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UCHWAŁA RADY GMINY KOBIERZYCE 
NR XXXII/387/09 

z dnia 30 marca 2009 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego obszaru położonego pomiędzy ul. Chabrową, Radosną 
a projektowaną drogą wojewódzką w środkowo-zachodniej części wsi 
 Wysoka 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorzņdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) 
i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z póŝn. zm.) 
w zwiņzku z uchwałņ nr XX/251/08 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 
29 kwietnia 2008 r., w sprawie przystņpienia do sporzņdzenia miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru połoşonego 
pomiňdzy ul. Chabrowņ, Radosnņ a projektowanņ drogņ wojewódzkņ w 
środkowo-zachodniej czňści wsi Wysoka oraz po stwierdzeniu zgodności 
ze „Zmianņ studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego Gminy Kobierzyce” uchwalonņ przez Radň Gminy Kobierzy-
ce uchwałņ nr XL/506/05 z dnia 24 marca 2005 r., Rada Gminy Kobierzy-
ce uchwala, co nastňpuje: 

 
 

R o z d z i a ł   1 

Przepisy ogólne 

§ 1 

1. Uchwala siň miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego obszaru połoşonego pomiňdzy  
ul. Chabrowņ, Radosnņ a projektowanņ drogņ 
wojewódzkņ w środkowo-zachodniej czňści wsi 
Wysoka, zwany dalej planem, który obejmuje 
obszar przedstawiony na rysunku planu w skali 
1:1000, stanowiņcym załņcznik nr 1 do uchwały. 

2. Ze wzglňdu na brak wystňpowania na obszarze 
planu problematyki, terenów lub obiektów 
określonych w pkt od 1 do 8, w planie nie okre-
śla siň:  
1) granic i sposobów zagospodarowania tere-

nów lub obiektów podlegajņcych ochronie, 
ustalonych na podstawie odrňbnych przepi-
sów, w tym terenów górniczych, a takşe na-
raşonych na niebezpieczeństwo powodzi 
oraz zagroşonych osuwaniem siň mas ziem-
nych; 

2) sposobu i terminu tymczasowego zagospo-
darowania, urzņdzania i uşytkowania tere-
nów; 

3) granic obszarów wymagajņcych przeprowa-
dzenia scaleń i podziałów nieruchomości; 

4) granic obszarów rehabilitacji istniejņcej za-
budowy i infrastruktury technicznej; 

5) granic obszarów wymagajņcych przekształ-
ceń lub rekultywacji; 

6) granic terenów pod budowň obiektów han-
dlowych, o których mowa w art. 10 ust. 2 pkt 
8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym; 

7) granic terenów rekreacyjno-
wypoczynkowych oraz terenów słuşņcych 
organizacji imprez masowych; 

8) granic pomników zagłady oraz ich stref 
ochronnych, a takşe ograniczeń dotyczņcych 
prowadzenia na ich terenie działalności go-
spodarczej, określonych w ustawie z dnia 
7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hi-
tlerowskich obozów zagłady. 

§ 2 

Ilekroń w niniejszej uchwale jest mowa o:  
1) infrastrukturze technicznej – naleşy przez to 

rozumień: 
a) sieci elektroenergetyczne niskiego i średnie-

go napiňcia, stacje transformatorowe słu-
powe lub kontenerowe, urzņdzenia pomia-
rowe, wraz z niezbňdnymi urzņdzeniami to-
warzyszņcymi, 

b) sieci kanalizacji sanitarnej, przepompownie 
ścieków, separatory substancji ropopochod-
nych i chemicznych, wraz z niezbňdnymi 
urzņdzeniami towarzyszņcymi, 

c) sieci kanalizacji deszczowej, studnie chłonne, 
zbiorniki z funkcjņ retencyjnņ, wraz z nie-
zbňdnymi urzņdzeniami towarzyszņcymi, 

d) sieci ciepłownicze wraz z niezbňdnymi urzņ-
dzeniami towarzyszņcymi, 

e) sieci gazowe niskiego i średniego ciśnienia, 
wraz z niezbňdnymi urzņdzeniami towarzy-
szņcymi, 

f) sieci telekomunikacyjne, rozdzielnie, wraz 
z niezbňdnymi urzņdzeniami towarzyszņcy-
mi, z wyłņczeniem masztów telefonii komór-
kowej; 

2) nieprzekraczalnej linii zabudowy – naleşy przez 
to rozumień liniň ograniczajņcņ obszar, na któ-
rym dopuszcza siň wznoszenie budynków oraz 
określonych w ustaleniach planu rodzajów bu-
dowli naziemnych, niebňdņcych liniami przesy-
łowymi, sieciami uzbrojenia terenu oraz zwiņ-
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zanymi z nimi urzņdzeniami; nastňpujņce czňści 
budynków nie mogņ pomniejszań odległości li-
czonej od linii rozgraniczajņcej do nieprzekra-
czalnej linii zabudowy: 
a) schody zewnňtrzne, wejścia do budynków, 

pochylnie i rampy dla osób niepełnospraw-
nych o wiňcej niş 1,30 m, 

b) balkony, galerie, tarasy i wykusze o wiňcej 
niş 1,0 m, 

c) okapy i gzymsy o wiňcej niş 0,8 m, 
d) łņczna powierzchnia wysuniňtych wzglňdem 

linii zabudowy tarasów, wykuszy, gzymsów, 
galerii i wejśń do budynków liczona w ich 
widoku od strony linii zabudowy nie moşe 
przekraczań 40% powierzchni elewacji; 

nieprzekraczalna linia zabudowy obowiņzuje 
nowe budynki oraz rozbudowy czňści budyn-
ków istniejņcych; 

3) powierzchni zabudowy – naleşy przez to rozu-
mień powierzchniň pod budynkami, po ze-
wnňtrznym ich obrysie; 

4) przeznaczeniu terenu lub przeznaczeniu pod-
stawowym terenu – naleşy przez to rozumień 
przeznaczenie oraz sposób zagospodarowania 
terenu; 

5) przeznaczeniu uzupełniającym terenu – naleşy 
przez to rozumień przeznaczenie oraz sposób 
zagospodarowania terenu, mogņce byń trakto-
wane jako towarzyszņce zapisanemu w planie 
przeznaczeniu podstawowemu i niemogņce 
wystňpowań jako samodzielna funkcja w grani-
cach działki budowlanej, przy czym powierzch-
nia zabudowy budynków zwiņzanych z uzupeł-
niajņcym przeznaczeniem terenu nie moşe 
przekraczań powierzchni zabudowy budynków 
zwiņzanych z podstawowym przeznaczeniem 
terenu; 

6) terenie – naleşy przez to rozumień obszar ogra-
niczony na rysunku planu liniami rozgraniczajņ-
cymi, oznaczony symbolem − zgodnie z ozna-
czeniami graficznymi określonymi w legendzie. 

§ 3 

1. Integralnņ czňściņ uchwały jest rysunek planu, o 
którym mowa w § 1 ust. 1.  

2. Nastňpujņce oznaczenia graficzne na rysunku 
planu sņ obowiņzujņcymi ustaleniami planu: 
1) granica obszaru objňtego planem, 
2) linie rozgraniczajņce tereny o róşnym prze-

znaczeniu lub róşnych zasadach zagospoda-
rowania, 

3) nieprzekraczalne linie zabudowy, 
4) granica strefy ochrony konserwatorskiej 

„OW”, 
5) symbole określajņce przeznaczenie podsta-

wowe terenu. 
3. Pozostałe oznaczenia graficzne posiadajņ zna-

czenie informacyjne, sugerujņce określone roz-
wiņzania przestrzenne. 

4. Rozstrzygniňcie o sposobie rozpatrzenia uwag 
wniesionych do projektu planu stanowi załņcz-
nik nr 2 do uchwały. 

5. Rozstrzygniňcie o sposobie realizacji, zapisa-
nych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktu-
ry technicznej, które naleşņ do zadań własnych 
gminy, oraz o zasadach ich finansowania, 

zgodnie z przepisami o finansach publicznych, 
stanowi załņcznik nr 3 do uchwały. 

§ 4 

Ustala siň nastňpujņce kategorie przeznaczenia 
terenu:  

1) finanse − tereny przeznaczone pod lokalizacjň 
obiektów zwiņzanych z pośrednictwem finan-
sowym − działalnośń banków, domów ma-
klerskich, instytucji zajmujņcych siň obsługņ 
finansowņ np. w formie leasingu czy obsługi 
sprzedaşy ratalnej, a takşe instytucji zwiņza-
nymi z ubezpieczeniami i funduszami emery-
talno-rentowymi itp.; 

2) gastronomia − tereny przeznaczone pod dzia-
łalnośń restauracji, kawiarni, herbaciarni, pu-
bów, winiarni itp. oraz placówek gastrono-
miczno-rekreacyjnych jak kluby bilardowe, 
krňgielnie itp.; 

3) handel detaliczny − tereny przeznaczone pod 
lokalizacjň obiektów zwiņzanych ze sprzedaşņ 
detalicznņ towarów z wyłņczeniem sprzedaşy 
detalicznej paliw do pojazdów mechanicz-
nych, a takşe naprawņ artykułów przeznacze-
nia osobistego i uşytku domowego oraz usługi 
drobne np. pojedyncze gabinety lekarskie i 
kosmetyczne, fryzjerstwo, poprawa kondycji 
fizycznej, pralnie, szewc, wypoşyczalnie kaset 
video itp.; 

4) niepubliczne usługi oświaty – tereny przezna-
czone pod działalnośń zwiņzanņ z prowadze-
niem niepublicznych przedszkoli i szkół pod-
stawowych, a takşe kształcenia dodatkowego 
lub uzupełniajņcego, w tym kursy i szkolenia; 

5) obsługa firm i klienta − tereny przeznaczone 
pod lokalizacjň biur: zwiņzanych z obsługņ nie-
ruchomości, wynajňciem specjalistów, bada-
niami; działalnościņ zwiņzanņ z prowadzeniem 
interesów: działalnościņ prawniczņ, rachun-
kowościņ, ksiňgowościņ, doradztwem, bada-
niem rynku i opinii publicznej, pośrednic-
twem, dostarczaniem informacji, sporzņdza-
niem opracowań, reklamņ; działalnościņ firm 
pocztowych i telekomunikacyjnych; działalno-
ściņ biur i agencji turystycznych, biur podróşy, 
a takşe usługi przewodnickie, informacja tury-
styczna oraz drobne usługi rzeczowe np. foto-
grafowanie, poligrafia, plakatowanie, urzņ-
dzanie wystaw, pakowanie itp.; 

6) obiekty i urządzenia elektroenergetyczne − 
tereny przeznaczone pod lokalizacjň obiektów 
i urzņdzeń zwiņzanych z zaopatrzeniem w 
energiň elektrycznņ, wraz z niezbňdnymi urzņ-
dzeniami budowlanymi; 

7) wypoczynek − tereny przeznaczone pod loka-
lizacjň obiektów i urzņdzeń sportowo-
rekreacyjnych; 

8) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna − te-
reny przeznaczone pod lokalizacjň budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych wraz z towa-
rzyszņcymi budynkami gospodarczymi i gara-
şami, niezbňdnymi urzņdzeniami budowlany-
mi, komunikacjņ wewnňtrznņ oraz obiektami 
małej architektury; 

9) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna − te-
reny przeznaczone pod lokalizacjň budynków 
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mieszkalnych wielorodzinnych wraz z towa-
rzyszņcymi budynkami gospodarczymi i gara-
şami, niezbňdnymi urzņdzeniami budowlany-
mi, komunikacjņ wewnňtrznņ oraz obiektami 
małej architektury; 

10) zabudowa usługowa − tereny przeznaczone 
pod lokalizacjň budynków usługowych wraz 
z towarzyszņcymi budynkami gospodarczymi 
i garaşami, niezbňdnymi urzņdzeniami budow-
lanymi, komunikacjņ wewnňtrznņ oraz obiek-
tami małej architektury; 

11) zdrowie i opieka społeczna − tereny przezna-
czone pod działalnośń przychodni, poradni, 
ambulatoriów, ośrodków zdrowia, gabinetów 
lekarskich, zakładów rehabilitacji leczniczej, 
szkół rodzenia itp. 

R o z d z i a ł  2 

Ustalenia dla całego obszaru objętego planem 

§ 5 

W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego, obowiņzujņ nastňpujņce 
ustalenia: 
1) ustala siň zakaz realizacji inwestycji oraz pro-

wadzenia działalności, której oddziaływanie 
moşe przekroczyń granice nieruchomości; 

2) ustala siň zakaz odprowadzania nieoczyszczo-
nych ścieków do gruntu, wód gruntowych oraz 
powierzchniowych; 

3) przed podjňciem działalności inwestycyjnej 
ustala siň obowiņzek zdjňcia warstwy próchni-
czej z czňści terenów przeznaczonych pod 
obiekty budowlane oraz powierzchnie utwar-
dzone, a nastňpnie odpowiednie jej zagospoda-
rowanie; 

4) stosownie do przepisów odrňbnych, ustala siň 
dopuszczalny poziom hałasu, dla terenów ozna-
czonych symbolami: 
a) 1MW i 5MW – jak dla terenów zabudowy 

mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania 
zbiorowego oraz terenów mieszkaniowo-
usługowych, a w przypadku lokalizacji nie-
publicznych usług oświaty, na działkach 
przeznaczonych pod działalnośń oświatowņ 
– jak dla terenów zabudowy zwiņzanej ze 
stałym lub czasowym pobytem dzieci i mło-
dzieşy. 

b) 4MW/MN – jak dla terenów zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, a w przypad-
ku lokalizacji niepublicznych usług oświaty, 
na działkach przeznaczonych pod działalnośń 
oświatowņ – jak dla terenów zabudowy 
zwiņzanej ze stałym lub czasowym pobytem 
dzieci i młodzieşy. 

c) 2MN – jak dla terenów zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej, a w przypadku lokali-
zacji niepublicznych usług oświaty, na dział-
kach przeznaczonych pod działalnośń oświa-
towņ – jak dla terenów zabudowy zwiņzanej 
ze stałym lub czasowym pobytem dzieci 
i młodzieşy. 

d) 3MN/U – jak dla terenów mieszkaniowo-
usługowych, a w przypadku lokalizacji nie-
publicznych usług oświaty, na działkach 
przeznaczonych pod działalnośń oświatowņ 

– jak dla terenów zabudowy zwiņzanej ze 
stałym lub czasowym pobytem dzieci i mło-
dzieşy. 

§ 6 

W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowe-
go, zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, 
obowiņzujņ nastňpujņce ustalenia: 
1) na obszarze planu wystňpuje stanowisko ar-

cheologiczne nr 1/85/81-28 AZP – ślady osadnic-
twa z okresu neolitu; w przypadku budowlanych 
zamierzeń inwestycyjnych na terenie i w sņ-
siedztwie ww. stanowiska archeologicznego, 
obowiņzuje wymóg przeprowadzenia ratowni-
czych badań archeologicznych metodņ wykopa-
liskowņ. Przed uzyskaniem pozwolenia na bu-
dowň (a dla robót niewymagajņcych pozwole-
nia na budowň – przed realizacjņ inwestycji, tj. 
przed uzyskaniem zaświadczenia potwierdzajņ-
cego akceptacjň przyjňcia zgłoszenia wykony-
wania robót budowlanych) naleşy uzyskań po-
zwolenie Dolnoślņskiego Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków na przeprowadzenie ziem-
nych robót budowlanych na terenie zabytko-
wym w trybie prac konserwatorskich, które po-
legajņ na przeprowadzeniu ratowniczych badań 
archeologicznych metodņ wykopaliskowņ, przez 
uprawnionego archeologa; 

2) na obszarze planu ustala siň strefň ochrony 
konserwatorskiej „OW”, dla której ustala siň 
nastňpujņce nakazy:  
a) wszelkie zamierzenia inwestycyjne zwiņzane 

z pracami ziemnymi naleşy uzgodniń z Dol-
noślņskim Wojewódzkim Konserwatorem 
Zabytków, co do konieczności prowadzenia 
ich pod nadzorem archeologicznym i za po-
zwoleniem wojewódzkiego konserwatora 
zabytków, 

b) nadzór archeologiczny i ratownicze badania 
archeologiczne prowadzone sņ przez upraw-
nionego archeologa, 

c) powyşsze pozwolenie konserwatorskie nale-
şy uzyskań przed wydaniem pozwolenia na 
budowň, a dla robót niewymagajņcych po-
zwolenia na budowň – przed realizacjņ inwe-
stycji, tj. przed uzyskaniem zaświadczenia 
potwierdzajņcego akceptacjň zgłoszenia wy-
konywania robót budowlanych. 

§ 7 

W zakresie wymagań wynikajņcych z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych, dla terenów 
komunikacji publicznej, obowiņzujņ ustalenia okre-
ślone w § 9 pkt 1 lit b. 

§ 8 

W zakresie szczególnych warunków zagospodaro-
wania terenów oraz ograniczeń w ich uşytkowaniu, 
obowiņzujņ nastňpujņce ustalenia: 
1) przez obszar planu przebiegajņ gazociņgi wyso-

kiego ciśnienia PN 6.3 MPa: 
a) gazociņg przesyłowy w/c relacji Wrocław – 

Obwodnica Południowa o średnicy nominal-
nej DN 150, 

b) gazociņg przesyłowy w/c relacji Szewce – Oł-
taszyn DN 300, 
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c) gazociņg przesyłowy w/c relacji Ołtaszyn – 
Zņbkowice − Kudowa o średnicy nominalnej 
DN 300, 

d) gazociņg przesyłowy w/c relacji zamkniňcie 
Obwodnicy Wrocławskiej DN 350; 

2) ustala siň strefy ochronne dla gazociņgu wyso-
kiego ciśnienia wyznaczone przez odległości 
podstawowe zredukowane: 
a) w odległości 15 m od gazociņgu, wolna od 

wszelkiej zabudowy, 
b) w odległości 16,5 m od gazociņgu, wolna od 

budynków uşyteczności publicznej i za-
mieszkania zbiorowego; 

3) strefa ochronna wyznaczona na rysunku planu 
w odległości 15 m od gazociņgu, stanowi ob-
szar oddziaływania, w którym obowiņzujņ na-
stňpujņce ustalenia: 
a) operator sieci jest uprawniony do zapobie-

gania działalności mogņcej mień negatywny 
wpływ na jej trwałośń i prawidłowņ eksplo-
atacjň, 

b) naleşy uzgadniań z operatorem sieci gazowej 
lokalizacjň obiektów wzdłuş strefy ochronnej, 
przed wydaniem pozwolenia na budowň, 

c) zakaz lokalizacji wszelkiej zabudowy, 
d) naleşy zapewniń swobodny dojazd do sieci 

infrastruktury technicznej oraz swobodne 
przemieszczanie siň wzdłuş gazociņgu, 

e) dopuszcza siň lokalizacjň sieci podziemnego 
uzbrojenia technicznego po uzgodnieniu i na 
warunkach określonych przez operatora ga-
zociņgu, 

f) zakaz sadzenia drzew i krzewów w pasie 4 m 
(po 2 m od osi gazociņgu), 

g) zakaz prowadzenia działalności mogņcej za-
groziń trwałości gazociņgu podczas eksplo-
atacji; 

4) w przypadku zastosowania rozwiņzań technicz-
nych umoşliwiajņcych zmniejszenie obszaru 
oddziaływania gazociņgów, obowiņzuje strefa 
ochronna określona przez zarzņdcň sieci; 

5) w przypadku zmiany przebiegu gazociņgu, stre-
fy ochronne naleşy stosowań zgodnie ze zmie-
nionym przebiegiem sieci. 

§ 9 

W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i bu-
dowy systemów komunikacji, obowiņzujņ nastňpu-
jņce ustalenia: 
1) ustalenia ogólne: 

a) w liniach rozgraniczajņcych dróg dopuszcza 
siň lokalizacjň infrastruktury technicznej nie-
zwiņzanej z drogņ, na warunkach określo-
nych przez zarzņdcň drogi, 

b) w liniach rozgraniczajņcych dróg dopuszcza 
siň lokalizacjň zieleni oraz nośników rekla-
mowych w formie niekolidujņcej z przezna-
czeniem podstawowym; 

2) dopuszcza siň obsługň komunikacyjnņ terenów 
poprzez niewyznaczone na rysunku planu drogi 
wewnňtrzne; 

3) przebieg drogi, o której mowa w pkt 2, naleşy 
wyznaczyń przed przystņpieniem do realizacji 
zabudowy, w uzgodnieniu z wszystkimi właści-
cielami terenów, przez które bňdzie przebiegała 
droga; 

4) obowiņzujņ nastňpujņce parametry dróg, o któ-
rych mowa w pkt 2: 
a) drogi wewnňtrzne, zapewniajņce obsługň 

komunikacyjnņ powyşej 6 działek − o szero-
kości w liniach rozgraniczajņcych min. 10 m, 

b) drogi wewnňtrzne, zapewniajņce obsługň 
komunikacyjnņ do 6 działek − o szerokości w 
liniach rozgraniczajņcych min. 7 m, 

c) zapewnienie wymagań ochrony przeciwpo-
şarowej, w tym realizacja placów do zawra-
cania, 

d) drogi wewnňtrzne, o szerokości ponişej  
10 m, naleşy wyposaşyń w progi lub inne 
urzņdzenia spowalniajņce ruch pojazdów 
samochodowych, 

e) minimalna szerokośń pasa ruchu:  
− dla dróg z dwoma pasami ruchu – 2,5 m, 
− dla dróg jednokierunkowych z jednym 

pasem ruchu – 3,5 m; 
5) przed rozpoczňciem budowy, ustala siň obowiņ-

zek uzgodnienia przez inwestora z zarzņdcņ 
dróg publicznych, budowy tymczasowych dróg 
dojazdowych do placu budowy. 

§ 10 

W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i bu-
dowy infrastruktury technicznej, obowiņzujņ na-
stňpujņce ustalenia: 

1) dopuszcza siň lokalizacjň infrastruktury tech-
nicznej na obszarze objňtym planem; 

2) dopuszcza siň modernizacjň, przebudowň, 
rozbudowň oraz zmianň przebiegu istniejņ-
cych sieci infrastruktury technicznej; 

3) ustala siň obowiņzek sporzņdzenia dokumen-
tacji technicznej, zwierajņcej sposób odbudo-
wy sieci urzņdzeń melioracji szczegółowych, 
przed przystņpieniem do prac w jej obrňbie; 

4) ustala siň obowiņzek uzgodnienia prac kolidu-
jņcych z urzņdzeniami melioracyjnymi z za-
rzņdcņ sieci; 

5) w zakresie zaopatrzenia w energiň elektrycznņ: 
ustala siň zaopatrzenie budynków w energiň 
elektrycznņ z sieci elektroenergetycznej, na 
warunkach określonych przez zarzņdcň sieci; 

6) w zakresie zaopatrzenia w wodň: 
a) ustala siň zaopatrzenie budynków w wodň 

z rozdzielczej sieci wodociņgowej 
z uwzglňdnieniem warunków dostňpności 
do wody dla celów przeciwpoşarowych, 

b) przewody sieci wodociņgowej naleşy w 
miarň moşliwości prowadziń w liniach roz-
graniczajņcych dróg i ulic,  

c) szczegółowe warunki wykonania przyłņczy 
wodociņgowych naleşy uzgadniań z za-
rzņdcņ sieci wodociņgowej, 

d) ustala siň zakaz budowy własnych ujňń 
wodociņgowych zlokalizowanych na tere-
nach inwestora o głňbokości przekraczajņ-
cej 30 m i poborze wody w ilości powyşej 
10 m3/dobň; 

7) w zakresie odprowadzenia ścieków: 
a) ustala siň sposób odprowadzenia ścieków 

bytowych grawitacyjno-tłocznym syste-
mem kanalizacji sanitarnej, na warunkach 
określonych przez zarzņdcň sieci, 
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b) szczegółowe warunki wykonania przyłņczy 
kanalizacyjnych naleşy uzgodniń z zarzņdcņ 
sieci kanalizacyjnej; 

8) w zakresie odprowadzenia wód opadowych: 
ustala siň wyposaşenie w sień kanalizacji 
deszczowej wszystkich obszarów zainwesto-
wania na warunkach określonych przez za-
rzņdcň sieci, alternatywnie dopuszcza siň od-
prowadzenie wód opadowych do gruntu lub 
magazynowanie w zbiornikach na terenie wła-
snym inwestora; 

9) w zakresie gromadzenia i usuwania odpadów: 
a) obowiņzujņ zasady określone w odrňbnych 

przepisach, 
b) dopuszcza siň lokalizowanie pojemników 

do prowadzenia selektywnej zbiórki odpa-
dów; 

10) w zakresie zaopatrzenia w gaz: ustala siň do-
stawň gazu z istniejņcej rozdzielczej sieci ga-
zowej poprzez jej rozbudowň na tereny pla-
nowanej zabudowy, na warunkach określo-
nych przez zarzņdcň sieci; 

11) w zakresie zaopatrzenia w ciepło: ustala siň 
obowiņzek stosowania urzņdzeń grzewczych 
o wysokiej sprawności i niskim stopniu emisji 
zanieczyszczeń; 

12) ustala siň zakaz lokalizacji masztów radiowych 
oraz telefonii bezprzewodowej. 

§ 11 

Określa siň wysokośń stawki procentowej, na pod-
stawie której ustala siň opłatň, o której mowa w 
art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dla: 
1) terenów oznaczonych na rysunku planu symbo-

lami: 1MW, 5MW, 2MN, 3MN/U, 4MW/MN na 
30%; 

2) pozostałych terenów na 1%. 

R o z d z i a ł   3 

Ustalenia dla terenów 

§ 12 

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami: 1MW, 5MW, ustala siň nastňpujņce 
przeznaczenie: 
1) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; 
2) usługi z zakresu: handlu detalicznego − 

obiekty handlowe o łņcznej powierzchni 
sprzedaşy do 400 m2 w liniach rozgraniczajņ-
cych poszczególnych terenów, gastronomii, 
finansów, obsługi firm i klienta, zdrowia i 
opieki społecznej, wypoczynku, niepublicz-
nych usług oświaty. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiņzu-
jņ nastňpujņce ustalenia dotyczņce kształtowa-
nia zabudowy: 
1) nieprzekraczalne linie zabudowy jak na ry-

sunku planu, w odległości: 
a) 6 m od linii rozgraniczajņcej z terenem 

drogi 1KDZ − ulica Radosna, 
b) 20 m od linii rozgraniczajņcych z terenem 

rezerwy komunikacyjnej zlokalizowanej 
poza obszarem planu; 

2) liczba kondygnacji nadziemnych budynków 
mieszkalnych nie moşe przekraczań czterech, 

w tym czwarta kondygnacja wyłņcznie w 
formie poddasza uşytkowego; 

3) liczba kondygnacji nadziemnych budynków 
usługowych nie moşe przekraczań dwóch, w 
tym druga kondygnacja wyłņcznie w formie 
poddasza uşytkowego; 

4) nie określa siň wymagań w zakresie form 
dachów i pokryń dachowych; 

5) zakaz realizacji ogrodzeń wykonanych z pre-
fabrykatów betonowych i şelbetowych, z wy-
łņczeniem słupków oraz podmurówki o wy-
sokości nie wiňkszej niş 60 cm. 

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiņzu-
jņ nastňpujņce ustalenia dotyczņce zagospoda-
rowania terenu: 
1) powierzchnia zabudowy w stosunku do po-

wierzchni działki budowlanej nie moşe prze-
kroczyń 50%; 

2) co najmniej 30% powierzchni działki budow-
lanej naleşy urzņdziń jako powierzchniň tere-
nu biologicznie czynnego; 

3) w przypadku wprowadzenia usług do bu-
dynków mieszkalnych, ich powierzchnia cał-
kowita nie moşe przekroczyń 300 m2 oraz 
20% powierzchni całkowitej budynków 
mieszkalnych. 

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiņzu-
jņ nastňpujņce ustalenia dotyczņce podziału nie-
ruchomości: 
1) powierzchnia działki budowlanej nie moşe 

byń mniejsza niş 1500 m2; 
2) dopuszcza siň zmniejszenie minimalnej po-

wierzchni, o której mowa w pkt 1, o nie wiň-
cej niş 10%, w nastňpujņcych sytuacjach: 
a) w granicach działki istniejņcej przed wej-

ściem w şycie planu, dopuszcza siň wy-
dzielenie tylko jednej takiej działki, 

b) w przypadku wydzielania z działki terenu 
przeznaczonego pod publicznņ infrastruk-
turň technicznņ, np. trafostacjň, przepom-
powniň ścieków itp.; 
3) obowiņzuje szerokośń frontu działek co 

najmniej 20 m; 
4) ustalenia o których mowa w pkt 1 nie 

obowiņzujņ przy wydzielaniu działek 
pod infrastrukturň technicznņ. 

5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiņzu-
jņ nastňpujņce ustalenia dotyczņce parkowania 
pojazdów: w przypadku wprowadzenia funkcji 
usługowej, inwestor − poza miejscami parkin-
gowymi dla funkcji mieszkaniowej − zobowiņ-
zany jest zapewniń: 
1) nie mniej niş 2 miejsca postojowe dla usług 

prowadzonych na powierzchni całkowitej od 
6 m2 do 20 m2; 

2) nastňpne 3 miejsca postojowe dla usług 
prowadzonych na powierzchni całkowitej 
powyşej 20 m2 do 50 m2; 

3) nastňpne 2 miejsca postojowe na kolejne  
50 m2 powierzchni całkowitej; 

4) w obiektach handlowo-usługowych o po-
wierzchni przekraczajņcej 100 m2, po-
wierzchnia parkingów powinna byń dwu-
krotnie wiňksza od powierzchni sprzedaşy; 

5) ustala siň zakaz lokalizacji wolno stojņcych 
zespołów garaşy. 
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§ 13 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 2MN ustala siň nastňpujņce przeznacze-
nie: 
1) podstawowe − zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna; 
2) uzupełniajņce − usługi z zakresu: gastrono-

mii, handlu detalicznego, obsługi firm i klien-
ta, zdrowia i opieki społecznej oraz niepu-
blicznych usług oświaty.  

2. Dla usług, o których mowa w ust. 1 pkt 2, obo-
wiņzujņ nastňpujņce ustalenia: 
1) dopuszcza siň lokalizowanie w adaptowa-

nych pomieszczeniach budynku mieszkalne-
go, w pomieszczeniach dobudowanych oraz 
w budynkach wolno stojņcych;  

2) obowiņzuje zapewnienie, we własnym za-
kresie przez właściciela lub władajņcego te-
renem, wymaganych standardów zamiesz-
kiwania na terenach sņsiednich (zachowanie 
dopuszczalnego poziomu hałasu, wibracji, 
emisji zanieczyszczeń, uciņşliwości transpor-
tu itp.) przypadku, gdy wprowadza on na 
swojņ działkň działalnośń usługowņ. 

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiņzu-
jņ nastňpujņce ustalenia dotyczņce kształtowa-
nia zabudowy: 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy jak na ry-
sunku planu, w odległości: 
a) 6 m od linii rozgraniczajņcych z terenem 

ciņgu pieszo-jezdnego 3KDPj − ulica 
Brzozowa, 

b) co najmniej 6 m od linii rozgraniczajņcej 
z terenami dróg wewnňtrznych KDW; 

2) budynki mieszkalne jednorodzinne dopusz-
cza siň wyłņcznie jako wolno stojņce lub 
bliŝniacze; 

3) liczba kondygnacji nadziemnych budynków 
mieszkalnych oraz usługowych nie moşe 
przekraczań trzech, w tym trzecia kondy-
gnacja wyłņcznie w formie poddasza uşyt-
kowego; 

4) wysokośń budynków mieszkalnych oraz 
usługowych, mierzona od poziomu terenu 
do linii okapów dachu nie moşe przekra-
czań 8 m, a mierzona od poziomu terenu 
do najwyşszego punktu dachu nie moşe 
przekraczań 12 m; 

5) dachy dwu- lub wielospadowe, symetrycz-
ne o nachyleniu połaci 30°−45°, kryte da-
chówkņ ceramicznņ, cementowņ lub mate-
riałem dachówkopodobnym z wyłņczeniem 
dachówki bitumicznej; 

6) wysokośń budynków gospodarczych i ga-
raşy wolno stojņcych, mierzona od pozio-
mu terenu do najwyşszego punktu dachu, 
nie moşe przekraczań 6 m; 

7) budynki usługowe winny posiadań formň 
dachu odpowiadajņcņ formie dachu bu-
dynku mieszkalnego, w zakresie: kņtów na-
chylenia połaci dachowych, geometrii da-
chu oraz pokrycia; 

8) budynki gospodarcze i garaşe wolno stojņ-
ce mogņ byń wyłņcznie jednokondygnacyj-
ne oraz winny posiadań formň dachu od-

powiadajņcņ formie dachu budynku miesz-
kalnego, w zakresie: kņtów nachylenia po-
łaci dachowych oraz pokrycia; 

9) ustala siň zakaz realizacji ogrodzeń wyko-
nanych z prefabrykatów betonowych i şel-
betowych, z wyłņczeniem słupków oraz 
podmurówki o wysokości nie wiňkszej niş 
60 cm; 

10) ustala siň zakaz lokalizacji nośników rekla-
mowych. 

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiņzu-
jņ nastňpujņce ustalenia dotyczņce zagospoda-
rowania terenu: 
1) powierzchnia zabudowy w stosunku do po-

wierzchni działki nie moşe przekroczyń 30%; 
2) co najmniej 50% powierzchni działki budow-

lanej naleşy urzņdziń jako powierzchniň tere-
nu biologicznie czynnego; 

3) w przypadku wprowadzenia usług do bu-
dynków mieszkalnych, powierzchnia całko-
wita usług nie moşe przekroczyń 30% po-
wierzchni całkowitej budynków mieszkal-
nych, jak równieş 50 m2 powierzchni całko-
witej, w przypadku lokalizacji niepublicznych 
usług oświatowych − 100 m2 powierzchni 
całkowitej. 

5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiņzu-
jņ nastňpujņce ustalenia dotyczņce podziału nie-
ruchomości: 
1) powierzchnia działki budowlanej w zabudo-

wie mieszkaniowej jednorodzinnej nie moşe 
byń mniejsza niş: 
a) 800 m2 dla budynku typu wolno stojņce-

go, 
b) 500 m2 dla budynku typu bliŝniaczego; 

2) dopuszcza siň zmniejszenie minimalnych 
powierzchni, o których mowa w pkt 1, o nie 
wiňcej niş 10%, w nastňpujņcych sytuacjach: 
a) w granicach działki istniejņcej przed wej-

ściem w şycie planu dopuszcza siň wy-
dzielenie tylko jednej takiej działki, 

b) w przypadku wydzielania terenu przezna-
czonego pod publicznņ infrastrukturň 
technicznņ, np. trafostacjň, przepompow-
niň ścieków itp.; 

3) ustalenia o których mowa w pkt 1 nie obo-
wiņzujņ przy wydzielaniu działek pod infra-
strukturň technicznņ. 

6. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiņzu-
jņ nastňpujņce ustalenia dotyczņce parkowania 
pojazdów: 
1) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
− naleşy zapewniń nie mniej niş 2 miejsca 
postojowe na lokal mieszkalny, wliczajņc w 
to garaşe; 

2) w przypadku wprowadzenia funkcji usługo-
wej, inwestor − poza miejscami parkingo-
wymi dla funkcji mieszkaniowej − zobowiņ-
zany jest zapewniń: 
a) 2 miejsca postojowe dla usług prowadzo-

nych na powierzchni całkowitej od 6 m2 
do 20 m2, 

b) nastňpne 3 miejsca postojowe dla usług 
prowadzonych na powierzchni całkowitej 
powyşej 20 m2 do 50 m2, 
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c) kaşde nastňpne 2 miejsca postojowe dla 
usług wprowadzonych na kaşde 50 m2 
powierzchni całkowitej. 

§ 14 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 3MN/U ustala siň nastňpujņce przezna-
czenie: 
1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 
2) zabudowa usługowa z zakresu: handlu deta-

licznego − obiekty handlowe, gastronomii, 
finansów, obsługi firm i klienta, zdrowia i 
opieki społecznej, niepublicznych usług 
oświaty. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiņzu-
jņ nastňpujņce ustalenia dotyczņce kształtowa-
nia zabudowy: 
1) obowiņzujņ nieprzekraczalne linie zabudowy 

jak na rysunku planu, w odległości: 
a) 6 m od linii rozgraniczajņcej z terenem 

drogi 1KDZ − ulica Radosna, 
b) 6 m od linii rozgraniczajņcych z terenem 

3KDPj − ulica Brzozowa, 
c) 6 m od linii rozgraniczajņcej z terenami 

drogi wewnňtrznej 4KDW; 
2) budynki mieszkalne jednorodzinne dopusz-

cza siň wyłņcznie jako wolno stojņce; 
3) liczba kondygnacji nadziemnych budynków 

mieszkalnych oraz usługowych nie moşe 
przekraczań trzech, w tym trzecia kondygna-
cja wyłņcznie w formie poddasza uşytkowe-
go; 

4) wysokośń budynków mieszkalnych oraz 
usługowych, mierzona od poziomu terenu 
do linii okapów dachu, nie moşe przekraczań 
8 m, a mierzona od poziomu terenu do naj-
wyşszego punktu dachu nie moşe przekra-
czań 12 m; 

5) nie określa siň wymagań w zakresie form 
dachów i pokryń dachowych; 

6) ustala siň zakaz realizacji ogrodzeń wykona-
nych z prefabrykatów betonowych i şelbe-
towych, z wyłņczeniem słupków oraz pod-
murówki o wysokości nie wiňkszej niş 60 cm; 

7) ustala siň zakaz lokalizacji nośników rekla-
mowych. 

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiņzu-
jņ nastňpujņce ustalenia dotyczņce zagospoda-
rowania terenu: 
1) powierzchnia zabudowy w stosunku do po-

wierzchni działki nie moşe przekroczyń 30%; 
2) co najmniej 40% powierzchni działki budow-

lanej naleşy urzņdziń jako powierzchniň tere-
nu biologicznie czynnego; 

3) w przypadku wprowadzenia usług, ich po-
wierzchnia całkowita nie moşe przekroczyń 
150 m2.  

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiņzu-
jņ nastňpujņce ustalenia dotyczņce podziału nie-
ruchomości: 
1) powierzchnia działki budowlanej nie moşe 

byń mniejsza niş 1000 m2; 
2) dopuszcza siň zmniejszenie minimalnych 

powierzchni, o której mowa w pkt 1, o nie 
wiňcej niş 10%, w nastňpujņcych sytuacjach: 

a) w granicach działki istniejņcej przed wej-
ściem w şycie planu dopuszcza siň wy-
dzielenie tylko jednej takiej działki, 

b) w przypadku wydzielania terenu przezna-
czonego pod publicznņ infrastrukturň 
technicznņ, np. trafostacjň, przepompow-
niň ścieków itp.; 

3) ustalenia o których mowa w pkt 1 nie obo-
wiņzujņ przy wydzielaniu działek pod infra-
strukturň technicznņ. 

5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiņzu-
jņ nastňpujņce ustalenia dotyczņce systemu 
komunikacyjnego: realizacja nowych zjazdów z 
ulicy 1KDZ moşliwa na warunkach i za zezwole-
niem zarzņdcy drogi. 

6. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiņzu-
jņ nastňpujņce ustalenia dotyczņce parkowania 
pojazdów: 
1) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
− naleşy zapewniń nie mniej niş 2 miejsca 
postojowe na lokal mieszkalny, wliczajņc w 
to garaşe; 

2) w przypadku wprowadzenia funkcji usługo-
wej, inwestor − poza miejscami parkingo-
wymi dla funkcji mieszkaniowej − zobowiņ-
zany jest zapewniń: 
a) nie mniej niş 2 miejsca postojowe dla 

usług prowadzonych na powierzchni cał-
kowitej od 6 m2 do 20 m2, 

b) nastňpne 3 miejsca postojowe dla usług 
prowadzonych na powierzchni całkowitej 
powyşej 20 m2 do 50 m2, 

c) kaşde nastňpne 2 miejsca postojowe dla 
usług wprowadzonych na kaşde 50 m2 
powierzchni całkowitej. 

§ 15 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 4MW/MN ustala siň nastňpujņce prze-
znaczenie: 
1) podstawowe: 

a) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, 
b) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 

2) uzupełniajņce − usługi z zakresu: handlu de-
talicznego − obiekty handlowe o łņcznej po-
wierzchni sprzedaşy do 100 m2, gastronomii, 
finansów, obsługi firm i klienta, zdrowia i 
opieki społecznej, niepublicznych usług 
oświaty. 

2. Dla usług, o których mowa w ust. 1 pkt 2, obo-
wiņzujņ nastňpujņce ustalenia: 
1) dopuszcza siň lokalizowanie w adaptowa-

nych pomieszczeniach budynku mieszkalne-
go, w pomieszczeniach dobudowanych oraz 
w budynkach wolno stojņcych;  

2) obowiņzuje zapewnienie, we własnym za-
kresie przez właściciela lub władajņcego te-
renem, wymaganych standardów zamiesz-
kiwania na terenach sņsiednich (zachowanie 
dopuszczalnego poziomu hałasu, wibracji, 
emisji zanieczyszczeń, uciņşliwości transpor-
tu itp.) przypadku, gdy wprowadza on na 
swojņ działkň działalnośń usługowņ. 

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiņzu-
jņ nastňpujņce ustalenia dotyczņce kształtowa-
nia zabudowy: 
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1) obowiņzujņ nieprzekraczalne linie zabudowy 
jak na rysunku planu, w odległości: 

a) 6 m od linii rozgraniczajņcych z terenem 
3KDPj − ulica Brzozowa, 

b) 20 m od linii rozgraniczajņcych z tere-
nem rezerwy komunikacyjnej zlokalizo-
wanej poza obszarem planu; 

2) budynki mieszkalne jednorodzinne dopusz-
cza siň jako wolno stojņce; 

3) liczba kondygnacji nadziemnych budynków 
mieszkalnych wielorodzinnych nie moşe 
przekraczań czterech, w tym czwarta kondy-
gnacja wyłņcznie w formie poddasza uşyt-
kowego; 

4) liczba kondygnacji nadziemnych budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych oraz usługo-
wych nie moşe przekraczań trzech, w tym 
trzecia kondygnacja wyłņcznie w formie 
poddasza uşytkowego; 

5) wysokośń budynków mieszkalnych jednoro-
dzinnych oraz usługowych, mierzona od po-
ziomu terenu do linii okapów dachu, nie mo-
şe przekraczań 9 m, a mierzona od poziomu 
terenu do najwyşszego punktu dachu nie 
moşe przekraczań 12 m; 

6) dachy dwu- lub wielospadowe, symetryczne 
o nachyleniu połaci 30°−45°, kryte dachówkņ 
ceramicznņ, cementowņ lub materiałem da-
chówkopodobnym, z wyłņczeniem dachówki 
bitumicznej; 

7) wysokośń budynków gospodarczych i garaşy 
wolno stojņcych, mierzona od poziomu tere-
nu do najwyşszego punktu dachu, nie moşe 
przekraczań 6 m; 

8) ustala siň zakaz realizacji ogrodzeń wykona-
nych z prefabrykatów betonowych i şelbe-
towych, z wyłņczeniem słupków oraz pod-
murówki o wysokości nie wiňkszej niş 60 cm; 

9) ustala siň zakaz lokalizacji nośników rekla-
mowych. 

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiņzu-
jņ nastňpujņce ustalenia dotyczņce zagospoda-
rowania terenu: 
1) powierzchnia zabudowy w stosunku do po-

wierzchni działki budowlanej nie moşe prze-
kroczyń 40%; 

2) co najmniej 30% powierzchni działki budow-
lanej naleşy urzņdziń jako powierzchniň tere-
nu biologicznie czynnego; 

3) w przypadku wprowadzenia usług do bu-
dynków mieszkalnych, powierzchnia całko-
wita usług nie moşe przekroczyń 20% po-
wierzchni całkowitej budynku mieszkalnego, 
jak równieş 200 m2. 

5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiņzu-
jņ nastňpujņce ustalenia dotyczņce systemu 
komunikacyjnego: realizacja nowych zjazdów 
z ulicy 1KDZ moşliwa na warunkach i za zezwo-
leniem zarzņdcy drogi. 

6. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiņzu-
jņ nastňpujņce ustalenia dotyczņce parkowania 
pojazdów: 
1) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

− naleşy zapewniń nie mniej niş 2 miejsca 
postojowe na lokal mieszkalny, wliczajņc w 
to garaşe; 

2) w przypadku wprowadzenia funkcji usługo-
wej, inwestor − poza miejscami parkingo-
wymi dla funkcji mieszkaniowej − zobowiņ-
zany jest zapewniń: 
a) 2 miejsca postojowe dla usług prowadzo-

nych na powierzchni całkowitej od 6 m2 
do 20 m2, 

b) nastňpne 3 miejsca postojowe dla usług 
prowadzonych na powierzchni całkowitej 
powyşej 20 m2 do 50 m2, 

c) kaşde nastňpne 2 miejsca postojowe dla 
usług wprowadzonych na kaşde 50 m2 
powierzchni całkowitej. 

§ 16 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 6E ustala siň nastňpujņce przeznaczenie 
– obiekty i urządzenia elektroenergetyczne. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiņzu-
jņ nastňpujņce ustalenia dotyczņce systemu 
komunikacyjnego: dojazd do terenu z ciņgu pie-
szo-jezdnego 3KDPj. 

§ 17 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 1KDZ ustala siň nastňpujņce przeznacze-
nie – komunikacja publiczna: droga zbiorcza 
(ulica klasy „Z”). 

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, ustala siň 
szerokośń w istniejņcych liniach rozgraniczajņ-
cych, zgodnie z rysunkiem planu. 

3. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiņzu-
je zachowanie trójkņta widoczności o wymia-
rach 10 m x 10 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

§ 18 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 2KDL ustala siň nastňpujņce przeznacze-
nie – komunikacja publiczna: droga lokalna 
(ulica klasy „L”). 

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, ustala siň 
szerokośń od 9 m do 16 m w liniach rozgrani-
czajņcych, zgodnie z rysunkiem planu. 

3. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiņzu-
je zachowanie trójkņta widoczności, zgodnie z 
rysunkiem planu. 

§ 19 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 3KDPj ustala siň nastňpujņce przezna-
czenie – komunikacja publiczna: ciąg pieszo-
jezdny. 

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, ustala siň 
szerokośń w liniach rozgraniczajņcych, zgodnie 
z rysunkiem planu. 

3. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obowiņzu-
je zachowanie trójkņtów widoczności, o wymia-
rach 5 m x 5 m, zgodnie z rysunkiem planu. 

4. Włņczenie terenu 3KDPj do drogi powiatowej nr 
1951D wyłņcznie na warunkach i za zgodņ za-
rzņdcy drogi. 

§ 20 

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami: 4KDW, 5KDW, 6KDW ustala siň na-
stňpujņce przeznaczenie – drogi wewnętrzne. 
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2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala 
siň szerokośń w liniach rozgraniczajņcych, 
zgodnie z rysunkiem planu: tereny 4KDW, 
5KDW – 8 m, teren 6KDW – 5 m. 

3. Tereny 4KDW, 5KDW zakończone placami do 
zawracania, zgodnie z rysunkiem planu. 

4. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, obowiņ-
zuje zachowanie trójkņtów widoczności, zgod-
nie z rysunkiem planu. 

R o z d z i a ł   4 

Przepisy końcowe 

§ 21 

Tracņ moc uchwały: nr XXII/112/2000 Rady Gminy 
Kobierzyce z dnia 20 kwietnia 2000 roku oraz  
nr XXX/154/2000 z dnia 31 sierpnia 2000 roku, w 
sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospo-

darowania przestrzennego wsi Wysoka − czňśń 
zachodnia (Dz. Urz. Woj. Dolnoślņskiego Nr 40 
z dnia 24 paŝdziernika 2000 roku r., poz. 687 i 688) 
na obszarze objňtym planem. 

§ 22 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza siň Wój-
towi Gminy Kobierzyce. 

§ 23 

Uchwała wchodzi w şycie po upływie 30 dni od 
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym Woje-
wództwa Dolnoślņskiego. 
 

PRZEWODNICZACY 
RADY GMINY 

 
CZESŁAW CZERWIEC 
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Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy 
Kobierzyce nr XXXII/387/09 z dnia 
30 marca 2009 r. 
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Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy 
Kobierzyce nr XXXII/387/09 z dnia  
30 marca 2009 r. 

 
 
ROZSTRZYGNIĘCIE W SPRAWIE UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGO-
SPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU POŁOŻONEGO POMIĘDZY UL. CHABROWĄ, RADO-
SNĄ A PROJEKTOWANĄ DROGĄ WOJEWÓDZKĄ W ŚRODKOWO-ZACHODNIEJ CZĘŚCI WSI WYSOKA 
 
Ze wzglňdu na brak nieuwzglňdnionych uwag wniesionych do projektu planu podczas wyłoşenia 
do publicznego wglņdu Rada Gminy Kobierzyce nie dokonuje rozstrzygniňń wynikajņcych z art. 20 ust. 1 
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., 
poz. 717 z póŝniejszymi zmianami). 
 
 
 

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy 
Kobierzyce nr XXXII/387/09 z dnia  
30 marca 2009 r. 

 
 
ROZSTRZYGNIĘCIE W SPRAWIE SPOSOBU REALIZACJI ZAPISANYCH W MIEJSCOWYM PLANIE ZA-
GOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU POŁOŻONEGO POMIĘDZY UL. CHABROWĄ, RA-
DOSNĄ A PROJEKTOWANĄ DROGĄ WOJEWÓDZKĄ W ŚRODKOWO-ZACHODNIEJ CZĘŚCI WSI WY-
SOKA INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ  
                                    WŁASNYCH GMINY, ORAZ ZASAD ICH FINANSOWANIA 
 
Zgodnie z ustaleniami planu zawartymi w treści uchwały nie przewiduje siň finansowania inwestycji  
z zakresu infrastruktury technicznej naleşņcych do zadań własnych gminy. 
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UCHWAŁA RADY GMINY KOSTOMŁOTY 
NR XXXIV/178/09 

z dnia 28 kwietnia 2009 r. 

w sprawie przyjęcia regulaminu dodatków do wynagradzania nauczycieli 
w placówkach oświatowych podległych Gminie Kostomłoty 

Na podstawie art. 30 ust. 6 i art. 54 ust. 3 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 
1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U z 2006 r. Nr 97,  
poz. 674, z póŝniejszymi zmianami), zwanej dalej „Kartņ Nauczyciela”, 
w zwiņzku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samo-
rzņdzie gminnym (teks jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 
z póŝn. zm.) po uzyskaniu pozytywnej opinii Zwiņzków Zawodowych, 
Rada Gminy Kostomłoty uchwala, co nastňpuje: 

 
§ 1 

Przyjmuje siň „REGULAMIN DODATKÓW DO WY-
NAGRADZANIA NAUCZYCIELI W PLACÓWKACH 
OŚWIATOWYCH PODLEGŁYCH GMINIE KO-
STOMŁOTY” w treści określonej ponişej. 

DODATEK ZA WYSŁUGĘ LAT 

§ 2 

Dodatek za wysługň lat dla nauczycieli przyznaje 
dyrektor szkoły, a dla dyrektora organ prowadzņcy 
szkołň zgodnie z art. 33 KN. 

DODATEK FUNKCYJNY 

§ 3 

1. Nauczycielom, którym powierzono stanowisko 
dyrektora lub wicedyrektora szkoły albo inne 
stanowisko kierownicze przewidziane w statu-
cie szkoły, przysługuje dodatek funkcyjny w 
wysokości określonej w załņczniku nr 1 do ni-
niejszej uchwały. 

2. Do dodatku funkcyjnego uprawnieni sņ na-
uczyciele, którym powierzono: 


