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płatności całości lub czćści należności na raty na-
stćpuje: 
1) w odniesieniu do należności o charakterze ad-

ministracyjno-prawnym − na podstawie decyzji, 
2) w odniesieniu do należności o charakterze cy-

wilnoprawnym − w drodze umowy, 

§ 6 

Wójt Gminy w sprawozdaniu z wykonania budżetu 
gminy przedstawia Radzie Gminy informacje 
o łącznej liczbie i kwocie dokonanych umorzeń. 

§ 7 

Wykonanie uchwały powierza sić Wójtowi Gminy 
Kondratowice. 

§ 8 

Uchwała zostanie opublikowana przez rozplakato-
wanie jej na tablicy ogłoszeń w Urzćdzie Gminy 
w Kondratowicach. 

§ 9 

Traci moc uchwała Rady Gminy w Kondratowicach 
nr XLIII/157/2005 z dnia 29 kwietnia 2005 roku. 

§ 10 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzć-
dowym Województwa Dolnośląskiego. 

§ 11 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym Wo-
jewództwa Dolnośląskiego. 
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UCHWAŁA RADY GMINY ZAWONIA 
NR XXII/163/2009 

z dnia 23 kwietnia 2009 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania  
przestrzennego dla terenu położonego we wsi Zawonia 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi 
zmianami), 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, 
z późniejszymi zmianami), w nawiązaniu do uchwały Rady Gminy Zawo-
nia nr XVIII/149/2005 z dnia 29 kwietnia 2005 r., po stwierdzeniu zgodności 
planu z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego gminy Zawonia” uchwalonego uchwałą Rady Gmi-
ny Zawonia nr XX/150/98 z dnia 18 czerwca 1998 r. ze zmianami wprowa-
dzonymi uchwałą nr XXVII/196/2002 z dnia 28 czerwca 2002 r., uchwałą 
nr VIII/55/03 z dnia 26 września 2003 r., uchwałą nr IX/72/2003 z dnia 
2 lutego 2003 r. oraz uchwałą nr XXIV/182/2006 z dnia 27 kwietnia 2006 r. 
uchwala sić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu 
położonego we wsi Zawonia. 

 
 

R O Z D Z I A Ł   I 

Przepisy ogólne 

§ 1 

Przedmiot ustaleń miejscowego planu obejmuje 
zakres zgodny z art. 15 ust. 2, ustawy o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

§ 2 

Integralną czćścią niniejszej uchwały są nastćpują-
ce załączniki: 
1. Rysunek planu w skali 1:2000 – załącznik nr 1. 
2. Rozstrzygnićcie o sposobie rozpatrzenia uwag 

zgłoszonych do projektu planu – załącznik nr 2. 

3. Rozstrzygnićcie o sposobie realizacji zapisanych 
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej oraz zasadach ich finansowania – 
załącznik nr 3. 

4. Podsumowanie, zawierające informacje, zgod-
ne z wymogami przepisów szczególnych i od-
rćbnych.  

§ 3 

1. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwa-
ły jest mowa o: 

1) przepisach szczególnych i odrębnych − na-
leży przez to rozumieć przepisy ustaw wraz 
z aktami wykonawczymi, 
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2) obszarze − należy przez to rozumieć cały 
obszar objćty granicami opracowania, 

3) terenie − należy przez to rozumieć wyod-
rćbnioną liniami rozgraniczającymi czćść 
obszaru, 

4) strefie − należy przez to rozumieć czćść ob-
szaru wyodrćbnioną ze wzglćdu na swoje 
szczególne cechy, na przykład wartości hi-
storyczne, 

5) przeznaczeniu podstawowym − należy 
przez to rozumieć przeznaczenie, którego 
udział przeważa na danym terenie,  

6) przeznaczeniu dopuszczalnym − należy przez 
to rozumieć inne rodzaje przeznaczenia, które 
może wystćpować na danym terenie, 

7) terenach rolniczych − należy przez to ro-
zumieć tereny określone w ewidencji jako 
użytki rolne, tereny stawów rybnych, pod 
urządzeniami melioracji wodnych, prze-
ciwpożarowych i przeciwpowodziowych, 
zaopatrzenia rolnictwa w wodć, zrekulty-
wowane dla potrzeb rolnictwa, torfowisk, 
oczek wodnych i dróg dojazdowych, w tym 
dróg transportu rolnego, 

8) zabudowie usługowej − należy przez to ro-
zumieć działalność taką jak administracja, 
kultura, oświata i nauka, służba zdrowia, 
opieka społeczna i socjalna, obsługa ban-
kowa, handel, gastronomia, turystyka, 
sport, rozrywka, obsługa pasażerów 
w transporcie drogowym, poczta i łączność 
oraz rzemiosło, 

9) budynkach towarzyszących – należy przez 
to rozumieć budynki magazynowe, gospo-
darcze, socjalne, sanitariaty, garaże i inne po-
trzebne dla realizacji przeznaczenia terenu, 

10) liniach zabudowy: 
a) obowiązujących − należy przez to rozu-

mieć linić, przy której należy sytuować 
elewacje frontowe budynków mieszkal-
nych lub usługowych, przy budowie 
nowych obiektów. Przy lokalizacji na 
działce zarówno budynku mieszkalnego, 
jak i usługowego, co najmniej jeden 
z nich należy zlokalizować przy obowią-
zującej linii zabudowy. Obowiązująca li-
nia zabudowy stanowi jednocześnie 
nieprzekraczalną linić zabudowy dla 
rozbudowy budynków istniejących oraz 
budowy pozostałych obiektów. Okapy 
i gzymsy nie mogą wykraczać poza 
obowiązującą linić zabudowy o wićcej 
niż 0,5 m, balkony, werandy, tarasy lub 
schody zewnćtrzne o wićcej niż 1 m, a 
wykusze i ganki o wićcej niż 1,5 m i na 
długości nie wićcej niż 1/4 szerokości 
elewacji frontowej, 

b) nieprzekraczalnych liniach zabudowy − 
należy przez to rozumieć: 
• linić, która nie może zostać przekro-

czona usytuowaniem elewacji 
wszystkich budynków, poza budyn-
kami mieszkalnymi − dla terenów, na 
których wystćpują równocześnie 
nieprzekraczalne linie zabudowy dla 
budynków mieszkalnych. Okapy 
i gzymsy nie mogą wykraczać poza 

nieprzekraczalną linić zabudowy 
o wićcej niż 0,5 m, schody zewnćtrz-
ne o wićcej niż 1,5 m, 

• linić, która nie może zostać przekro-
czona usytuowaniem elewacji 
wszystkich budynków − dla pozosta-
łych terenów. Okapy i gzymsy nie 
mogą wykraczać poza nieprzekra-
czalną linić zabudowy o wićcej niż 
0,5 m, balkony, galerie, werandy, ta-
rasy lub schody zewnćtrzne o wićcej 
niż 1,5 m, 

11) nieprzekraczalnych liniach zabudowy dla 
budynków mieszkalnych − należy przez to 
rozumieć linić, która nie może zostać prze-
kroczona usytuowaniem elewacji budyn-
ków mieszkalnych. Okapy i gzymsy nie 
mogą wykraczać poza nieprzekraczalną li-
nić zabudowy o wićcej niż 0,5 m, balkony, 
galerie, werandy, tarasy lub schody ze-
wnćtrzne o wićcej niż 1,5 m, 

12) wysokości budynku do okapu − należy 
przez to rozumieć wysokość liczoną od pro-
jektowanej rzćdnej terenu przy głównym 
wejściu do budynku do okapu dachu, 

13) wysokości budynku do kalenicy − należy 
przez to rozumieć wysokość liczoną od pro-
jektowanej rzćdnej terenu przy głównym 
wejściu do budynku do najwyżej położonej 
krawćdzi dachu lub punktu zbiegu połaci 
dachowych, 

14) wskaźniku zabudowy − należy przez to ro-
zumieć stosunek powierzchni zabudowanej 
zabudową kubaturową do powierzchni 
działki lub grupy działek objćtych inwesty-
cją, 

15) kącie położenia granic działek − należy 
przez to rozumieć kąt położenia granic dzia-
łek w stosunku do pasa drogowego. 

2. Niezdefiniowane pojćcia należy rozumieć zgod-
nie z przepisami szczególnymi. 

§ 4 

Tekst uchwały zawiera ustalenia ujćte w nastćpu-
jących ośmiu rozdziałach: 
1. Rozdział I − Przepisy ogólne. 
2. Rozdział II − Podstawowe ustalenia funkcjonal-

no-przestrzenne. 
3. Rozdział III − Zasady ochrony środowiska przy-

rodniczego. 
4. Rozdział IV − Zasady ochrony środowiska kultu-

rowego. 
5. Rozdział V − Zasady modernizacji, rozbudowy 

i budowy systemów komunikacji. Ustalenia dla 
terenów dróg wydzielonych liniami rozgranicza-
jącymi. 

6. Rozdział VI − Zasady modernizacji, rozbudowy 
i budowy systemów infrastruktury technicznej. 

7. Rozdział VII − Ustalenia dla wyodrćbnionych 
terenów. 

8. Rozdział VIII − Ustalenia końcowe. 
§ 5 

Ustalenia zawarte na rysunku planu. 
1. Nastćpujące oznaczenia graficzne przedstawio-

ne na rysunku planu stanowią ustalenia obo-
wiązujące: 

1) Granica obszaru objćtego planem, 
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2) Symbole przeznaczenia terenów, 
3) Linie rozgraniczające tereny o różnym 

przeznaczeniu i różnych zasadach zago-
spodarowania, 

4) Obowiązujące linie zabudowy, 
5) Nieprzekraczalne linie zabudowy, 
6) Nieprzekraczalne linie zabudowy dla bu-

dynków mieszkalnych, 
7) Granica strefy „W” ścisłej ochrony arche-

ologicznej, 
8) Granica strefy „K” ochrony konserwator-

skiej, 
9) Stanowiska archeologiczne wpisane do re-

jestru zabytków, 
10) Stanowiska archeologiczne, które obejmuje 

sić ochroną, 
11) Strefa ochrony sanitarnej cmentarza, 
12) Napowietrzna linia energetyczne 20 kV 

wraz ze strefą, w obrćbie której obowiązują 
ograniczenia w użytkowaniu terenów. 

2. Nastćpujące oznaczenia na rysunku planu mają 
charakter informacyjny bądź propozycji: 
1) Granica obrćbu, 
2) Propozycja podziału na działki budowlane, 
3) Propozycja przebiegu drogi wewnćtrznej, 
4) Określenie skali rysunku w formie liczbowej 

i liniowej, 
5) Wyrys ze „Studium uwarunkowań i kierun-

ków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Zawonia”, uchwalony uchwałą Rady 
Gminy Zawonia nr XX/150/98 z dnia 
18 czerwca 1998 r., ze zmianami uchwalo-
nymi uchwałami nr XXVII/196/2002 z dnia 
28 czerwca 2002 r., nr VIII/55/03 z dnia 
26 września 2003 oraz nr IX/72/2003 z dnia 
2 lutego 2003 r., nr XXIV/182/2006 z dnia 
27 kwietnia 2006 r. z naniesionymi granicami 
obszaru objćtego planem. 

R O Z D Z I A Ł   II 

Podstawowe ustalenia funkcjonalno-przestrzenne 

§ 6 

Ustala sić nastćpujące podstawowe przeznaczenia 
terenów wyodrćbnionych liniami rozgraniczają-
cymi i oznaczonymi odpowiednio symbolami na 
rysunku planu: 
1. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-

nej, oznaczone symbolem MN. 
2. Tereny zabudowy usługowej, oznaczone sym-

bolem U. 
3. Tereny zabudowy wielofunkcyjnej, w tym: 

1) M1 – tereny zabudowy wielofunkcyjnej, 
gdzie podstawowe przeznaczenie stanowi 
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, za-
budowa zagrodowa, zabudowa usługowa, 

2) M2 – tereny zabudowy wielofunkcyjnej, 
gdzie podstawowe przeznaczenie stanowi 
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, za-
budowa usługowa. 

4. Tereny rolnicze: 
1) R − tereny rolnicze, 
2) RM – tereny zabudowy zagrodowej. 

5. Tereny obiektów produkcyjnych, składów i ma-
gazynów: 

1) P1 − tereny obiektów produkcyjnych, skła-
dów i magazynów, 

2) P2 − tereny obiektów produkcyjnych, skła-
dów i magazynów, gdzie dopuszcza sić reali-
zacjć zabudowy mieszkaniowej związanej 
z prowadzona działalnością. 

6. Tereny zieleni i wód, w tym: 
1) ZL – lasy, 
2) ZP – tereny zieleni ogólnodostćpnej, 
3) ZC – cmentarz, 
4) WS − tereny wód powierzchniowych śródlą-

dowych i rowów. 
7. Tereny komunikacji: 

1) Tereny dróg publicznych: 
a) KDG – drogi publiczne klasy głównej, 
b) KDZ − drogi publiczne klasy zbiorczej, 
c) KDL − drogi publiczne klasy lokalnej, 
d) KDD − drogi publiczne klasy dojazdowej, 

2) KDW – drogi wewnćtrzne. 
8. Tereny infrastruktury technicznej: 

1) E – tereny stacji elektroenergetycznych 20/04 kV,  
2) W – tereny wodociągów. 

§ 7 

Ustala się zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego. 
1. Ustala sić, że ochrony wymaga historyczny 

zespół zabudowy wiejskiej, położony w północ-
nej czćści obszaru, który obejmuje sić strefą 
„K” ochrony konserwatorskiej. Nakazy, zakazy, 
dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowa-
niu terenów ustala sić w Rozdziale IV i VII ni-
niejszej uchwały. 

2. Ustala sić, że ukształtowania wymagają nowo 
projektowane zespoły zabudowy mieszkaniowej 
oraz zabudowy wielofunkcyjnej. Nakazy, zakazy, 
dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowa-
niu terenów ustala sić w § 9–12 i w Rozdziale 
VII niniejszej uchwały. 

§ 8 

Ustala się wymagania wynikające z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych. 
1. Na obszarze objćtym planem ustala sić nastć-

pujące tereny przestrzeni publicznych: 
1) tereny dróg publicznych klasy głównej, 
2) tereny dróg publicznych klasy zbiorczej, 
3) tereny dróg publicznych klasy lokalnej, 
4) tereny dróg publicznych klasy dojazdowej, 
5) tereny zieleni ogólnodostćpnej. 

2. Na terenach przestrzeni publicznych dopuszcza 
sić umieszczanie elementów informacji tury-
stycznej, plansz reklamowych i elementów ma-
łej architektury, zgodnie z wymogami przepi-
sów szczególnych i odrćbnych. 

3. Ustalenia dotyczące zabudowy i zagospodaro-
wania terenu dla terenów zieleni ogólnodo-
stćpnej przedstawia sić w Rozdziale VII niniej-
szej uchwały. 

§ 9 

1. Nie ustala sić szczegółowych zasad i warunków 
scalania nieruchomości objćtych planem. 

2. Ustala sić nastćpujące szczegółowe zasady 
podziału nieruchomości na działki: 
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1) Szczegółowe zasady, dotyczące powierzchni 
dla działek powstałych w wyniku podziału 
przedstawia sić w rozdziale VII uchwały. 

2) Ustaleń zawartych w rozdziale VII nie stosuje 
sić do działek wykorzystywanych na lokali-
zacjć obiektów i urządzeń infrastruktury 
technicznej, działek dróg wewnćtrznych oraz 
w przypadku wydzielenia działki na powićk-
szenie działki sąsiedniej lub regulacji granic 
pomićdzy działkami sąsiednimi. 

3) W przypadku gdy powierzchnia działki pod-
legającej podziałowi uniemożliwia wydziele-
nie działek o parametrach określonych 
w rozdziale VII, dopuszcza sić pomniejszenie 
powierzchni jednej z działek powstałych 
w wyniku podziału maksymalnie o 20% mi-
nimalnej powierzchni określonej tym roz-
dziale. 

4) W przypadku gdy na jednej działce, zgodnie 
z oświadczeniem zawartym we wniosku 
o zaopiniowanie wstćpnego projektu podzia-
łu, bćdą wystćpować dwie funkcje, minimal-
ną powierzchnić działek należy przyjmować 
jako sumć powierzchni działek dla obu funk-
cji. 

5) Ustalone zasady podziału terenów na działki 
stosuje sić wyłącznie do podziałów nieru-
chomości. Ustalonych zasad podziału (w tym 
przede wszystkim minimalnych powierzchni 
działek) nie stosuje sić w innych postćpowa-
niach związanych z realizacją zabudowy. 

6) Propozycjć podziału na działki dla niektórych 
terenów przedstawia sić w formie graficznej 
na rysunku planu. 

§ 10 

Ustala się zasady kształtowania linii zabudowy. 
1. Dla niektórych terenów wyznacza sić nastćpu-

jące rodzaje linii zabudowy, które przedstawia 
sić na rysunku planu: 
1) obowiązujące linie zabudowy,  
2) nieprzekraczalne linie zabudowy, 
3) nieprzekraczalne linie zabudowy dla budyn-

ków mieszkalnych. 
2. Dla terenów, gdzie nie są wyznaczone linie za-

budowy na rysunku planu ustala sić nastćpują-
ce nieprzekraczalne linie zabudowy: 
1) W odległości 20 m od linii rozgraniczającej 

teren drogi publicznej klasy głównej, stano-
wiącej rezerwć na realizacjć obwodnicy Za-
woni w ciągu drogi wojewódzkiej, oznaczo-
nej symbolami 2KDG, 3KDG, 4KDG, z za-
strzeżeniem podpunktu 2). 

2) Dla terenu oznaczonego symbolem 2P2 usta-
la sić linić zabudowy, o przebiegu przedsta-
wionym na rysunku planu.  

3) W odległości 10 m od linii rozgraniczającej 
tereny drogi wojewódzkiej, oznaczonej sym-
bolem 6KDG (1KDZ) i 7KDG (2KDZ). 

4) W odległości 7 m od linii rozgraniczającej te-
ren drogi powiatowej, oznaczonej symbola-
mi 3KDZ i 4KDZ. 

5) W odległości 5 m od linii rozgraniczającej 
dróg publicznych, oznaczonych symbolami 
1KDL − 3KDL i 1KDD – 18KDD oraz dróg we-

wnćtrznych oznaczonych symbolem 1 − 
6KDW. 

6) W odległości 5 m od granicy wód po-
wierzchniowych śródlądowych i rowów. 

7) W odległości 12 m od granicy lasów. 

§ 11 

Ustala się zasady zagospodarowania działek 
w zakresie miejsc postojowych. 
1. W granicach działek lub grupy działek objćtych 

inwestycją należy zapewnić lokalizacjć niezbćd-
nej ilości miejsc postojowych. 

2. Ustala sić nastćpujące wskaźniki dotyczące 
minimalnej ilości miejsc postojowych samo-
chodów osobowych dla poszczególnych prze-
znaczeń: 
1) Tereny zabudowy mieszkaniowej − 2 miejsca 

postojowe na 1 mieszkanie w domu jedno-
rodzinnym. 

2) Tereny zabudowy usługowej: 
gastronomia – 1 miejsce postojowe na 6 m2 
powierzchni czćści konsumpcyjnej, 
handel – 1 miejsce postojowe na 40 m2 po-
wierzchni użytkowej, nie mniej niż 2 miejsce 
postojowe na sklep, 
hotel – 1 miejsce postojowe na 3 miejsca 
noclegowe, 
warsztaty naprawcze – 4 miejsca postojowe 
na 1 stanowisko napraw, 
myjnia samochodowa – 3 miejsca postojowe 
na 1 stanowisko myjni, 
inne usługi - 3 miejsca postojowe na 100 m2 
powierzchni użytkowej, 
boiska – 1 miejsce postojowe na 50 m2 po-
wierzchni użytkowej, 
korty tenisowe – 3 miejsca postojowe na 1 
kort. 

3) Tereny obiektów produkcyjnych, składów 
i magazynów. 
obiekty produkcyjne – 1 miejsce postojowe 
na 70 m2 powierzchni użytkowej, 
magazyny i składy – 1 miejsce postojowe na 
120 m2 powierzchni użytkowej. 

Dla terenów i budynków łączących różne funkcje, 
na przykład usługowe i mieszkaniowe, należy 
przyjmować sumć liczby miejsc postojowych dla 
tych funkcji. 
Potrzeby w zakresie realizacji miejsc postojowych 
i placów manewrowych dla innych pojazdów reali-
zowane bćdą w granicach własnych działek 
w ilości zależnej od potrzeb. 

§ 12 

Ustala się następujące zasady kształtowania za-
budowy i zagospodarowania w sąsiedztwie na-
powietrznych linii energetycznych średniego na-
pięcia. 
1. Na rysunku planu przedstawia sić przebieg na-

powietrznych linii energetycznych średniego 
napićcia 20 kV. 

2. Wyznacza sić strefć, o szerokości 5 m od osi 
linii, w obrćbie której lokalizacja zabudowy 
wymaga uzgodnienia z odpowiednim zarządcą 
sieci. Lokalizacjć strefy przedstawia sić na ry-
sunku planu. 
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3. W przypadku zmiany przebiegu linii energe-
tycznej bądź jej skablowania ustaleń niniejszego 
paragrafu nie stosuje sić, a przedstawiony na 
rysunku przebieg linii wraz ze strefą nie ma cha-
rakteru obowiązującego. 

§ 13 

Ustala się sposób i termin tymczasowego zago-
spodarowania, urządzania i użytkowania terenów. 
Do czasu realizacji planu obowiązuje dotychcza-
sowy sposób użytkowania obiektów i terenów. 

R O Z D Z I A Ł   III 

Zasady ochrony środowiska przyrodniczego 

§ 14 

Ustala się warunki zagospodarowania terenów, 
wynikające z potrzeb ochrony środowiska przy-
rodniczego, prawidłowego gospodarowania zaso-
bami przyrody oraz ochrony gruntów rolnych 
i leśnych. 
1. Działalność zakładów produkcyjnych, rzemieśl-

niczych lub usługowych nie może powodować 
ponadnormatywnego obciążenia środowiska 
naturalnego poza granicami terenu, do którego 
inwestor posiada tytuł prawny. 

2. Każdy teren, na którym może dojść do zanie-
czyszczenia produktami chemicznymi i ropopo-
chodnymi, powinien być utwardzony, a zanie-
czyszczenia podczyszczone przed odprowadze-
niem do kanalizacji w stopniu zapewniającym 
spełnienie wymogów przepisów szczególnych 
i odrćbnych. 

3. Tereny oznaczone symbolem MN, ze wzglćdu 
na dopuszczalne poziomy hałasu, zgodnie 
z wymogami przepisów szczególnych i odrćb-
nych zalicza sić do terenów zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej. 

4. Tereny oznaczone symbolami M1 i M2, ze 
wzglćdu na dopuszczalne poziomy hałasu, 
zgodnie z wymogami przepisów szczególnych 
i odrćbnych zalicza sić do terenów zabudowy 
jednorodzinnej z usługami rzemieślniczymi, za-
budowy zagrodowej. 

5. Na obszarze objćtym planem nie wystćpują 
tereny górnicze, tereny zagrożone osuwaniem 
sić mas ziemnych oraz tereny zagrożone powo-
dzią, dlatego też nie wprowadza sić zakazów, 
nakazów, dopuszczeń i ograniczeń w zagospo-
darowaniu terenów. 

R O Z D Z I A Ł   IV 

Zasady ochrony środowiska kulturowego 

§ 15 

Określa się następujące zasady ochrony dziedzic-
twa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej: 
1. Na obszarze znajdują sić stanowiska archeolo-

giczne wpisane do rejestru zabytków. 
2. Wyznacza sić strefć „W” ścisłej ochrony arche-

ologicznej. 
3. Wyznacza sić strefć „K” ochrony konserwator-

skiej. 
4. Na obszarze obejmuje sić ochroną stanowiska 

archeologiczne. 

5. Stanowiska archeologiczne wpisane do rejestru 
zabytków, granicć strefy „W” ochrony konser-
watorskiej, granicć strefy „K” ochrony konser-
watorskiej oraz stanowiska archeologiczne, któ-
re obejmuje sić ochroną, przedstawia sić na ry-
sunku planu. 

6. Na obszarze objćtym planem nie obejmuje sić 
ochroną dóbr kultury współczesnej. 

7. Zasób wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabyt-
ków podlega sukcesywnemu rozpoznaniu i mo-
że być aktualizowany. 

§ 16 

Obiekty i obszary wpisane do rejestru zabytków. 
1. Do rejestru zabytków wpisane są nastćpujące 

stanowiska archeologiczne: 
1) stanowisko nr 2/9/76-30 AZP − osada wcze-

snośredniowieczna (XI–XIII w.), osada lud-
ności kultury łużyckiej z epoki brązu − sta-
nowisko wpisane do rejestru zabytków decy-
zją nr 140/Arch/1965, 

2) stanowisko nr 12/17/76-30 AZP − grobla śre-
dniowieczna, stanowisko wpisane do reje-
stru zabytków decyzją nr 295/Arch/1967.  

2. Na terenie stanowisk archeologicznych wpisa-
nych do rejestru wszelkie zamierzenia inwesty-
cyjne związane z pracami ziemnymi należy 
uzgodnić z odpowiednimi służbami konserwa-
torskimi, a prace można prowadzić wyłącznie 
po uzyskaniu pozwolenia od tych służb na prze-
prowadzenie wyprzedzających ratowniczych 
badań archeologicznych, prowadzonych przez 
uprawnionego archeologa, na koszt inwestora.  

3. Wymagane pozwolenie konserwatorskie należy 
uzyskać przed pozwoleniem na budowć lub, dla 
robót niewymagających pozwolenia na budowć 
− przed realizacją inwestycji (to jest przed uzy-
skaniem zaświadczenia potwierdzającego ak-
ceptacjć przyjćcia zgłoszenia wykonywania ro-
bót budowlanych). 

§ 17 

Strefa „W” ścisłej ochrony archeologicznej. 
1. Wyznacza sić strefć, o granicach przedstawio-

nych na rysunku planu dla stanowisk archeolo-
gicznych wpisanych do rejestru zabytków, 
przedstawionych w § 16 uchwały. 

2. W strefie obowiązują nastćpujące ustalenia: 
1) wprowadza sić priorytet wymogów konser-

watorskich oraz zakaz działań inwestycyj-
nych niezwiązanych bezpośrednio z konser-
wacją i rewaloryzacją zabytkowego terenu – 
dopuszcza sić jedynie prowadzenie prac na-
ukowo-badawczych, prac porządkowych, 
konserwacjć zachowanych fragmentów za-
bytkowych celem ich ekspozycji w terenie 
lub zabezpieczenia przed zniszczeniem.  

2) wymienione prace należy uzgadniać z Dol-
nośląskim Wojewódzkim Konserwatorem 
Zabytków oraz prowadzić za pozwoleniem 
na prace archeologiczne i wykopaliskowe. 

§ 18 

Strefa „K” ochrony konserwatorskiej. 
1. Wyznacza sić strefć „K” ochrony konserwator-

skiej, obejmującą północny kraniec wsi, której 
granice przedstawia sić na rysunku planu.  
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2. W strefie obowiązuje ustalenie, że działalność 
konserwatorska zmierza do zachowania zasad-
niczych elementów historycznego rozplanowa-
nia oraz dostosowania nowej zabudowy do za-
budowy historycznej oraz historycznej kompo-
zycji przestrzennej w zakresie sytuacji, skali, 
bryły, zastosowanych materiałów, podziałów 
architektonicznych oraz nawiązaniu formami 
współczesnymi do lokalnej tradycji architekto-
nicznej oraz istniejącej zabudowy wsi. Ustala 
sić zakaz stosowania tworzyw sztucznych jako 
materiału okładzinowego oraz zakaz budowy 
ogrodzeń betonowych z elementów prefabry-
kowanych. Ustala sić wymóg stosowania po-
krycia dachowego z dachówki ceramicznej lub 
cementowej w kolorze ceglastym. 

§ 19 

Stanowiska archeologiczne, które obejmuje się 
ochroną niniejszym planem. 
1. Ochroną niniejszym planem obejmuje sić na-

stćpujące stanowiska archeologiczne: 
1) stanowisko nr 19/64/75-30 AZP − pradzie-

jowy punkt osadniczy, 
2) stanowisko nr 20/65/75-30 AZP − ślad 

osadnictwa z okresu wczesnego średnio-
wiecza (X–XIII w.), pradziejowe ślady 
osadnictwa, 

3) stanowisko nr 21/66/75-30 AZP − ślad 
osadnictwa z okresu wczesnego średnio-
wiecza (X–XIII w.), pradziejowy punkt 
osadniczy, punkt osadniczy ludności kultu-
ry łużyckiej, 

4) stanowisko nr 22/67/75-30 SZP − pradzie-
jowy punkt osadniczy, punkt osadniczy 
ludność kultury łużyckiej, 

5) stanowisko nr 23/68/75-30 AZP − punkt 
osadniczy z okresu wczesnego średniowie-
cza (X–XIII w.), pradziejowy punkt osadni-
czy, punkt osadniczy ludności kultury 
przeworskiej z okresu lateńskiego, ślad 
osadnictwa ludności kultury łużyckiej, 

6) stanowisko nr 24/69/75-30 AZP − ślad 
osadnictwa z epoki kamienia, 

7) stanowisko nr 25/70/75-30 AZP − ślad 
osadnictwa z okresu wczesnego średnio-
wiecza (X–XIII w.), pradziejowy punkt 
osadniczy, 

8) stanowisko nr 26/71/75-30 AZP − pradzie-
jowy punkt osadniczy, cmentarzysko (?) 
ludności kultury łużyckiej, ślad osadnictwa 
z epoki kamienia, 

9) stanowisko nr 27/72/75-30 AZP − ślad 
osadnictwa ludności kultury łużyckiej 
z okresu halsztackiego, 

10) stanowisko nr 28/73/75-30 AZP − pradzie-
jowy ślad osadnictwa, 

11) stanowisko nr 29/74/75-30 AZP − średnio-
wieczny ślad osadnictwa, punkt osadniczy 
z okresu wczesnego średniowiecza (X–XIII w.), 

12) stanowisko nr 30/75/75-30 AZP − średnio-
wieczny ślad osadnictwa, pradziejowy ślad 
osadnictwa, 

13) stanowisko nr 31/76/75-30 AZP − średnio-
wieczny ślad osadnictwa, punkt osadniczy 

ludności kultury przeworskiej z okresu wpły-
wów rzymskich, 

14) stanowisko nr 32/77/75-30 AZP − średnio-
wieczny ślad osadnictwa, ślad osadnictwa 
z okresu wczesnego średniowiecza (X–XIII w.), 

15) stanowisko nr 33/78/75-30 AZP − punkt 
osadniczy z okresu wczesnego średniowie-
cza (X–XIII w.), pradziejowy ślad osadnic-
twa, ślad osadnictwa z epoki kamienia, 

16) stanowisko nr 34/79/75-30 AZP − średnio-
wieczny ślad osadnictwa, ślad osadnictwa 
z epoki kamienia, 

17) stanowisko nr 35/80/75-30 AZP − średnio-
wieczny ślad osadnictwa, punkt osadniczy 
z okresu wczesnego średniowiecza (X–XIII w.), 

18) stanowisko nr 36/81/75-30 AZP − średnio-
wieczny punkt osadniczy, 

19) stanowisko nr 37/82/75-30 AZP − średnio-
wieczny ślad osadnictwa, pradziejowy ślad 
osadnictwa, 

20) stanowisko nr 38/83/75-30 AZP − średnio-
wieczny ślad osadnictwa, pradziejowy ślad 
osadnictwa, 

21) stanowisko nr 39/84/75-30 AZP − ślad 
osadnictwa z epoki kamienia, 

22) stanowisko nr 40/85/75-30 AZP − punkt 
osadniczy z okresu wczesnego średniowie-
cza (X–XIII w.), ślad osadnictwa z epoki 
kamienia, 

23) stanowisko nr 41/86/75-30 AZP − pradzie-
jowy ślad osadnictwa, ślad osadnictwa 
z epoki brązu, 

24) stanowisko nr 42/87/75-30 AZP − średnio-
wieczny ślad osadnictwa, ślad osadnictwa 
z okresu wczesnego średniowiecza (X–XIII 
w.), ślad osadnictwa z epoki kamienia, 

25) stanowisko nr 43/88/75-30 AZP − średnio-
wieczny ślad osadnictwa, pradziejowy 
punkt osadniczy, ślad osadnictwa ludności 
kultury przeworskiej z okresu wpływów 
rzymskich, ślad osadnictwa ludności kultu-
ry łużyckiej, 

26) stanowisko nr 3/10/76-30 AZP − osada 
z okresu wczesnego średniowieczna (XI–
XIII w.), osada z okresu późnego średnio-
wiecza, osada z wczesnego średniowiecza, 
osada ludności kultury łużyckiej, 

27) stanowisko nr 4/11/76-30 AZP − osada 
z okresu wczesnego średniowieczna (XI–
XIII w.), osada z okresu późnego średnio-
wiecza, osada z wczesnego średniowiecza, 

28) stanowisko nr 5/12/76-30 AZP − osada 
wczesnośredniowieczna, osada późnośre-
dniowieczna, 

29) stanowisko nr 6/13/76-30 AZP − późnośre-
dniowieczny ślad osadnictwa, osada wcze-
snośredniowieczna, 

30) stanowisko nr 7/14/76-30 AZP − późnośre-
dniowieczny ślad osadnictwa, osada wcze-
snośredniowieczna, 

31) stanowisko nr 11/16/76-30 AZP − ślady 
osadnictwa ludności kultury łużyckiej 
i okresu halsztackiego, 

32) stanowisko nr 13/18/76-30 AZP − późnośre-
dniowieczne ślady osadnictwa, pradziejo-
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we ślady osadnictwa, ślady osadnictwa 
z epoki kamienia, 

33) stanowisko nr 15/20/76-30 AZP − punkt 
osadniczy z okresu średniowiecza, 

34) stanowisko nr 16/21/76-30 AZP − ślady 
osadnictwa z epoki kamienia. 

2. Na terenie stanowisk i w ich bezpośrednim są-
siedztwie obowiązują nastćpujące ustalenia: 
1) wszelkie zamierzenia inwestycyjne związane 

z pracami ziemnymi należy uzgodnić z wo-
jewódzkim konserwatorem zabytków, a prace 
można prowadzić wyłącznie po uzyskaniu po-
zwolenia od tych służb na przeprowadzenie 
wyprzedzających ratowniczych badań arche-
ologicznych, prowadzonych przez uprawnio-
nego archeologa, na koszt inwestora, 

2) wymagane pozwolenie konserwatorskie na-
leży uzyskać przed pozwoleniem na budowć 
lub, dla robót niewymagających pozwolenia 
na budowć − przed realizacją inwestycji 
(to jest przed uzyskaniem zaświadczenia po-
twierdzającego akceptacjć przyjćcia zgłosze-
nia wykonywania robót budowlanych). 

§ 20 

Wykonywanie prac budowlanych na obszarach 
i przy obiektach objćtych ochroną niniejszym pla-
nem podlega uzgodnieniu z wojewódzkim kon-
serwatorem zabytków zgodnie z wymogami prze-
pisów szczególnych i odrćbnych. 

R O Z D Z I A Ł   V 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy  
systemów komunikacji 

§ 21 

1. Wyznacza sić nastćpujące tereny komunikacji. 
1) Droga wojewódzka nr 340 – czćść poza ob-

szarem zabudowanym wsi Zawonia, ozna-
czona symbolami 1KDG i 5KDG. 

2) Rezerwa terenu na drogć wojewódzką nr 340 
− obwodnicć Zawoni, oznaczona symbolami 
2KDG, 3KDG i 4KDG. 

3) Droga wojewódzka nr 340 – czćść na obsza-
rze zabudowanym wsi Zawonia, oznaczona 
symbolem 6KDG (1KDZ) i 7KDG (2KDZ). 

4) Droga powiatowa, oznaczona symbolami 
3KDZ i 4KDZ. 

5) Drogi gminne publiczne, oznaczone symbo-
lami 1KDL – 3KDL i 1KDD – 18KDD. 

6) Drogi wewnćtrzne, oznaczone symbolami 
1 − 6KDW. 

2. Ustalenia dla drogi publicznej klasy głównej, 
poza obszarem zabudowanym wsi Zawonia, 
oznaczonej symbolami 1KDG, 5KDG: 
1) obsługa terenów przyległych poprzez istnie-

jące zjazdy i skrzyżowania, 
2) zakazuje sić zjazdów bezpośrednich z posesji, 
3) szerokość w liniach rozgraniczających zgod-

na z obecnymi granicami władania, z do-
puszczeniem ich poszerzenia do 25 m na 
wniosek inwestora udokumentowany projek-
tem przebudowy drogi. 

3. Ustalenia dla terenu drogi publicznej klasy 
głównej, stanowiącej rezerwć na realizacjć ob-
wodnicy Zawoni, w ciągu drogi wojewódzkiej, 
oznaczonej symbolami 2KDG, 3KDG, 4KDG. 
1) Szerokość w liniach rozgraniczających – 35 m. 
2) Do czasu ustalenia terminu realizacji drogi 

publicznej, na terenie zakazuje sić lokalizacji 
uzbrojenia technicznego, trwałych obiektów 
budowlanych i nasadzeń zieleni wysokiej. 

3) Teren nie pełni funkcji obsługi terenów przy-
ległych. 

4. Ustalenia dla drogi wojewódzkiej, na obszarze 
zabudowanym wsi Zawonia, oznaczonej sym-
bolami 6KDG (1KDZ) i 7KDG (2KDZ). 
1) Po zrealizowaniu obejścia dopuszczalne jest 

obniżenie klasy drogi, do czasu realizacji 
obejścia Zawoni obowiązują nastćpujące 
ustalenia: 
a) obsługa terenów przyległych poprzez ist-

niejące zjazdy i skrzyżowania, 
b) zakazuje sić lokalizacji nowych zjazdów 

bezpośrednich z posesji, 
c) szerokość w liniach rozgraniczających 

zgodna z obecnymi granicami władania. 
5. Ustalenia dla drogi publicznej klasy zbiorczej 
.

 

Lp. 
Oznaczenie  
na rysunku 

planu 
Numer drogi, przebieg 

Szerokość w liniach 
rozgraniczających 

Przekrój 

1.  2 3 4 5 
3KDZ 
4KDZ 

Droga powiatowa nr 1371D Krzyżanowice – 
Skarszyn – Zawonia – Czeszów 

15 m 
Uliczny 

 lub półuliczny 
 

6. Ustalenia dla dróg publicznych, klasy lokalnej. 

Lp. 
Oznaczenie  

na rysunku planu 
Szerokość 

w liniach rozgraniczających 
Przekrój 

1 2 3 4 
1.  1KDL 12–16 m Uliczny 
2.  2KDL 15 m Uliczny 
3.  3KDL 15 m Uliczny 
4.  4KDL 12 m lub zgodnie z warunkami lokalnymi Drogowy 

 
7. Ustalenia dla dróg publicznych, klasy dojazdowej. 
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Lp. 
Oznaczenie  

na rysunku planu 
Szerokość 

w liniach rozgraniczających 
Przekrój 

1 2 3 4 

1.  1KDD 
15 m, zakończona placami do zawracania  

o wymiarach 20 x 20 m 
Półuliczny 

2.  2KDD 10 m Uliczny 
3.  3KDD 10 m Uliczny 

4.  
4KDD, 5KDD, 6KDD, 

7KDD 
zgodnie z warunkami terenowymi Ciąg pieszo-jezdny 

5.  8KDD 
15 m, zakończona placem do zawracania  

o wymiarach 20 x 20 m 
Uliczny 

6.  9KDD Zgodnie z warunkami terenowymi Uliczny lub półuliczny 
7.  10KDD 8–10 m Uliczny lub półuliczny 
8.  11KDD 10–13 m Uliczny lub półuliczny 

9.  12KDD 11–13 m 
Drogowy, uliczny  

lub półuliczny 

10.  13KDD 
11–13 m, zakończona placem  

do zawracania o wymiarach 20 x 20 m 
Drogowy, uliczny  

lub półuliczny 
11.  14KDD, 15KDD 10−25 m Drogowy 
12.  16KDD 10–29 m Drogowy 

13.  17KDD 
10 m, zakończona placem do zawracania  

o wymiarach 20 x 20 m 
Uliczny lub półuliczny 

14.  18 KDD 6–12 m Uliczny lub półuliczny 

 
8. Ustalenia dla dróg wewnćtrznych, wyznaczonych liniami rozgraniczającymi. 

Lp. 
Oznaczenie  

na rysunku planu 
Szerokość 

w liniach rozgraniczających 
Przekrój 

1 2 3 4 

1.  
1KDW, 2 KDW, 3KDW, 

4KDW 
12 m Uliczny 

2.  5KDW 
5 m, zakończona placem do zawracania  

o wymiarach nie mniejszych niż 12 x 12 m 
Ciąg pieszo-jezdny 

3.  6KDW 
6 m, zakończona placem do zawracania  

o wymiarach nie mniejszych niż 12 x 12 m 
Ciąg pieszo-jezdny 

 

§ 22 

1. Na terenach przeznaczonych na komunikacjć 
wyznaczonych liniami rozgraniczającymi ustala 
sić: 
1) zakaz wznoszenia trwałych obiektów kubatu-

rowych, 
2) dopuszcza sić remonty i modernizacjć istnie-

jących obiektów bez prawa ich rozbudowy, 
zgodnie z wymogami przepisów szczegól-
nych i odrćbnych, 

3) dopuszcza sić budowć obiektów tymczaso-
wych, zgodnie z wymogami przepisów 
szczególnych i odrćbnych, 

4) na obszarach zabudowanych w liniach roz-
graniczających ulic mogą być lokalizowane 
urządzenia związane z obsługą komunikacji, 
takie jak: zatoki, parkingi, kioski, elementy 
małej architektury i reklamy, zgodnie z wy-
mogami przepisów szczególnych i odrćb-
nych. 

2. Na całym obszarze dopuszcza sić prowadzenie 
dróg wewnćtrznych, w tym dróg transportu 
rolnego i dróg dojazdowych do gruntów le-
śnych.  

3. Dla dróg wewnćtrznych, które nie są wyznaczo-
ne liniami rozgraniczającymi na rysunku planu, 
ustala sić nastćpujące minimalne szerokości: 
1) 8 m – na terenach oznaczonych symbolami 

P1 i P2, 

2) 6 m – na pozostałych terenach. 
4. Pozostawia sić istniejące zjazdy na działki bu-

dowlane, jeżeli ustalenia szczegółowe nie sta-
nowią inaczej. 

5. Zakazuje sić lokalizacji zjazdów na działki z dro-
gi głównej, oznaczonej symbolami 1KDG–5KDG 
oraz 6KDG (1KDZ) i 7KDG (2KDZ) – do czasu re-
alizacji obejścia Zawoni. 

6. Dla działek przyległych do drogi klasy zbiorczej 
o symbolu KDZ i drogi publicznej niższej klasy 
ustala sić obsługć komunikacyjną od drogi pu-
blicznej niższej klasy. 

7. Na granicy działek zabudowy mieszkaniowej 
i działek drogi wojewódzkiej dopuszcza sić 
wznoszenie ogrodzeń pełniących funkcjć ekranu 
akustycznego. 

8. Wykonywanie zjazdów, przyłączy oraz innych 
prac prowadzonych w pasach dróg wymagają 
zezwolenia odpowiedniego zarządcy drogi, 
w drodze decyzji administracyjnej. 

R O Z D Z I A Ł   VI 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy  
systemów infrastruktury technicznej 

§ 23 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy sys-
temów infrastruktury technicznej. 

1. Dopuszcza sić rozbudowć wszystkich syste-
mów infrastruktury technicznej. Rozbudowa 
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systemów infrastruktury technicznej nie może 
kolidować z przeznaczeniem i zagospodaro-
waniem terenów ustalonym w planie. Zaleca 
sić lokalizowanie sieci i urządzeń infrastruktu-
ry technicznej w liniach rozgraniczających 
dróg. 

2. Dopuszcza sić korekty przebiegu sieci kolidu-
jących z projektowanym inwestowaniem 
w uzgodnieniu z ich zarządcą. 

3. Na obszarze dopuszcza sić budowć urządzeń 
i sieci infrastruktury technicznej, za wyjątkiem 
linii energetycznych wysokiego napićcia i ga-
zociągów wysokiego ciśnienia, z zastrzeże-
niem ustćpu 5 i 6 niniejszego paragrafu. 

4. Dopuszcza sić lokalizacjć naziemnych kubatu-
rowych urządzeń infrastruktury technicznej, 
jako obiektów wbudowanych w granicach 
jednostek terenowych, przeznaczonych na in-
ne funkcje. 

5. Zakazuje sić lokalizacji stacji przekaźnikowych 
telefonii komórkowej w obszarze strefy „K” 
ochrony konserwatorskiej. 

6. Stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej 
mogą być lokalizowane w odległości co naj-
mniej 50 m od granicy terenów zabudowy 
mieszkaniowej, wielofunkcyjnej i zagrodowej. 

7. Ustala sić zaopatrzenie w energić elektryczną 
z istniejącej i projektowanej sieci energetycz-
nej. 

8. Ustala sić zaopatrzenie w wodć do celów by-
towych z istniejącej i projektowanej sieci wo-
dociągowej. 

9. Ustala sić nastćpujące zasady odprowadzania 
ścieków: 
1) ścieki bytowe i komunalne: 

a) do oczyszczalni ścieków poprzez projek-
towaną sieć kanalizacji sanitarnej, 

b) do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej, 
ścieki należy odprowadzać do szczel-
nych zbiorników bezodpływowych lub 
oczyszczać w indywidualnych, przydo-
mowych oczyszczalniach ścieków, 

2) wody opadowe: 
a) do oczyszczalni ścieków poprzez projek-

towaną sieć kanalizacji deszczowej, 
b) do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej 

wody opadowe należy odprowadzać do 
gruntu, zgodnie z wymogami przepisów 
odrćbnych. 

10. Stałe odpady bytowo-gospodarcze należy 
zagospodarować zgodnie z wymogami prze-
pisów odrćbnych oraz zgodnie z programem 
gospodarki odpadami Gminy Zawonia. 

11. Ustala sić zaopatrzenie w ciepło z lokalnych 
źródeł ciepła, spełniających wymogi przepi-
sów szczególnych i odrćbnych. 

R O Z D Z I A Ł   VII 

Ustalenia dla terenów wydzielonych liniami  
rozgraniczającymi 

§ 24 

Dla poszczególnych terenów wydzielonych liniami 
rozgraniczającymi i oznaczonych odpowiednio 
numerami i symbolami ustala sić: 
1. przeznaczenie podstawowe i dopuszczalne, 
2. zasady podziału na działki, 
3. parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu. 
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R O Z D Z I A Ł   VIII 

ustalenia końcowe 

§ 33 

Ustala sić stawkć procentową, na podstawie której 
ustala sić opłatć, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, w wysokości 1%. 

§ 34 

Wykonanie uchwały powierza sić Wójtowi Gminy 
Zawonia. 

§ 35 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni 
od daty opublikowania w Dzienniku Urzćdowym 
Województwa Dolnośląskiego. 
 
 
 

PRZEWODNICZĄCA 
RADY GMINY 

 
DOROTA WOROTNIAK
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Załącznik nr 1 do uchwały Rady 
Gminy Zawonia nr XXII/163/2009 
z dnia 23 kwietnia 2009 r. 
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Załącznik nr 2 do uchwały Rady 
Gminy Zawonia nr XXII/163/2009 
z dnia 23 kwietnia 2009 r. 

 
 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu planu 
 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717, z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Zawonia uchwala, 
co nastćpuje: 

§ 1 

W trakcie pierwszego wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu wpłynćły nastćpujące uwagi, 
które nie zostały w całości uwzglćdnione przez Wójta Gminy Zawonia: 
 

Lp. 
Data wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imić,  
nazwa jednostki 
organizacyjnej  

i adres  
zgłaszającego uwagi 

Treść uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości, 
której dotyczy 

wniosek 

Ustalenia projektu 
planu  

dla nieruchomości, 
której dotyczy 

uwaga 
1 2 3 4 5 6 

1. 18.12.2007 r. 
Józef Buczak 
ul. Wrzosowa 16a 
55-106 Zawonia 

ujćcie działki nr 340 
pod budownictwo 
mieszkaniowe 

Działka nr 340 
Zawonia 

Tereny rolnicze 

2. 18.12.2007 r. 
Józef Buczak 
ul. Wrzosowa 16a 
55-106 Zawonia 

ujćcie działki nr 213/1 
pod budownictwo 
mieszkaniowe 

Działka nr 213/1 
Zawonia 

Lasy 

 
§ 2 

W trakcie drugiego wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu do Wójta Gminy nie wpłynćły żad-
ne uwagi. 

§ 3 

Odrzuca sić uwagi nr 1 i 2 złożone do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla terenu położonego we wsi Zawonia. 

§ 4 

Uzasadnienie odrzucenia uwag stanowi czćść niniejszego rozstrzygnićcia. 
 

UZASADNIENIE NIEUWZGLĆDNIENIA UWAG 

Złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego 
we wsi Zawonia, w trakcie pierwszego wyłożenia do publicznego wglądu. 

 
Nastćpujące uwagi nie mogą być rozpatrzone pozytywnie, w związku na niezgodność wnioskowanych 
przeznaczeń terenów ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Zawonia” 
1. Uwaga Pana Józefa Buczaka, zamieszkałego ul. Wrzosowa 16a, 55-106 Zawonia, która wpłynćła 

do Wójta Gminy w dniu 18.12.2007 r., dotycząca przeznaczenia działki nr 340 na zabudowć mieszka-
niową jednorodzinną. 

2. Uwagi Pana Józefa Buczaka, zamieszkałego ul. Wrzosowa 16a, 55-106 Zawonia, która wpłynćła 
do Wójta Gminy w dniu 18.12.2007 r., dotycząca przeznaczenia działki nr 213/1 na zabudowć miesz-
kaniową jednorodzinną. 

W „Studium…” działka nr 340 jest położona na obszarze gruntów rolnych, dla którego obowiązuje zakaz 
lokalizacji zabudowy kubaturowej.  
W związku z tym, że plan zagospodarowania przestrzennego (zgodnie z wymogami ustawy o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym) musi być zgodny ze „Studium…”, uwzglćdnienie uwag nie jest 
możliwe. 
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Załącznik nr 3 do uchwały Rady 
Gminy Zawonia nr XXII/163/2009 
z dnia 23 kwietnia 2009 r. 

 
 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie zagospodarowania przestrzennego dla tere-
nu położonego we wsi Zawonia, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań 

własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych 
 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80/2003 poz. 717, ze zmianami) i art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samo-
rządzie gminnym (Dz. U. Nr 142/2001, poz. 1592, ze zmianami), art. 111 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia  
26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 15/2003, poz. 148) Rada Gminy Zawonia roz-
strzyga, co nastćpuje: 

§ 1 

W projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zapisane są nastćpujące inwestycje 
z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy: 
− budowa dróg publicznych, 
− budowa sieci wodociągowej, 
− budowa sieci kanalizacji sanitarnej, 
− budowa sieci kanalizacji deszczowej. 

§ 2 

Koszty wykonania powyższych inwestycji wyniosą łącznie około 9 348 265.00 złotych. Wpływy gminy 
z tytułu uchwalenia miejscowego planu wyniosą około 6 614 367,00 złotych. 

§ 3 

Powyższe inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej zostaną wykonane zgodnie z Wieloletnimi Pla-
nami Inwestycyjnym gminy Zawonia w latach 2012−2020. 

§ 4 

Zasady finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych 
gminy, bćdą zgodne z wymogami przepisów, w tym bćdą pochodzić z budżetu gminy oraz dotacji. 
 
 

Załącznik nr 4 do uchwały Rady 
Gminy Zawonia nr XXII/163/2009 
z dnia 23 kwietnia 2009 r. 

 
 

UZASADNIENIE I PODSUMOWANIE 

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostćpnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środo-
wisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) Rada Gminy Zawonia uchwala, co nastćpuje: 

§ 1 

Ustalenia zawarte w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu poło-
żonego we wsi Zawonia są zgodne z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego gminy Zawonia” oraz wnioskami do planu, złożonymi zarówno przez instytucje, jak 
i osoby fizyczne.  
W trakcie prac nad projektem planu rozważono różne warianty rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych. 
Przyjćte ustalenia planu zapewniają zachowanie ładu przestrzennego i wymogów wynikających z po-
trzeb ochrony środowiska przyrodniczego, prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody oraz 
ochrony gruntów rolnych i leśnych. 

§ 2 

Ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko zostały wzićte pod uwagć i w całości 
uwzglćdnione w projekcie  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Trzebnicy w terminie wskazanym w piśmie przekazującym 
projekt planu wraz z „Prognozą...” do uzgodnienia nie wniósł uwag ani zastrzeżeń do przesłanego pro-
jektu dokumentu. 
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu, pismem nr RDOŚ-02-WSI-7041- 
-2/6/09/ja z dnia 8 stycznia 2009 r. zaopiniował pozytywnie projekt planu, nie wnosząc uwag. Tym sa-
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mym nie wystąpiła potrzeba uwzglćdniania, w projekcie planu, stanowiska wyżej wymienionych orga-
nów. 
Wójt Gminy Zawonia zapewnił możliwość udziału społeczeństwa w postćpowaniu, poprzez ogłoszenie 
prasowe, obwieszczenia na tablicach ogłoszeń oraz publikacjć w Biuletynie Informacji Publicznej zawia-
domienia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla wsi Strupina, wraz z „Prognozą...” i ustalił termin składania uwag i wniosków 
na dzień 6 kwietnia 2009 r. 
W wyznaczonym terminie do Wójta nie wpłynćły żadne uwagi i wnioski i tym samym nie wystąpiła po-
trzeba uwzglćdniania w projekcie planu zgłoszonych uwag i wniosków. 

§ 3 

Zaleca sić przeprowadzanie regularnego, co najmniej raz do roku, monitoringu skutków realizacji usta-
leń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w formie analizy ogólnodostćpnych zdjćć 
satelitarnych i lotniczych, obserwacji terenowej oraz dokumentacji fotograficznej zmian w strukturze 
zagospodarowania terenu. 

 
2 66 1 
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UCHWAŁA RADY GMINY ZGORZELEC 
NR 197/09 

z dnia 22 lipca 2009 r. 

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale nr 30/2007 Rady Gminy 
Zgorzelec z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie poboru podatku 
od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia 
inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia  
 za inkaso 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. 
zm.) oraz art. 6 ust. 12 i art. 14 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku 
o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, 
z późn. zm.), art. 6b, 6c ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku 
rolnym (t.j. Dz. U. z 2006 roku Nr 136, poz. 969, z późn. zm.), oraz art. 6 
ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j. Dz. U. 
z 2002 r. Nr 200, poz. 1682, z późn. zm.), oraz art. 28 § 4 ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, 
poz. 60, z póżn. zm.) Rada Gminy Zgorzelec uchwala: 

 
 

§ 1 

Załącznik do uchwały nr 30/2007 Rady Gminy Zgo-
rzelec z dnia 22 lutego 2007 r. w sprawie: poboru 
podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w 
drodze inkasa oraz określenia inkasentów, termi-
nów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za 
inkaso otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem 
do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza sić Wójtowi Gminy 
Zgorzelec. 

§ 3 

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

PRZEWODNICZĄCA RADY 
 

JANINA SŁABICKA

 
 
 
 
  


