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w celu otrzymania renty, emerytury lub 
renty strukturalnej, jeżeli nie są wynajęte 
lub wydzierżawione, dla których stawka 
wynosi 3,20 zł od 1 m2 powierzchni użyt-
kowej; 

3) od budowli – 2% ich wartości określonej na 
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3−7 ustawy  
o podatkach i opłatach lokalnych. 

§ 2 

Traci moc uchwała nr XXVIII/161/08 Rady Miejskiej 
w Leśnej z dnia 25 września 2008 r. sprawie okre-
ślenia wysokości stawek w podatku od nierucho-
mości. 

 

§ 3 

Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie 
na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Leśnej 
oraz na tablicach we wszystkich sołectwach na 
terenie Gminy. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego, nie wcześniej jednak niż 
z dniem 1 stycznia 2010 r. 
 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 

WALTER STRASZAK 

_______________ 
1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrekty-

wy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombino-
wanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17 grudnia 1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 
17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe 
(Dz. Urz. WE L 187 z 20 lipca 1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej usta-
wie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne. 
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UCHWAŁA RADY MIASTA OLEŚNICY 
NR XXXVI/215/2009 

z dnia 28 sierpnia 2009 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Osiedle i Stawowej
 w Oleśnicy 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o sa-
morządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) i art. 20 
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze zm.), w związku z uchwałą 
nr X/74/2007 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w rejonie ulic Osiedle i Stawowej w Oleśnicy, po stwier-
dzeniu zgodności ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego Miasta Oleśnicy, Rada Miasta Oleśnicy uchwala, 
co następuje: 

 
 

D Z I A Ł   I 

USTALENIA OGÓLNE 

R o z d z i a ł   1 

Zakres obowiązywania planu 

§ 1 

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego dla obszaru położonego w rejonie ulic 
Osiedle i Stawowej w Oleśnicy, zwany dalej 
planem, obejmuje obszar ograniczony: od 
wschodu zachodnią granicą opracowania miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego przyjętego uchwałą nr XIX/162/2004 Rady 
Miasta Oleśnica oraz zachodnią granicą opra-
cowania miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego przyjętego uchwałą nr XXVIII/ 
/200/2000 Rady Miasta Oleśnica, od południa 
obszar ograniczony jest północną granicą Gmi-
ny Oleśnica oraz południową linią rozgranicza-
jącą ulicy Łukanowskiej, od zachodu obszar 
ograniczony jest zachodnią granicą działki  
nr 98.1 oraz wschodnią granicą działek nr: 91.3, 
149.6, 91.35 149.6, od północy obszar planu 
ograniczony jest północną linią rozgraniczającą 
ulicy Stawowej. Rysunek planu stanowi załącz-
nik nr 1 do niniejszej uchwały. 

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego określa: 
1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgrani-

czające tereny o różnym przeznaczeniu lub 
różnych zasadach zagospodarowania, 
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2) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego, 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego, 

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

5) parametry i wskaźniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu, w tym 
linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaź-
niki intensywności zabudowy, 

6) szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości objętych planem miej-
scowym, 

7) szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu,  
w tym zakaz zabudowy, 

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

9) stawki procentowe, na podstawie których 
ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 
ust. 4. ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym. 

3. Ze względu na brak występowania na terenie 
planu, odstępuje się od wprowadzenia ustaleń: 
1) granic i sposobów zagospodarowania tere-

nów lub obiektów podlegających ochronie, 
ustalonych na podstawie odrębnych przepi-
sów, w tym terenów górniczych, a także na-
rażonych na niebezpieczeństwo powodzi 
oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziem-
nych, 

2) sposobu i terminu tymczasowego zagospo-
darowania, urządzania i użytkowania tere-
nów, 

3) wymagań wynikających z potrzeb kształto-
wania przestrzeni publicznych. 

§ 2 

Określenia stosowane w uchwale oznaczają: 
1) plan – należy przez to rozumieć miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego, o którym 
mowa w § 1 niniejszej uchwały, 

2) linia rozgraniczająca – linia oddzielająca po-
szczególne tereny o różnym przeznaczeniu lub 
różnych zasadach zagospodarowania, 

3) obowiązująca linia zabudowy – linia wyznaczo-
na na rysunku planu i określona w niniejszej 
uchwale dla danego terenu, wyznaczająca poło-
żenie ściany budynku na co najmniej 70% sze-
rokości elewacji znajdującej się na tej linii, do-
puszcza się jej przekroczenie przez ryzality, wy-
kusze, portale do 1,5 m oraz zadaszenia nad 
wejściami do budynków do 2 m pod warun-
kiem, że łączna ich długość nie przekroczy 30% 
szerokości elewacji znajdującej się na tej linii, 

4) nieprzekraczalna linia zabudowy − należy przez 
to rozumieć linię ograniczającą obszar, na któ-
rym dopuszcza się wznoszenie budynków okre-
ślonych w ustaleniach planu, której nie może 
przekroczyć żaden element budynku, za wyjąt-
kiem elementów określonych w przepisach od-
rębnych, 

5) powierzchnia zabudowy – suma powierzchni 
zabudowy wszystkich budynków na działce, 

6) przeznaczenie terenu – dopuszczalne zagospo-
darowanie i działalność na danym terenie, 

7) przeznaczenie podstawowe terenu – jest to 
część przeznaczenia terenu, która powinna do-
minować w danym terenie w sposób określony 
w ustaleniach planu, 

8) przeznaczenie uzupełniające terenu – jest to 
część przeznaczenia terenu lub obiektu, która 
uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie podsta-
wowe w sposób określony w ustaleniach planu, 

9) uchwała – niniejsza uchwała. 

§ 3 

Integralną częścią planu jest rysunek planu w skali  
1 : 1000 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej 
uchwały. 

§ 4 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 
wniesionych do projektu planu stanowi załącznik 
nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 5 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w 
planie, inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, które należą do zadań własnych gminy, 
oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepi-
sami o finansach publicznych stanowi załącznik nr 
3 do niniejszej uchwały. 

§ 6 

Następujące oznaczenia graficzne na rysunku pla-
nu są obowiązującymi ustaleniami planu: 
1) granica obszaru objętego planem tożsama  

z granicą ochrony zabytków archeologicznych, 
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przezna-

czeniu i różnych zasadach zagospodarowania, 
3) symbole terenów, 
4) strefa B ochrony konserwatorskiej, 
5) obowiązujące linie zabudowy, 
6) nieprzekraczalne linie zabudowy, 
7) obiekty objęte ochroną konserwatorską, 
8) przeznaczenia terenów. 

§ 7 

1. Ustala się przeznaczenia terenu i odpowiadają-
ce im oznaczenia na rysunku planu: 

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej – MN, 

2) tereny zabudowy usługowej z zabudową 
mieszkaniową jednorodzinną – U/MN, 

3) tereny zabudowy usługowej – U, 
4) tereny usług sportu i rekreacji – US, 
5) tereny zieleni – Z, 
6) tereny zieleni izolacyjnej – ZI, 
7) tereny wód śródlądowych − WS, 
8) tereny ulic zbiorczych – KD-Z, 
9) tereny ulic lokalnych– KD-L, 

10) tereny ulic dojazdowych – KD-D, 
11) tereny dróg wewnętrznych – KDW. 
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2. Na każdym z terenów zakazuje się przeznaczeń 
innych niż te, które są dla niego ustalone w pla-
nie. 

R o z d z i a ł   2 

Ustalenia w zakresie zasad zagospodarowania 
terenu i kształtowania zabudowy 

§ 8 

Na terenie objętym planem, o ile przepisy działu II 
nie stanowią inaczej, dopuszcza się lokalizację 
urządzeń technicznych (w tym infrastruktury tech-
nicznej) zapewniających możliwość użytkowania 
obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznacze-
niem, takie jak: przyłącza i urządzenia instalacyjne, 
przejazdy, ulice wewnętrzne, ogrodzenia, place 
postojowe, parkingi, śmietniki. 

§ 9 

Na terenie objętym planem, obowiązuje: 
1) zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych, 
2) wysokość obiektów budowlanych wraz z urzą-

dzeniami budowlanymi maksymalnie 20 m, 
3) wysokość urządzeń budowlanych na budynkach 

maksymalnie 3 m. 

§ 10 

Na terenie objętym planem obowiązująca linia 
zabudowy stanowi nieprzekraczalną linię zabudo-
wy dla budynków gospodarczych lub garażowych. 

§ 11 

Na terenie objętym planem lokalizacja budowli 
bezpośrednio pod napowietrzną linią elektroener-
getyczną lub w odległości liczonej w poziomie od 
skrajnych przewodów, mniejszej niż: 
1) 3 m − dla linii o napięciu znamionowym nie-

przekraczającym 1 kV, 
2) 5 m − dla linii o napięciu znamionowym powy-

żej 1 kV, lecz nieprzekraczającym 15 kV, 
3) 10 m − dla linii o napięciu znamionowym po-

wyżej 15 kV, lecz nieprzekraczającym 30 kV, 
4) 15 m − dla linii o napięciu znamionowym po-

wyżej 30 kV, lecz nieprzekraczającym 110 kV, 
5) 30 m − dla linii o napięciu znamionowym po-

wyżej 110 kV, może nastąpić po spełnieniu wa-
runków określonych przez zarządcę napo-
wietrznej linii elektroenergetycznej. 

R o z d z i a ł   3 

Ustalenia w zakresie ochrony środowiska 

§ 12 

Na terenie objętym planem, o ile przepisy działu II 
nie stanowią inaczej, w zakresie ochrony środowi-
ska obowiązuje: 
1) tymczasowe gromadzenie w pojemnikach od-

padów komunalnych powstałych jedynie na te-
renie, 

2) gromadzenie i usuwanie odpadów komunal-
nych na zasadach określonych w przepisach 
szczególnych oraz gminnych przepisach po-
rządkowych, 

3) stosowanie do indywidualnych celów grzew-
czych ekologicznych źródeł energii poprzez wy-

korzystanie energii cieplnej, przy wytwarzaniu 
której spełnione są normy w zakresie emisji za-
nieczyszczeń i ochrony środowiska, w tym w 
szczególności wykorzystanie z paliw płynnych i 
gazowych oraz kotłów na paliwa stałe o stopniu 
sprawności energetycznej nie mniejszej niż 
70%, 

4) zakazuje się przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko, wymagających  
i mogących wymagać sporządzenia raportu  
o oddziaływaniu na środowisko z wyłączeniem 
sieci infrastruktury technicznej i dróg publicz-
nych. 

R o z d z i a ł   4 

Ustalenia w zakresie ochrony dziedzictwa  
kulturowego i zabytków 

§ 13 

1. Ustala się strefę „B” ochrony konserwatorskiej, 
oznaczoną jak na rysunku planu. 

2. W strefie, o której jest mowa w ust. 1: 
1) obowiązuje zachowanie historycznej kompo-

zycji przestrzennej i rozmieszczenia budyn-
ków, 

2) obowiązuje pokrycie dachu dachówką w ko-
lorze ceglastym, 

3) obowiązuje nawiązanie nową zabudową  
w zakresie skali, bryły, gabarytów, użytych 
materiałów budowlanych, dyspozycji elewa-
cji, otworów okiennych i drzwiowych, stolar-
ki oraz kolorystyki obiektów do historycznej 
zabudowy, 

4) zakazuje się umieszczania reklam lub innych 
tablic niezwiązanych bezpośrednio z danym 
obiektem i stanowiących na obiekcie lub ob-
szarze element obcy, 

5) dopuszcza się umieszczanie tablic informa-
cyjnych instytucji lub szyldów sklepów i za-
kładów, 

6) przed podjęciem prac projektowych należy 
uzyskać wytyczne konserwatorskie odnośnie 
planowanych prac, 

7) obowiązuje uzgodnienie wszelkich inwestycji 
z Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwato-
rem Zabytków we Wrocławiu, przed uzyska-
niem pozwolenia na budowę lub zgłosze-
niem robót budowlanych zgodnie z obowią-
zującymi przepisami. 

§ 14 

1. Ustala się ochronę konserwatorską obiektów 
oznaczonych na rysunku planu. 

2. Dla obiektów, o których jest mowa w ust. 1, 
obowiązują następujące wymogi konserwator-
skie: 
1) zachować lub odtworzyć bryłę budynku, 

kształt i geometrię dachu, zastosowane tra-
dycyjnie materiały budowlane oraz kolory-
stykę elewacji, 

2) utrzymać, a w zniszczonych fragmentach od-
tworzyć, historyczny detal architektoniczny, 

3) zachować kształt, rozmiary i rozmieszczenie 
otworów zgodnie z historycznym wizerun-
kiem budynku, 
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4) wszelkie roboty budowlane, a także zmiany 
funkcji, należy uzgodnić z właściwym woje-
wódzkim konserwatorem zabytków, 

5) przed podjęciem prac projektowych należy 
uzyskać wytyczne konserwatorskie odnośnie 
planowanych prac. 

§ 15 

1. Ustala się strefę ochrony zabytków archeolo-
gicznych, oznaczoną jak na rysunku planu. 

2. W strefie, o której mowa w ust. 1, obowiązuje 
uzgodnienie wszelkich inwestycji wymagają-
cych prac ziemnych z Dolnośląskim Wojewódz-
kim Konserwatorem Zabytków we Wrocławiu, 
co do obowiązku prowadzenia stałego nadzoru 
archeologicznego i w razie konieczności ratow-
niczych badań archeologicznych, za pozwole-
niem Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konser-
watora Zabytków na prace archeologiczne i wy-
kopaliskowe. 

3. Pozwolenie Dolnośląskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków na prace archeologicz-
ne i wykopaliskowe, o którym mowa w ust. 2, 
należy uzyskać przed złożeniem wniosku o po-
zwolenie na budowę lub zgłoszeniem robót bu-
dowlanych. 

4. Zasady ochrony ewentualnych zabytków arche-
ologicznych odkrytych w trakcie obowiązywania 
planu, określają przepisy szczegółowe dotyczą-
ce ochrony zabytków. 

5. Istnieje możliwość odkrycia nowych stanowisk 
archeologicznych, ich wykaz podlega sukce-
sywnej weryfikacji i uzupełnieniom. 

Rozdział 5 

Zasady obsługi w zakresie komunikacji  
i infrastruktury technicznej 

§ 16 

1. Na terenie objętym planem, o ile przepisy dzia-
łu II nie stanowią inaczej, w zakresie zasad ob-
sługi infrastruktury technicznej obowiązuje: 
1) dostawa wody z sieci wodociągowej, 
2) odprowadzenie ścieków do sieci kanalizacyj-

nej, 
3) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci 

elektroenergetycznych, 
4) zaopatrzenie w ciepło z sieci ciepłowniczej 

lub z indywidualnych źródeł energii cieplnej, 
odpowiadających wymogom § 12 pkt 3, 4, 

5) skablowanie w ziemi napowietrznych linii 
energetycznych, 

6) dostawa gazu z rozdzielczej sieci gazowej, 
7) rozbudowa sieci rozdzielczych na tereny 

przeznaczone pod zabudowę wyznaczone 
planem, 

8) lokalizacja nowych inwestycji, w zakresie re-
alizacji sieci infrastruktury technicznej, w li-
niach rozgraniczających ulic z zastrzeżeniem 
ust. 2. 

2. Na terenie objętym planem, o ile przepisy dzia-
łu II nie stanowią inaczej, w zakresie zasad ob-
sługi infrastruktury technicznej dopuszcza się: 
1) korzystanie i odprowadzanie ścieków do 

zbiornika bezodpływowego (szamba) do 
momentu, w którym zostanie oddana do 

użytku lokalna sieć kanalizacyjna. Instalację 
kanalizacyjną należy podłączyć do przedmio-
towej sieci nie później niż 6 miesięcy od 
momentu oddania jej do użytku, 

2) odstępstwo od zasady, o której mowa w ust. 
1 pkt 8, wyłącznie wtedy, gdy nie ma tech-
nicznej możliwości realizacji tych ustaleń, 

3) usytuowanie budynków infrastruktury tech-
nicznej w odległości min. 1,5 m od granic 
działki. 

3. Na terenie objętym planem, o ile przepisy dzia-
łu II nie stanowią inaczej, zakazuje się lokalizo-
wania instalacji radiokomunikacyjnych, radio-
nawigacyjnych i radiolokacyjnych, emitujących 
pola elektromagnetyczne, o częstotliwościach 
od 0,03 MHz do 300.000 MHz, z wyjątkiem do-
puszczonych wg przepisów odrębnych. 

R o z d z i a ł   6 

Zasady dotyczące scalania i podziału nieruchomości 

§ 17 

Na terenie objętym planem, o ile przepisy działu II 
nie stanowią inaczej, ustala się zasady dotyczące 
scalania i podziału nieruchomości: wydzielenie 
terenów zgodnie z wyznaczonymi na rysunku pla-
nu liniami rozgraniczającymi. 

D Z I A Ł   II 

USTALENIA DLA TERENÓW 

R o z d z i a ł   7 

Ustalenia dla terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

§ 18 

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 1MN, 3MN, 4MN, 5MN ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna, 
2) przeznaczenie uzupełniające: usługi podsta-

wowe maksymalnie 30% powierzchni bu-
dynku, ulice wewnętrzne z placami manew-
rowymi i postojowymi. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w zakre-
sie kształtowania zabudowy obowiązuje: 
1) obowiązująca linia zabudowy określona jak 

na rysunku planu: 
a) dla terenu 1MN i 3MN w odległości mi-

nimalnej 4,1 m, maksymalnie 5,2 m od li-
nii rozgraniczającej, 

b) dla terenu 4MN w odległości 6 m oraz 
minimum 2,7 m, maksymalnie 4,8 m od 
linii rozgraniczającej, 

2) nieprzekraczalna linia zabudowy określona 
jak na rysunku planu: 
a) dla terenów 1MN i 3MN w odległości 4 m 

od linii rozgraniczającej, 
b) dla terenu 4MN w odległości 4 m i 6 m od 

linii rozgraniczającej, 
c) dla terenu 5MN w odległości 4 m od linii 

rozgraniczającej; 
3) wysokość budynku: maksymalnie 9 m, 
4) ilość kondygnacji: do dwóch kondygnacji 

nadziemnych w tym poddasze użytkowe, 
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5) szerokość elewacji maksymalnie 18 m, 
6) zakaz stosowania: 

a) ogrodzeń z prefabrykatów betonowych, 
b) okładzin elewacyjnych z tworzyw sztucz-

nych. 
7) dachy dwuspadowe, o symetrycznym nachy-

leniu głównych połaci dachowych minimal-
ne nachylenie 38° , maksymalne 45o, 

8) pokrycie dachówką lub materiałem dachów-
kopodobnym, 

9) w strefie „B” ochrony konserwatorskiej kolor 
pokrycia dachowego ceglasty. 

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w zakre-
sie kształtowania zabudowy dopuszcza się: 
1) ogrodzenia o od frontu działki wysokości 

maksymalnie 1,6 m, o ażurowości min. 40%, 
z podmurówką pełną o wysokości maksy-
malnie 0,5 m, 

2) obiekty małej architektury, 
3) na działce budowlanej budynek garażowy 

lub gospodarczy wolno stojący, o po-
wierzchni zabudowy maksymalnie 40 m2, 
wysokości maksymalnie 6 m, o kształcie da-
chu i pokryciu jak dla budynku mieszkalne-
go, 

4) lokalizację budynku gospodarczego lub ga-
rażowego w granicy działki, 

5) remonty budynków, które nie spełniają wa-
runków określonych w niniejszym paragra-
fie. 

4. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w zakre-
sie zagospodarowania terenu i kształtowania 
ładu przestrzennego obowiązuje: 
1) powierzchnia zabudowy maksymalnie 40% 

powierzchni działki, 
2) powierzchnia biologicznie czynna co naj-

mniej 50% powierzchni działki. 
5. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w zakre-

sie obsługi komunikacyjnej obowiązuje: 
1) obsługa terenu od strony przyległych ulic lo-

kalnych i dojazdowych, 
2) zapewnienie co najmniej 2 stanowisk posto-

jowych na terenie działki. 
6. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w zakre-

sie ochrony środowiska: nie dopuszcza się do 
lokalizacji obiektów oraz urządzeń usługowych  
i produkcyjnych mogących pogorszyć stan śro-
dowiska. 

7. Tereny, o których mowa w ust. 1, pod wzglę-
dem akustycznym kwalifikuje się jako tereny 
przeznaczone na cele mieszkaniowe. 

8. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w zakre-
sie zasad i warunków scaleń i podziałów nieru-
chomości: 
1) obowiązuje powierzchnia działki budowlanej 

minimum 700 m2, 
2) obowiązuje szerokość frontu działki budow-

lanej minimum 22 m, 
3) dopuszcza się wydzielenie działek pod urzą-

dzenia infrastruktury technicznej niespełnia-
jących parametrów określonych w pkt 1 i 2. 

9. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w zakre-
sie stawek procentowych stanowiących pod-
stawę określenia opłaty, o której mowa w  
art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-

nym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze zmianami), 
obowiązuje wysokość stawki procentowej 25%. 

§ 19 

1. Dla terenu oznaczonego symbolem 2MN ustala 
się przeznaczenie: zabudowa mieszkaniowa 
jednorodzinna. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie 
kształtowania zabudowy obowiązuje: 
1) obowiązująca linia zabudowy określona jak 

na rysunku planu: w odległości minimalnej 
4,9 m, maksymalnie 5,4 m od linii rozgrani-
czającej, 

2) nieprzekraczalna linia zabudowy określona 
jak na rysunku planu w odległości 6 m od li-
nii rozgraniczającej, 

3) wysokość budynku maksymalnie 9 m, 
4) ilość kondygnacji: do dwóch kondygnacji 

nadziemnych, w tym poddasze użytkowe, 
5) szerokość elewacji maksymalnie 18 m, 
6) zakaz stosowania: 

a) ogrodzeń z prefabrykatów betonowych, 
b) okładzin elewacyjnych z tworzyw sztucz-

nych, 
7) dachy dwuspadowe, o symetrycznym nachy-

leniu głównych połaci dachowych minimal-
ne nachylenie 38° , maksymalne 45o, 

8) pokrycie dachówką lub materiałem dachów-
kopodobnym, 

9) w strefie „B” ochrony konserwatorskiej kolor 
pokrycia dachowego ceglasty. 

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie 
kształtowania zabudowy dopuszcza się: 
1) ogrodzenia od frontu działki o wysokości 

maksymalnie 1,6 m, o ażurowości minimum 
40%, z podmurówką pełną o wysokości 
maksymalnie 0,5 m, 

2) obiekty małej architektury, 
3) na działce budowlanej budynek garażowy 

lub gospodarczy wolno stojący, o po-
wierzchni zabudowy maksymalnie 40 m2, 
wysokości maksymalnie 6 m, o kształcie da-
chu i pokryciu jak dla budynku mieszkalne-
go, 

4) lokalizację budynku gospodarczego lub ga-
rażowego w granicy działki, 

5) remonty budynków, które nie spełniają wa-
runków określonych w niniejszym paragra-
fie. 

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie 
zagospodarowania terenu i kształtowania ładu 
przestrzennego obowiązuje: 
1) powierzchnia zabudowy maksymalnie 40% 

powierzchni działki, 
2) powierzchnia biologicznie czynna co naj-

mniej 50% powierzchni działki. 
5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie 

obsługi komunikacyjnej obowiązuje: 
1) obsługa terenu od strony terenu 1KDW, 
2) zapewnienie co najmniej 2 stanowisk posto-

jowych na terenie działki. 
6. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie 

ochrony środowiska: nie dopuszcza się do loka-
lizacji obiektów oraz urządzeń usługowych  
i produkcyjnych mogących pogorszyć stan śro-
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dowiska lub przekraczających standardy dla za-
budowy mieszkaniowo-usługowej. 

7. Teren, o którym mowa w ust. 1, pod względem 
akustycznym kwalifikuje się jako tereny prze-
znaczone na cele mieszkaniowe. 

8. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie 
zasad i warunków scaleń i podziałów nieru-
chomości: 
1) obowiązuje powierzchnia działki budowlanej 

minimalnie 600 m2, 
2) obowiązuje szerokość frontu działki budow-

lanej minimalnie 22 m, 
3) dopuszcza się wydzielenie działek pod urzą-

dzenia infrastruktury technicznej niespełnia-
jących parametrów określonych w pkt 1 i 2. 

9. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie 
stawek procentowych stanowiących podstawę 
określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  
Nr 80, poz. 717, ze zmianami), obowiązuje wy-
sokość stawki procentowej 25%. 

§ 20 

1. Dla terenów oznaczonych symbolami 6MN  
i 7MN ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna, 
2) przeznaczenie uzupełniające: usługi podsta-

wowe maksymalnie 35% powierzchni bu-
dynku, ulice wewnętrzne z placami manew-
rowymi i postojowymi. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w zakre-
sie kształtowania zabudowy obowiązuje: 
1) obowiązująca linia zabudowy określona jak 

na rysunku planu odległości 6 m od linii roz-
graniczającej, 

2) nieprzekraczalna linia zabudowy określona 
jak na rysunku planu w odległości 6 m od li-
nii rozgraniczającej, 

3) wysokość budynku: maksymalnie 9 m, 
4) ilość kondygnacji: do dwóch kondygnacji 

nadziemnych, w tym poddasze użytkowe, 
5) szerokość elewacji maksymalnie 18 m, 
6) zakaz stosowania: 

a) ogrodzeń z prefabrykatów betonowych, 
b) okładzin elewacyjnych z tworzyw sztucz-

nych, 
7) dachy o symetrycznym nachyleniu głównych 

połaci dachowych, minimalnie 35o maksy-
malnie 45o, 

8) pokrycie dachówką lub materiałem dachów-
kopodobnym. 

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w zakre-
sie kształtowania zabudowy dopuszcza się: 
1) ogrodzenia od frontu działki wysokości mak-

symalnie 1,6 m, o ażurowości min. 40%,  
z podmurówką pełną o wysokości maksy-
malnie 0,5 m, 

2) obiekty małej architektury, 
3) na działce budowlanej budynek garażowy 

lub gospodarczy wolno stojący, o po-
wierzchni zabudowy maksymalnie 40 m2, 
wysokości maksymalnie 6 m, o kształcie da-
chu i pokryciu jak dla budynku mieszkalne-
go, 

4) lokalizację budynku gospodarczego lub ga-
rażowego w granicy działki. 

4. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w zakre-
sie zagospodarowania terenu i kształtowania 
ładu przestrzennego obowiązuje: 
1) powierzchnia zabudowy maksymalnie 40% 

powierzchni działki, 
2) powierzchnia biologicznie czynna co naj-

mniej 50% powierzchni działki. 
5. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w zakre-

sie obsługi komunikacyjnej obowiązuje: 
1) obsługa terenu od strony przyległych ulic lo-

kalnych i dojazdowych, 
2) zapewnienie co najmniej 2 stanowisk posto-

jowych na terenie działki. 
6. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w zakre-

sie ochrony środowiska: nie dopuszcza się do 
lokalizacji obiektów oraz urządzeń usługowych i 
produkcyjnych mogących pogorszyć stan śro-
dowiska. 

7. Tereny, o których mowa w ust. 1, pod wzglę-
dem akustycznym kwalifikuje się jako tereny 
przeznaczone na cele mieszkaniowe. 

8. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w zakre-
sie zasad i warunków scaleń i podziałów nieru-
chomości: 
1) obowiązuje powierzchnia działki budowlanej 

minimalnie 700 m2, 
2) obowiązuje szerokość frontu działki budow-

lanej minimalnie 22 m, 
3) dopuszcza się wydzielenie działek pod urzą-

dzenia infrastruktury technicznej niespełnia-
jących parametrów określonych w pkt 1 i 2. 

9. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w zakre-
sie stawek procentowych stanowiących pod-
stawę określenia opłaty, o której mowa w  
art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze zmianami), 
obowiązuje wysokość stawki procentowej 25%. 

R o z d z i a ł   8 

Ustalenia dla terenów zabudowy usługowej  
z zabudową mieszkaniową jednorodzinną 

§ 21 

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 1U/MN i 2U/MN ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe: usługi, 
2) przeznaczenie uzupełniające: funkcja miesz-

kaniowa jednorodzinna zajmująca maksy-
malnie 50% powierzchni użytkowej budynku 
usługowego lub maksymalnie 40% po-
wierzchni zabudowy w przypadku lokalizacji 
w budynku wolno stojącym. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w zakre-
sie kształtowania zabudowy obowiązuje: 
1) obowiązująca linia zabudowy określona jak 

na rysunku planu w odległości 10 m od linii 
rozgraniczającej, 

2) nieprzekraczalna linia zabudowy określona 
jak na rysunku planu w odległości: 4 m  
i 10 m od linii rozgraniczającej,  

3) wysokość budynku maksymalnie 9 m, 
4) ilość kondygnacji: do trzech kondygnacji 

nadziemnych, w tym poddasze użytkowe, 
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5) szerokość elewacji maksymalnie 18 m, 
6) zakaz stosowania: 

a) ogrodzeń z prefabrykatów betonowych, 
b) okładzin elewacyjnych z tworzyw sztucz-

nych, 
7) dachy o symetrycznym nachyleniu głównych 

połaci dachowych maksymalnie 45o. 
3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w zakre-

sie kształtowania zabudowy dopuszcza się: 
1) ogrodzenia od frontu działki o wysokości 

maksymalnie 2 m, o ażurowości min. 40%,  
z podmurówką pełną o wysokości maksy-
malnie 0,5 m, 

2) obiekty małej architektury, 
3) na działce budowlanej budynek garażowy 

lub gospodarczy wolno stojący, o po-
wierzchni zabudowy maksymalnie 40 m2, 
wysokości maksymalnie 6 m, o kształcie da-
chu i pokryciu jak dla budynku mieszkalne-
go. 

4. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w zakre-
sie zagospodarowania terenu i kształtowania 
ładu przestrzennego obowiązuje: 
1) powierzchnia zabudowy maksymalnie 40% 

powierzchni działki, 
2) powierzchnia biologicznie czynna co naj-

mniej 20% powierzchni działki. 
5. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w zakre-

sie obsługi komunikacyjnej obowiązuje: 
1) obsługa terenu od strony terenu 1KD-L, 
2) zapewnienie co najmniej 2 stanowisk posto-

jowych na terenie działki oraz dodatkowo  
1 stanowiska postojowego na każde 20 m2 
powierzchni usługowej na terenie działki. 

6. Na terenach, o których mowa w ust. 1, pod 
względem akustycznym kwalifikuje się jako te-
ren przeznaczony na cele usługowe. 

7. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w zakre-
sie zasad i warunków scaleń i podziałów nieru-
chomości: 
1) obowiązuje powierzchnia działki budowlanej 

minimalnie 1000 m2, 
2) obowiązuje szerokość frontu działki budow-

lanej minimalnie 25 m, 
3) dopuszcza się wydzielenie działek pod urzą-

dzenia infrastruktury technicznej niespełnia-
jących parametrów określonych w pkt 1 i 2. 

8. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w zakre-
sie stawek procentowych stanowiących pod-
stawę określenia opłaty, o której mowa  
w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 ro-
ku o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze zmianami), 
obowiązuje wysokość stawki procentowej 25%. 

R o z d z i a ł   9 

Ustalenia dla terenów zabudowy usługowej 

§ 22 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 1U ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa usłu-

gowa,  
2) przeznaczenie uzupełniające: 

a) parkingi, 

b) ulice wewnętrzne z placami manewro-
wymi i postojowymi. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie 
kształtowania zabudowy obowiązuje: 
1) obowiązująca linia zabudowy określona jak 

na rysunku planu w odległości 10 m od linii 
rozgraniczającej, 

2) nieprzekraczalna linia zabudowy określona 
jak na rysunku planu w odległości 6 m od li-
nii rozgraniczającej, 

3) wysokość budynku maksymalnie 10 m, 
4) ilość kondygnacji: do trzech kondygnacji 

nadziemnych, w tym poddasze użytkowe, 
5) szerokość elewacji maksymalnie 25 m, 
6) zakaz stosowania: 

a) ogrodzeń z prefabrykatów betonowych, 
b) okładzin elewacyjnych z tworzyw sztucz-

nych, 
7) dachy o symetrycznym nachyleniu głównych 

połaci dachowych maksymalnie 45o. 
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie 

kształtowania zabudowy dopuszcza się: 
1) ogrodzenia o od frontu działki wysokości 

maksymalnie 2 m, o ażurowości min. 40%,  
z podmurówką pełną o wysokości maksy-
malnie 0,5 m, 

2) obiekty małej architektury, 
3) na działce budowlanej budynek garażowy 

lub gospodarczy wolno stojący, o po-
wierzchni zabudowy maksymalnie 40 m2, 
wysokości maksymalnie 6m, o kształcie da-
chu i pokryciu jak dla budynku mieszkalne-
go. 

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie 
zagospodarowania terenu i kształtowania ładu 
przestrzennego obowiązuje: 
1) powierzchnia zabudowy maksymalnie 60% 

powierzchni działki, 
2) powierzchnia biologicznie czynna co naj-

mniej 20% powierzchni działki. 
5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie 

obsługi komunikacyjnej obowiązuje: 
1) obsługa komunikacyjna od strony przyle-

głych dróg lokalnych i dojazdowych, 
2) zapewnienie co najmniej 1 stanowiska po-

stojowego na każde 30 m2 powierzchni usłu-
gowej na terenie działki, nie mniej niż 2 sta-
nowiska postojowe na każdy lokal usługowy. 

6. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, pod 
względem akustycznym kwalifikuje się jako te-
ren przeznaczony na cele usługowe, 

7. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie 
zasad i warunków scaleń i podziałów nieru-
chomości: 
1) obowiązuje powierzchnia działki budowlanej 

minimalnie 1500 m2, 
2) obowiązuje szerokość frontu działki budow-

lanej minimalnie 25 m, 
3) dopuszcza się wydzielenie działek pod urzą-

dzenia infrastruktury technicznej niespełnia-
jących parametrów określonych w pkt 1 i 2. 

8. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie 
stawek procentowych stanowiących podstawę 
określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  
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Nr 80, poz. 717, ze zmianami), obowiązuje wy-
sokość stawki procentowej 25%. 

§ 23 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 2U ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa usłu-

gowa,  
2) przeznaczenie uzupełniające: 

a) parking, 
b) ulice wewnętrzne z placami manewro-

wymi i postojowymi. 
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie 

kształtowania zabudowy obowiązuje: 
1) nieprzekraczalna linia zabudowy określona 

jak na rysunku planu w odległości 4 m od li-
nii rozgraniczającej, 

2) wysokość budynku maksymalnie 9 m, 
3) ilość kondygnacji: do dwóch kondygnacji 

nadziemnych, w tym poddasze użytkowe, 
4) szerokość elewacji maksymalnie 25 m, 
5) zakaz stosowania: 

a) ogrodzeń z prefabrykatów betonowych, 
b) okładzin elewacyjnych z tworzyw sztucz-

nych, 
6) dachy o symetrycznym nachyleniu głównych 

połaci dachowych minimalnie 40o maksy-
malnie 45o. 

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie 
kształtowania zabudowy dopuszcza się: 
1) ogrodzenia od frontu działki wysokości mak-

symalnie 2 m, o ażurowości min. 40%,  
z podmurówką pełną o wysokości maksy-
malnie 0,5 m, 

2) obiekty małej architektury, 
3) na działce budowlanej budynek garażowy 

lub gospodarczy wolno stojący, o po-
wierzchni zabudowy maksymalnie 40 m2, 
wysokości maksymalnie 6 m, o kształcie da-
chu i pokryciu jak dla budynku mieszkalne-
go. 

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie 
zagospodarowania terenu i kształtowania ładu 
przestrzennego obowiązuje: 
1) powierzchnia zabudowy maksymalnie 60% 

powierzchni działki, 
2) powierzchnia biologicznie czynna co naj-

mniej 20% powierzchni działki. 
5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie 

obsługi komunikacyjnej obowiązuje: 
1) obsługa komunikacyjna od strony przyle-

głych dróg lokalnych i dojazdowych, 
2) zapewnienie co najmniej 1 stanowiska po-

stojowego na każde 30 m2 powierzchni usłu-
gowej na terenie działki, nie mniej niż 2 sta-
nowiska postojowe na każdy lokal usługowy. 

6. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, pod 
względem akustycznym kwalifikuje się jako te-
ren przeznaczony na cele usługowe. 

7. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie 
zasad i warunków scaleń i podziałów nieru-
chomości: 
1) obowiązuje powierzchnia działki budowlanej 

minimalnie 1500 m2, 
2) obowiązuje szerokość frontu działki budow-

lanej minimalnie 25 m, 

3) dopuszcza się wydzielenie działek pod urzą-
dzenia infrastruktury technicznej niespełnia-
jących parametrów określonych w pkt 1 i 2. 

8. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie 
stawek procentowych stanowiących podstawę 
określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 
80, poz. 717, ze zmianami), obowiązuje wyso-
kość stawki procentowej 25%. 

R o z d z i a ł   10 

Ustalenia dla terenów usług sportu i rekreacji 

§ 24 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 1US ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe: teren usług 

sportu i rekreacji, 
2) przeznaczenie uzupełniające: 

a) parking, 
b) ciągi pieszo-rowerowe, 
c) ulice wewnętrzne z placami manewro-

wymi i postojowymi. 
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie 

kształtowania zabudowy obowiązuje: 
1) obowiązująca linia zabudowy określona jak 

na rysunku planu odległości 10 m od linii 
rozgraniczającej, 

2) nieprzekraczalna linia zabudowy określona 
jak na rysunku planu w odległości 10 m od 
linii rozgraniczającej; 

3) wysokość budynku maksymalnie 12 m, 
4) ilość kondygnacji: maksymalnie do trzech 

kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 
użytkowe, 

5) szerokość elewacji maksymalnie 25 m, 
6) zakaz stosowania: 

a) ogrodzeń z prefabrykatów betonowych, 
b) okładzin elewacyjnych z tworzyw sztucz-

nych, 
7) dachy o symetrycznym nachyleniu głównych 

połaci dachowych maksymalnie 45o. 
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie 

kształtowania zabudowy dopuszcza się: 
1) ogrodzenia od frontu działki o wysokości 

maksymalnie 2 m, o ażurowości min. 40%,  
z podmurówką pełną o wysokości maksy-
malnie 0,5 m, 

2) obiekty małej architektury. 
4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie 

zagospodarowania terenu i kształtowania ładu 
przestrzennego obowiązuje: 
1) powierzchnia zabudowy maksymalnie 30% 

powierzchni działki, 
2) powierzchnia biologicznie czynna co naj-

mniej 60% powierzchni działki. 
5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie 

obsługi komunikacyjnej: 
1) obowiązuje obsługa terenu od strony przy-

ległej ulicy lokalnej, 
2) zapewnienie co najmniej 1 stanowiska po-

stojowego na każde 30 m2 powierzchni usłu-
gowej na terenie działki, nie mniej niż 1 sta-
nowiska postojowego na terenie działki na 
każdych 10 użytkowników przewidzianych do 
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jednoczesnego przebywania wg programu 
użytkowego. 

6. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie 
stawek procentowych stanowiących podstawę 
określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  
Nr 80, poz. 717, ze zmianami), obowiązuje wy-
sokość stawki procentowej 5%. 

R o z d z i a ł   11 

Ustalenia dla terenów zieleni 

§ 25 

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 1Z, 2Z, 3Z ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe: tereny zieleni 

urządzonej, 
2) przeznaczenie uzupełniające: 

a) mała architektura, 
b) boisko do gry, 
c) plac zabaw dla dzieci. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w zakre-
sie kształtowania zabudowy obowiązuje zakaz 
budowy budynków. 

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w zakre-
sie zagospodarowania terenu i kształtowania 
ładu przestrzennego obowiązuje powierzchnia 
biologicznie czynna co najmniej 50% po-
wierzchni działki. 

4. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w zakre-
sie obsługi komunikacyjnej obowiązuje obsługa 
komunikacyjna od strony przyległych ulic do-
jazdowych. 

5. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w zakre-
sie stawek procentowych stanowiących pod-
stawę określenia opłaty, o której mowa w  
art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze zmianami), 
obowiązuje wysokość stawki procentowej 5%. 

§ 26 

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 4Z, 5Z ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe: tereny zieleni 

urządzonej, 
2) przeznaczenie uzupełniające:  

a) pas techniczny − dostępu do cieku wod-
nego, 

b) sieci i urządzenia infrastruktury technicz-
nej. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w zakre-
sie kształtowania zabudowy obowiązuje: 
1) zakaz zabudowy, 
2) zakaz ogradzania terenu, 
3) zakaz sadzenia drzew w odległości mniejszej 

niż 2 m od osi gazociągu, 
4) zakaz stosowania zieleni wysokiej, 
5) minimalna szerokość pasa technicznego  

3 m. 
3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w zakre-

sie stawek procentowych stanowiących pod-
stawę określenia opłaty, o której mowa w art. 
36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze zmianami), obowiązu-
je wysokość stawki procentowej 5%. 

§ 27 

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 1ZI, 2ZI, 3ZI ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe: tereny zieleni 

izolacyjnej, 
2) przeznaczenie uzupełniające: sieci i urządze-

nia infrastruktury technicznej. 
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w zakre-

sie kształtowania zabudowy obowiązuje: 
1) zakaz zabudowy, 
2) zakaz sadzenia drzew w odległości mniejszej 

niż 2 m od osi gazociągu. 
3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w zakre-

sie stawek procentowych stanowiących pod-
stawę określenia opłaty, o której mowa w  
art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze zmianami), 
obowiązuje wysokość stawki procentowej 5%. 

R o z d z i a ł   12 

Ustalenia dla terenów wód śródlądowych 

§ 28 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 1WS ustala się przeznaczenie − tereny 
wód śródlądowych. 

2. Na terenie, o którym mowa w niniejszym roz-
dziale, w zakresie zagospodarowania terenu  
i kształtowania ładu przestrzennego obowiązu-
je: 
1) zakaz zabudowy, 
2) zabezpieczenie brzegów zbiorników wod-

nych i cieków przed osuwaniem. 
3. Na terenie, o którym mowa w niniejszym roz-

dziale w zakresie stawek procentowych stano-
wiących podstawę określenia opłaty, o której 
mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 
2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze zmia-
nami), obowiązuje wysokość stawki procento-
wej 0%. 

R o z d z i a ł   13 

Ustalenia dla terenów komunikacji 

§ 29 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 1KD-Z ustala się przeznaczenie ulica 
zbiorcza. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie 
zagospodarowania terenu i kształtowania ładu 
przestrzennego obowiązuje szerokość w liniach 
rozgraniczających minimalnie 22 m. 

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie 
zagospodarowania terenu i kształtowania ładu 
przestrzennego dopuszcza się: 
1) elementy wyposażenia ulicy, 
2) pasy zieleni przyulicznej w zależności od lo-

kalnych uwarunkowań. 
4. Teren, o którym mowa w ust. 1, wyznacza się 

do realizacji inwestycji celu publicznego. 
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5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie 
zasad i warunków scalania i podziału nieru-
chomości obowiązuje podział zgodnie z liniami 
rozgraniczającymi. 

6. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie 
stawek procentowych stanowiących podstawę 
określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  
Nr 80, poz. 717, ze zmianami), obowiązuje wy-
sokość stawki procentowej 25%. 

§ 30 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 1KD-L ustala się przeznaczenie ulica lo-
kalna. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie 
zagospodarowania terenu i kształtowania ładu 
przestrzennego obowiązuje szerokość w liniach 
rozgraniczających minimalnie 12 m. 

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie 
zagospodarowania terenu i kształtowania ładu 
przestrzennego dopuszcza się: 
1) miejsca postojowe, 
2) elementy wyposażenia ulicy, 
3) pasy zieleni przyulicznej w zależności od lo-

kalnych uwarunkowań. 
4. Teren, o którym mowa w ust. 1, wyznacza się 

do realizacji inwestycji celu publicznego. 
5. Na terenie, o którym mowa w ust 1, w zakresie 

zasad i warunków scalania i podziału nieru-
chomości obowiązuje podział zgodnie z liniami 
rozgraniczającymi. 

6. Na terenie, o którym mowa w ust 1, w zakresie 
stawek procentowych stanowiących podstawę 
określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  
Nr 80, poz. 717, ze zmianami), obowiązuje wy-
sokość stawki procentowej 25%. 

§ 31 

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 1KD-D, 2KD-D, 3KD-D, 4KD-D, 5KD-
D ustala się przeznaczenie ulica dojazdowa. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w zakre-
sie zagospodarowania terenu i kształtowania 
ładu przestrzennego obowiązuje szerokość w li-
niach rozgraniczających: 
1) dla terenu 1KD-D: minimum 5 m maksymal-

nie 10 m, 
2) dla terenu 2KD-D i 3KD-D: 10 m, 
3) dla terenu 4KD-D minimum 5 m, 
4) dla terenu 5KD-D minimum 4 m. 

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w zakre-
sie zagospodarowania terenu i kształtowania 
ładu przestrzennego dopuszcza się: 
1) miejsca postojowe, 
2) elementy wyposażenia ulicy, 

3) pasy zieleni przyulicznej w zależności od lo-
kalnych uwarunkowań. 

4. Tereny, o których mowa w ust. 1, wyznacza się 
do realizacji inwestycji celu publicznego. 

5. Na terenach, o których mowa w ust. 1 w zakre-
sie zasad i warunków scalania i podziału nieru-
chomości obowiązuje podział zgodnie z liniami 
rozgraniczającymi. 

6. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w zakre-
sie stawek procentowych stanowiących pod-
stawę określenia opłaty, o której mowa  
w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 ro-
ku o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze zmianami), 
obowiązuje wysokość stawki procentowej 25%. 

§ 32 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 1KDW ustala się przeznaczenie ulica 
wewnętrzna. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie 
zagospodarowania terenu i kształtowania ładu 
przestrzennego obowiązuje szerokość w liniach 
rozgraniczających od 6 m. 

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie 
zagospodarowania terenu i kształtowania ładu 
przestrzennego dopuszcza się: 
1) miejsca postojowe, 
2) elementy wyposażenia ulicy. 

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie 
zasad i warunków scalania i podziału nieru-
chomości obowiązuje podział zgodnie z liniami 
rozgraniczającymi. 

5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie 
stawek procentowych stanowiących podstawę 
określenia opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  
Nr 80, poz. 717, ze zmianami), obowiązuje wy-
sokość stawki procentowej 25%. 

D Z I A Ł   III 

USTALENIA KOŃCOWE 

§ 33 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Miasta Oleśnicy. 

§ 34 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIASTA 

 
RYSZARD ZELINKA 
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Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miasta 
Oleśnicy nr XXXVI/215/2009 z dnia 
28 sierpnia 2009 r. 
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Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miasta 
Oleśnicy nr XXXVI/215/2009 z dnia 
28 sierpnia 2009 r. 

 
 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu planu 
 
W trakcie wyłożenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru poło-
żonego w rejonie ulic Osiedle i Stawowej w Oleśnicy do publicznego wglądu (w terminie od 27 maja 
2009 r. do 25 czerwca 2009 r.) oraz w okresie 14 dni od dnia zakończenia wyłożenia zgłoszono uwagę, 
uwzględnioną przez Burmistrza Miasta Oleśnicy: 
– wniesioną pismem z dnia 29.05.2009 r. przez Panią Jadwigę Cichosz. 
Uwag niewzględnionych przez Burmistrza Miasta Oleśnicy nie wniesiono. 
 
 
 

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miasta 
Oleśnicy nr XXXVI/215/2009 z dnia 
28 sierpnia 2009 r. 

 
 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury  
technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie  

z przepisami o finansach publicznych. 
 
 
Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, będą finansowa-
ne z budżetu gminy, w tym ze środków pozyskiwanych z funduszy Unii Europejskiej, a także ze środków 
zewnętrznych. 
 

3186 
3 186 

 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W NOWOGRODŹCU 
NR L/356/09 

z dnia 30 września 2009 roku 

w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/175/08 Rady Miejskiej w Nowo-
grodźcu z dnia 28 marca 2008 roku w sprawie zasad przyznawania na-
gród oraz stypendiów dla wybitnie zdolnych uczniów szkół, dla których
 Gmina Nowogrodziec jest organem prowadzącym 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (Dz U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) 
uchwala się, co następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr XXVII/175/08 Rady Miejskiej w No-
wogrodźcu z dnia 28 marca 2008 roku w sprawie 
zasad przyznawania nagród oraz stypendiów dla 
wybitnie zdolnych uczniów szkół, dla których Gmi-
na Nowogrodziec jest organem prowadzącym,  
(Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego Nr 131, 
poz. 1557) po § 8 dodaje się § 8a o brzmieniu: 
„§ 8a  
W 2009 roku wyznacza się dodatkowy termin skła-
dania wniosków o przyznanie nagrody lub stypen-
dium Burmistrza Nowogrodźca dla wybitnie zdol-
nych uczniów szkół, dla których Gmina Nowogro-
dziec jest organem prowadzącym.  Z wnioskiem do 
Burmistrza Nowogrodźca występuje dyrektor pla-

cówki oświatowej do której uczeń uczęszcza, w ter-
minie 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszej 
uchwały.” 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Nowogrodźca. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego.  
 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 

WILHELM TOMCZUK 

 

  


