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Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miasta 
Oleśnicy nr XXXII/195/2009 z dnia 
29 kwietnia 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 Dobroszyckiej, Wielkopolnej, Pułaskiego i Kusocińskiego w Oleņnicy do publiczne-
go wglņdu (w terminie od 14 stycznia 2009 r. do 12 lutego 2009 r.) oraz w okresie 14 dni od dnia zakoń-
czenia wyłożenia zgłoszono uwagę, nieuwzględnionņ przez Burmistrza Miasta Oleņnicy: 
wniesionņ pismem z dnia 19.02.2009 r. przez pana Wiesława Piechówkę. 
 
Rada Miasta Oleņnicy po rozpatrzeniu uwagi zgłoszonej w trybie art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) przez: Pana Wie-
sława Piechówkę: nie uwzględnia uwagi w częņci, w której wnioskuje się dla terenu 1.US o „Ustalenie 
maksymalnej wysokoņci budynku do 11,5 m (tak by móc postawiń parter, piętro i strych lub parter z wy-
sokņ mansardņ mieszczņcņ piętro i strych)”. 
 
 

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Mia-
sta Oleśnicy nr XXXII/195/2009 z dnia 
29 kwietnia 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 należņ do zadań własnych gminy, będņ finansowa-
ne z budżetu gminy, w tym ze ņrodków pozyskiwanych z funduszy Unii Europejskiej, a także ze ņrodków 
zewnętrznych. 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY 
NR XXVII/295/09 

z dnia 30 kwietnia 2009 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenów położonych przy ul. Polnej w Trzebnicy uchwa-
lonego uchwałą nr XXI/246/04 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia  
                                              30 września 2004 r. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorzņdzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), 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 późn. zm.) oraz w zwiņzku z uchwałņ 
nr XV/152/08 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 27 marca 2008 r. 
w sprawie przystņpienia do sporzņdzenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenów położonych przy ul. Polnej 
w Trzebnicy uchwalonego uchwałņ nr XXI/246/04 Rady Miejskiej 
w Trzebnicy z dnia 30 wrzeņnia 2004 r., po stwierdzeniu zgodnoņci zmia-
ny planu z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego gminy Trzebnica” uchwalonego uchwałņ Rady 
Miejskiej w Trzebnicy nr XVIII/195/2000 z dnia 29 czerwca 2000 r. Rada 
Miejska w Trzebnicy uchwala, co następuje: 
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R O Z D Z I A Ł   I 

Ustalenia ogólne 

§ 1 

Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego terenów położonych 
przy ul. Polnej w Trzebnicy uchwalonego uchwałņ 
nr XXI/246/04 Rady Miejskiej W Trzebnicy z dnia  
30 wrzeņnia 2004 r., której granice przedstawia się 
na rysunku zmiany planu. 

§ 2 

Integralnņ częņciņ niniejszej uchwały sņ następujņ-
ce załņczniki: 
1. Rysunek zmiany planu w skali 1:2000 − załņcz-

nik nr 1. 
2. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 

zgłoszonych do projektu zmiany planu – załņcz-
nik nr 2. 

3. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych 
w zmianie planu inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej oraz zasadach ich finansowania 
− załņcznik nr 3. 

4. Podsumowanie, zawierajņce informacje, zgod-
ne z wymogami przepisów szczególnych i od-
rębnych – załņcznik nr 4 . 

§ 3 

Ilekroń w dalszych przepisach niniejszej uchwały 
jest mowa o: 

1. obszarze − należy przez to rozumień cały ob-
szar objęty granicami opracowania, 

2. przeznaczeniu podstawowym − należy przez 
to rozumień przeznaczenie, którego udział 
przeważa na terenie wyznaczonym liniami 
rozgraniczajņcymi, 

3. przeznaczeniu dopuszczalnym − należy przez 
to rozumień inne rodzaje przeznaczenia, które 
może występowań obok przeznaczenia pod-
stawowego, 

4. liniach zabudowy: 
1) obowiązujących − należy przez to rozumień 

linię, przy której należy sytuowań elewacje 
frontowe budynków mieszkalnych przy bu-
dowie nowych obiektów. Obowiņzujņca li-
nia zabudowy stanowi jednoczeņnie nie-
przekraczalnņ linię zabudowy dla rozbudo-
wy budynków istniejņcych oraz budowy 
pozostałych obiektów. Okapy i gzymsy nie 
mogņ wykraczań poza obowiņzujņcņ linię 
zabudowy o więcej niż 0,5 m balkony, we-
randy, tarasy lub schody zewnętrzne  
o więcej niż 1 m, a wykusze i ganki o więcej 
niż 1,5 m i na długoņci nie więcej niż 1/4 
szerokoņci elewacji frontowej, 

2) nieprzekraczalnych − należy przez to rozu-
mień linię, która nie może zostań przekro-
czona sytuowaniem elewacji budynków, 
przy budowie nowych obiektów oraz roz-
budowie budynków istniejņcych. Nieprze-
kraczalne linie zabudowy nie odnoszņ się 
do podziemnych obiektów budowlanych  
i obiektów małej architektury. Okapy  
i gzymsy nie mogņ wykraczań poza nie-

przekraczalnņ linię zabudowy o więcej niż 
0,5 m balkony, galerie, werandy, tarasy lub 
schody zewnętrzne o więcej niż 1 m, a wy-
kusze i ganki o więcej niż 1,5 m i na długo-
ņci nie więcej niż 1/4 szerokoņci elewacji 
frontowej, 

5. poziomie zerowym budynku − należy przez to 
rozumień wysokoņń liczonņ od poziomu tere-
nu przy narożniku budynku, który położony 
jest na najwyższej rzędnej do poziomu po-
sadzki parteru budynku, 

6. wysokości budynku do kalenicy − należy 
przez to rozumień wysokoņń liczonņ od po-
ziomu terenu, przy narożniku położonym na 
najwyższej rzędnej, do najwyżej położonej 
krawędzi dachu (kalenicy) lub punktu zbiegu 
połaci dachowej; do wysokoņci budynku do 
kalenicy nie wlicza się wieżyczek, masztów 
i innych podobnych elementów budowlanych 
wystajņcych ponad krawędź dachu, 

7. wskaźniku zabudowy − należy przez to rozu-
mień stosunek powierzchni zabudowanej za-
budowņ kubaturowņ do powierzchni działki 
lub terenu objętego inwestycjņ, 

8. zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej – 
należy przez to rozumień zabudowę budynka-
mi mieszkalnymi jednorodzinnymi (w rozu-
mieniu przepisów odrębnych) lub zespołami 
takich budynków w układzie wolno stojņcym 
wraz z urzņdzeniami towarzyszņcymi oraz zie-
leniņ, 

9. budynku garażowo-gospodarczym − należy 
przez to rozumień budynek garażowy, gospo-
darczy lub garażowo-gospodarczy; definicję 
budynku gospodarczego okreņla § 3 pkt 8 roz-
porzņdzenia Ministra Infrastruktury z dnia  
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków, ja-
kim powinny odpowiadań budynki i ich usytu-
owanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zmianami), 

10. urządzeniach budowlanych − należy przez to 
rozumień urzņdzenia techniczne, o których 
mowa w art. 3 pkt 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 
r. − Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, 
poz. 1126, ze zmianami). 

§ 4 

1. Na rysunku zmiany planu obowiņzujņcymi usta-
leniami sņ: 

1) granica obszaru objętego planem, 
2) linie rozgraniczajņce tereny o różnym prze-

znaczeniu, 
3) obowiņzujņce linie zabudowy, 
4) nieprzekraczalne linie zabudowy, 
5) linia energetyczna ņredniego napięcia wraz 

ze strefņ oddziaływania, 
6) symbol literowy okreņlajņcy przeznaczenie 

terenu: 
a) tereny zabudowy mieszkaniowej jedno-

rodzinnej, 
b) teren drogi publicznej klasy dojazdowej. 

2. Następujņce pozostałe elementy rysunku majņ 
charakter informacyjny i nie sņ ustaleniami 
zmiany planu: 
1) skala rysunku w formie liczbowej i liniowej, 
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2) wyrys ze „Studium uwarunkowań i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Trzebnica”, uchwalonego uchwałņ 
Rady Gminy Trzebnica nr XVIII/195/2000  
z dnia 29 czerwca 2000 r., 

3) propozycja przebiegu drogi wewnętrznej. 

§ 5 

Ustala się zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego 

1. Ustala się, że na obszarze nie występujņ ele-
menty zagospodarowania przestrzennego, które 
wymagajņ ochrony i w zwiņzku z tym nie 
wprowadza się ustaleń dla tych elementów. 

2. Ustala się, że ukształtowania wymaga zespół 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Na-
kazy, zakazy, dopuszczenia i ograniczenia w za-
gospodarowaniu terenów ustala się w Rozdzia-
le II niniejszej uchwały. 

3. Okreņla się, że na obszarze nie występujņ ele-
menty zagospodarowania przestrzennego, które 
wymagajņ rewaloryzacji i w zwiņzku z tym nie 
wprowadza się ustaleń dla tych elementów. 

§ 6 

Ustala się wymagania wynikające z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych 

1. Ustala się, że tereny przestrzeni publicznych 
stanowi droga publiczna klasy dojazdowej, 
oznaczona symbolem 1KDD. 

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

R O Z D Z I A Ł   II 

Ustalenia szczegółowe 

§ 7 

Ustala się następujące przeznaczenie, warunki, 
zasady i standardy kształtowania zabudowy, za-
gospodarowania terenu oraz zasady i warunki 
podziału terenu na działki budowlane dla terenu  
                 oznaczonego symbolem 1MN 

1. Teren oznaczony na rysunku zmiany planu 
symbolem 1 MN przeznacza się pod zabudo-
wę mieszkaniowņ jednorodzinnņ. 

2. Ustala się obsługę komunikacyjnņ działek bu-
dowlanych projektowanym zjazdem z ul. Gra-
nicznej, projektowanymi zjazdami z drogi 
oznaczonej symbolem 1KDD oraz jednym pro-
jektowanym zjazdem z ul. Marcinkowskiej, 
poprzez drogę wewnętrznņ. Propozycję prze-
biegu drogi wewnętrznej przedstawia się na 
rysunku planu. 

3. Na każdej z działek budowlanych należy lokali-
zowań budynek mieszkalny jednorodzinny 
wraz z urzņdzeniami budowlanymi. Dopuszcza 
się lokalizację budynku garażowo-gospodar-
czego. 

4. Ustala się obowiņzujņcņ linię zabudowy, w od-
ległoņci 5 m od linii rozgraniczajņcej teren 
oznaczony symbolem 1MN i teren drogi ozna-
czony symbolem 1KDD.  

5.  Ustala się obowiņzujņcņ linię zabudowy, w 
odległoņci 5 m od linii rozgraniczajņcej teren 
oznaczony symbolem 1MN i teren drogi – ul. 
Granicznej. 

6. Ustala się nieprzekraczalnņ linię zabudowy, w 
odległoņci 5 m od linii rozgraniczajņcej teren 
oznaczony symbolem 1MN i teren drogi ozna-
czony symbolem 1KDD.  

7. Ustala się nieprzekraczalnņ linię zabudowy, w 
odległoņci 4−13 m od linii rozgraniczajņcej te-
ren oznaczony symbolem 1MN i teren drogi – 
ul. Marcinkowskiej. 

8. Przebieg linii zabudowy przedstawia się na ry-
sunku zmiany planu. 

9. Ustalenia dla budynku mieszkalnego jednoro-
dzinnego: 
1) budynek wolno stojņcy, 
2) poziom zerowy budynku − nie wyżej niż  

0,5 m, 
3) wysokoņń budynku − nie wyżej niż 9 m, 
4) dach dwu- lub wielospadowy, symetrycz-

ny, w układzie kalenicowym; kņt nachylenia 
połaci dachowych 25−45°; pokrycie da-
chówkņ lub materiałem dachówkopodob-
nym. 

10. Ustalenia dla budynku garażowo-
gospodarczego: 
1) wysokoņń budynku − nie wyżej niż 4,0 m, 
2) w przypadku usytuowania budynku na 

granicy działki budowlanej obowiņzuje 
dach jednospadowy (budynek bliźniaczy); 
kalenicę budynku należy usytuowań na linii 
wewnętrznego podziału (na granicy z dział-
kņ sņsiedniņ); kņt połaci dachowej 15°−25°, 
pokrycie materiałem dachówkopodobnym 
w kolorze jak pokrycie dachowe budynku 
jednorodzinnego, 

3) w przypadku usytuowania budynku w od-
daleniu od granicy działki budowlanej (bu-
dynek wolno stojņcy), obowiņzuje dach 
dwu- lub wielospadowy, symetryczny,  
o kņcie i pokryciu, jak w pkt 2). 

11. Ustala się obowiņzek wydzielenia w obrębie 
własnoņci miejsc postojowych dla samocho-
dów użytkowników stałych i przebywajņcych 
okresowo w iloņci nie mniejszej niż 2 miejsca 
postojowe na 1 lokal mieszkalny. 

12. Wyznacza się łņcznie siedemnaņcie działek 
budowlanych, o granicach pokrywajņcych się 
z istniejņcymi granicami działek. 

13. Dopuszcza się dokonywanie podziału działek 
jedynie w celu regulacji granic pomiędzy nie-
ruchomoņciami oraz wydzielania działek nie-
zbędnych dla realizacji urzņdzeń infrastruktury 
technicznej. 

§ 8 

Ustala się następujące warunki, zasady i standar-
dy kształtowania zabudowy oraz zagospodaro-
wania terenu dla terenu oznaczonego  
                             symbolem 1KDD 

1. Teren oznaczony na rysunku zmiany planu 
symbolem 1KDD przeznacza się na drogę pu-
blicznņ klasy dojazdowej. 

2. Nie dopuszcza się zmiany przeznaczenia terenu, 
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3. Szerokoņń ulicy w liniach rozgraniczajņcych − 
nie mniej niż 12 m.  

4. Wymiary placu do zawracania – nie mniej niż  
18 x 25 m. 

5. Ustala się zakaz lokalizacji zabudowy kubaturo-
wej. 

6. Przekrój drogi – uliczny, w tym jezdnia i dwu-
stronny chodnik.  

7. Dopuszcza się lokalizację miejsc postojowych,  
a także zieleni niskiej i wysokiej. 

§ 9 

Ustala się zasady ochrony środowiska, przyrody  
i krajobrazu kulturowego 

1. Działalnoņń przedsięwzięń nie może powodo-
wań ponadnormatywnego obciņżenia ņrodowi-
ska naturalnego poza granicami terenu, do któ-
rego inwestor posiada tytuł prawny.  

§10 

Ustala się zasady ochrony dziedzictwa kulturo-
wego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

1. Na całym obszarze objętym zmianņ ustanawia 
się strefę "K" ochrony krajobrazu. 

2. Na obszarze strefy działania konserwatorskie 
zmierzajņ do ochrony krajobrazu naturalnego 
oraz likwidowania elementów dysharmonizu-
jņcych. 

3. Nie dopuszcza się realizacji inwestycji wyma-
gajņcych znacznych przeobrażeń krajobrazu. 

4. Obiekty budowlane należy starannie wpisań w 
krajobraz kulturowy oraz należy realizowań w 
nawiņzaniu do zasad kształtowania obiektów  
o tradycyjnych, lokalnych formach. 

5. Linie energetyczne i telekomunikacyjne należy 
prowadziń jako kablowe. 

6. Ustala się zakaz lokalizacji konstrukcji wieżo-
wych i masztów zwiņzanych z urzņdzeniami 
przekaźnikowymi telekomunikacji. 

7. Wszelkie działania inwestycyjne, w tym bu-
dowy, przebudowy, rozbudowy, nadbudowy 
należy uzgadniań z Wojewódzkim Konserwa-
torem Zabytków. 

8. Należy zachowań istniejņcņ zieleń jako inte-
gralny składnik krajobrazu. 

9. W przypadku odkrycia, w trakcie prowadzenia 
robót budowlanych lub ziemnych, przedmio-
tu, co, do którego istnieje przypuszczenie, że 
jest on zabytkiem, należy postępowań zgodnie 
z wymogami przepisów odrębnych. 

10. Na obszarze objętym planem nie obejmuje się 
ochronņ dóbr kultury współczesnej. 

R O Z D Z I A Ł   III 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy  
systemów infrastruktury technicznej i systemów 

komunikacji 

§ 11 

1. Planowane sieci i urzņdzenia infrastruktury 
technicznej, a w szczególnoņci sieci wodociņ-
gowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej lub 
ogólnospławnej, gazowe, kable zasilajņce 
elektroenergetyczne ņredniego napięcia i ni-

skiego napięcia, kable oņwietlenia ulicznego, 
doziemne kable telekomunikacyjne oraz inne 
sieci i urzņdzenia należy lokalizowań w ulicy 
dojazdowej, z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego 
paragrafu. 

2. W przypadku, kiedy ze względów technicznych 
sień lub urzņdzenie nie może byń usytuowane 
w sposób okreņlony w ust. 1, dopuszcza się 
jego lokalizację na pozostałym terenie w gra-
nicy obszaru objętego zmianņ planu, pod wa-
runkiem, że będzie prowadzona w sposób 
nieutrudniajņcy prawidłowego zagospodaro-
wania poszczególnych terenów. 

3. Zaopatrzenie w wodę dla celów socjalno-
bytowych i zabezpieczenia przeciwpożarowe-
go należy przewidywań z istniejņcej sieci wo-
dociņgowej oraz z sieci planowanych, poprzez 
obiekty i urzņdzenia zaopatrzenia w wodę. 

4. Ņcieki sanitarne należy odprowadzań do pla-
nowanych, grawitacyjnych sieci kanalizacji 
sanitarnej (ogólnospławnej). 

5. Ņcieki deszczowe należy odprowadziń do pla-
nowanych sieci kanalizacji deszczowej. Do-
puszcza się odprowadzenie ņcieków umownie 
czystych na własny teren nieutwardzony. 

6. Dla obiektów budowlanych wymagajņcych 
ogrzewania, a także energii cieplnej dla celów 
technologicznych i socjalnych, jako czynnik 
grzewczy należy przyjņń paliwa ekologiczne, 
a w szczególnoņci: gazowe (gaz ziemny, pro-
pan), płynne (olej opałowy lekki), energię elek-
trycznņ; dopuszcza się paliwa stałe (koks, wę-
giel, odpady drzewne itp.).  

7. Zaopatrzenie w gaz ziemny, na cele okreņlone 
w ust. 1 (przyłņczanie obiektów budowlanych), 
należy przewidzień z rozdzielczej sieci gazo-
wej, której realizacja wymaga spełnienia wa-
runków technicznych i ekonomicznych przyłņ-
czenia, zgodnie z zasadami ujętymi w Prawie 
Energetycznym. 

8. Zasilanie w energię elektrycznņ, w iloņci nie-
zbędnej do pokrycia zapotrzebowania mocy, 
należy przewidzień z istniejņcych i projekto-
wanych linii elektroenergetycznych niskiego 
napięcia. 

9. Przez obszar przechodzi linia energetyczna 
ņredniego napięcia. Przebieg linii przedstawia 
się na rysunku planu.  

10. Wyznacza się strefę oddziaływania od linii 
energetycznych ņredniego napięcia o szeroko-
ņci 5 m w obie strony od osi linii. Granice stre-
fy przedstawia się na rysunku planu. 

11. Zabudowa terenu w granicach strefy oddzia-
ływania wymaga uzgodnienia z właņciwym 
zarzņdcņ sieci. 

12. Linię elektroenergetycznņ kolidujņcņ z zabu-
dowņ należy skablowań. W takim przypadku 
ustaleń ust. 9–11 niniejszego paragrafu nie 
stosuje się. 

13. Przebudowa linii elektroenergetycznej ņred-
niego napięcia będzie wykonywana na wnio-
sek i koszt inwestora, na warunkach okreņlo-
nych przez odpowiedniego zarzņdcę sieci. 

14. Wytworzone odpady stałe należy gromadziń w 
pojemnikach służņcych do czasowego groma-
dzenia odpadów ustawianych w wyznaczo-
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nych miejscach na poszczególnych działkach 
budowlanych. 

15. Postępowanie z odpadami stałymi − komu-
nalnymi okreņla właņciwa uchwała Rady Miej-
skiej w Trzebnicy dotyczņca szczegółowych 
zasad utrzymania czystoņci i porzņdku na te-
renie miasta i gminy Trzebnica. 

§ 12 

Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegających ochronie na podstawie 
odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, 
a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi  
    oraz zagrożonych osuwaniem mas ziemnych 

Na obszarze objętym planem nie występujņ tereny 
lub obiekty podlegajņce ochronie na podstawie 
odrębnych przepisów, a także tereny narażone na 
niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożone osu-
waniem się mas ziemnych, dlatego też nie ustala 
się nakazów, zakazów, dopuszczeń i ograniczeń w 
zagospodarowaniu takich terenów. 

§ 13 

Szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 

Na obszarze nie występujņ tereny wymagajņce 
ustalenia szczególnych warunków zagospodaro-
wania terenów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, 
w zwiņzku z czym nie wprowadza się odpowied-
nich ustaleń. 

§ 14 

Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów 

Do czasu realizacji zmiany planu ustala się dotych-
czasowy sposób użytkowania terenu. 

R O Z D Z I A Ł   IV 

Przepisy końcowe 

§ 15 

Na terenie ustala się stawkę procentowņ do okre-
ņlenia jednorazowej opłaty od wzrostu wartoņci 
nieruchomoņci, (o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym) w wysokoņci 30%. 

§ 16 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Gminy Trzebnica. 

§ 17 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od 
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Dolnoņlņskiego. 
 

PRZEWODNICZŅCY  
RADY MIEJSKIEJ 

 
JAN DAROWSKI 
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Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej 
w Trzebnicy nr XXVII/295/09 z dnia 
30 kwietnia 2009 r. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej 
w Trzebnicy nr XXVII/295/09 z dnia 
30 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 Miejska w Trzebnicy uchwa-
la, co następuje: 

§ 1 

W zwiņzku z tym, że w ustawowym terminie, to jest do dnia 19 marca 2009 r. nie wniesiono żadnych 
uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych 
przy ul. Polnej w Trzebnicy, wyłożonego do publicznego wglņdu, nie rozstrzyga w sprawie rozpatrzenia 
uwag. 
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Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej 
w Trzebnicy nr XXVII/295/09 z dnia 
30 kwietnia 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 
 
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 sa-
morzņdzie 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 Miejska w Trzebnicy 
uchwala, co następuje: 

§ 1 

W projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych przy 
ul. Polnej w Trzebnicy, nie wprowadza się żadnych inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, nie-
przyjętych w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych przy ul. Polnej 
w Trzebnicy uchwalonym uchwałņ nr XXI/246/04 Rady Miejskiej W Trzebnicy z dnia 30 wrzeņnia 2004 r.: 

§ 2 

W zwiņzku z tym nie rozstrzyga się o sposobie realizacji zapisanych w zmianie planu inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej oraz zasadach ich finansowania. 
 
 
 

Załącznik nr 4 do uchwały Rady Miejskiej 
w Trzebnicy nr XXVII/295/09 z dnia 
30 kwietnia 2009 r. 

 
 

UZASADNIENIE I PODSUMOWANIE 

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o ņrodowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie ņrodowiska oraz o ocenach oddziaływania na ņrodo-
wisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) Rada Miejska w Trzebnicy uchwala, co następuje: 

§ 1 

Ustalenia zawarte w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 
położonych przy ul. Polnej w Trzebnicy sņ zgodne z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebnica”, wnioskami do planu, złożonymi zarówno przez 
instytucje, jak i osoby fizyczne oraz politykņ przestrzennņ gminy. 
Zapewniajņ zachowanie ładu przestrzennego i wymogów wynikajņcych z potrzeb ochrony ņrodowiska 
przyrodniczego, prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody oraz ochrony gruntów rolnych 
i leņnych.  
Rozpatrywanym rozwiņzaniem alternatywnym było niezmienianie obowiņzujņcego planu zagospodaro-
wania przestrzennego. Rozwiņzanie to jest niezgodne z interesem społecznym mieszkańców gminy, wy-
rażonym poprzez złożone wnioski do zmiany planu. 

§ 2 

Ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na ņrodowisko zostały wzięte pod uwagę i w całoņci 
uwzględnione w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Trzebnicy w terminie wskazanym w piņmie przekazujņcym 
projekt planu wraz z „Prognozņ...” do uzgodnienia nie wniósł uwag ani zastrzeżeń do przesłanego pro-
jektu dokumentu. 
Regionalny Dyrektor Ochrony Ņrodowiska we Wrocławiu, pismem nr RDOŅ-02-WSI-7041-2/18/09/ja 
z 19 lutego 2009 r. zaopiniował pozytywnie projekt planu, nie wnoszņc uwag. 
Tym samym nie wystņpiła potrzeba uwzględniania, w projekcie zmiany planu, stanowiska wyżej wymie-
nionych organów. 
Burmistrz Gminy Trzebnica zapewnił możliwoņń udziału społeczeństwa w postępowaniu, poprzez ogło-
szenie prasowe, obwieszczenia na tablicach ogłoszeń oraz publikację w Biuletynie Informacji Publicznej 
zawiadomienia o wyłożeniu do publicznego wglņdu projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenów położonych przy ul. Polnej w Trzebnicy, wraz z „Prognozņ...”, i ustalił termin 
składania uwag i wniosków na dzień 19 marca 2009 r. 
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W wyznaczonym terminie do Burmistrza nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski i tym samym nie wystņpiła 
potrzeba uwzględniania w projekcie zmiany planu zgłoszonych uwag i wniosków. 

§ 3 

Proponuje się przeprowadzanie regularnego, co najmniej raz do roku, monitoringu skutków realizacji 
ustaleń zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w formie analizy ogólnodostęp-
nych zdjęń satelitarnych i lotniczych, obserwacji terenowej oraz dokumentacji fotograficznej zmian 
w strukturze zagospodarowania terenu. 
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UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY PRUSICE 
NR XLIV/324/09 

z dnia 22 kwietnia 2009 roku 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla wsi Strupina uchwalonego uchwałą Rady Miasta 
 i Gminy Prusice nr XLV/388/02 z dnia 20 września 2002 r. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorzņdzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami), art. 20 ust. 1 usta-
wy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) 
oraz w zwiņzku z uchwałņ nr VIII/45/07 Rady Miasta i Gminy Prusice 
z dnia 26 lutego 2007 r. w sprawie przystņpienia do sporzņdzenia zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Strupina 
uchwalonego uchwałņ Rady Miasta i Gminy Prusice nr XLV/388/02 z dnia 
20 wrzeņnia 2002 r., po stwierdzeniu zgodnoņci zmiany planu 
z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Prusice” uchwalonego uchwałņ Rady Gminy Pru-
sice nr XIV/145/99 z dnia 17 grudnia 1999 r. z późniejszymi zmianami, 
Rada Miasta i Gminy Prusice uchwala, co następuje 

 
 

R O Z D Z I A Ł   I 

Ustalenia ogólne 

§ 1 

Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dla wsi Strupina 
uchwalonego uchwałņ Rady Miasta i Gminy Prusi-
ce nr XLV/388/02 z dnia 20 wrzeņnia 2002 r. 
o granicach przedstawionych na rysunku zmiany 
planu, zwanņ dalej w treņci uchwały planem. 

§ 2 

Integralnņ częņciņ niniejszej uchwały sņ następujņ-
ce załņczniki: 
1. Rysunek planu w skali 1:2000 – załņcznik nr 1. 
2. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 

zgłoszonych do projektu planu – załņcznik nr 2. 
3. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych 

w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej oraz zasadach ich finansowania – 
załņcznik nr 3. 

4. Uzasadnienie i podsumowanie, zawierajņce 
informacje, zgodne z wymogami przepisów 
szczególnych i odrębnych – załņcznik nr 4. 

§ 3 

Przedmiot ustaleń zmiany planu jest zgodny z  
art. 15 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym. 

§ 4 

Ilekroń w dalszych przepisach niniejszej uchwały 
jest mowa o: 

1. przepisach szczególnych i odrębnych – należy 
przez to rozumień przepisy ustaw wraz z ak-
tami wykonawczymi, 

2. obszarze − należy przez to rozumień cały ob-
szar objęty granicami opracowania, 

3. terenie − należy przez to rozumień wyodręb-
nionņ liniami rozgraniczajņcymi częņń obsza-
ru, 

4. przeznaczeniu podstawowym − należy przez 
to rozumień przeznaczenie, którego udział 
przeważa na danym terenie,  

5. przeznaczeniu dopuszczalnym − należy przez 
to rozumień inne przeznaczenie, które może 
występowań łņcznie z przeznaczeniem pod-
stawowym,  

6. usługach − należy przez to rozumień działal-
noņń takņ jak administracja, kultura, oņwiata i 


