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UCHWAŁA RADY POWIATU ZĄBKOWICKIEGO 
NR XXXIII/190/2009 

z dnia 17 września 2009 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Powiatu Ząbkowickiego 

Na podstawie art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzą-
dzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, ze zm.) − Rada Po-
wiatu Ząbkowickiego uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr XXXII/181/2009 Rady Powiatu Ząb-
kowickiego z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie 
Statutu Powiatu Ząbkowickiego wprowadza się 
następujące zmiany: 
1) § 24 Statutu Powiatu Ząbkowickiego otrzymuje 

brzmienie: 

„§ 24 
1. Za właściwe gospodarowanie mieniem Po-

wiatu odpowiedzialny jest Zarząd, a także 
kierownicy jednostek organizacyjnych Po-
wiatu oraz kierownicy powiatowych inspek-
cji, służb i straży. 

2. Obowiązkiem osób uczestniczących w zarzą-
dzaniu mieniem Powiatu jest zachowanie 
szczególnej staranności przy wykonywaniu 
uprawnień związanych z zarządzaniem, 
zgodnie z przeznaczeniem tego mienia i jego 
ochrona. 

3. Zasady i tryb gospodarowania nieruchomo-
ściami Powiatu określa Rada w odrębnej 
uchwale." 

2) W załączniku nr 2 do Statutu Powiatu Ząbko-
wickiego: 
a) w § 1 w ustępie 2 skreśla się wyrazy „rad-

nych oraz zarządu", 
b) w § 40 w ust. 1 punkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) analizowanie skarg i wniosków miesz-
kańców Powiatu dotyczących działalności 
Zarządu, starosty, a także kierowników jed-
nostek organizacyjnych Powiatu i kierowni-
ków powiatowych służb, inspekcji i straży,". 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Po-
wiatu Ząbkowickiego. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Dolnośląskiego. 
 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 

JULIUSZ LIPSKI 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ GMINY GRYFÓW ŚLĄSKI 
NR XXX/213/09 

z dnia 30 czerwca 2009 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla terenu położonego przy ul. Floriańskiej w Gryfowie  
 Śląskim 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, 
ze zmianami) oraz na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591, ze zmianami), w związku z uchwałą nr XIV/79/07 Rady 
Miejskiej Gminy Gryfów Śląski z dnia 26 października 2007 r., po stwier-
dzeniu zgodności przyjętych rozwiązań z ustaleniami studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfów 
Śląski zatwierdzonego uchwałą nr XIII/105/2000 Rady Miejskiej Gminy 
Gryfów Śląski z dnia 24 lutego 2000 r. z późn. zmianami Rada Miejska 
Gminy Gryfów Śląski uchwala, co następuje: 
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R O Z D Z I A Ł   1 

PRZEPISY OGÓLNE 

§ 1 

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego dla terenu położonego przy ul. 
Floriańskiej w Gryfowie Śląskim. 

2. Granice obszaru objętego planem oznaczono na 
rysunku planu, stanowiącym załącznik graficzny 
do niniejszej uchwały. 

3. Integralnymi częściami planu są następujące 
załączniki: 
1) załącznik nr 1 − rysunek planu sporządzony 

na mapie w skali 1 : 1000,  
2) załącznik nr 2 − rozstrzygnięcie o sposobie 

rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu 
planu, 

3) załącznik nr 3 − rozstrzygnięcie o sposobie 
realizacji, zapisanych w planie, inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej, które na-
leżą do zadań własnych gminy, oraz zasa-
dach ich finansowania. 

4. Załączniki nr 2 i 3  nie stanowią ustaleń planu. 

§ 2 

Przedmiotem planu jest ustalenie: 
1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgranicza-

jących tereny o różnym przeznaczeniu lub 
różnych zasadach zagospodarowania − usta-
lenia w tym zakresie zawiera § 5, rubryka A 
oraz rysunek planu, 

2) zasad ochrony środowiska i przyrody – usta-
lenia w tym zakresie zawiera § 5, rubryka B 
oraz rysunek planu, 

3) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków oraz dóbr kultury współczesnej i kra-
jobrazu kulturowego oraz zasad kształtowania 
ładu przestrzennego, parametrów i wskaźni-
ków kształtowania i modernizacji zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu, w tym linii za-
budowy, gabarytów obiektów, wskaźników in-
tensywności zabudowy oraz wymagań doty-
czące zastosowania szczególnych rozwiązań 
architektonicznych i przestrzennych − ustale-
nia w tym zakresie zawiera § 5, rubryka C oraz 
rysunek planu, 

4) granic i sposobów zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegających ochronie na 
podstawie odrębnych przepisów, w tym tere-
nów górniczych, a także narażonych na nie-
bezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych 
osuwaniem się mas ziemnych – ustalenia w 
tym zakresie zawiera § 5 rubryka D oraz rysu-
nek planu, 

5) szczegółowych zasad i warunków scalania 
i podziału nieruchomości objętych planem 
miejscowym – ustalenia w tym zakresie za-
wiera § 5, rubryka E oraz rysunek planu, 

6) szczególnych warunków zagospodarowania 
terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, 
w tym zakazów zabudowy – ustalenia w tym 
zakresie zawiera § 5, rubryki B, C i D, 

7) sposobów i terminów tymczasowego zago-
spodarowania, urządzania i użytkowania tere-

nów – ustalenia w tym zakresie zawiera § 5, 
rubryka F, 

8) wymagań wynikających z kształtowania prze-
strzeni publicznych – ustalenia w tym zakresie 
zawiera § 5 rubryka C, § 6, 

9) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy sys-
temów komunikacji – ustalenia w tym zakresie 
zawiera § 6 oraz rysunek planu, 

10) zasad modernizacji, rozbudowy i budowy sys-
temów infrastruktury technicznej – ustalenia 
w tym zakresie zawiera § 7 oraz rysunek pla-
nu, 

11) stawek procentowych, na podstawie których 
ustala się opłatę, o której mowa w art. 36  
ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym – ustalenia w tym zakresie 
zawiera § 8. 

§ 3 

Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o: 
1) planie − należy przez to rozumieć miejscowy 

plan zagospodarowania przestrzennego dla 
terenu położonego przy ul. Floriańskiej w Gry-
fowie Śląskim, 

2) podstawowym przeznaczeniu terenu − należy 
przez to rozumieć  przeznaczenie, które w ra-
mach realizacji planu winno stać się dominu-
jącą formą wykorzystania terenu. W ramach 
przeznaczenia podstawowego mieszczą się 
elementy zagospodarowania bezpośrednio 
z nim związane, warunkujące prawidłowe ko-
rzystanie z terenu, 

3) uzupełniającym przeznaczeniu terenu − nale-
ży przez to rozumieć przeznaczenie, które mo-
że być realizowane jako uzupełnienie przezna-
czenia podstawowego i przy uwzględnieniu 
dodatkowych warunków, o ile stanowią tak 
przepisy szczegółowe niniejszej uchwały, 

4) terenie – należy przez to rozumieć obszar wy-
odrębniony na rysunku planu liniami rozgra-
niczającymi oraz symbolem literowym i nu-
merem, 

5) obowiązującej linii rozgraniczającej − należy 
przez to rozumieć linię rozgraniczającą tereny, 
której przebieg oznaczony na rysunku planu 
ma charakter wiążący i nie może ulegać prze-
sunięciu, 

6) orientacyjnej linii rozgraniczającej − należy 
przez to rozumieć linię rozgraniczającą tereny, 
której przebieg określony na rysunku planu 
może podlegać modyfikacjom. O ile ustalenia 
szczegółowe i indywidualne nie stanowią ina-
czej, orientacyjne linie rozgraniczające mogą 
być przesuwane w zakresie 5,00 m, jednak 
pod warunkiem, że nie spowoduje to narusze-
nia ustaleń dotyczących minimalnej szeroko-
ści ciągów komunikacyjnych. O ile przepisy 
szczegółowe i indywidualne nie stanowią ina-
czej, przesunięcie orientacyjnej linii rozgrani-
czającej powoduje równoczesne odpowiednie 
przesunięcie linii zabudowy wyznaczonych 
równolegle do tej linii, 

7) przestrzeni publicznej – należy przez to rozu-
mieć obszary o szczególnym znaczeniu dla za-
spokojenia potrzeb mieszkańców i użytkowni-
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ków terenu objętego planem, w obrębie któ-
rych wprowadza się regulacje wynikające 
z rozp. MI z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie 
wymaganego zakresu projektu planu zago-
spodarowania przestrzennego, 

8) obowiązującej linii zabudowy – należy przez 
to rozumieć linię, wzdłuż której wymaga się  
usytuowania min. 60% długości ściany bu-
dynku przeznaczenia podstawowego. O ile 
ustalenia szczegółowe nie stanowią inaczej 
przekroczenie obowiązującej linii zabudowy 
elementami wystroju elewacji jest dopusz-
czalne w zakresie maksimum. 1,5 m i na dłu-
gości maks. 25% ściany sytuowanej wzdłuż 
obowiązującej linii zabudowy. W przypadku 
linii zabudowy prowadzonej po łuku – wyma-
ga się usytuowania na niej naroży budynku,  

9) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy 
przez to rozumieć linię, która nie może być 
przekroczona przy sytuowaniu budynku, za 
wyjątkiem dopuszczeń analogicznych jak dla 
obowiązującej linii zabudowy oraz ustaleń 
szczegółowych, 

10) wskaźniku intensywności zabudowy − należy 
przez to rozumieć wartość stanowiącą stosu-
nek powierzchni całkowitej kondygnacji nad-
ziemnych stałych obiektów zlokalizowanych w 
obrębie działki do powierzchni tej działki. Je-
żeli plan ustala zakaz podziału terenu, wskaź-
nik intensywności zabudowy odnosi się do ca-
łego terenu. Wyklucza się etapowanie inwe-
stycji w sposób niespełniający wymagań do-
tyczących intensywności  zabudowy w po-
szczególnych rozpatrywanych etapach, 

11) wskaźniku zabudowy działki − należy przez to 
rozumieć: 
a) wartość stanowiącą stosunek powierzchni 

zabudowy stałych obiektów zlokalizowa-
nych w obrębie działki do powierzchni tej 
działki, o ile wartość wskaźnika podano w 
postaci ułamka dziesiętnego (lub dwóch 
ułamków ustalających przedział dopusz-
czalnych wartości), 

b) wielkość powierzchni zabudowy w m2, je-
żeli wartość wskaźnika podano w postaci 
dwu- lub trzycyfrowej liczby całkowitej (lub 
dwóch liczbach określających przedział do-
puszczalnych wartości).   

Jeżeli plan ustala zakaz podziału terenu, 
wskaźnik zabudowy działki odnosi się do całe-
go terenu. Wyklucza się etapowanie inwestycji 
w sposób niespełniający wymagań dotyczą-
cych wskaźnika zabudowy działki w poszcze-
gólnych rozpatrywanych etapach, 

12) dachu symetrycznym − należy przez to rozu-
mieć dach o jednakowym kącie nachylenia po-
łaci oraz kalenicy (kalenicach) biegnącej w osi 
(osiach) głównej bryły budynku, 

13) kącie nachylenia połaci – należy przez to ro-
zumieć kąt, jednakowy dla wszystkich elemen-
tów połaci dachu budynku, z wyłączeniem lu-
karn, 

14) wymaganym przebiegu kalenicy – należy 
przez to rozumieć określony na rysunku planu 
kierunek przebiegu najdłuższego i zarazem 

najwyżej położonego ciągłego odcinka kaleni-
cy dachu, 

15) terenach zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej − należy przez to rozumieć funkcję te-
renów  
i obiektów pełniących, przeznaczonych bądź 
mogących pełnić funkcję mieszkaniową o cha-
rakterze jednorodzinnym w rozumieniu prze-
pisów szczególnych,  

16) terenach zabudowy usługowej – należy przez 
to rozumieć funkcję terenów i obiektów służą-
cych działalności z zakresu:  
a) handlu detalicznego o powierzchni sprze-

dażowej nieprzekraczającej 400 m2, z wyłą-
czeniem handlu wymagającego składowa-
nia towarów na otwartych placach i par-
kingach, 

b) gastronomii, 
c) ochrony zdrowia, lecznictwa uzdrowisko-

wego i odnowy biologicznej, 
d) działalności biurowej, administracji i zarzą-

dzania,  
e) ubezpieczeń i finansów, 
f) poczty i telekomunikacji, 
g) oświaty i nauki, 
h) opieki społecznej, 
i) kultury, kultu religijnego, sztuki i rozrywki, 
j) sportu i rekreacji,  
k) turystyki i hotelarstwa, 
l) projektowania i pracy twórczej, 
m) usług fryzjerskich i kosmetycznych, 
n) drobnych usług rzemieślniczych takich jak 

usługi pralnicze oraz drobne usługi na-
prawcze sprzętu codziennego użytku z wy-
łączeniem napraw samochodów i motocy-
kli, 

o ile z ustaleń szczegółowych niniejszej 
uchwały nie wynika inaczej, 

17) nośniku reklamowym – należy przez to rozu-
mieć wolno stojące, trwale związane z grun-
tem urządzenia reklamowe, niepełniące rów-
nocześnie innych funkcji. 

§ 4 

1. Następujące oznaczenia na rysunku planu są 
ustaleniami obowiązującymi: 
1) obowiązujące linie rozgraniczające tereny 

o różnym przeznaczeniu lub różnych zasa-
dach zagospodarowania,  

2) orientacyjne linie rozgraniczające tereny 
o różnym przeznaczeniu lub różnych zasa-
dach zagospodarowania, z zastrzeżeniem 
ustaleń szczegółowych niniejszej uchwały, 

3) przeznaczenie terenów − wyrażone na ry-
sunku planu symbolami literowymi i nume-
rami wyróżniającymi poszczególne tereny,  

4) oznaczenia dotyczące kategoryzacji elemen-
tów układu komunikacji kołowej − funkcje 
i standardy techniczne dróg, ulic i ciągów 
pieszo-rowerowych, 

5) oznaczenia dotyczące kształtowania zabu-
dowy i zagospodarowania terenów: 
a) obowiązujące linie zabudowy, 
b) obowiązującej linii zabudowy dla budyn-

ków jednorodzinnych, 
c) nieprzekraczalne linie zabudowy, 
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d) wymagany układ kalenic, 
6) granice działek budowlanych, z zastrzeże-

niem ustaleń szczegółowych niniejszej 
uchwały, 

7) oznaczenie przestrzeni publicznej, 
8) cenne drzewa wskazane do zachowania, 
9) granica planu, rozumiana jako tożsama 

z przyległymi do niej liniami rozgraniczają-
cymi. 

2. Zawarte w rysunku planu oznaczenia dotyczące 
linii elektroenergetycznej 20 kV, w tym propo-

zycja jej przełożenia, mogą podlegać modyfika-
cjom określonym w § 7 niniejszej uchwały.  

R O Z D Z I A Ł   2 

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE 

§ 5 

1. Ustalenia szczegółowe dla terenów położonych 
w obszarze objętym planem zawierają poniższe 
tabele: 

 

Ustalenia szczegółowe dla terenu MWn.1: 

przedmiot planu 
(wg systematyki 
zawartej w § 2 

niniejszej uchwały) 

oznaczenie 
terenu 

ustalenia 

A MWn.1 1. Przeznaczenie podstawowe − teren zabudowy mieszkaniowej wielo-
rodzinnej niskiej intensywności, 

2. Przeznaczenie uzupełniające – nie ustala się. 
B MWn.1 1. Energię dla celów grzewczych i technologicznych należy pozyskiwać 

w oparciu o źródła proekologiczne. 
2. Ewentualna uciążliwość związana z działalnością prowadzoną  

w obrębie terenu nie może wykraczać poza jego granice i naruszać     
standardów jakościowych środowiska ustalonych dla terenów są-
siednich. 

3. Ustala się minimalny wskaźnik terenów biologicznie czynnych na     
poziomie 20%.  

4. Gospodarkę odpadami należy rozwiązać w oparciu o obowiązujące     
przepisy szczególne. 

5. Ścieki opadowe z nawierzchni służących komunikacji kołowej przed 
odprowadzeniem do odpowiednich systemów kanalizacji należy 
podczyścić, o ile wymagają tego przepisy szczególne. 

6. Teren ze względów akustycznych kwalifikuje się jako teren zabudowy 
mieszkaniowej z usługami w myśl art. 114 ustawy – Prawo ochrony 
środowiska. 

C MWn.1 1. Ustala się następujące wymagania dla wykorzystania terenu i kształ-
towania zabudowy:  
1) typ zabudowy – wolno stojąca lub zwarta,  
2) wskaźnik zabudowy działki − maks. 0,4, 
3) wskaźnik intensywności zabudowy maks. 1.0, 
4) wysokość zabudowy, mierzona od poziomu ul. Floriańskiej na 

wysokości posesji nr 19 − maksimum 12,00 m, 
5) dachy – symetryczne o kącie nachylenia połaci, zawartym w za-

kresie 30−45°,  kryte dachówką ceramiczną lub betonową w kolo-
rze czerwonym. 

2. Nie dopuszcza się lokalizacji wolno stojących garaży. 
3. Ustala się następujące wymagania dla ogrodzeń od strony prze-

strzeni publicznej: 
1) wysokość − maksimum 1,50 m przy równoczesnym wymogu jed-

nakowej wysokości na całej długości w obrębie przestrzeni pu-
blicznej, 

2) zakaz stosowania typowych ogrodzeń betonowych, 
3) wymagana powierzchnia prześwitów – minimum 70%. 

4. Wprowadza się zakaz lokalizacji nośników reklamowych za wyjąt-
kiem: 
1) obiektów stanowiących elementy miejskiego systemu informacji 

wizualnej, 
2)  jednego nośnika reklamowego bezpośrednio związanego z pro-

wadzoną w obrębie terenu działalnością. W wypadku potrzeby 
oznaczenia na nośniku reklamowym kilku podmiotów, wymaga 
się zastosowania jednorodnych rozwiązań plastycznych. 

D MWn.1 Teren nie podlega ochronie na podstawie odrębnych przepisów. 
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E MWn.1 Dopuszcza się podział terenu na działki budowlane pod warunkiem: 
1) zapewnienia minimalnej powierzchni samodzielnej działki na pozio-

mie 800 m2, 
2) zachowania wymagań określonych w rubryce C na każdej działce 

budowlanej. 
F MWn.1 Nie dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użyt-

kowania terenu. 

 

Ustalenia szczegółowe dla terenu MN,MWn,U.1: 

przedmiot planu 
(wg systematyki 

zawartej w §2  
niniejszej uchwały) 

oznaczenie  
terenu 

ustalenia 

A 
 

MN,MWn,U.1 
 

1. Przeznaczenie podstawowe: 
1) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
2) teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej inten-

sywności, 
3) teren zabudowy usługowej. 

2. Na działkach obsługiwanych przez ten sam ciąg komunikacyjny  
wymaga się wprowadzenia jednego typu zabudowy − tj. zabudowy 
mieszkaniowej jedno- lub wielorodzinnej (w tym z usługami wbu-
dowanymi) albo zabudowy usługowej. 

3. Funkcja usługowa może być realizowana jako samodzielna lub 
towarzyszącą mieszkalnictwu. 

4. Przeznaczenie uzupełniające – nie ustala się. 
B 
 

MN,MWn,U.1 1. Energię dla celów grzewczych i technologicznych należy pozyski-
wać w oparciu o źródła proekologiczne. 

2. Ewentualna uciążliwość związana z działalnością prowadzoną  
w obrębie terenu nie może wykraczać poza jego granice i naruszać 
standardów jakościowych środowiska ustalonych dla terenów są-
siednich. 

3. Ścieki opadowe z nawierzchni służących komunikacji kołowej przed 
odprowadzeniem do odpowiednich systemów kanalizacji należy 
podczyścić, o ile wymagają tego przepisy szczególne. 

4. Teren ze względów akustycznych kwalifikuje się jako teren zabu-
dowy mieszkaniowej wielorodzinnej w myśl art. 114 ustawy – Pra-
wo ochrony środowiska. 

5. Ustala się minimalny wskaźnik terenów biologicznie czynnych w 
obrębie działki budowlanej: 
1) w przypadku wykorzystania terenu pod zabudowę mieszkanio-

wą jednorodzinną (w tym także łączoną z usługami) – na po-
ziomie 35%, 

2) w przypadku przeznaczenia terenu pod pozostałe funkcje –  na 
poziomie 25%.  

6. Gospodarkę odpadami należy rozwiązać w oparciu o obowiązujące  
przepisy szczególne. 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 166 – 19773 – Poz.  3044 

 

C 
 

MN,MWn,U.1 
 

1. W wypadku wykorzystania terenu pod zabudowę mieszkaniową     
jednorodzinną, w tym także łączoną z usługami obowiązują ustale-
nia szczegółowe określone dla terenów MN – rubryka C. 

2. W wypadku wykorzystania terenu pod pozostałe funkcje określone 
w rubryce A, ustala się: 

1) typ zabudowy – wolno stojąca,  
2) wskaźnik zabudowy działki − maks. 0,4, 
3) wskaźnik intensywności zabudowy maks. 1.0, 
4) wysokość zabudowy − maksimum 12,00 m. Wysokość tę nale-

ży mierzyć od poziomu ul. Floriańskiej, 
5) dachy – symetryczne o kącie nachylenia połaci, zawartym  

w zakresie 35−45°,  jednakowym we wszystkich budynkach 
usytuowanych w obrębie terenu, kryte dachówką ceramiczną 
lub betonową w kolorze czerwonym, 

6) garaże – wyłącznie w formie zwartych zespołów o maksy-
malnej liczbie stanowisk odpowiadającej liczbie mieszkań re-
alizowanych w obrębie działki, sytuowane w głębi działki,  
z dopuszczeniem lokalizacji bezpośrednio przy jej granicy, lub 
jako wbudowane w budynek. 

3. Linie zabudowy określone na rysunku planu jako obowiązujące     
dla budynków jednorodzinnych dla innych typów zabudowy są li-
niami nieprzekraczalnymi. 

4. W obrębie terenu dopuszcza się lokalizację obiektów infrastruktury, 
w tym stacji transformatorowej. Dla obiektów tych nie obowiązują 
linie zabudowy oznaczone na rysunku planu. 

5. Wprowadza się zakaz lokalizacji garaży blaszanych. 
6. Ustala się następujące wymagania dla ogrodzeń od strony prze-

strzeni publicznej: 
1) wysokość – maksimum 1,50 m, jednakowa na całej długości 

wzdłuż przyległego odcinka drogi, 
2) zakaz stosowania typowych ogrodzeń betonowych, 
3) wymagana powierzchnia prześwitów – minimum 30%. 

7. Wprowadza się zakaz lokalizacji nośników reklamowych za wyjąt-
kiem: 
1) obiektów stanowiących elementy miejskiego systemu informa-

cji wizualnej, 
2) jednego nośnika reklamowego bezpośrednio związanego  

z prowadzoną w obrębie terenu działalnością. W wypadku po-
trzeby oznaczenia na nośniku reklamowym kilku podmiotów, 
wymaga się zastosowania jednorodnych rozwiązań plastycz-
nych. 

D MN,MWn,U.1 Tereny  nie podlegają ochronie na podstawie odrębnych przepisów.  
E 
 

MN,MWn,U.1 
 

1. Zmiana oznaczonego na rysunku podziału terenu jest dopuszczalna 
pod warunkiem: 
1) zachowania ustaleń regulacyjnych planu,  
2) objęcia wstępnym projektem podziału całego terenu, 
3) niezwiększenia liczby działek w stosunku do rysunku planu. 

2. Wymagania ust. 1 pkt 3 nie dotyczą działek o powierzchni do  
25 m2, wydzielanych pod obiekty infrastruktury technicznej. 

3. Od wymogu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, można odstąpić, o ile 
przedmiotem zmiany podziału jest: 
1) przesunięcie granicy pomiędzy 2 działkami w zakresie nie więk-

szym niż 3,00 m, o ile pozostałe granice nie ulegają zmianie, 
2) wydzielenie działki pod infrastrukturę techniczną o powierzchni 

do 25 m2, kosztem jednej z działek. 
F MN,MWn,U.1 

 
Nie dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania, urządzania  
i użytkowania terenu. 
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Ustalenia szczegółowe dla terenów MN,MWn: 

przedmiot planu 
(wg systematyki 
zawartej w § 2  

niniejszej uchwały) 

oznaczenie  
terenu 

ustalenia 

A MN,MWn.1 
MN,MWn.2 

1. Przeznaczenie podstawowe: 
1) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
2) teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej niskiej intensyw-

ności. 
2. Na działkach obsługiwanych przez ten sami ciąg komunikacyjny     

wymaga się wprowadzenia jednego z typu zabudowy, o których 
mowa w ust. 1 pkt 1 i  2.  

3. Przeznaczenie uzupełniające: 
1) w budynkach wielorodzinnych – usługi wbudowane w parterach, 
2) w budynkach jednorodzinnych – nie ustala się. 

B 
 

MN,MWn.1 
MN,MWn.2 

 

1. Energię dla celów grzewczych i technologicznych należy pozyskiwać 
w oparciu o źródła proekologiczne. 

2. Ewentualna uciążliwość związana z działalnością prowadzoną w 
obrębie terenu nie może wykraczać poza jego granice i naruszać 
standardów jakościowych środowiska ustalonych dla terenów są-
siednich. 

3. Ścieki opadowe z nawierzchni służących komunikacji kołowej przed 
odprowadzeniem do odpowiednich systemów kanalizacji należy 
podczyścić, o ile wymagają tego przepisy szczególne. 

4. Teren ze względów akustycznych kwalifikuje się jako teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej w myśl art. 114 ustawy – Prawo 
ochrony środowiska. 

5. Ustala się minimalny wskaźnik terenów biologicznie czynnych  
w  obrębie działki budowlanej: 
1) w przypadku wykorzystania terenu pod zabudowę mieszkaniową 

jednorodzinną  – na poziomie 35%, 
2) w przypadku przeznaczenia terenu pod zabudowę mieszkaniową 

wielorodzinną – na poziomie 25%.  
6. Gospodarkę odpadami należy rozwiązać w oparciu o obowiązujące  

przepisy szczególne. 
C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MN,MWn.1 
MN,MWn.2 

 

1. W wypadku wykorzystania terenu pod zabudowę mieszkaniową     
jednorodzinną obowiązują ustalenia szczegółowe określone dla tere-
nów MN – rubryka C. 

2. W wypadku wykorzystania terenu pod pozostałe funkcje określone  
w rubryce A, ustala się: 

1) typ zabudowy – wolno stojąca,  
2) wskaźnik zabudowy działki − maks. 0,4, 
3) wskaźnik intensywności zabudowy maks. 1.0, 
4) wysokość zabudowy  − maksimum 12,00 m,  
5) dachy – symetryczne o kącie nachylenia połaci, zawartym  

w zakresie 40−45°,  kryte dachówką ceramiczną lub betonową w 
kolorze czerwonym, 

6) garaże – wyłącznie w formie zwartych zespołów o maksymalnej 
liczbie stanowisk odpowiadającej liczbie mieszkań realizowa-
nych w obrębie działki, sytuowane w głębi działki, z dopuszcze-
niem lokalizacji bezpośrednio przy jej granicy, lub jako wbudo-
wane w budynek. 

3. Linie zabudowy określone na rysunku planu jako obowiązujące dla 
budynków jednorodzinnych dla innych typów zabudowy są liniami 
nieprzekraczalnymi. 

4. W obrębie terenu dopuszcza się lokalizację obiektów infrastruktury, 
w tym stacji transformatorowej. Dla obiektów tych  nie obowiązują 
linie zabudowy oznaczone na rysunku planu. 

5. Wprowadza się zakaz lokalizacji garaży blaszanych. 
6. Ustala się następujące wymagania dla ogrodzeń od strony prze-

strzeni publicznej: 
1) wysokość − maksimum 1,50 m, jednakowa na całej długości 

wzdłuż przyległego odcinka drogi, 
2) zakaz stosowania typowych ogrodzeń betonowych, 
3) wymagana powierzchnia prześwitów – minimum 30%. 

7. Wprowadza się zakaz lokalizacji nośników reklamowych za wyjąt-
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kiem obiektów stanowiących elementy miejskiego systemu informa-
cji wizualnej. 

D MN,MWn.1 Teren  nie podlega ochronie na podstawie odrębnych przepisów.  
MN,MWn.2 W związku z położeniem terenu w bezpośrednim sąsiedztwie stanowi-

ska archeologicznego nr 5/81-13 prace ziemne należy prowadzić pod 
nadzorem archeologicznym. 

E 
 
 

MN,MWn.1 
MN,MWn.2 

 
 

1. Zmiana oznaczonego na rysunku podziału terenu jest dopuszczalna 
pod warunkiem: 

1) zachowania ustaleń regulacyjnych planu,  
2) objęcia wstępnym projektem podziału całego terenu, 
3) niezwiększenia liczby działek w stosunku do rysunku planu. 

2. Wymagania ust. 1 pkt 3 nie dotyczą działek o powierzchni do 25 m2, 
wydzielanych pod obiekty infrastruktury technicznej. 

3. Od wymogu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, można odstąpić, o ile 
przedmiotem zmiany podziału jest: 
1) przesunięcie granicy pomiędzy 2 działkami w zakresie nie więk-

szym niż 3,00 m, o ile pozostałe granice nie ulegają zmianie, 
2) wydzielenie działki pod infrastrukturę techniczną o powierzchni 

do 25 m2, kosztem jednej z działek. 
F MN,MWn.1 

 
Nie dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania, urządzania  
i użytkowania terenu. 

MN,MWn.2 Nie dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania, urządzania  
i użytkowania terenu za wyjątkiem ustaleń § 7 pkt 2. 

 

Ustalenia szczegółowe dla terenów MN: 

przedmiot planu 
(wg systematyki 

zawartej w §2  
niniejszej uchwały) 

oznaczenie  
terenu 

ustalenia 

A MN.1 
MN.2 
MN.3 

1. Przeznaczenie podstawowe − tereny zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej. 

2. Przeznaczenie uzupełniające – nie ustala się. 
B MN.1 

MN.2 
MN.3 

1. Energię dla celów grzewczych i technologicznych należy pozyskiwać 
w oparciu o źródła proekologiczne. 

2. Tereny MN ze względów akustycznych kwalifikuje się jako teren 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w myśl art. 114 ustawy – 
Prawo ochrony środowiska. 

3. Ustala się minimalny wskaźnik terenów biologicznie czynnych na     
poziomie 35%. Wskaźnik ten należy odnosić do działki budowlanej.  

4. Gospodarkę odpadami należy rozwiązać w oparciu o obowiązujące  
przepisy szczególne. 

C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MN.1 
MN.2 
MN.3 

1. W obrębie działek wyznaczonych na rysunku planu dopuszcza się 
lokalizację 1 budynku przeznaczenia podstawowego. 

2. Zabudowa, o której mowa w ust. 1, może być uzupełniona samo-
dzielnym budynkiem garażowym lub gospodarczym o powierzchni 
zabudowy maksimum 40,00 m2, oraz obiektami małej architektury. 

3. Przy sytuowaniu zabudowy wiążące są linie zabudowy oznaczone na 
rysunku planu jako „obowiązujące” oraz „obowiązujące dla budyn-
ków jednorodzinnych”. 

4. Linie, o których mowa w ust. 3, należy traktować w odniesieniu do  
zabudowy garażowej i gospodarczej jako linie nieprzekraczalne.  

5. Z zastrzeżeniem ustaleń dotyczących infrastruktury technicznej    
obrębie działki budowlanej nie dopuszcza się innej zabudowy niż     
wymieniona w ust. 1 i 2. 

6. Ustala się następujące wymagania dla wykorzystania terenu  
i kształtowania zabudowy:  
1) typ zabudowy – wolno stojąca, 
2) wskaźnik zabudowy działki min. 120 m2, 
3) wskaźnik intensywności zabudowy maks. 0,35, 
4) wysokość zabudowy 8,00−10,00 m, 
5) dachy symetryczne, dwuspadowe o kącie nachylenia połaci za-

wartym w zakresie 40°−45°, kryte dachówką ceramiczną lub be-
tonową w kolorze czerwonym. 

7. Wymagania określone w ust. 6 pkt 4 nie dotyczą ewentualnej zabu-
dowy garażowej lub gospodarczej.         
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8. Wprowadza się zakaz lokalizacji garaży blaszanych. 
9. Ustala się następujące wymagania dla ogrodzeń od strony prze-

strzeni publicznej:  
C MN.1 

MN.2 
MN.3 

1) wysokość – 1,20 m, 
3) zakaz stosowania typowych ogrodzeń betonowych, 
4) wymagana powierzchnia prześwitów – minimum 30%. 

10. W obrębie terenu wprowadza się zakaz lokalizacji nośników rekla-
mowych. 

D MN.1 
MN.2 
MN.3 

Tereny  nie podlegają ochronie na podstawie odrębnych przepisów.  

E 
 

MN.1 
MN.2 
MN.3 

1. Zmiana oznaczonego na rysunku podziału terenu jest dopuszczalna 
pod warunkiem: 
1) zachowania ustaleń regulacyjnych planu,  
2) objęcia wstępnym projektem podziału całego terenu, 
3) niezwiększenia liczby działek w stosunku do rysunku planu. 

2. Wymagania ust. 1 pkt 3 nie dotyczą działek o powierzchni do 25 m2, 
wydzielanych pod obiekty infrastruktury technicznej. 

3. Od wymogu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, można odstąpić, o ile 
przedmiotem zmiany podziału jest: 
1) przesunięcie granicy pomiędzy 2 działkami w zakresie nie więk-

szym niż 3,00 m, o ile pozostałe granice nie ulegają zmianie, 
2) wydzielenie działki pod infrastrukturę techniczną o powierzchni 

do 25 m2, kosztem jednej z działek. 
F MN.1 

 
Nie dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania, urządzania  
i użytkowania terenu.  

MN.2 
MN.3 

Nie dopuszcza się tymczasowego zagospodarowania, urządzania  
i użytkowania terenów za wyjątkiem ustaleń § 7 pkt 2. 

§ 6 

1. Ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji: 
 

oznaczenie 
terenu 

ustalenia 

KD/L.1 
KD/L.2 

1. Ulice lokalne.   
2. Ustala się: 

1) szerokość w liniach rozgraniczających: 
a) KD/L.1 – minimum wg stanu istniejącego, 
b) KD/L.2 – minimum 15,00 m, 

2) przekrój – uliczny. 
3. W obrębie linii rozgraniczających dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury     

technicznej na warunkach  określonych w przepisach szczególnych oraz normach 
branżowych. 

4. System odprowadzania wód deszczowych należy wyposażyć w urządzenia eliminujące 
ryzyko zanieczyszczenia środowiska związkami ropopochodnymi. 

5. Tereny nie podlegają ochronie akustycznej w myśl przepisów ustawy – Prawo Ochro-
ny  Środowiska. 

6. Tereny KD/L są przestrzenią publiczną.  W przestrzeni tej nie dopuszcza się instalowa-
nia nośników reklamowych za wyjątkiem obiektów  miejskiego systemu informacji. 
Dopuszcza się umieszczanie reklam na urządzeniach  i obiektach budowlanych zwią-
zanych z gospodarką drogową. 

KD/D.1 
KD/D.2 

1. Ulice dojazdowe. 
2. Ustala się: 

1) szerokość w liniach rozgraniczających: 
a) KD/D.1 – minimum 12,00 m, 
b) KD/D.2 − minimum 10,00 m, 

2) chodniki i wydzielone pasy ruchu dla rowerów: 
a) KD/D.1 – minimum 1 wydzielony pas dla ruchu pieszych i rowerów szerokości 

min. 3,00 m, 
b) KD/D.2 – minimum 1 chodnik szerokości 1,50 m. 

3. W obrębie linii rozgraniczających ulic dopuszcza się  prowadzenie sieci infrastruktury 
technicznej na warunkach  określonych w przepisach szczególnych oraz  normach 
branżowych. 

4. System odprowadzania wód deszczowych należy wyposażyć w urządzenia eliminujące 
ryzyko zanieczyszczenia środowiska związkami ropopochodnymi. 

5. Tereny nie podlegają ochronie akustycznej w myśl przepisów ustawy – Prawo Ochro-
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ny  Środowiska. 
6. Tereny KD/D są przestrzenią publiczną w obrębie której ustala się zakaz lokalizacji 

wolno stojących nośników reklamowych oraz obiektów kubaturowych.  
Zakaz ten nie  dotyczy obiektów miejskiego systemu informacji wizualnej. 

KD/p-j.1 1. Fragment ciągu pieszo-jezdnego – poszerzenie istniejącej drogi gminnej oznaczonej 
geodezyjnie jako działka nr 567/11. 

2. Ustala się: 
1) przekrój uliczny bez wydzielonej jezdni i chodnika, 
2) minimalna szerokość w liniach rozgraniczających, w części objętej planem – 2,50 m. 

3. W obrębie linii rozgraniczających dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury     
technicznej na warunkach określonych w przepisach szczególnych oraz normach     
branżowych. 

4. System odprowadzania wód deszczowych należy wyposażyć w urządzenia eliminujące 
ryzyko zanieczyszczenia środowiska związkami ropopochodnymi. 

5. Teren nie podlega ochronie akustycznej w myśl przepisów ustawy  – Prawo ochrony  
środowiska. 

KDW/p-j.1 
KDW/p-j.2 

1. Wewnętrzne ciągi pieszo-jezdne. 
2. Ustala się: 

1) przekrój uliczny bez wydzielonej jezdni i chodnika, 
2) minimalna szerokość w liniach rozgraniczających – 8,00 m z wymogiem zakończe-

nia ciągów placykami manewrowymi o wymiarach minimum 12,00 m x 12,00 m. 
3. W obrębie linii rozgraniczających wewnętrznych ciągów pieszo-jezdnych dopuszcza 

się prowadzenie sieci infrastruktury technicznej na warunkach określonych w przepi-
sach szczególnych oraz  normach branżowych. 

4. System odprowadzania wód deszczowych należy wyposażyć w urządzenia eliminujące 
ryzyko zanieczyszczenia środowiska związkami ropopochodnymi. 

5. Tereny nie podlegają ochronie akustycznej w myśl przepisów ustawy – Prawo ochrony  
środowiska. 

6. Tereny KDW/p-j w części oznaczonej na rysunku planu są przestrzenią publiczną, w 
obrębie której  ustala się zakaz lokalizacji wolno stojących nośników reklamowych. Za-
kaz ten nie  dotyczy obiektów miejskiego systemu informacji wizualnej. 

7. W przypadku łącznego zagospodarowania terenów MN,MWn,U.1 oraz MN,MWn.1  
i przeznaczenia ich pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną dopuszcza się likwida-
cję ciągu KDW/p-j 1 lub zmianę jego przebiegu, pod warunkiem zapewnienia obsługi 
komunikacyjnej terenu MWn,U.1. 

KD/p.1 
KD/p.2 

1. Ciągi pieszo-rowerowe. 
2. Ustala się minimalną szerokość ciągów na poziomie 3,50 m. 
3. Tereny nie podlegają ochronie akustycznej w myśl przepisów ustawy – Prawo ochrony 

środowiska. 
4. Tereny KD/p w części oznaczonej na rysunku planu są przestrzenią publiczną, w obrę-

bie której  ustala się zakaz lokalizacji wolnostojących nośników reklamowych. 
Zakaz ten nie dotyczy obiektów miejskiego systemu informacji wizualnej. 

KDW/p.1 
KDW/p.2 

1. Wewnętrzne ciągi pieszo-rowerowe. 
2. Ustala się minimalną szerokość ciągów na poziomie 3,50 m. 
3. Tereny nie podlegają ochronie akustycznej w myśl przepisów ustawy – Prawo ochrony 

środowiska. 
4. Tereny KDW/p są przestrzenią publiczną, w obrębie której ustala się zakaz lokalizacji 

wolno stojących nośników reklamowych. 
5. W przypadku łącznego zagospodarowania terenów MN,MWn,U.1 oraz MN,MWn.1  

i przeznaczenia ich pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną dopuszcza się likwida-
cję ciągu KDW/p.1 lub zmianę jego przebiegu. 

 
2. Ustala się następujące minimalne wskaźniki 

ilości miejsc postojowych lub stanowisk w ga-
rażach:  
1) dla budynków mieszkalnych wielorodzin-

nych – 1 miejsce/1 mieszkanie,  
2) dla usług: 

a) administracji i handlu – 1miejsce/40m2 
powierzchni użytkowej, 

b) gastronomii – 1 miejsce/ 4 miejsca kon-
sumpcyjne, 

c) obiektów bazy noclegowej – 1 miejsce /3 
łóżka + 1 miejsce/4 pracowników, 

d) pozostałych usług – 1 miejsce/4 użytkow-
ników (klienci, kontrahenci, pracownicy). 

§ 7 

Ustala się następujące zasady modernizacji, roz-
budowy i budowy systemów infrastruktury tech-
nicznej: 
1) zasady ogólne: 

a) ustala się wymóg pełnego wyposażenia w 
sieci infrastruktury technicznej całego terenu 
objętego planem, 

b) sieci należy prowadzić wzdłuż wyznaczonych 
w planie ciągów komunikacyjnych, lub gra-
nic działek, w sposób niekolidujący z plano-
waną zabudową, 

c) dopuszcza się instalowanie urządzeń do po-
zyskiwania energii ze źródeł niekonwencjo-
nalnych, za wyjątkiem turbin wiatrowych, 
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d) nie dopuszcza się lokalizacji wież anteno-
wych stacji bazowych telefonii komórkowej, 

e) dla pełnego udostępnienia inwestycyjnego 
terenów oznaczonych symbolami 
MN,MWn,U.1 oraz MN,MWn.1 i MN,MWn.2 
wymaga się skablowania odcinka istniejącej 

sieci elektroenergetycznej 20 kV. Propono-
wany przebieg linii kablowej określa rysunek 
planu;  

2) zasady szczegółowe wyposażenia obszaru obję-
tego planem w sieci i urządzenia infrastruktury 
technicznej określa poniższa tabela: 

 
rodzaj systemu 
infrastruktury 

technicznej 
obszar ustalenia 

zaopatrzenie  
w wodę 

cały obszar objęty planem  z magistrali wodociągowej biegnącej wzdłuż zachodniej 
granicy terenu objętego planem oraz sieci rozdzielczej 
usytuowanej w ul. Floriańskiej 

odprowadzanie 
ścieków 
bytowych  

cały obszar objęty planem,  
 

do miejskiej oczyszczalni ścieków – w oparciu o istnieją-
cą sieć kanalizacji sanitarnej biegnącą w ul. Floriańskiej 
oraz systemem projektowanych kolektorów sanitarnych 
na warunkach określonych przez operatora sieci. Do 
czasu pełnego wyposażenia terenu w sieć kanalizacyjną 
na terenach oznaczonych symbolami MN.2, MN.3  
oraz MN,MWn.2 dopuszcza się stosowanie rozwiązań 
indywidualnych 

odprowadzanie 
ścieków  
opadowych 

cały obszar objęty planem poprzez istniejące i projektowane systemy kanalizacji 
deszczowej na warunkach określonych przez przepisy 
szczególne i operatora sieci 

zaopatrzenie  
w energię  
elektryczną 

cały obszar objęty planem w oparciu o system sieci i urządzeń elektroenergetycz-
nych rozbudowywanych i przebudowywanych w celu 
zapewnienia zasilania oraz usuwania ewentualnych koli-
zji, na warunkach określonych przez gestora sieci. 
Nowo realizowane stacje transformatorowe należy do-
pasować w zakresie formy architektonicznej do zabudo-
wy stanowiącej przeznaczenie podstawowe terenów. 

zaopatrzenie  
w gaz 

cały obszar objęty planem z istniejącej w mieście sieci dystrybucyjnej rozbudowa-
nej stosownie do potrzeb, na warunkach określonych 
przez gestora sieci. Sieć gazową rozdzielczą należy pro-
wadzić wzdłuż wyznaczonych w planie ciągów komuni-
kacyjnych, lub granic działek, w sposób niekolidujący  
z planowaną zabudową 

gospodarka 
cieplna 

cały obszar objęty planem w oparciu o rozwiązania indywidualne  

gospodarka  
odpadami  

cały obszar objęty planem gospodarka odpadami winna być trwale uregulowana na 
warunkach ustalonych w przepisach szczególnych 

 
 

§ 8 

Ustala się stawkę procentową, służącą naliczeniu 
opłat, o których mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
w wysokości: 
0,1% − na terenach komunalnych i terenach prze-

znaczonych pod układ komunikacyjny, 
30% − na pozostałych terenach. 

R O Z D Z I A Ł   3 

PRZEPISY KOŃCOWE 

§ 9 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmi-
strzowi Gminy i Miasta Gryfów Śląski. 

§ 10 

Uchwała wchodzi w życie w terminie 30 dni od 
daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Dolnośląskiego.  
 
 
 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEJSKIEJ 

 
ROBERT SKRZYPEK 
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Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej 
Gminy Gryfów Śląski nr XXX/213/09  
z dnia 30 czerwca 2009 r. 
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Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej 
Gminy Gryfów Śląski nr XXX/213/09  
z dnia 30 czerwca 2009 r. 
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Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej 
Gminy Gryfów Śląski nr XXX/213/09  
z dnia 30 czerwca 2009 r. 

 
 
 

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W PLANIE, INWESTYCJI Z ZAKRESU  
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY, ORAZ ZASADACH  

ICH FINANSOWANIA 
 
W związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położone-
go przy ul. Floriańskiej w Gryfowie Śląskim wystąpią  następujące zobowiązania związane z realizacją 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy i są wynikiem 
uchwalenia ww. planu: 
 

Zadanie Sposób realizacji zadania 
Budowa ulicy dojazdowej KD/D.2 (długość ok. 260 m) ze środków budżetowych, w ramach działu 600 – 

transport i łączność – rozdział 60016 – drogi publiczne 
gminne 

Wykonanie uzbrojenia (sieci kanalizacyjnej i sanitar-
nej) wzdłuż ulicy dojazdowej KD/D.2 
(długość sieci ok. 260 m) 

Ze środków budżetowych, w ramach działu 900 – 
gospodarka komunalna i ochrona środowiska –  
rozdział 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona  
środowiska 

  
Ponadto gmina ubiegać się będzie o pozyskanie na ww. cel środków pozabudżetowych, które mogą sta-
nowić alternatywne źródło finansowania ww. zadania. 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ RUDZIE 
NR 281/XXXVI/09 

z dnia 16 września 2009 roku 

zmieniająca uchwałę nr 259/XXXIII/09 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie 
z dnia 17 czerwca 2009 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych
 Gminy Miejskiej Nowa Ruda 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.: z 2002 r. 
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 
i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. 
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, 
poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, 
poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Dz. U. Nr 180, 
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Dz. U. Nr 52, poz. 420); art. 82 
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. Nr 249, poz. 2104, ze zm.: Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, 
poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217 i 1218 
i Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, 
poz. 791 i Nr 140, poz. 984; z 2008 r. Dz. U. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, 
poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 19, poz. 100, 
Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666) oraz art. 2 pkt 2, art. 9 
pkt 3, ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 120, poz. 1300; z 2002 r. Nr 216, poz. 1824; z 2003 r. Dz. U. Nr 217, 
poz. 2124; z 2005 r. Dz. U. Nr 157, poz. 1316, Nr 183, poz. 1538, Nr 184, 
poz. 1539, Nr 249, poz. 2104; z 2008 r. Dz. U. Nr 231, poz. 1547), Rada 
Miejska w Nowej Rudzie uchwala, co następuje: 

 


