rysunku planu, 

b) ”owierzchnia zabudowy nie mowe ”rze—ra-
czać 20% ”owierzchni dziaJ—i budowlane–, 

c) przedstawiona na rysunku planu zasada 
lokalizac–i budyn—ów miesz—alnych na 
dziaJce w za—resie: usytuowania elewac–i 
frontowej oraz kalenicy dachu, 

d) wyso—o`ć ”ro–e—towane– zabudowy ﾀ 
dwie kondygnacje naziemne (budynek par-
terowy z ”oddaszem uwyt—owym)Ł Mowli-
we –est czę`ciowe lub caJ—owite ”od”iw-
niczenie budyn—ów, 

e) ”oziom ”osadowienia ”arteru budyn—ów ｦ 
ok. 0,5 m ponad poziom terenu mierzony 
”rzy gJównym we–`ciu do budyn—u, 

f) dachy symetryczne, dwuspadowe z mow-
liwo`cią wy—onania o—ien dachowych i lu-
—arnŁ Wiel—o`ć, forma oraz u—Jad lu—arn 
”owinny być harmonijnie wpasowane w 
”oJać dachowąŁ Nachylenie ”oJaci dacho-
wej w granicach od 40O do 45O. Obowią-
zuje pokrycie dachu ceramiczne, koloru 
czerwonego lub brązowego, 

g) w zagos”odarowaniu dziaJe— ”rzeznaczo-
nych ”od ”ro–e—towaną zabudowę miesz-
—aniową minŁ 40% ich ”owierzchni nalewy 
”rzeznaczyć ”od zagos”odarowanie biolo-
gicznie czynne (n”Ł zieleL ”rzydomowa, 
zadrzewienia, uprawy ogrodnicze); 

2) dla terenu projektowanej zabudowy zagro-
dowej, oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 4RM, ustala się: 
a) nieprzekraczalną linię zabudowy zgodnie  

z oznaczeniem na rysunku planu,  
b) wyso—o`ć ”ro–e—towane– zabudowy go-

s”odarcze– ustala się na –edną —ondygna-
c–ę, 

c) dachy dwuspadowe, symetryczne, o na-
chyleniu ”oJaci dachowe– w granicach od 
15O do 25O. Zalecane pokrycie dachu ce-
ramiczne, do”uszcza się ”o—rycie da-
chów—ą bitumiczną lub blachą, 

d) w zagos”odarowaniu dziaJ—i minimum 
20% –e– ”owierzchni nalewy ”rzeznaczyć 
pod zagospodarowanie biologicznie czyn-
ne. 

§ 7 

Granice i s”osoby zagos”odarowania terenów lub 
obie—tów ”odlega–ących ochronie:  
W obszarze ob–ętym ”lanem nie wystę”u–ą tereny 
lub obie—ty ob–ęte ochroną zgodnie z ”rze”isami  
o ochronie przyrody.  

§ 8 

SzczegóJowe zasady i warun—i scalania i ”odziaJu 
nieruchomo`ci ob–ętych ”lanem: 
1) dla terenu projektowanej zabudowy mieszka-

niowe– –ednorodzinne– ”lan ustala ”rzedstawioną 
na rysun—u ”lanu zasadę ”odziaJu terenu na 
dziaJ—i budowlaneŁ źasada ”odziaJu ma chara—ter 
orientacy–ny, do”uszcza się –e– —ore—tę z zacho-
waniem nastę”u–ących —ryteriów:  
a) za”ewniony zostanie bez”o`redni dostę” do 

drogi, 
b) minimalna ”owierzchnia dziaJ—i budowlane– 

nie mowe być mnie–sza niw 800 m2, 
c) szero—o`ć frontu dziaJ—i ”rzylega–ące– do drogi 

nie mowe być mnie–sza niw 18,0 m, 
d) mowliwe –est Jączenie dwóch sąsiednich dzia-

Je—Ł 

§ 9 

Szczególne warun—i zagos”odarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich uwyt—owaniu: 
1) w obszarze ob–ętym zabudową nie do”uszcza 

się realizac–i inwestyc–i, —tóre zgodnie z ”rze”i-
sami o ochronie `rodowis—a zaliczane są do 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaJywać 
na `rodowisko, a ta—we instalac–i ”owodu–ących 
znaczne zanieczyszczenia ”oszczególnych ele-
mentów ”rzyrodniczych albo `rodowis—a –a—o 
caJo`ci (nie dotyczy urządzeL infrastru—tury 
technicznej); 

2) na terenie projektowanej zabudowy mieszka-
niowe–, na –edne– dziaJce budowlane– mowliwe 
jest usytuowanie jednego budynku mieszkalne-
go. 
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§ 10 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy syste-
mów —omuni—ac–i i infrastru—tury techniczne–: 
1) obsJugę —omuni—acy–ną obszaru ustala się drogą 

”owiatową nr 2888 Ś oraz ”ro–e—towaną ulicą 
wewnętrzną (KŚW) o szero—o`ci w liniach roz-
granicza–ących 8,0 m, z ”oszerzeniem w czę`ci 
—oLcowe– do 17,0 m, (zgodnie z rysun—iem ”la-
nu) s—omuni—owaną z istnie–ącą; 

2) zasady obsJugi w za—resie infrastru—tury tech-
nicznej: 
a) zao”atrzenie w energię ele—tryczną z istnieją-

cej sieci elektroenergetycznej na warunkach 
ustalonych ”rzez zarządcę sieci, 

b) zao”atrzenie w wodę z sieci wodociągowe–,  
c) od”rowadzanie `cie—ów do systemu —anali-

zac–i, w o—resie ”rze–`ciowym do zbiorni—ów 
bezod”Jywowych, 

d) od”rowadzanie wód o”adowych do gruntu. 

§ 11 

Ustala się staw—ę ”rocentową stanowiącą ”odsta-
wę do o—re`lenia –ednorazowe– o”Jaty, o —tóre– 

mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (ŚzŁ UŁ Nr 80, ”ozŁ 717 z ”óunŁ zm.) w 
wyso—o`ci 30%Ł 

§ 12 

Wy—onanie uchwaJy ”owierza się Burmistrzowi 
Strzegomia. 

§ 13 

UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 30 dni od 
dnia ogJoszenia w Śzienni—u Urzędowym Wo–e-
wództwa Śolno`ląs—iegoŁ 
 
 
 
 
 
 

PRźśWOŚNICźĄCŹ 
RADY MIEJSKIEJ 

 
TADEUSZ WASYLISZYN
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źaJącznik nr ń do uchwaJy Rady Miejskiej 
w Strzegomiu nr 29/09 z dnia  
27 kwietnia 2009 r. (poz. 2045) 
 

 
 
 
 



Śzienni— Urzędowy 

Wo–ewództwa Śolno`ląs—iego Nr 96 ｦ  11663  ｦ Poz. 2045 i 2046 

źaJącznik nr 2 do uchwaJy Rady Miejskiej 
w Strzegomiu nr 29/09 z dnia  
27 kwietnia 2009 r. (poz. 2045) 

 
 

zawiera–ący informacje o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz o sposobie 
realizac–i za”isanych w ”lanie inwestyc–i z za—resu infrastru—tury techniczne– nalewących 
do zadaL wJasnych gminy oraz zasadach ich finansowaniaŁ 
 
1. Rozstrzygnięcie o s”osobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zago-

s”odarowania ”rzestrzennego obszaru ”oJowonego w obrębie wsi Olszany, w gminie 
Strzegom. 
Śo ”ro–e—tu ”lanu nie wniesiono uwag w o—resie ”rzewidzianym na ich s—Jadanie, jak 
równiew w tra—cie dys—us–i ”ublicznej. 

 
2. Rozstrzygnięcie o s”osobie realizac–i za”isanych w ”lanie inwestyc–i z za—resu infra-

stru—tury techniczne– nalewących do zadaL wJasnych gminy oraz zasad ich finansowa-
nia. 
Na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wykonano progno-
zę s—ut—ów finansowych uchwalenia ”lanu mie–scowego obszaru ”oJowonego w obrę-
bie wsi Olszany, w gminie Strzegom. 
Prognoza o—re`la e—onomiczne s—ut—i realizac–i ”lanu ”rzedstawione w syntezie wy-
dat—ów i w”JywówŁ 
ź ”rognozy wyni—a, we gmina nie ”onosi s—ut—ów finansowych na infrastru—turę tech-
niczną oraz transformacie terenu. 
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UCHWAIA RAŚŹ MIśJSKIśJ W SźKLARSKIśJ PORĘBIś 

NR XXXIV/399/09 

z dnia 30 kwietnia 2009 r. 

w s”rawie zmiany uchwaJy nr XXIV/245/08 Rady Miejskiej w Szklarskiej 
Porębie z dnia 3Ń czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego 
programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Szklarska  
                                                  Poręba 

 Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 
2001 r. o ochronie ”raw lo—atorów, miesz—aniowym zasobie gminy  
i o zmianie Kode—su Cywilnego (ŚzŁ UŁ z 2001 rŁ Nr 71, ”ozŁ 733 z ”óunŁ 
zm.) oraz na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia  
8 marca 1990 rŁ o samorządzie gminnym (ŚzŁ UŁ z 2001 rŁ Nr 142,  
”ozŁ 1591 z ”ounŁ zmŁ) Rada Mie–s—a w Sz—lars—ie– Porębie uchwala,  
co następuje: 

 
 

§ 1 

W wieloletnim programie gospodarowania mieszka-
niowym zasobem Gminy Sz—lars—a Poręba na lata 
2008ｦ2012, stanowiącym zaJączni— do uchwaJy nr 
XXIV/245/08 Rady Mie–s—ie– w Sz—lars—ie– Porębie z 
dnia 30 czerwca 2008 ro—u w”rowadza się zmiany 
w zagadnieniu IV ｦ Zasady polityki czynszowej, 
—tóre otrzymu–e nowe brzmienie, stanowiące za-
Jączni— nr 1 do ninie–sze– uchwaJyŁ 

§ 2 

Wy—onanie uchwaJy ”owierza się Burmistrzowi 
Sz—lars—ie– PorębyŁ 

§ 3 

UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 14 dni od 
dnia ogJoszenia w Śzienni—u Urzędowym Wo–e-
wództwa Śolno`ląs—iegoŁ 
 
 
 
 

 
PRźśWOŚNICźĄCŹ RAŚŹ 

 
GRźEGŃRź SOKOLIKSKI


