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UCHWAŁA NR XXXVII/348/09 
 RADY MIASTA I GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE 

 z dnia 27 października 2009 r. 
 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gądów-Jaszkotle,  
gmina Katy Wrocławskie, dla północnej części wsi Gądów 

  
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia  

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80,  
poz. 717, zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41  
i Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954  
i Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319  
i Nr 225, poz. 1635; z 2008 r. Nr 123, poz. 803,  
Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220,  
poz. 1413) oraz na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142,  
poz. 1591, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, 
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271  
i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717  
i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,  
Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r.  
Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r.  
Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, 
poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218;  
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458;  
z 2009 r. Nr 52, poz. 420), w związku z uchwałą 
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich  
nr XXI/203/08 z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego wsi 
Gądów-Jaszkotle, gmina Kąty Wrocławskie, dla 
północnej części wsi Gądów, po stwierdzeniu jego 
zgodności z ustaleniami Studium uwarunkowań  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Kąty Wrocławskie (uchwała nr LVI/403/06 
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia  
12 października 2006 r.), Rada Miejska w Kątach 
Wrocławskich uchwala, co następuje: 

Rozdział  1 

Przedmiot i zakres ustaleń planu 

§ 1. 1. Uchwala się zmianę w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego wsi Gą-
dów- 
-Jaszkotle, gmina Kąty Wrocławskie, uchwalonym 
uchwała nr XXIX/231/96 Rady Miejskiej w Kątach 
Wrocławskich z dnia 30 października 1996 r. 
(Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego 
z 1996 r. Nr 17, poz. 162), zwaną dalej planem.  

2. Plan, o którym mowa w ust. 1, obejmuje 
obszar o powierzchni 21,17 ha, ograniczony od 
północnego-zachodu drogą wojewódzką nr 347, od 
północy rowem melioracyjnym nr R-6, od wscho-
du drogą gminną (dz. nr 42dr i 64dr) biegnącą do 
Nowej Wsi Wrocławskiej, od południa i południo-
wego-zachodu drogami gminnymi (dz. nr 22dr  
i 37dr), zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu.  

3. Załącznikami do niniejszej uchwały są:  
1) załącznik nr 1 – rysunek planu w skali 1 : 1000, 

stanowiący integralną część uchwały,  

2) załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie roz-
patrzenia uwag wniesionych do projektu planu,  

3) załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie reali-
zacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które należą do za-
dań własnych gminy, oraz zasadach ich finan-
sowania, zgodnie z przepisami o finansach pu-
blicznych.  

§ 2. W granicach obszaru objętego planem nie 
występują następujące elementy, których określe-
nie jest obowiązkowe, zgodnie z art. 15 ust. 2 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 
poz. 717, ze zmianami), zwanej dalej ustawą:  
1) przestrzenie publiczne (w rozumieniu art. 2  

pkt 6 ustawy), wymagające ich ukształtowania,  
2) granice i sposoby zagospodarowania terenów 

lub obiektów podlegających ochronie, ustalo-
nych na podstawie odrębnych przepisów,  
w tym terenów górniczych, a także narażonych 
na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożo-
nych osuwaniem się mas ziemnych,  

3) obszary wymagające określenia szczegółowych 
zasad i warunków scalania i podziału nieru-
chomości,  

4) tereny wymagające określenia sposobów i ter-
minów ich tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania.  

§ 3. 1. Następujące oznaczenia graficzne na 
rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami 
planu:  

1) granica obszaru objętego planem,  
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przezna-

czeniu i różnych zasadach zagospodarowania,  
3) oznaczenia poszczególnych terenów zawiera-

jące symbol literowy określający przeznacze-
nie terenu oraz numer wyróżniający go spo-
śród innych terenów:  
a) tereny zabudowy jednorodzinnej, oznaczo-

ne symbolami od MN1 do MN8,  
b) teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej, 

oznaczony symbolem MU,  
c) teren zabudowy usługowej, oznaczony 

symbolem U,  
d) teren sportu i rekreacji, oznaczony symbo-

lem US,  
e) tereny wód powierzchniowych – rowów 

melioracyjnych, oznaczone symbolami 
WS1, WS2 (R-6) oraz WS3 (R-10),  

f) teren zieleni urządzonej, oznaczony symbo-
lem ZP,  

g) tereny lasów, oznaczone symbolami ZL1  
i ZL2,  

h) teren obsługi komunikacji, oznaczony 
symbolem KS,  
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i) tereny dróg publicznych, oznaczone sym-
bolami:  
− KDG − droga główna,  
− KDL1, KDL2 − ulice lokalne,  
− KDD1, KDD2, KDD3 − ulice dojazdowe,  

j) tereny dróg wewnętrznych, oznaczone 
symbolami KDW1 i KDW2,  

k) teren infrastruktury technicznej, oznaczony 
symbolem TI,  

4) obowiązujące linie zabudowy,  
5) nieprzekraczalne linie zabudowy,  
6) miejsca zmiany typu linii zabudowy,  
7) granica strefy ochrony konserwatorskiej − 

ochrony ekspozycji dla stanowiska archeolo-
gicznego  
nr 2/12/81-27 AZP,  

8) granica strefy ochrony konserwatorskiej − ści-
słej ochrony archeologicznej dla stanowiska 
archeologicznego nr 2/12/81-27 AZP,  

9) granica strefy ochrony konserwatorskiej − ob-
serwacji archeologicznej,  

10) granica strefy ochrony konserwatorskiej − 
ochrony krajobrazu kulturowego,  

11) strefa lokalizacji przejścia pieszego,  
12) tereny obowiązkowo zagospodarowane ziele-

nią,  
13) aleja drzew − do zachowania i ochrony,  
14) szpaler drzew − projektowany.  

§ 4. Ilekroć w uchwale jest mowa o:  
1) elewacji frontowej – należy przez to rozumieć 

zewnętrzną powierzchnię ściany budynku  
z wszystkimi znajdującymi się na niej elemen-
tami (fasada), zwrócona w kierunku ulicy, 
drogi wewnętrznej lub placu, w której najczę-
ściej umieszczone jest główne wejście do bu-
dynku,  

2) froncie działki − należy przez to rozumieć 
część działki budowlanej, która graniczy z dro-
gą (z której najczęściej odbywa się główny 
wjazd lub wejście na działkę), w kierunku któ-
rej zwrócona jest elewacja frontowa budynku 
usytuowanego na tej działce,  

3) kondygnacji nadziemnej – należy przez to ro-
zumieć kondygnację, której nie mniej niż po-
łowa wysokości w świetle, co najmniej z jed-
nej strony budynku, znajduje się powyżej po-
ziomu projektowane-go lub urządzonego te-
renu, a także każda, usytuowana nad nią kon-
dygnacja,  

4) linii zabudowy:  
a) nieprzekraczalnej − należy przez to rozu-

mieć linię ograniczającą obszar (samo-
dzielnie lub łącznie z liniami rozgraniczają-
cymi teren), na którym dopuszcza się 
wznoszenie budynków oraz określonych  
w ustaleniach planu rodzajów budowli na-
ziemnych niebędących liniami przesyło-
wymi, sieciami uzbrojenia terenu lub urzą-
dzeniami terenowymi komunikacji,  

b) obowiązującej − należy przez to rozumieć 
linię, wzdłuż której wymaga się usytuowa-
nia elewacji frontowej przynajmniej jedne-
go budynku związanego z przeznaczeniem 
podstawowym terenu; dla pozostałych bu-
dynków oraz określonych w ustaleniach 

planu rodzajów budowli naziemnych nie-
będących liniami przesyłowymi, sieciami 
uzbrojenia terenu lub urządzeniami tere-
nowymi komunikacji linia ta stanowi nie-
przekraczalną linię zabudowy,  

5) planie – należy przez to rozumieć ustalenia do-
tyczące obszaru określonego w § 1 ust. 2 
uchwały, zawarte w części tekstowej oraz gra-
ficznej, o której mowa w § 1 ust. 3 pkt 1 
uchwały,  

6) powierzchni użytkowej − należy przez to ro-
zumieć powierzchnię pomieszczeń służących 
do zaspokojenia potrzeb związanych bezpo-
średnio z przeznaczeniem budynku (lub jego 
wydzielonej części), mierzoną po wewnętrznej 
długości ścian na poziomie podłogi, za wyjąt-
kiem powierzchni klatek schodowych oraz 
szybów dźwigowych. Powierzchnię pomiesz-
czeń lub ich części oraz części kondygnacji  
o wysokości w świetle od 1,40 m do 2,20 m 
zalicza się do powierzchni użytkowej budynku 
w 50%, a jeżeli wysokość jest mniejsza niż 
1,40 m, powierzchnię tę pomija się,  

7) powierzchni zabudowy – należy przez to ro-
zumieć powierzchnię terenu zajętą przez bu-
dynek w staniewykończonym, liczoną w ze-
wnętrznym obrysie murów przyziemia, mie-
rzoną na poziomie terenu,  

8) przepisach odrębnych – należy przez to rozu-
mieć aktualne przepisy ustaw wraz z aktami 
wykonawczymi, a także ratyfikowane umowy 
międzynarodowe, prawodawstwo organizacji  
i organów międzynarodowych, których Rzecz-
pospolita Polska jest członkiem, oraz prawo 
Unii Europejskiej, obowiązujące w regulowa-
nej dziedzinie,  

9) przeznaczeniu terenu:  
a) podstawowym – należy przez to rozumieć 

przeznaczenie będące dominującą formą 
wykorzystania terenu oraz obiektów z nim 
związanych,  

b) uzupełniającym – należy przez to rozumieć 
przeznaczenie inne niż podstawowe, które 
uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie 
podstawowe i nie występuje samodzielnie 
na danym terenie,  

10) terenie – należy przez to rozumieć obszar  
o określonym przeznaczeniu i zasadach zago-
spodarowania, wydzielony na rysunku planu 
liniami rozgraniczającymi i oznaczony symbo-
lem,  

11) uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą 
uchwałę,  

12) urządzeniach towarzyszących – należy przez to 
rozumieć urządzenia niezbędne do prawidło-
wego funkcjonowania obiektów budowlanych 
lub stanowiące wyposażenie terenu, takie jak 
obiekty małej architektury i oświetlenie terenu.  

Rozdział  2 

Przepisy ogólne 

§ 5. 1. Ustala się następujące rodzaje przezna-
czenia podstawowego terenu:  

1) teren zabudowy jednorodzinnej, rozumiany 
jako teren, na którym zlokalizowano budynek 
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wolno stojący lub budynek w zabudowie bliź-
niaczej (o ile przepisy szczegółowe uchwały 
dopuszczają na danym terenie zabudowę bliź-
niaczą), służący zaspokajaniu potrzeb miesz-
kaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samo-
dzielną całość, zawierający jeden lokal miesz-
kalny (lub lokal mieszkalny oraz lokal użytko-
wy, o ile przepisy szczegółowe uchwały do-
puszczają na danym terenie takie przeznacze-
nie uzupełniające), wraz z urządzeniami towa-
rzyszącymi oraz zielenią, oznaczony symbo-
lem MN,  

2) teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej, ro-
zumiany jako teren i związane z nim budynki  
o charakterze mieszkalnym (zabudowa jedno-
rodzinna, rzemieślnicza, mieszkania towarzy-
szące) oraz usługowym, wraz z urządzeniami 
towarzyszącymi oraz zielenią, oznaczony na 
rysunku planu symbolem MU; proporcje po-
między dopuszczonymi sposobami przezna-
czenia terenu i obiektów z nim związanych 
mogą być dowolne, o ile z ustaleń szczegóło-
wych planu nie wynika inaczej,  

3) teren zabudowy usługowej, rozumiany jako 
teren oraz związane z nim obiekty i urządzenia 
prze-znaczone do sprzedaży towarów i świad-
czenia usług, wraz z urządzeniami towarzyszą-
cymi oraz zielenią, oznaczony na rysunku pla-
nu symbolem U,  

4) teren sportu i rekreacji, rozumiany jako teren 
oraz związane z nim obiekty i urządzenia  
o charakterze wypoczynkowym i powiązanym 
z kulturą fizyczną, takie jak hale sportowe, sta-
diony i boiska oraz siedziby klubów sporto-
wych, wraz z urządzeniami towarzyszącymi 
oraz zielenią, oznaczony na rysunku planu 
symbolem US,  

5) teren wód powierzchniowych rozumiany jako 
teren wód powierzchniowych śródlądowych 
stojących lub płynących, takich jak: cieki natu-
ralne i zbiorniki wodne lub urządzeń melioracji 
wodnych (w rozumieniu przepisów odręb-
nych), oznaczony na rysunku planu symbolem 
WS,  

6) teren zieleni urządzonej, rozumiany jako teren, 
na którym zlokalizowano zaplanowane i urzą-
dzone zespoły zieleni o charakterze reprezen-
tacyjnym, rekreacyjnym lub ochronnym, takie 
jak: parki, zieleńce, skwery i zespoły zieleni 
izolacyjnej, wraz z urządzeniami towarzyszą-
cymi, oznaczony na rysunku planu symbolem 
ZP,  

7) tereny lasów (w rozumieniu przepisów odręb-
nych), oznaczone na rysunku planu symbolem 
ZL,  

8) teren obsługi komunikacji, rozumiany jako te-
ren, na którym zlokalizowano obiekty i urzą-
dzenia związane z obsługą ruchu samocho-
dowego, takie jak: parkingi terenowe, zjazdy, 
węzły komunikacyjne, wraz z urządzeniami 
towarzyszącymi oraz zielenią, oznaczony na 
rysunku planu symbolem KS,  

9) tereny dróg publicznych (w rozumieniu prze-
pisów odrębnych), oznaczone odpowiednio 
symbolem:  
a) KDG – dla dróg klasy głównej,  

b) KDL – dla drogi (a w terenie zabudowanym 
lub przeznaczonym do zabudowy ustale-
niami planu − ulicy) klasy lokalnej,  

c) KDD – dla drogi (a w terenie zabudowanym 
lub przeznaczonym do zabudowy ustale-
niami planu − ulicy) klasy dojazdowej,  

10) teren drogi wewnętrznej, rozumiany jako teren 
drogi (a w terenie zabudowanym lub przezna-
czonym do zabudowy ustaleniami planu − uli-
cy) wraz z urządzeniami towarzyszącymi oraz 
zielenią, oznaczonej symbolem KDW, która:  
a) nie zalicza się do żadnej z kategorii dróg 

publicznych,  
b) służy obsłudze terenu, przez który przebie-

ga lub jest do niego przyległa,  
c) posiada podłączenie do drogi publicznej,  
d) jest zarządzana, utrzymywana i oznakowy-

wana przez zarządcę terenu, przez który 
droga przebiega, a w razie jego braku – 
właściciela terenu,  

11) teren infrastruktury technicznej, rozumiany 
jako teren oraz związane z nim obiekty i urzą-
dzenia służące przesyłowi oraz dystrybucji 
energii elektrycznej, gazu, wody oraz odpro-
wadzania ścieków, wraz urządzeniami towa-
rzyszącymi oraz zielenią, oznaczony na rysun-
ku planu symbolem TI.  
2. Ustala się następujące rodzaje przeznacze-

nia podstawowego terenu, które mogą występo-
wać jako zamienny sposób wykorzystania terenu  
i obiektów z nim związanych − zabudowa usługo-
wa, rozumiana jako teren oraz związane z nim 
obiekty i urządzenia przeznaczone do sprzedaży 
towarów i świadczenia usług, wraz z urządzeniami 
towarzyszącymi oraz zielenią, ze szczególnym 
uwzględnieniem budynków zamieszkania zbioro-
wego (hotel, motel), usług gastronomii, rekreacji 
oraz obiektów konferencyjnych.  

3. Ustala się następujące rodzaje przeznacze-
nia uzupełniającego terenów:  
1) mieszkania towarzyszące, rozumiane jako 

mieszkania stanowiące część obiektu związane-
go z przeznaczeniem podstawowym terenu lub 
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna (w ro-
zumieniu przepisów odrębnych), zlokalizowana 
na terenie, na którym dominuje inne przezna-
czenie terenu i pełniąca służebna rolę w stosun-
ku do tego przeznaczenia, wraz z urządzeniami 
towarzyszącymi oraz zielenią,  

2) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, 
rozumiane jako podziemne, naziemne i napo-
wietrzne elementy systemu zaopatrzenia infra-
strukturalnego (w tym dystrybucji energii elek-
trycznej, cieplnej, wody, gazu oraz media telein-
formatyczne i telekomunikacyjne, a także sys-
tem gromadzenia, oczyszczania i odprowadza-
nia ścieków) zlokalizowane w granicach danego 
terenu lub przez ten teren przebiegające,  

3) terenowe urządzenia komunikacji, rozumiane 
jako naziemne elementy systemu komunikacji 
samochodowej, rowerowej oraz pieszej, takie 
jak: dojazdy, dojścia i parkingi terenowe, zloka-
lizowane w granicach danego terenu lub przez 
ten teren przebiegające,  

4) usługi publiczne, rozumiane jako teren, na któ-
rym zlokalizowano obiekty i urządzenia prze-
znaczone do wykonywania funkcji usługowych 
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w dziedzinach o charakterze ogólnospołecznym, 
w szczególności z zakresu administracji, ratow-
nictwa, porządku publicznego, łączności oraz 
kultury i sztuki, wraz z urządzeniami towarzy-
szącymi oraz zielenią,  

5) usługi nieuciążliwe, rozumiane jako usługi  
o lokalnym zasięgu obsługi, niezaliczane do ro-
dzajów przedsięwzięć mogących znacząco od-
działywać na środowisko (mogących zawsze 
znacząco oddziaływać na środowisko lub mo-
gących potencjalnie znacząco oddziaływać na 
środowisko, jeżeli obowiązek oceny oddziały-
wania przedsięwzięcia na środowisko zostanie 
stwierdzony przez organ właściwy do wydania 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, 
zgodnie z przepisami odrębnymi) oraz niewy-
magające stałej obsługi transportowej samo-
chodami o nośności powyżej 3.5 t (takie jak: 
handel detaliczny, agencje pocztowe i bankowe, 
biura i gabinety).  

4. Dopuszcza się wprowadzanie rodzajów 
przeznaczenia podstawowego terenu ustalonych  
w ust. 1, jako przeznaczenia uzupełniającego tere-
nów, określonego w ustaleniach szczegółowych 
uchwały.  

§ 6. 1. Ustala się następujące zasady ochrony 
środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:  
1) uciążliwość wynikająca z charakteru prowadzo-

nej działalności nie może przekraczać na grani-
cy własności terenu wartości dopuszczalnych, 
określonych w przepisach odrębnych,  

2) ustala się wymóg zachowania wartości dopusz-
czalnych poziomów hałasu w środowisku, okre-
ślonych w przepisach odrębnych:  
a) na terenach zabudowy jednorodzinnej, 

oznaczonych na rysunku planu symbolem 
MN − jak dla zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej,  

b) na terenach zabudowy mieszkaniowo-
usługowej, oznaczonych na rysunku planu 
symbolem MU − jak dla zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej z usługami rzemieśl-
niczymi,  

c) na terenie sportu i rekreacji, oznaczonym na 
rysunku planu symbolem US − jak dla tere-
nów rekreacyjno-wypoczynkowych poza 
miastem,  

3) przed rozpoczęciem robót budowlanych wyma-
gających prowadzenia prac ziemnych, ustala się 
obowiązek zdjęcia warstwy urodzajnej gleby  
z części przeznaczonej pod obiekty budowlane 
oraz po-wierzchnie utwardzone, a następnie jej 
zagospodarowanie zgodnie z przepisami od-
rębnymi,  

4) wyznacza się strefę ochrony konserwatorskiej – 
ochrony krajobrazu kulturowego, o zasięgu 
określonym na rysunku planu (obejmującym 
cały obszar objęty ustaleniami planu), w grani-
cach której obowiązują następujące ustalenia:  
a) obowiązuje dostosowanie nowej zabudowy 

w zakresie formy architektonicznej (w tym 
lokalizacji, rozplanowania, skali, ukształto-
wania bryły budynku, poziomu posadowie-
nia parteru, podziału otworów okiennych  
i drzwiowych oraz użytych materiałów bu-

dowlanych) do historycznej zabudowy wsi 
(sprzed 1945 roku),  

b) obowiązuje stosowanie dachówki ceramicz-
nej w kolorze ceglastym, a w przypadku 
obiektów historycznych (sprzed 1945 roku), 
które posiadały inne niż ceramiczne pokrycie 
dachu – stosowanie pokrycia właściwego dla 
danego budynku,  

c) geometrię dachu należy kształtować przy 
uwzględnieniu następujących zasad:  
− kąt nachylenia połaci dachowych zawiera-

jący się w przedziale 38°−45°,  
− połacie dachu symetryczne,  
− dachy strome: dwuspadowe, naczółkowe,  
− dopuszcza się elementy wzbogacające 

geometrię dachu, takie jak świetliki i lu-
karny,  

d) obowiązuje stosowanie stonowanej kolory-
styki elewacji (barwy pastelowe, o niskim 
nasyceniu pigmentem), harmonizującej  
z otoczeniem; kolorystyka powinna być zbli-
żona do kolorów tradycyjnych materiałów 
budowlanych, takich jak drewno, kamień, 
cegła i dachówka ceramiczna,  

e) obowiązuje dostosowanie ogrodzenia fron-
towego (od strony ulicy) działki budowlanej 
do charakteru i wystroju elewacji ściany 
frontowej budynku zlokalizowanego na tej 
działce,  

f) zakazuje się stosowania okładzin elewacyj-
nych z tworzyw sztucznych (oblicówka z pa-
neli winylowych, PVC lub podobnych) oraz 
od frontu działki ogrodzeń pełnych i ogro-
dzeń wykonanych z prefabrykowanych płyt 
betonowych – dopuszcza się wyłącznie be-
tonowe słupki i podmurówki (w przypadku 
ogrodzeń systemowych lub pokrytych z ze-
wnątrz okładzinami elewacyjnymi z kamienia 
naturalnego, ceramiki lub okładzin imitują-
cych te materiały),  

g) ustala się obowiązek ogrodzenia terenów 
przylegających do terenu drogi głównej 
oznaczonego symbolem KDG − wzdłuż gra-
nicy z tą drogą − ogrodzeniem pełnym, mu-
rowanym,  

h) zakazuje się lokalizacji stacji bazowych tele-
fonii komórkowej, wolno stojących, teleko-
munikacyjnych masztów antenowych, elek-
trowni wiatrowych oraz prowadzenia napo-
wietrznych sieci elektroenergetycznych i te-
lekomunikacyjnych,  

i) dopuszcza się, umieszczanie wyłącznie tablic 
informacyjnych określających nazwę własną 
lub branżową oraz znak graficzny (logo) 
związanych bezpośrednio z działalnością go-
spodarczą i administracyjną prowadzoną na 
danym terenie oraz w obiektach związanych 
z tym terenem,  

j) tablice informacyjne, o których mowa  
w lit. h, umieszczane w strefie wjazdu na 
działkę lub strefie wejściowej budynku mu-
szą być zgrupowane w pionie lub poziomie 
oraz muszą posiadać jednakowe wymiary  
i jednakowe tło,  

k) zakazuje się lokalizacji nośników reklamo-
wych o treściach niezwiązanych bezpośred-
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nio z prze-znaczeniem podstawowym terenu 
oraz działalnością gospodarczą i administra-
cyjną, prowadzoną w obiektach związanych  
z tym terenem,  

l) na terenach zabudowy jednorodzinnej zaka-
zuje się umieszczania szyldów reklamowych 
w pasie międzygzymsowym, nad parterem 
obiektu,  

5) wyznacza się strefę ochrony konserwatorskiej – 
ochrony ekspozycji, o zasięgu określonym na 
rysunku planu, w granicach której:  
a) znajdują się tereny oznaczone symbolami:  

− MN4 i MN5 (w części),  
− MU,  
− U,  
− US,  
− WS3 (R-10),  
− ZP,  
− ZL1 i ZL2,  
− KDD1 (w części)  
− KDW2 (w części)  
− TI,  

b) obowiązuje zakaz wznoszenia zabudowy 
oraz trwałych nasadzeń zieleni wysokiej  
w sposób, który mógłby utrudnić ekspozycję 
zabytku − grodziska z okresu późnego śre-
dniowiecza wpisanego do rejestru zabytków 
pod numerem 16/Arch/2003 decyzją z dnia 
17 marca 2003 r.,  

c) wznoszenie nowej zabudowy oraz przebu-
dowę istniejącej zabudowy należy uzgadniać 
Dolnośląskim Wojewódzkim Konserwatorem 
Zabytków.  

2. Ustala się następujące zasady ochrony 
dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr 
kultury współczesnej:  
1) wyznacza się strefę ochrony konserwatorskiej – 

obserwacji archeologicznej, o zasięgu określo-
nym na rysunku planu (obejmującym cały ob-
szar objęty ustaleniami planu), w granicach któ-
rej obowiązują następujące ustalenia:  
a) wszelkie roboty budowlane wymagające 

prowadzenia prac ziemnych należy uzgodnić 
z Dolno-śląskim Wojewódzkim Konserwato-
rem Zabytków, co do konieczności ich pro-
wadzenia pod nadzorem archeologicznym  
i za pozwoleniem Dolnośląskiego Woje-
wódzkiego Konserwatora Zabytków,  

b) ewentualny nadzór archeologiczny oraz ra-
townicze badania archeologiczne metodą 
wykopali-skową będą prowadzone przez 
uprawnionego archeologa − pozwolenie 
konserwatorskie należy uzyskać przed wy-
daniem pozwolenia na budowę,  

2) wyznacza się strefę ochrony konserwatorskiej – 
ścisłej ochrony archeologicznej dla stanowiska 
archeologicznego nr 2/12/81-27 AZP (grodzisko 
z okresu z okresu późnego średniowiecza wpi-
sane do rejestru zabytków pod numerem 
16/Arch/2003 decyzją z dnia 17 marca 2003 r.),  
o zasięgu określonym na rysunku planu, w gra-
nicach której:  
a) znajdują się tereny oznaczone symbolami:  

− MU,  
− ZP,  
− ZL1 i ZL2,  

b) obszar podlega wyłączeniu z wszelkiej dzia-
łalności inwestycyjnej, która mogłaby naru-
szyć szczególną formę zachowanych reliktów 
grodziska, przy czym dopuszcza się działal-
ność inwestycyjną na terenie oznaczonym 
na rysunku planu symbolem MU, z zacho-
waniem warunku określonego w lit. d,  

c) dopuszcza się wyłącznie prace porządkowe 
oraz działania związane bezpośrednio z kon-
serwacją i rewaloryzacją zachowanego za-
bytku i jego otoczenia (w tym prace zabez-
pieczające i eksponujące grodzisko),  

d) wszelkie działania inwestycyjne należy 
uzgadniać z Dolnośląskim Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków,  

e) wszelkie roboty budowlane wymagające 
prowadzenia prac ziemnych należy prowa-
dzić za pozwoleniem Dolnośląskiego Woje-
wódzkiego Konserwatora Zabytków, pod 
nadzorem archeologicznym − pozwolenie 
konserwatorskie należy uzyskać przed wy-
daniem pozwolenia na budowę.  

3. Ustala się następujące zasady modernizacji, 
rozbudowy i budowy systemów infrastruktury 
technicznej:  
1) ustala się następujące warunki zaopatrzenia  

w wodę:  
a) zasilane w wodę wszystkich budynków ko-

rzystających z wody odbywać się będzie  
z sieci wodo-ciągowej,  

b) ustala się sukcesywną rozbudowę sieci wo-
dociągowej,  

2) ustala się następujące zasady odprowadzania 
ścieków:  
a) ustala się odprowadzanie ścieków bytowych 

i komunalnych (których dopuszczalny skład 
określają przepisy odrębne), do szczelnych, 
bezodpływowych zbiorników, a następnie 
ich przewożenie wozami asenizacyjnymi do 
oczyszczalni ścieków,  

b) dopuszcza się budowę sieci kanalizacyjnej,  
3) ustala się następujące zasady odprowadzania 

wód opadowych i roztopowych, których do-
puszczalny skład określają przepisy odrębne:  
a) wody opadowe i roztopowe z powierzchni 

szczelnych (terenów zabudowanych i utwar-
dzonych) należy odprowadzać przez sieć ka-
nalizacji do wód lub urządzeń wodnych,  

b) wody opadowe i roztopowe z pozostałego 
terenu należy odprowadzać bezpośrednio  
w grunt lub powierzchniowo, do wód lub 
urządzeń wodnych,  

c) dopuszcza się gromadzenie wód opadowych 
i roztopowych z połaci dachowych do 
szczelnych zbiorników i wykorzystanie ich do 
celów związanych z utrzymaniem czystości 
na terenie oraz pielęgnacją zieleni,  

d) ścieki opadowe z powierzchni zanieczysz-
czonych o trwałej nawierzchni, w szczegól-
ności z tere-nów handlowych i usługowych 
oraz dróg i parkingów o powierzchni powy-
żej 0,1 ha, należy odprowadzać – po uprzed-
nim oczyszczeniu do poziomu określonego 
w przepisach odrębnych – przez sieć kanali-
zacji deszczowej do wód lub urządzeń wod-
nych,  
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e) dopuszcza się rozbudowę, przebudowę  
i modernizację urządzeń melioracyjnych  
(w tym rurowanie rowów melioracyjnych  
w niezbędnym zakresie) oraz sieci drenar-
skiej – w uzgodnieniu z ich zarządcą,  

f) w przypadku kolizji urządzeń melioracyjnych 
oraz sieci drenarskiej z projektowanym za-
inwestowaniem terenu, kolidujące odcinki 
należy przebudować, a w przypadku ich 
uszkodzenia – dokonać całkowitej naprawy 
(w uzgodnieniu z zarządcą tych sieci),  

g) w zagospodarowaniu terenów przylegają-
cych do urządzeń melioracji wodnych ustala 
się obowiązek zapewnienia dostępu do tych 
urządzeń w sposób umożliwiający prowa-
dzenie prac konserwacyjno-remontowych 
przy użyciu sprzętu zmechanizowanego,  

4) ustala się następujące warunki gospodarki od-
padami:  
a) gospodarkę odpadami należy prowadzić 

zgodnie z gminnym programem gospodarki 
odpadami oraz przepisami odrębnymi,  

b) wywóz odpadów komunalnych odbywać się 
będzie na zorganizowane składowisko odpa-
dów komunalnych,  

c) w granicach terenu należy zapewnić miejsca 
na pojemniki i kontenery służące do czaso-
wego gromadzenia odpadów stałych,  

d) odzysk lub unieszkodliwienie odpadów po-
wstałych w wyniku działalności gospodar-
czej odbywać się będzie zgodnie z przepisa-
mi odrębnymi,  

5) ustala się następujące warunki zaopatrzenia  
w energię elektryczną:  
a) zaopatrzenie w energię elektryczną odbywać 

się będzie z istniejącej sieci, z dopuszcze-
niem jej rozbudowy i modernizacji, w tym: 
budowy nowych odcinków sieci oraz lokali-
zacji stacji transformatorowych,  

b) zakazuje się wznoszenia stacji transformato-
rowych słupowych oraz prowadzenia no-
wych odcinków napowietrznych linii elektro-
energetycznych – obowiązuje prowadzenie 
sieci w formie kabli wziemnych,  

c) dopuszcza się prowadzenie kabli w liniach 
rozgraniczających dróg publicznych ozna-
czonych symbolami KDG, KDL i KDD oraz 
dróg wewnętrznych oznaczonych symbolem 
KDW – w uzgodnieniu z zarządcą lub właści-
cielem terenu drogi,  

d) w przypadku kolizji z projektowanym zain-
westowaniem terenu, istniejące odcinki na-
powietrznych sieci elektroenergetycznych 
należy skablować – w uzgodnieniu z zarząd-
cą tych sieci,  

6) ustala się następujące warunki przesyłu i dys-
trybucji paliwa gazowego:  
a) dopuszcza się budowę sieci gazowej i zaopa-

trzenie z niej obiektów zlokalizowanych na 
terenie, w przypadku zaistnienia technicz-
nych i ekonomicznych warunków dostarcza-
nia paliwa gazowego,  

b) budowa sieci gazowej i przyłączenie do niej 
obiektów przez przedsiębiorstwo energe-
tyczne należy prowadzić zgodnie z przepi-
sami odrębnymi,  

7) ustala się następujące warunki zaopatrzenia  
w energię cieplną − obiekty w obszarze objętym 
planem zaopatrywane będą z indywidualnych 
lub grupowych źródeł zaopatrzenia w ciepło,  
w oparciu o źródła energii cieplnej o wysokiej 
sprawności grzewczej i niskiej emisji zanie-
czyszczeń do atmosfery,  

8) ustala się następujące warunki zaopatrzenia  
w media telekomunikacyjne oraz teleinforma-
tyczne − dopuszcza się rozbudowę lub budowę 
nowej sieci telefonicznej oraz informatycznej 
kablowej i światłowodowej wyłącznie jako za-
głębionej pod powierzchnią terenu lub przesył 
sygnału drogą bezprzewodową.  

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

a) obsługę komunikacyjną terenów z przyle-
głych dróg publicznych klasy lokalnej (ozna-
czonych symbolem KDL) i dojazdowej (ozna-
czonych symbolem KDD) oraz poprzez drogi 
wewnętrzne (oznaczone symbolem KDW), 
które mają połączenie z systemem dróg pu-
blicznych,  

b) obowiązek ukształtowania nawierzchni tere-
nu w sposób umożliwiający ruch osób nie-
pełno-sprawnych i osób z wózkami dla dzieci 
oraz przejazd rowerami,  

2) dopuszcza się obsługę terenów przez drogi 
wewnętrzne niewyznaczone na rysunku planu,  

3) zakazuje się bezpośredniej obsługi komunika-
cyjnej terenów oznaczonych symbolami MN3  
i MN6 z przyległej drogi klasy głównej, ozna-
czonej symbolem KDG,  

4) dla dróg wewnętrznych wydzielanych w grani-
cach poszczególnych terenów ustala się:  
a) minimalną szerokość w liniach rozgranicza-

jących 10 m,  
b) minimalną szerokość jednego pasa jezdni 

2,5 m,  
c) możliwość realizacji nawierzchni drogi we-

wnętrznej jednoprzestrzennie, bez wyodręb-
niania jezdni i chodnika,  

d) zakończenie sięgacza drogi wewnętrznej 
(drogi bez przejazdu) placem do zawracania 
o minimalnym promieniu 6 m i kształcie 
kwadratu o wymiarach nie mniejszych niż 
12.5 m x 12.5 m (lub o innym kształcie, przy 
spełnieniu minimalnego promienia zawra-
cania), a gdy jest zaliczona do dróg pożaro-
wych − placem do zawracania o wymiarze 
nie mniejszym niż 20.0 m x 20.0 m,  

e) wymóg zachowania trójkątów widoczności 
(narożnego ścięcia granic działek na skrzyżo-
waniu drogi wewnętrznej z ulicami dojazdo-
wymi lub lokalnymi) o wymiarze 5 m x 5 m,  

5) ustala się obowiązek zapewnienia miejsc posto-
jowych (w tym miejsc postojowych w gara-
żach), w ilości nie mniejszej niż:  
a) dwa miejsca postojowe na jedno mieszkanie,  
b) jedno miejsce postojowe na każde rozpoczę-

te 25 m2 powierzchni użytkowej usług, w tym 
także zlokalizowanych w wyodrębnionej na 
ten cel części budynku mieszkalnego oraz 
nie mniej niż 2 miejsca postojowe.  
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5. Ustala się następujące stawki procentowe 
stanowiące podstawę do określenia opłaty, o któ-
rej mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z późn. 
zm.):  
1) dla terenów oznaczonych na rysunku planu 

symbolami od MN1 do MN8, MU, U − w wyso-
kości 10%,  

2) dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami US, WS1 i WS2, ZP, ZL1 i ZL2, KS, 
KDG, KDL1 i KDL2, KDD1 i KDD2, KDW1  
i KDW2, TI − w wysokości 1%.  

Rozdział  3 

Przepisy szczegółowe 

§ 7. 1. Ustala się teren zabudowy jednoro-
dzinnej, oznaczony na rysunku planu symbolem 
MN1, dla którego obowiązuje przeznaczenie:  
1) podstawowe – teren zabudowy jednorodzinnej,  
2) uzupełniające − usługi nieuciążliwe.  

2. Ustala się dla terenu, o którym mowa  
w ust. 1, następujące parametry i wskaźniki kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:  

1) zakazuje się lokalizacji nowych budynków 
mieszkaniowych jednorodzinnych,  

2) dopuszcza się wykonywanie robót budowla-
nych polegających na rozbudowie i nadbudo-
wie, a także odbudowie budynku mieszkanio-
wego jednorodzinnego,  

3) dopuszcza się budowę nie więcej niż jednego 
wolno stojącego budynku garażowego lub 
gospodarczego zlokalizowanego na działce 
budowlanej,  

4) w przypadku budynków garażowych lub go-
spodarczych zwróconych ścianą bez otworów 
okiennych lub drzwiowych w stronę granicy 
sąsiedniej działki budowlanej, dopuszcza się 
sytuowanie tej ściany bezpośrednio przy gra-
nicy działki, z zachowaniem odległości zabu-
dowy od drogi, wyznaczonych nieprzekraczal-
nymi liniami zabudowy,  

5) maksymalna wysokość zabudowy mieszka-
niowej nie może przekroczyć dwóch kondy-
gnacji nad-ziemnych (w tym parter i poddasze 
użytkowe) oraz 9 m,  

6) ustala się następujące zasady lokalizowania 
budynków garażowych i gospodarczych:  
a) w przypadku budynku zwróconego ścianą 

bez otworów okiennych lub drzwiowych  
w stronę granicy sąsiedniej działki budow-
lanej dopuszcza się sytuowanie tej ściany 
bezpośrednio przy granicy działki, z zacho-
waniem odległości zabudowy od drogi, 
wyznaczonych obowiązującymi lub nie-
przekraczalnymi liniami zabudowy,  

b) w przypadku przylegania do siebie budyn-
ków gospodarczych i garaży bezpośrednio 
przy granicy działki, obowiązuje dostoso-
wanie przylegających do siebie obiektów  
w zakresie wysokości, kubatury i ukształ-
towania połaci dachowych,  

c) forma architektoniczna nowych budynków 
garażowych i gospodarczych powinna na-
wiązywać do formy budynku mieszkalnego 
zlokalizowanego na działce,  

d) dopuszcza się lokalizację murowanych lub 
drewnianych altan ogrodowych, zadaszeń  
i wiat,  

e) zakazuje się lokalizowania obiektów gara-
żowych i gospodarczych licowanych blachą 
lub w formie metalowych kontenerów,  

f) wysokość zabudowy do 6 m,  
g) dopuszcza się realizację budynków gara-

żowych lub gospodarczych przylegających 
do budynku mieszkalnego i przekrycie ich 
dachem płaskim – wyłącznie w przypadku, 
gdy ten dach będzie stanowił jednocześnie 
taras; w pozostałych przypadkach budynek 
garażowy lub gospodarczy przylegający do 
budynku mieszkalnego należy przekryć da-
chem stromym o kącie nachylenia odpo-
wiadającym nachyleniu połaci dachu prze-
krywającego budynek mieszkalny (dopusz-
cza się dach jednospadowy),  

7) wyznacza się nieprzekraczalną linię zabudowy:  
a) w nawiązaniu do linii elewacji frontowych 

budynków zlokalizowanych wzdłuż drogi 
lokalnej oznaczonej symbolem KDL1 (bu-
dynek nr 44) – zgodnie z oznaczeniem na 
rysunku planu,  

b) w odległości 4 m od granicy z terenami za-
budowy jednorodzinnej, oznaczonymi 
symbolami MN3 i KDD1,  

c) zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, 
w odległości nie mniejszej niż 4 m od gra-
nicy z tere-nem wód powierzchniowych, 
oznaczonym symbolem WS2 (R-6),  

8) określa się elementy, które nie są regulowane 
przez wyznaczone na rysunku planu linie za-
budowy i które mogą przekraczać te linie za-
budowy w następujący sposób:  
a) gzymsy – nie więcej niż 0.20 m,  
b) okapy – nie więcej niż 0.80 m,  
c) nadwieszenia kondygnacji, wykusze, balko-

ny i galerie oraz inne części budynku wzbo-
gacające architektonicznie i funkcjonalnie 
jego elewację – nie więcej niż 1.50 m,  

d) tarasy na poziomie parteru, schody ze-
wnętrzne, pochylnie i rampy – według lo-
kalnych uwarunkowań, nie więcej niż do 
granicy działki budowlanej, o ile przepisy 
szczegółowe uchwały dopuszczają zabu-
dowę na granicy działki,  

9) maksymalny wskaźnik zabudowy działki wy-
nosi 0.30,  

10) minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnej ustala się na 50% powierzchni działki,  

11) zakazuje się dokonywania podziału działek na 
cele inne niż lokalizacja urządzeń infrastruktu-
ry technicznej i komunikacji − wielkość tych 
działek należy ustalać w dostosowaniu do pa-
rametrów technicznych tych urządzeń oraz po-
trzeb ich obsługi,  

12) dopuszcza się połączenie przyległych działek 
budowlanych w celu poprawy warunków ich 
zagospodarowania, zgodnie z przepisami od-
rębnymi.  

§ 8. 1. Ustala się tereny zabudowy jednoro-
dzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolami 
MN2, MN3, MN4 i MN5, dla których obowiązuje 
przeznaczenie:  
1) podstawowe − zabudowa jednorodzinna,  
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2) uzupełniające − usługi nieuciążliwe.  
2. Ustala się dla terenów, o których mowa  

w ust. 1, następujące zasady ochrony środowiska, 
przyrody i krajobrazu kulturowego:  
1) w granicach terenu oznaczonego symbolem 

MN3, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu 
obowiązuje zagospodarowanie zielenią o cha-
rakterze izolacyjnym i ochronnym w pasie po-
między linią rozgraniczającą ten teren z drogą 
główną oznaczoną symbolem KDG, a wyzna-
czoną nieprzekraczalną linią zabudowy,  

2) dopuszcza się wprowadzenie, w ramach terenu 
obowiązkowo zagospodarowanego zielenią,  
o którym mowa w pkt 1, środków biernej 
ochrony przed uciążliwościami wywołanymi ru-
chem pojazdów, w tym nasypów ziemnych oraz 
ekranów akustycznych.  

3. Ustala się dla terenów, o których mowa  
w ust. 1, następujące parametry i wskaźniki kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:  

1) obowiązuje zabudowa w układzie wolno sto-
jącym,  

2) na terenach oznaczonych symbolami MN4  
i MN5 ustala się obowiązek wykonania badań 
geotechnicznych, które określą możliwości  
i warunki zabudowy tych terenów,  

3) w przypadku budynków garażowych lub go-
spodarczych zwróconych ścianą bez otworów 
okiennych lub drzwiowych w stronę granicy 
sąsiedniej działki budowlanej, dopuszcza się 
sytuowanie tej ściany bezpośrednio przy gra-
nicy działki, z zachowaniem odległości zabu-
dowy od drogi, wyznaczonych obowiązujący-
mi lub nieprzekraczalnymi liniami zabudowy,  

4) maksymalna wysokość zabudowy mieszka-
niowej nie może przekroczyć dwóch kondy-
gnacji nad-ziemnych (w tym parter i poddasze 
użytkowe) oraz 9 m,  

5) maksymalny poziom posadowienia parteru 
wynosi +0.40 m,  

6) ustala się następujące zasady lokalizowania 
budynków garażowych i gospodarczych:  
a) w przypadku budynku zwróconego ścianą 

bez otworów okiennych lub drzwiowych  
w stronę granicy sąsiedniej działki budow-
lanej dopuszcza się sytuowanie tej ściany 
bezpośrednio przy granicy działki, z zacho-
waniem odległości zabudowy od drogi, 
wyznaczonych obowiązującymi lub nie-
przekraczalnymi liniami zabudowy,  

b) w przypadku przylegania do siebie budyn-
ków gospodarczych i garaży bezpośrednio 
przy granicy działki, obowiązuje dostoso-
wanie przylegających do siebie obiektów w 
zakresie wysokości, kubatury i ukształto-
wania połaci dachowych,  

c) forma architektoniczna nowych budynków 
garażowych i gospodarczych powinna na-
wiązywać do formy budynku mieszkalnego 
zlokalizowanego na działce,  

d) dopuszcza się lokalizację murowanych lub 
drewnianych altan ogrodowych, zadaszeń  
i wiat,  

e) zakazuje się lokalizowania obiektów gara-
żowych i gospodarczych licowanych blachą 
lub w formie metalowych kontenerów,  

f) wysokość zabudowy do 6 m,  
g) dopuszcza się realizację budynków gara-

żowych lub gospodarczych przylegających 
do budynku mieszkalnego i przekrycie ich 
dachem płaskim – wyłącznie w przypadku, 
gdy ten dach będzie stanowił jednocześnie 
taras; w pozostałych przypadkach budynek 
garażowy lub gospodarczy przylegający do 
budynku mieszkalnego należy przekryć da-
chem stromym o kącie nachylenia odpo-
wiadającym nachyleniu połaci dachu prze-
krywającego budynek mieszkalny (dopusz-
cza się dach jednospadowy),  

7) wyznacza się obowiązującą linię zabudowy:  
a) w odległości 6 m od granicy terenu zabu-

dowy jednorodzinnej oznaczonego symbo-
lem MN2 z terenem drogi dojazdowej 
oznaczonej symbolem KDD1 oraz terenem 
drogi wewnętrznej oznaczonej symbolem 
KDW1,  

b) w odległości 6 m od granicy terenu zabu-
dowy jednorodzinnej oznaczonego symbo-
lem MN3 z terenem drogi wewnętrznej 
oznaczonej symbolem KDW1,  

c) na terenie zabudowy jednorodzinnej ozna-
czonym symbolem MN4 w nawiązaniu do 
linii elewacji frontowych budynków zlokali-
zowanych wzdłuż drogi lokalnej oznaczonej 
symbolem KDL1,  

8) wyznacza się nieprzekraczalną linię zabudowy:  
a) w odległości 20 m od granicy terenu zabu-

dowy jednorodzinnej oznaczonego symbo-
lem MN3 z terenem drogi głównej, ozna-
czonej symbolem KDG,  

b) w odległości 6 m od granicy terenów za-
budowy jednorodzinnej oznaczonych sym-
bolami MN2, MN3, MN4 i MN5 z terenem 
drogi dojazdowej oznaczonej symbolem 
KDD1,  

c) w odległości 6 m od granicy terenu zabu-
dowy jednorodzinnej oznaczonego symbo-
lem MN3 z terenem drogi wewnętrznej 
oznaczonej symbolem KDW1,  

d) w pozostałych przypadkach przebieg linii 
zabudowy należy ustalać w oparciu o rysu-
nek planu,  

9) określa się elementy, które nie są regulowane 
przez wyznaczone na rysunku planu linie za-
budowy i które mogą przekraczać te linie za-
budowy w następujący sposób:  
a) gzymsy − nie więcej niż 0.20 m,  
b) okapy – nie więcej niż 0.80 m,  
c) nadwieszenia kondygnacji, wykusze, balko-

ny i galerie oraz inne części budynku wzbo-
gacające architektonicznie i funkcjonalnie 
jego elewację – nie więcej niż 1.50 m,  

d) tarasy na poziomie parteru, schody ze-
wnętrzne, pochylnie i rampy – według lo-
kalnych uwarunkowań, nie więcej niż do 
granicy działki budowlanej, o ile przepisy 
szczegółowe uchwały dopuszczają zabu-
dowę na granicy działki,  

10) dopuszcza się podział na działki budowlane, 
pod warunkiem zapewnienia każdej uzyskanej 
z po-działu działce budowlanej:  
a) minimalnej powierzchni 800 m2,  
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b) minimalnej szerokości 20 m,  
c) dostępu do drogi publicznej lub drogi we-

wnętrznej, mającej połączenie z drogą pu-
bliczną,  

11) wielkość działek przeznaczonych pod lokaliza-
cję urządzeń infrastruktury technicznej i ko-
munikacji należy ustalać w dostosowaniu do 
parametrów technicznych tych urządzeń i po-
trzeb ich obsługi,  

12) wydzielenie działek pod drogi wewnętrzne 
musi nastąpić w sposób wyprzedzający w sto-
sunku do wydzielenia działek budowlanych 
lub równocześnie z podziałem na działki bu-
dowlane,  

13) dopuszcza się połączenie nie więcej niż dwóch 
przyległych działek budowlanych w celu po-
prawy warunków ich zagospodarowania, 
zgodnie z przepisami odrębnymi,  

14) linie rozgraniczające terenów określone na 
rysunku planu stanowią jednocześnie linie 
podziałów geodezyjnych,  

15) w przypadku wydzielenia działek budowla-
nych nie leżących bezpośrednio przy wyzna-
czonej na rysunku planu drodze wewnętrznej 
lub dojazdowej, obowiązuje wydzielenie do-
jazdu do drogi wewnętrznej lub dojazdowej  
o minimalnej szerokości w granicach działki 
wynoszącej 4.5 m,  

16) maksymalny wskaźnik zabudowy działki wy-
nosi 0.30,  

17) minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnej ustala się na 50% powierzchni działki.  

§ 9. 1. Ustala się tereny zabudowy jednoro-
dzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolami 
MN6, MN7 i MN8, dla których obowiązuje przezna-
czenie:  
1) podstawowe – zabudowa jednorodzinna,  
2) uzupełniające − usługi nieuciążliwe.  

2. Ustala się dla terenów, o których mowa  
w ust. 1, następujące parametry i wskaźniki kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:  

1) obowiązuje zabudowa w układzie wolno sto-
jącym,  

2) na terenach oznaczonych symbolami MN7  
i MN8 dopuszcza się zabudowę w układzie 
bliźniaczym, z uwzględnieniem zasady zacho-
wania symetrii podstawowych elementów 
rozplanowania rzutu obiektu, układu elewacji 
(rozplanowania i proporcji otworów okien-
nych i drzwiowych), kolorystyki budynku oraz 
geometrii zasadniczych połaci dachu dla seg-
mentów tworzących bliźniak,  

3) w przypadku budynków zwróconych ścianą 
bez otworów okiennych lub drzwiowych  
w stronę granicy sąsiedniej działki budowla-
nej, dopuszcza się sytuowanie tej ściany bez-
pośrednio przy granicy działki, z zachowaniem 
odległości zabudowy od drogi, wyznaczonych 
obowiązującymi lub nieprzekraczalnymi li-
niami zabudowy,  

4) maksymalna wysokość zabudowy mieszka-
niowej nie może przekroczyć dwóch kondy-
gnacji nadziemnych (w tym parter i poddasze 
użytkowe) oraz 9 m,  

5) maksymalny poziom posadowienia parteru 
wynosi +0.40 m,  

6) w przypadku istniejących budynków, które 
posiadają dachy nie spełniające wymogów 
określonych w § 6 ust. 1 pkt 4 lit. c, dopuszcza 
się:  
a) bieżące remonty dachu,  
b) nadbudowę dachu, zgodnie z przepisami 

szczegółowymi uchwały,  
7) ustala się następujące zasady lokalizowania 

budynków garażowych i gospodarczych:  
a) w przypadku budynku zwróconego ścianą 

bez otworów okiennych lub drzwiowych w 
stronę gra-nicy sąsiedniej działki budowla-
nej dopuszcza się sytuowanie tej ściany 
bezpośrednio przy granicy działki, z zacho-
waniem odległości zabudowy od drogi, 
wyznaczonych obowiązującymi lub nie-
przekraczalnymi liniami zabudowy,  

b) w przypadku przylegania do siebie budyn-
ków gospodarczych i garaży bezpośrednio 
przy granicy działki, obowiązuje dostoso-
wanie przylegających do siebie obiektów  
w zakresie wysokości, kubatury i ukształ-
towania połaci dachowych,  

c) forma architektoniczna nowych budynków 
garażowych i gospodarczych powinna na-
wiązywać do formy budynku mieszkalnego 
zlokalizowanego na działce,  

d) dopuszcza się lokalizację murowanych lub 
drewnianych altan ogrodowych, zadaszeń  
i wiat,  

e) zakazuje się lokalizowania obiektów gara-
żowych i gospodarczych licowanych blachą 
lub w formie metalowych kontenerów,  

f) wysokość zabudowy do 6 m,  
g) dopuszcza się realizację budynków gara-

żowych lub gospodarczych przylegających 
do budynku mieszkalnego i przekrycie ich 
dachem płaskim – wyłącznie w przypadku, 
gdy ten dach będzie stanowił jednocześnie 
taras; w pozostałych przypadkach budynek 
garażowy lub gospodarczy przylegający do 
budynku mieszkalnego należy przekryć da-
chem stromym o kącie nachylenia odpo-
wiadającym nachyleniu połaci dachu prze-
krywającego budynek mieszkalny (dopusz-
cza się dach jednospadowy),  

8) wyznacza się nieprzekraczalną linię zabudowy:  
a) w odległości 20 m od granicy terenu zabu-

dowy jednorodzinnej oznaczonego symbo-
lem MN6 z terenem drogi głównej, ozna-
czonej symbolem KDG, z zastrzeżeniem 
możliwości utrzymania istniejącej zabudo-
wy, bez możliwości jej rozbudowy, nadbu-
dowy oraz odbudowy poza wyznaczonymi 
liniami zabudowy,  

b) na terenie zabudowy jednorodzinnej ozna-
czonym symbolem MN8 w nawiązaniu do 
linii elewacji frontowych budynków zlokali-
zowanych wzdłuż drogi lokalnej oznaczonej 
symbolem KDL1, w odległości nie mniej 
niż 4 m,  

c) w odległości 6 m od granicy terenów za-
budowy jednorodzinnej oznaczonych sym-
bolami MN6, MN7 i MN8 z terenem drogi 
lokalnej, oznaczonej symbolem KDL2 oraz 
zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu,  
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d) w odległości 6 m od granicy terenów za-
budowy jednorodzinnej oznaczonych sym-
bolami MN6 i MN7 z terenem drogi dojaz-
dowej oznaczonej symbolem KDD3,  

e) w odległości 6 m od granicy terenu zabu-
dowy jednorodzinnej oznaczonego symbo-
lem MN8 z terenem drogi dojazdowej 
oznaczonej symbolem KDD2,  

f) w pozostałych przypadkach przebieg linii 
zabudowy należy ustalać w oparciu o rysu-
nek planu,  

9) w przypadku istniejących budynków, które 
posiadają inne niż ustalone w planie linie za-
budowy, dopuszcza się roboty budowlane po-
legające na:  
a) remoncie oraz rozbiórce,  
b) rozbudowie lub nadbudowie obiektu, 

zgodnie z przepisami szczegółowymi 
uchwały,  

10) określa się elementy, które nie są regulowane 
przez wyznaczone na rysunku planu linie za-
budowy i które mogą przekraczać te linie za-
budowy w następujący sposób:  
a) gzymsy − nie więcej niż 0.20 m,  
b) okapy – nie więcej niż 0.80 m,  
c) nadwieszenia kondygnacji, wykusze, bal-

kony i galerie oraz inne części budynku 
wzbogacające architektonicznie i funkcjo-
nalnie jego elewację – nie więcej niż 1.50 m,  

d) tarasy na poziomie parteru, schody ze-
wnętrzne, pochylnie i rampy – według lo-
kalnych uwarunkowań, nie więcej niż do 
granicy działki budowlanej, o ile przepisy 
szczegółowe uchwały dopuszczają zabu-
dowę na granicy działki,  

11) dopuszcza się podział na działki budowlane, 
pod warunkiem zapewnienia każdej uzyskanej 
z podziału działce budowlanej:  
a) minimalnej powierzchni 800 m2 dla zabu-

dowy wolno stojącej i 450 m2 dla zabudo-
wy bliźniaczej,  

b) minimalnej szerokości 20 m dla zabudowy 
wolno stojącej i 12 m dla zabudowy bliź-
niaczej,  

c) dostępu do drogi publicznej lub drogi we-
wnętrznej, mającej połączenie z drogą pu-
bliczną,  

12) wielkość działek przeznaczonych pod lokaliza-
cję urządzeń infrastruktury technicznej i ko-
munikacji należy ustalać w dostosowaniu do 
parametrów technicznych tych urządzeń i po-
trzeb ich obsługi,  

13) wydzielenie działek pod drogi wewnętrzne 
musi nastąpić w sposób wyprzedzający w sto-
sunku do wydzielenia działek budowlanych 
lub równocześnie z podziałem na działki bu-
dowlane,  

14) dopuszcza się połączenie przyległych działek 
budowlanych w celu poprawy warunków ich 
zagospodarowania, zgodnie z przepisami od-
rębnymi,  

15) linie rozgraniczające terenów określone na 
rysunku planu stanowią jednocześnie linie 
podziałów geodezyjnych,  

16) w przypadku wydzielenia działek budowla-
nych nieleżących bezpośrednio przy wyzna-

czonej na rysunku planu drodze wewnętrznej 
lub dojazdowej, obowiązuje wydzielenie do-
jazdu do drogi wewnętrznej lub dojazdowej  
o minimalnej szerokości w granicach działki 
wynoszącej 4.5 m,  

17) maksymalny wskaźnik zabudowy działki wy-
nosi 0.30 dla zabudowy wolno stojącej i 0.45 
dla za-budowy bliźniaczej,  

18) minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnej ustala się na 50% powierzchni działki 
dla za-budowy wolno stojącej i 35% dla zabu-
dowy bliźniaczej.  

§ 10. 1. Ustala się teren zabudowy mieszka-
niowo-usługowej, oznaczony na rysunku planu 
symbolem MU, dla których obowiązuje przezna-
czenie:  
a) podstawowe − zabudowa mieszkaniowo-

usługowa,  
b) uzupełniające − mieszkania towarzyszące.  

2. Ustala się dla terenów, o których mowa  
w ust. 1, następujące zasady ochrony środowiska, 
przyrody i krajobrazu kulturowego:  
1) zakazuje się, z zastrzeżeniem pkt 2, lokalizacji 

rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko:  
a) mogących zawsze znacząco oddziaływać na 

środowisko,  
b) mogących potencjalnie znacząco oddziały-

wać na środowisko, jeżeli obowiązek oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na środowi-
sko zostanie stwierdzony przez organ wła-
ściwy do wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach,  

2) dopuszcza się lokalizację przedsięwzięć polega-
jących na budowie dróg oraz sieci infrastruktury 
technicznej,  

3) zakazuje się prowadzenia działalności gospo-
darczej związanej ze skupem, przetwarzaniem  
i od-zyskiem odpadów (ze szczególnym 
uwzględnieniem złomu i części pojazdów sa-
mochodowych), z zastrzeżeniem pkt 4,  

4) dla placówek handlowych oferujących artykuły 
podlegające obowiązkowi odzysku lub uniesz-
kodliwienia, w tym: opakowań wielokrotnego 
użytku i odpadów opakowaniowych po środ-
kach niebezpiecznych, zużytego sprzętu elek-
trycznego i elektronicznego, akumulatorów i ba-
terii, dopuszcza się lokalizację punktów przyj-
mowania i skupu tych odpadów.  

3. Ustala się dla terenów, o których mowa  
w ust. 1, następujące parametry i wskaźniki kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:  

1) obowiązuje zabudowa w układzie wolno sto-
jącym,  

2) ustala się obowiązek wykonania badań geo-
technicznych, które określą możliwości i wa-
runki zabudowy terenu,  

3) w przypadku budynków garażowych i gospo-
darczych zwróconych ścianą bez otworów 
okiennych lub drzwiowych w stronę granicy 
sąsiedniej działki budowlanej, dopuszcza się 
sytuowanie tej ściany bezpośrednio przy gra-
nicy działki, z zachowaniem odległości zabu-
dowy od drogi, wyznaczonych obowiązujący-
mi lub nieprzekraczalnymi liniami zabudowy,  
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4) maksymalna wysokość zabudowy mieszka-
niowej nie może przekroczyć dwóch kondy-
gnacji nadziemnych (w tym parter i poddasze 
użytkowe) oraz 9 m,  

5) maksymalny poziom posadowienia parteru 
wynosi +0.40 m,  

6) w przypadku istniejących budynków, które 
posiadają dachy niespełniające wymogów 
określonych w § 6 ust. 1 pkt 4 lit. c, dopuszcza 
się:  
a) bieżące remonty dachu,  
b) nadbudowę dachu, zgodnie z przepisami 

szczegółowymi uchwały,  
7) ustala się następujące zasady lokalizowania 

budynków garażowych i gospodarczych:  
a) w przypadku budynku zwróconego ścianą 

bez otworów okiennych lub drzwiowych  
w stronę granicy sąsiedniej działki budow-
lanej dopuszcza się sytuowanie tej ściany 
bezpośrednio przy granicy działki, z zacho-
waniem odległości zabudowy od drogi, 
wyznaczonych obowiązującymi lub nie-
przekraczalnymi liniami zabudowy,  

b) w przypadku przylegania do siebie budyn-
ków gospodarczych i garaży bezpośrednio 
przy granicy działki, obowiązuje dostoso-
wanie przylegających do siebie obiektów  
w zakresie wysokości, kubatury i ukształ-
towania połaci dachowych,  

c) forma architektoniczna nowych budynków 
garażowych i gospodarczych powinna na-
wiązywać do formy budynku mieszkalnego 
zlokalizowanego na działce,  

d) dopuszcza się lokalizację murowanych lub 
drewnianych altan ogrodowych, zadaszeń  
i wiat,  

e) zakazuje się lokalizowania obiektów gara-
żowych i gospodarczych licowanych blachą 
lub w formie metalowych kontenerów,  

f) wysokość zabudowy do 6 m,  
g) dopuszcza się realizację budynków gara-

żowych lub gospodarczych przylegających 
do budynku przeznaczenia podstawowego 
i przekrycie ich dachem płaskim – wyłącz-
nie w przypadku, gdy ten dach będzie sta-
nowił jednocześnie taras; w pozostałych 
przypadkach budynek garażowy lub go-
spodarczy przylegający do budynku prze-
znaczenia podstawowego należy przekryć 
dachem stromym o kącie nachylenia od-
powiadającym nachyleniu połaci dachu 
przekrywającego budynek przeznaczenia 
podstawowego (dopuszcza się dach jedno-
spadowy).  

8) wyznacza się nieprzekraczalną linię zabudowy:  
a) w odległości 6 m od granicy z terenami 

dróg lokalnych, oznaczonymi symbolami 
KDL1 i KDL2,  

b) w odległości 4 m od granicy z terenem 
oznaczonym symbolem US,  

c) w odległości 12 m od granicy z terenem la-
su, oznaczonym symbolem ZL1,  

d) w pozostałych przypadkach przebieg linii 
zabudowy należy ustalać w oparciu o rysu-
nek planu,  

9) w przypadku istniejących budynków, które nie 
spełniają swym położeniem warunków usta-
lonych w planie w zakresie przebiegu linii za-
budowy, dopuszcza się roboty budowlane po-
legające na:  
a) remoncie oraz rozbiórce,  
b) rozbudowie lub nadbudowie obiektu, 

zgodnie z przepisami szczegółowymi 
uchwały,  

10) określa się elementy, które nie są regulowane 
przez wyznaczone na rysunku planu linie za-
budowy i które mogą przekraczać te linie za-
budowy w następujący sposób:  
a) gzymsy − nie więcej niż 0.20 m,  
b) okapy – nie więcej niż 0.80 m,  
c) nadwieszenia kondygnacji, wykusze, balko-

ny i galerie oraz inne części budynku wzbo-
gacające architektonicznie i funkcjonalnie 
jego elewację – nie więcej niż 1.50 m,  

d) tarasy na poziomie parteru, schody ze-
wnętrzne, pochylnie i rampy – według lo-
kalnych uwarunkowań, nie więcej niż do 
granicy działki budowlanej, o ile przepisy 
szczegółowe uchwały dopuszczają zabu-
dowę na granicy działki,  

11) dopuszcza się podział na działki budowlane, 
pod warunkiem zapewnienia każdej uzyskanej 
z podziału działce budowlanej:  
a) minimalnej powierzchni 1200 m2,  
b) minimalnej szerokości 24 m,  
c) dostępu do drogi publicznej lub drogi we-

wnętrznej, mającej połączenie z drogą pu-
bliczną,  

12) wielkość działek przeznaczonych pod lokaliza-
cję urządzeń infrastruktury technicznej i ko-
munikacji należy ustalać w dostosowaniu do 
parametrów technicznych tych urządzeń i po-
trzeb ich obsługi,  

13) wydzielenie działek pod drogi wewnętrzne 
musi nastąpić w sposób wyprzedzający w sto-
sunku do wydzielenia działek budowlanych 
lub równocześnie z podziałem na działki bu-
dowlane,  

14) dopuszcza się połączenie przyległych działek 
budowlanych w celu poprawy warunków ich 
zagospodarowania, zgodnie z przepisami od-
rębnymi,  

15) linie rozgraniczające terenów określone na 
rysunku planu stanowią jednocześnie linie 
podziałów geodezyjnych,  

16) w przypadku wydzielenia działek budowla-
nych nieleżących bezpośrednio przy wyzna-
czonej na rysunku planu drodze wewnętrznej 
lub dojazdowej, obowiązuje wydzielenie do-
jazdu do drogi wewnętrznej lub dojazdowej o 
minimalnej szerokości w granicach działki 
wynoszącej 4.5 m,  

17) maksymalny wskaźnik zabudowy działki wy-
nosi 0.40,  

18) minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnej ustala się na 10% powierzchni działki.  

§ 11. 1. Ustala się teren zabudowy usługowej, 
oznaczony na rysunku planu symbolem U, dla 
którego obowiązuje przeznaczenie:  
1) podstawowe:  
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a) usługi nieuciążliwe,  
b) usługi publiczne,  

2) uzupełniające:  
a) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej,  
b) terenowe urządzenia komunikacji.  

2. Ustala się, dla terenu o którym mowa  
w ust. 1, następujące zasady ochrony i kształtowa-
nia środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:  
1) zakazuje się, z zastrzeżeniem pkt 2, lokalizacji 

rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko:  
a) mogących zawsze znacząco oddziaływać na 

środowisko,  
b) mogących potencjalnie znacząco oddziały-

wać na środowisko, jeżeli obowiązek oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na środowi-
sko zostanie stwierdzony przez organ wła-
ściwy do wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach,  

2) dopuszcza się lokalizację przedsięwzięć polega-
jących na budowie dróg oraz sieci infrastruktury 
technicznej,  

3) zakazuje się prowadzenia działalności gospo-
darczej związanej ze skupem, przetwarzaniem  
i odzyskiem odpadów (ze szczególnym 
uwzględnieniem złomu i części pojazdów sa-
mochodowych), z zastrzeżeniem pkt 4,  

4) dla placówek handlowych oferujących artykuły 
podlegające obowiązkowi odzysku lub uniesz-
kodliwienia, w tym: opakowań wielokrotnego 
użytku i odpadów opakowaniowych po środ-
kach niebezpiecznych, zużytego sprzętu elek-
trycznego i elektronicznego, akumulatorów i ba-
terii, dopuszcza się lokalizację punktów przyj-
mowania i skupu tych odpadów.  

3. Ustala się, dla terenu o którym mowa  
w ust. 1, następujące parametry i wskaźniki kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:  
1) obowiązuje zabudowa w układzie wolno stoją-

cym,  
2) maksymalna wysokość zabudowy nie może 

przekroczyć dwóch kondygnacji nadziemnych 
(w tym parter i poddasze użytkowe) oraz 9 m,  

3) maksymalny poziom posadowienia parteru 
wynosi +0.40 m,  

4) ustala się następujące zasady lokalizowania 
budynków garażowych i gospodarczych:  
a) w przypadku budynku zwróconego ścianą 

bez otworów okiennych lub drzwiowych  
w stronę granicy sąsiedniej działki budowla-
nej dopuszcza się sytuowanie tej ściany bez-
pośrednio przy granicy działki, z zachowa-
niem odległości zabudowy od drogi, wyzna-
czonych obowiązującymi lub nieprzekraczal-
nymi liniami zabudowy,  

b) w przypadku przylegania do siebie budyn-
ków gospodarczych i garaży bezpośrednio 
przy granicy działki, obowiązuje dostosowa-
nie przylegających do siebie obiektów w za-
kresie wysokości, kubatury i ukształtowania 
połaci dachowych,  

c) forma architektoniczna nowych budynków 
garażowych i gospodarczych powinna na-
wiązywać do formy budynku mieszkalnego 
zlokalizowanego na działce,  

d) zakazuje się lokalizowania obiektów garażo-
wych i gospodarczych w formie kontenerów 
oraz składanych z prefabrykowanych, meta-
lowych elementów,  

e) wysokość zabudowy do 6 m,  
f) dopuszcza się realizację budynków garażo-

wych lub gospodarczych przylegających do 
budynku przeznaczenia podstawowego  
i przekrycie ich dachem płaskim – wyłącznie 
w przypadku, gdy ten dach będzie stanowił 
jednocześnie taras; w pozostałych przypad-
kach budynek garażowy lub gospodarczy 
przylegający do budynku przeznaczenia pod-
stawowego należy przekryć dachem stro-
mym o kącie nachylenia odpowiadającym 
nachyleniu połaci dachu przekrywającego 
budynek przeznaczenia podstawowego (do-
puszcza się dach jednospadowy).  

5) ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy:  
a) w odległości 15 m od terenu drogi lokalnej, 

oznaczonej symbolem KDL2,  
b) w odległości 6 m od terenu drogi dojazdo-

wej, oznaczonej symbolem KDD3,  
c) w odległości 4 m od granicy z terenem za-

budowy jednorodzinnej oznaczonym symbo-
lem MN7 oraz terenem urządzeń infrastruk-
tury technicznej, oznaczonym symbolem TI,  

6) określa się elementy, które nie są regulowane 
przez wyznaczone na rysunku planu linie zabu-
dowy i które mogą przekraczać te linie zabudo-
wy w następujący sposób:  
a) gzymsy − nie więcej niż 0.20 m,  
b) okapy – nie więcej niż 0.80 m,  
c) nadwieszenia kondygnacji, wykusze, balkony 

i galerie oraz inne części budynku wzbogaca-
jące architektonicznie i funkcjonalnie jego 
elewację – nie więcej niż 1.50 m,  

d) tarasy na poziomie parteru, schody ze-
wnętrzne, pochylnie i rampy – według lokal-
nych uwarunkowań, nie więcej niż do grani-
cy działki budowlanej, o ile przepisy szczegó-
łowe uchwały dopuszczają zabudowę na 
granicy działki,  

e) dopuszcza się podział na nie więcej niż 3 
działki budowlane,  

7) maksymalny wskaźnik zabudowy działki wynosi 
0.40,  

8) minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnej ustala się na 10% powierzchni działki.  

§ 12. 1. Ustala się teren sportu i rekreacji, 
oznaczony na rysunku planu symbolem US, dla 
którego obowiązuje przeznaczenie:  
1) podstawowe:  

a) teren usług sportu i rekreacji,  
b) teren zieleni urządzonej,  

2) uzupełniające:  
a) usługi publiczne,  
b) usługi nieuciążliwe, ograniczone do biur, 

handlu detalicznego i gastronomii w ramach 
działalności gospodarczej prowadzonej  
w wyodrębnionej na ten cel części budynku 
przeznaczenia podstawowego lub uzupełnia-
jącego, o którym mowa w lit. a, stanowiącej 
nie więcej niż 30% powierzchni całkowitej 
tego budynku.  
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2. Ustala się, dla terenu o którym mowa  
w ust. 1, następujące parametry i wskaźniki kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:  

1) obowiązuje zabudowa w układzie wolno sto-
jącym,  

2) dopuszcza się wyłącznie lokalizację budynków 
higieniczno-sanitarnych, handlowo-usługo-
wych oraz socjalno-administracyjnych zwią-
zanych bezpośrednio z przeznaczeniem pod-
stawowym terenu,  

3) ustala się obowiązek dostosowania budynków 
do potrzeb poruszania się osób niepełno-
sprawnych,  

4) maksymalna wysokość zabudowy nie może 
przekroczyć dwóch kondygnacji nadziemnych 
(w tym parter i poddasze użytkowe) oraz 9 m,  

5) maksymalny poziom posadowienia parteru 
wynosi +0.40 m,  

6) ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy:  
a) w odległości 10 m od granicy z terenem 

zabudowy jednorodzinnej oznaczonym 
symbolem MN7 oraz terenem zabudowy 
mieszkaniowo-usługowej oznaczonym 
symbolem MU,  

b) w odległości 6 m od terenu drogi lokalnej, 
oznaczonej symbolem KDL2,  

7) określa się elementy, które nie są regulowane 
przez wyznaczone na rysunku planu linie za-
budowy i które mogą przekraczać te linie za-
budowy w następujący sposób:  
a) gzymsy − nie więcej niż 0.20 m,  
b) okapy – nie więcej niż 0.80 m,  
c) tarasy na poziomie parteru, schody ze-

wnętrzne, pochylnie i rampy – według lo-
kalnych uwarunkowań, nie więcej niż do 
granicy działki budowlanej, o ile przepisy 
szczegółowe uchwały dopuszczają zabu-
dowę na granicy działki,  

8) zakazuje się dokonywania podziału na działki 
budowlane na cele inne niż lokalizacja urzą-
dzeń infrastruktury technicznej i komunikacji – 
wielkość tych działek należy ustalać w dosto-
sowaniu do parametrów technicznych tych 
urządzeń i potrzeb ich obsługi,  

9) maksymalny wskaźnik zabudowy działki wy-
nosi 0.20,  

10) minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnej ustala się na 50% powierzchni działki 
(w tym murawa boiska); w przypadku zasto-
sowania utwardzonych nawierzchni boisk lub 
bieżni, dopuszcza się pomniejszenie udziału 
powierzchni biologicznie czynnej do 30%,  

11) ustala się kierunek przebiegu przejścia piesze-
go (z dopuszczeniem towarzyszenia ścieżki 
rowerowej), zgodnie z oznaczeniami na rysun-
ku planu – obowiązująca jest realizacja wska-
zanego powiązania komunikacyjnego, bez 
szczegółowego określania jego przebiegu,  

12) dopuszcza się realizację tylko jednego  
z dwóch wskazanych na rysunku planu przejść 
pieszych,  

13) ustala się rurowanie odcinków rowów melio-
racyjnych, w zakresie niezbędnym dla prowa-
dzenia ciągów komunikacyjnych (dróg pu-
blicznych, dojazdów i dojść) – zgodnie z ozna-
czeniem na rysunku planu.  
3. Ustala się, dla terenu o którym mowa  

w ust. 1, następujące sposoby i terminy tymcza-

sowego zagospodarowania, urządzania i użytko-
wania terenu:  
1) dopuszcza się sytuowanie tymczasowych obiek-

tów i urządzeń technicznych, handlowo-
usługowych, higieniczno-sanitarnych oraz 
miejsc parkingowych związanych z organizacją 
imprezy masowej, z dopuszczeniem przedłuże-
nia tymczasowego zagospodarowania, urzą-
dzania i użytkowania o 7 dni poprzedzających  
i następujących po tej imprezie,  

2) urządzenia i obiekty, o których mowa w pkt 1, 
należy sytuować w pierwszej kolejności na te-
renach utwardzonych, niestanowiących po-
wierzchni biologicznie czynnych,  

3) obowiązuje stosowanie metod organizacyjnych 
minimalizujących uciążliwość imprezy masowej 
dla sąsiednich terenów zabudowy mieszkanio-
wej oraz zabezpieczających zieleń przed uszko-
dzeniem i zniszczeniem.  

§ 13. 1. Ustala się tereny wód powierzchnio-
wych, oznaczone na rysunku planu symbolami 
WS1, WS2 (R-6) oraz WS3 (R-10), dla których obo-
wiązuje przeznaczenie:  
1) podstawowe − teren wód powierzchniowych – 

urządzeń melioracji wodnych szczegółowych 
(rowy melioracyjne),  

2) uzupełniające − sieci i urządzenia infrastruktury 
technicznej.  

2. Ustala się, dla terenów o których mowa  
w ust. 1, następujące parametry i wskaźniki kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:  
1) ustala się:  

a) ochronę wód powierzchniowych wraz z szatą 
roślinną w ich otoczeniu oraz wód podziem-
nych,  

b) zapewnienie dostępu do wód powierzch-
niowych i urządzeń wodnych, umożliwiający 
ich utrzymanie,  

2) dopuszcza się, w uzgodnieniu z zarządcą urzą-
dzeń melioracji wodnych szczegółowych:  
a) przejścia dróg, dojazdów i dojść przez teren 

wód powierzchniowych, prowadzone w spo-
sób prostopadły do rowu oraz w sposób 
niepogarszający przepływu wód, zgodnie  
z przepisami odrębnymi,  

b) zarurowanie odcinków rowów w sposób 
niepogarszający przepływu wód, zgodnie  
z przepisami odrębnymi,  

c) lokalizację sieci infrastruktury technicznej 
(przejść przez teren wód powierzchniowych 
elementów systemu dystrybucyjnego i roz-
dzielczego), zgodnie z przepisami odrębnymi,  

3) zakazuje się grodzenia terenów położonych 
wzdłuż rowów melioracyjnych w odległości 
mniejszej niż 1.5 m od tych rowów.  

§ 14. 1. Ustala się teren zieleni urządzonej, 
oznaczony na rysunku planu symbolem ZP, dla 
którego obowiązuje przeznaczenie:  
1) podstawowe – teren zieleni urządzonej,  
2) uzupełniające:  

a) teren wód powierzchniowych − zbiornik 
wodny, którego zasięg oznaczono na rysun-
ku planu w sposób orientacyjny,  

b) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.  
2. Ustala się, dla terenu o którym mowa  

w ust. 1, następujące parametry i wskaźniki kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:  
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1) zakazuje się zabudowy terenu, z zastrzeżeniem 
pkt 2,  

2) dopuszcza się:  
a) prace związane z utrzymaniem i konserwacją 

zieleni, w tym niezbędne wycinki, korekty  
i uzupełnienia ubytków zieleni − zgodnie  
z istniejącymi uwarunkowaniami przyrodni-
czymi,  

b) prace związane z utrzymaniem dotychcza-
sowego ukształtowania terenu, w tym nie-
zbędne czynności konserwacyjne i eksplo-
atacyjne urządzeń melioracji wodnych,  

c) wprowadzenie przejść pieszych, kładek, obiek-
tów małej architektury i oświetlenia terenu,  

3) zakazuje się dokonywania podziału działek na 
cele inne niż lokalizacja urządzeń infrastruktury 
technicznej i komunikacji − wielkość tych dzia-
łek należy ustalać w dostosowaniu do parame-
trów technicznych tych urządzeń oraz potrzeb 
ich obsługi.  

§ 15. 1. Ustala się tereny lasów, oznaczone na 
rysunku planu symbolami ZL1 i ZL2, dla których 
obowiązuje przeznaczenie:  
1) podstawowe − tereny lasów,  
2) uzupełniające − sieci i urządzenia infrastruktury 

technicznej.  
2. Ustala się, dla terenu o którym mowa  

w ust. 1, następujące parametry i wskaźniki kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:  
1) zakazuje się zabudowy terenu, z zastrzeżeniem 

pkt 2,  
2) dopuszcza się:  

a) na terenie oznaczonym symbolem ZL2 prace 
porządkowe oraz działania związane bezpo-
średnio z konserwacją i rewaloryzacją za-
chowanego zabytku – grodziska z okresu  
 okresu późnego średniowiecza wpisanego 
do rejestru zabytków pod numerem 
16/Arch/2003 decyzją z dnia 17 marca 2003 r.,  

b) prace związane z utrzymaniem i konserwacją 
zieleni, w tym niezbędne wycinki, korekty  
i uzupełnienia ubytków zieleni − zgodnie  
z istniejącymi uwarunkowaniami przyrodni-
czymi,  

c) prace związane z utrzymaniem dotychcza-
sowego ukształtowania terenu, w tym nie-
zbędne czynności konserwacyjne i eksplo-
atacyjne urządzeń melioracji wodnych,  

d) wprowadzenie przejść pieszych, kładek, 
obiektów małej architektury i oświetlenia te-
renu,  

3) zakazuje się dokonywania wtórnego podziału 
nieruchomości.  

§ 16. 1. Ustala się teren obsługi komunikacji, 
oznaczony na rysunku planu symbolem KS, dla 
którego obowiązuje przeznaczenie:  
1) podstawowe − obsługi komunikacji,  
2) uzupełniające − sieci i urządzenia infrastruktury 

technicznej.  
2. Ustala się, dla terenu o którym mowa  

w ust. 1, następujące parametry i wskaźniki kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:  
1) ustala się:  

a) rurowanie odcinków rowów melioracyjnych, 
w zakresie niezbędnym dla prowadzenia cią-

gów komunikacyjnych (dróg publicznych, 
dojazdów i dojść) – zgodnie z oznaczeniem 
na rysunku planu,  

b) zagospodarowanie zielenią pozostałego, 
nieutwardzonego terenu,  

2) dopuszcza się:  
a) włączenie terenu w strukturę funkcjonalno-

przestrzenną przyległego terenu drogi głów-
nej oznaczonego symbolem KDG − w takim 
przypadku należy stosować ustalenia jak dla 
terenu oznaczonego symbolem KDG,  

b) lokalizację obiektów małej architektury oraz 
wiat przystanków komunikacji publicznej,  

c) nośniki reklamowe − w sposób niepogarsza-
jący warunków ruchu na przyległej drodze 
głównej, zgodnie z przepisami odrębnymi,  

3) zakazuje się zabudowy kubaturowej terenu.  

§ 17. 1. Ustala się teren drogi publicznej – 
drogi głównej, oznaczonej na rysunku planu sym-
bolem KDG, dla której obowiązuje przeznaczenie:  
1) podstawowe − teren drogi publicznej klasy 

głównej,  
2) uzupełniające − sieci i urządzenia infrastruktury 

technicznej.  
2. Ustala się, dla terenów o których mowa  

w ust. 1, następujące zasady modernizacji, rozbu-
dowy i budowy systemów komunikacji i infrastruk-
tury technicznej:  
1) ustala się:  

a) przekrój jednojezdniowy drogi,  
b) minimalną szerokość w liniach rozgranicza-

jących wynoszącą 35 m,  
2) dopuszcza się:  

a) poszerzenie drogi głównej na tereny przy-
ległe do tej drogi, jeżeli wymagać tego będzie 
projekt modernizacji lub przebudowy drogi,  

b) nośniki reklamowe oraz inne elementy nie-
związane z potrzebami zarządzania drogą lub 
potrzebami ruchu drogowego (w tym sieci  
i urządzenia infrastruktury technicznej) –  
w sposób niepogarszający warunków ruchu, 
wyłącznie za zezwoleniem zarządcy drogi,  

3) zakazuje się bezpośredniej obsługi terenów 
przyległych do drogi głównej (wjazdów i wyjaz-
dów) – obsługa komunikacyjna odbywać się 
będzie poprzez istniejące skrzyżowania.  

§ 18. 1. Ustala się tereny dróg publicznych – 
ulic lokalnych, oznaczone na rysunku planu sym-
bolami KDL1 i KDL2, dla których obowiązuje prze-
znaczenie:  
1) podstawowe − teren drogi publicznej – ulicy 

klasy lokalnej,  
2) uzupełniające − sieci i urządzenia infrastruktury 

technicznej.  
2. Ustala się, dla terenów o których mowa  

w ust. 1, następujące zasady modernizacji, rozbu-
dowy i budowy systemów komunikacji i infrastruk-
tury technicznej:  
1) ustala się:  

a) zmienną szerokość w liniach rozgraniczają-
cych − zgodnie z lokalnymi uwarunkowa-
niami oraz oznaczeniem na rysunku planu,  

b) obowiązek zachowania i ochrony istniejącej 
alei drzew wzdłuż ulicy oznaczonej na rysun-
ku planu symbolem KDL2, przy czym do-
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puszcza się prace związane z konserwacją 
zieleni, w tym niezbędne wycinki, korekty  
i uzupełnienia jej ubytków − zgodnie z istnie-
jącymi uwarunkowaniami przyrodniczymi,  

2) dopuszcza się:  
a) poszerzenie ulicy lokalnej na tereny przyle-

głe do tej drogi, jeżeli wymagać tego będzie 
projekt modernizacji lub przebudowy drogi,  

b) nośniki reklamowe oraz inne elementy nie-
związane z potrzebami zarządzania drogą lub 
potrzebami ruchu drogowego − w sposób 
niepogarszający warunków ruchu, wyłącznie 
za zezwoleniem zarządcy drogi.  

§ 19. 1. Ustala się tereny dróg publicznych – 
ulic dojazdowych, oznaczone na rysunku planu 
symbolami KDD1, KDD2 i KDD3, dla których obo-
wiązuje przeznaczenie:  
1) podstawowe − tereny dróg publicznych – ulic 

klasy dojazdowej,  
2) uzupełniające − sieci i urządzenia infrastruktury 

technicznej.  
2. Ustala się, dla terenów o których mowa  

w ust. 1, następujące zasady modernizacji, rozbu-
dowy i budowy systemów komunikacji i infrastruk-
tury technicznej:  
1) ustala się:  

a) minimalną szerokość dróg w liniach rozgra-
niczających wynoszącą: − 10 m dla terenu 
oznaczonego symbolem KDD1 i KDD2, −  
12 m dla terenu oznaczonego symbolem 
KDD3, oraz uwzględniającą narożne ścięcia 
w obrębie skrzyżowań – zgodnie z oznacze-
niem na rysunku planu,  

b) na terenie oznaczonym symbolem KDD1, po 
południowej stronie jezdni, ustala się obo-
wiązek nasadzenia szpaleru drzew wzdłuż 
granicy z terenem oznaczonym na rysunku 
symbolem US,  

2) dopuszcza się:  
a) realizację nawierzchni jednoprzestrzennie, 

bez wyodrębnionego chodnika i jezdni,  
b) wprowadzenie elementów uspokojenia ru-

chu, takich jak: gazony, zieleńce i poprzeczne 
progi spowalniające przejazd pojazdów,  

c) nośniki reklamowe oraz inne elementy nie-
związane z potrzebami zarządzania drogą lub 
potrzebami ruchu drogowego − w sposób 
niepogarszający warunków ruchu, wyłącznie 
za zezwoleniem zarządcy drogi.  

§ 20. 1. Ustala się tereny dróg wewnętrznych, 
oznaczone na rysunku planu symbolami KDW1  
i KDW2, dla których obowiązuje przeznaczenie:  
1) podstawowe − teren drogi wewnętrznej,  
2) uzupełniające − sieci i urządzenia infrastruktury 

technicznej.  

2. Ustala się, dla terenów o których mowa  
w ust. 1, następujące zasady modernizacji, rozbu-
dowy i budowy systemów komunikacji i infrastruk-
tury technicznej:  
1) ustala się minimalną szerokość w liniach roz-

graniczających wynoszącą 10 m,  
2) dopuszcza się:  

a) realizację nawierzchni jednoprzestrzennie, 
bez wyodrębnionego chodnika i jezdni,  

b) nośniki reklamowe oraz inne elementy nie-
związane z potrzebami zarządzania drogą lub 
potrzebami ruchu drogowego − w sposób 
niepogarszający warunków ruchu, wyłącznie 
za zezwoleniem zarządcy drogi.  

§ 21. 1. Ustala się teren urządzeń infrastruktu-
ry technicznej, dla którego obowiązuje przeznacze-
nie:  
1) podstawowe − teren urządzeń infrastruktury 

technicznej,  
2) uzupełniające – terenowe urządzenia komuni-

kacji.  
2. Ustala się, dla terenów o których mowa  

w ust.1, następujące zasady modernizacji, rozbu-
dowy i budowy systemów komunikacji i infrastruk-
tury technicznej:  
1) dopuszcza się zbliżenia zabudowy do granicy 

działki,  
2) budynek lub obudowę urządzenia należy har-

monijnie wkomponować w otoczenie,  
3) pozostały teren, wolny od zabudowy i nie-

utwardzony (dojścia, dojazdy), należy zagospo-
darować zielenią,  

4) zakazuje się dokonywania podziału na działki 
budowlane na cele inne niż lokalizacja urządzeń 
infrastruktury technicznej i komunikacji – wiel-
kość tych działek należy ustalać w dostosowa-
niu do para-metrów technicznych tych urządzeń 
i potrzeb ich obsługi.  

Rozdział  4 

Przepisy końcowe 

§ 22. Wykonanie niniejszej uchwały powierza 
się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocław-
skie.  

§ 23. Uchwała wchodzi w życie w terminie  
30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Dolnośląskiego oraz podlega 
publikacji na stronie internetowej Biuletynu Infor-
macji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wro-
cławskie.  
 
 
 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej: 
Adam Klimczak 
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Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVII/348/09 
Rady Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie  
z dnia 27 października 2009 r. 

 

 
 
  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 10 – 731 – Poz. 168 

 

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXVII/348/09 
Rady Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie  
z dnia 27 października 2009 r. 

 
 
Rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu „Zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego wsi Gądów-Jaszkotle, gmina Kąty Wrocławskie dla północnej  
                                                                         części wsi Gądów” 
 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717, zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492;  
z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635; z 2008 r.,  
Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413), art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiany: 
Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806;  
z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167,  
poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337,  
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,  
poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420) Rada Miejska w Kątach Wrocławskich rozstrzyga, co następuje: 

§ 1. 1. W wyniku wyłożenia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
wsi Gądów-Jaszkotle, gmina Kąty Wrocławskie dla północnej części wsi Gądów do publicznego wglądu, 
w dniach od 15 lipca do 12 sierpnia 2009 r., w wyznaczonym, nieprzekraczalnym terminie do 26 sierpnia 
2009 r. złożono cztery uwagi: 
1) uwaga złożona w dniu 18 sierpnia 2009 r. przez Radę Sołecką Wsi Gądów, dotycząca: 

a) likwidacji projektowanego przebiegu drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem KDD3 w gra-
nicach działki o nr ewidencyjnym 35/2, 

b) podniesienia minimalnej wielkości działek na projektowanych terenach zabudowy jednorodzinnej 
MN, 

2) uwaga złożona w dniu 25 sierpnia 2009 r. przez pana Arkadiusza Kozdrowskiego zamieszkałego  
w Jaszkotle 19 B, 55-080 Kąty Wrocławskie, dotycząca:  
a) zmiany sposobu przeznaczenia terenu zabudowy mieszkaniowo-usługowej, oznaczonego symbo-

lem MU1 na teren zabudowy jednorodzinnej MN, 
b) dopuszczenia zabudowy bliźniaczej, 
c) zniesienia ograniczeń w zagospodarowaniu terenu wynikających z ustanowienia strefy ochrony 

konserwatorskiej – ochrony krajobrazu kulturowego, 
d) przesunięcia osi drogi oznaczonej na rysunku projektu planu symbolem KDD1 w granice terenów 

oznaczonych symbolami MU1 i MN5,  
3) uwaga złożona w dniu 26 sierpnia 2009 r. przez Radę Sołecką Wsi Gądów, dotycząca: 

a) opracowania raportu oddziaływania na środowisko w zakresie analizy natężenia ruchu samocho-
dowego i jego wpływu na zabudowę mieszkaniową, 

b) zmiany przebiegu układu komunikacyjnego w sposób odciążający drogę oznaczoną symbolem 
KDL1, 

c) rezygnacji z form zabudowy bliźniaczej i szeregowej, 
d) przeprowadzenia analiz: archeologicznej, środowiskowej i ekologicznej, 
e) organizacji komunikacji publicznej, 
f) zapewnienia mediów, w tym analizy możliwości zapewnienia dostaw energii elektrycznej, 
g) budowy chodników i ścieżek rowerowych, 
h) poszerzenia zbyt wąskich odcinków dróg z modernizacją ich nawierzchni oraz odprowadzenia z ich 

powierzchni wód opadowych, 
i) wykonania badań warunków geotechnicznych w granicach terenów oznaczonych symbolami MN2 

i MN3, 
j) zabezpieczenia funduszy w budżecie gminy na realizację infrastruktury technicznej. 

4) uwaga złożona w dniu 26 sierpnia 2009 r. przez pana Zenona Kozdrowskiego zamieszkałego w Jasz-
kotle 19 A, 55-080 Kąty Wrocławskie, dotycząca:  
a) zmiany sposobu przeznaczenia terenu zabudowy mieszkaniowo-usługowej, oznaczonego symbo-

lem MU1 na teren zabudowy jednorodzinnej MN,  
b) przesunięcia osi drogi oznaczonej na rysunku projektu planu symbolem KDD1 w granice terenów 

oznaczonych symbolami MU1 i MN5.  
2. Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, działając zgodnie z art. 17 pkt 12 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym rozpatrzył uwagi w dniu 2 września 2009 r.: 
1) uwzględniając w części następujące uwagi: 

a) uwagę złożoną w dniu 25 sierpnia 2009 r. przez pana Arkadiusza Kozdrowskiego zamieszkałego  
w Jaszkotle 19 B, 55-080 Kąty Wrocławskie, w części dotyczącej zmiany sposobu przeznaczenia te-
renu zabudowy mieszkaniowo-usługowej, oznaczonego symbolem MU1 na teren zabudowy jed-
norodzinnej MN, 
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b) uwagę złożoną w dniu 26 sierpnia 2009 r. przez pana Zenona Kozdrowskiego zamieszkałego  
w Jaszkotle 19 A, 55-080 Kąty Wrocławskie, w części zmiany sposobu przeznaczenia terenu zabu-
dowy mieszkaniowo-usługowej, oznaczonego symbolem MU1 na teren zabudowy jednorodzinnej 
MN, 

2) nieuwzględniając w całości uwag wymienionych w ust. 1 pkt 1 i 3, 
3) nieuwzględniając uwag w części wymienionej w ust. 1 pkt 2 lit. b oraz ust. 1 pkt 4 lit. b. 

3. Burmistrz Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie, działając zgodnie z art. 17 ust. 13 ustawy o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym wprowadził do projektu planu zmiany wynikające z uwzględ-
nienia uwag, o których mowa w ust. 2 pkt 1, jednocześnie stwierdzając brak podstaw do przeprowadze-
nia czynności, o których mowa w 17 pkt 10 cytowanej wyżej ustawy. 

§ 2. Rada Miejska w Kątach Wrocławskich, na sesji w dniu .... października 2009 r.: 
1) przyjęła informację Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie o sposobie rozpatrzenia uwag 

do projektu zmiany planu miejscowego oraz zakresie wprowadzonych zmian w tym projekcie, wyni-
kających z uwzględnienia uwag, 

2) podzieliła stanowisko Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie dotyczące sposobu rozpatrzenia 
uwag do projektu zmiany planu miejscowego, rozstrzygając o nieuwzględnieniu uwag:  
a) uwagi złożonej w dniu 18 sierpnia 2009 r. przez Radę Sołecką Wsi Gądów – w całości, 
b) uwagi złożonej w dniu 25 sierpnia 2009 r. przez pana Arkadiusza Kozdrowskiego zamieszkałego  

w Jaszkotle 19 B, 55-080 Kąty Wrocławskie, w części dotyczącej:  
− dopuszczenia zabudowy bliźniaczej, 
− zniesienia ograniczeń w zagospodarowaniu terenu wynikających z ustanowienia strefy ochrony 

konserwatorskiej – ochrony krajobrazu kulturowego, 
− przesunięcia osi drogi oznaczonej na rysunku projektu planu symbolem KDD1 w granice tere-

nów oznaczonych symbolami MU1 i MN5,  
c) uwagi złożonej w dniu 26 sierpnia 2009 r. przez Radę Sołecką Wsi Gądów – w całości,  
d) uwagi złożonej w dniu 26 sierpnia 2009 r. przez pana Zenona Kozdrowskiego zamieszkałego  

w Jaszkotle 19 A, 55-080 Kąty Wrocławskie, w części dotyczącej przesunięcia osi drogi oznaczonej 
na rysunku projektu planu symbolem KDD1 w granice terenów oznaczonych symbolami MU1  
i MN5.  

3) nie stwierdziła konieczności dokonania zmian w przedstawionym do uchwalenia projekcie planu,  
a tym samym ponowienia czynności, o których mowa w art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym. 

UZASADNIENIE 

1. W odniesieniu do uwag złożonych w dniu 18 sierpnia i 26 sierpnia 2009 r. przez Radę Sołecką Wsi 
Gądów: 

1) Likwidacja projektowanego przebiegu drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem KDD3 w grani-
cach działki o nr ewidencyjnym 35/2 uniemożliwiłaby powiązanie komunikacyjne terenów zainwe-
stowania, powodując dodatkowe obciążenie istniejącego układu komunikacyjnego. Wyznaczony 
na rysunku planu teren usług oznaczony symbolem U w założeniu ma umożliwić realizację funkcji 
powiązanych z aktywnością sportowo-rekreacyjną oraz organizacją imprez sportowych i kultural-
nych na terenie oznaczonym symbolem US. Teren usług sportu i rekreacji US posiada powierzchnię  
ok. 1,48 ha, co pozwala na zrealizowanie pełnego programu dla tego terenu. 

2) Ustalona w projekcie planu minimalna wielkość działek na projektowanych terenach zabudowy jed-
norodzinnej (MN) wynosi 800 m2 (przy min. szerokości działki 20 m). Zgodnie z dyspozycjami zawar-
tymi w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kąty Wro-
cławskie (uchwała nr LVI/403/06 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 12 października  
2006 r.), minimalna wielkość działek dla zabudowy jednorodzinnej została określona na 700 m2. 
Ustalona w projekcie planu wielkość działki zapewnia swymi parametrami zachowanie wszystkich 
warunków technicznych przy lokalizowaniu zabudowy. 

3) Opracowanie raportu oddziaływania na środowisko jest związane z etapem realizacyjnym poszcze-
gólnych inwestycji drogowych, zgodnie z przepisami odrębnymi. Brak jest podstaw prawnych 
do sporządzenia raportu w związku ze sporządzaniem planu miejscowego. 

4) Nie jest możliwe w racjonalny sposób zapewnienie obsługi komunikacyjnej terenów przeznaczo-
nych w projekcie planu pod zabudowę jednorodzinną (MN) z pominięciem podłączeń do drogi 
oznaczonej symbolem KDL1. Sugerowana przez Radę Sołecką droga oznaczona na rysunku planu 
symbolem KDL2 jest zbyt wąska dla przeniesienia całości obciążenia ruchem (na jej odcinku istnieje 
także aleja drzew wymagająca zachowania i ochrony). Ponadto pojazdy włączające się d drogi KDL2 
musiałyby korzystać z przejazdu drogą KDL1, nadkładając kilkaset metrów drogi (co spowodowało-
by kolejne uciążliwości). 

5) Zabudowa bliźniacza jest dopuszczona wyłącznie na terenie oznaczonym symbolem ze względu 
na istniejące na tym obszarze podziały geodezyjne, które nie zapewniają normatywnych szerokości 
działek w przypadku realizacji zabudowy wolno stojącej. Zabudowa szeregowa nie jest dopuszczona 
ustaleniami planu na żadnym z terenów i w tej części uwaga jest bezzasadna. 
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6) W ramach procedury sporządzania planu wykonano opracowanie ekofizjograficzne i prognozę od-
działywania na środowisko. Zakres prognozy oddziaływania na środowisko został uzgodniony przez 
organy właściwe w zakresie ochrony środowiska, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 3 października 
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227). Prognoza od-
działywania na środowisko została udostępniona organom opiniującym i uzgadniającym dokumen-
tację planistyczną, a także udostępniona w trakcie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu. 
Uwzględniono także warunki wynikające z ochrony środowiska kulturowego i zabytków archeolo-
gicznych – na podstawie wytycznych i informacji udostępnionych przez Dolnośląskiego Wojewódz-
kiego Konserwatora Zabytków (wniosek WZN-WW-420-207/08 z dnia 25 września 2008 r.). 

7) Zagadnienia takie jak organizacja komunikacji publicznej, budowy chodników i ścieżek rowerowych 
oraz modernizacja dróg, jak również terminy i zasady finansowania tych inwestycji wykraczają poza 
regulacje planu miejscowego, zgodnie z warunkami określonymi przez ustawę o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym. Na potrzeby projektu planu miejscowego została sporządzona pro-
gnoza skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego, która będzie stanowić podstawę do 
rozstrzygnięcia przez Radę Miejską w Kątach Wrocławskich  o sposobie realizacji zapisanych w pla-
nie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz za-
sadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych (rozstrzygnięcie na etapie 
uchwalenia planu, stanowić będzie załącznik do uchwały). Plan zawiera niezbędne zapisy umożli-
wiające modernizację istniejących sieci infrastrukturalnych oraz dróg, a także budowę nowych ich 
odcinków. 

8) Analizy możliwości zapewnienia dostaw energii elektrycznej prowadzi przedsiębiorstwo energe-
tyczne. EnergiaPro S.A. wyraziła opinię do projektu planu pismem TR5/DK/RM/Z/1687/09 z dnia  
14 maja 2009 r. Operator w chwili obecnej nie planuje rozbudowy sieci SN i NN – wszelkie inwesty-
cje będą wynikać z indywidualnych umów o przyłączenie, z uwzględnieniem możliwości inwesty-
cyjnych EnergiaPro S.A. Oddział we Wrocławiu. Plan zawiera niezbędne zapisy umożliwiające reali-
zację oraz modernizację istniejącej sieci elektroenergetycznej. 

9) Poszerzenie zbyt wąskich odcinków drogi oznaczonej symbolem KDL1 ze względu na istniejące 
uwarunkowania (sposób rozgraniczenia drogi oraz istniejąca po jej zachodniej stronie zabudowa) 
może zostać uwzględnione jedynie w przyszłości, w planie miejscowym obejmującym obszar poło-
żony na wschód od ww. drogi (tylko od strony wschodniej istnieją możliwości poszerzenia tej dro-
gi). 

10) Zapis obligujący Inwestora do wykonanie badań warunków geotechnicznych w granicach terenów 
oznaczonych symbolami MN2 i MN3 został wprowadzony do ustaleń planu miejscowego, spełnia-
jąc żądanie strony. 
2. W odniesieniu do uwag złożonych w dniu 25 sierpnia 2009 r. przez pana Arkadiusza Kozdrow-

skiego zamieszkałego w Jaszkotle 19 B, 55-080 Kąty Wrocławskie oraz w dniu 26 sierpnia 2009 r. przez 
pana Zenona Kozdrowskiego zamieszkałego w Jaszkotle 19 A, 55-080 Kąty Wrocławskie:  
1) zarówno wnioskowane dopuszczenie zabudowy bliźniaczej na terenie MU1 jak i zniesienia ograniczeń 

w zagospodarowaniu terenu wynikających z ustanowienia strefy ochrony konserwatorskiej – ochrony 
krajobrazu kulturowego jest niezgodne z dyspozycjami wynikającymi z postanowienia Dolnośląskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków określił swoje sta-
nowisko w formalnie złożonym wniosku do planu miejscowego (WZN-WW-420-207/08 z dnia  
25 września 2008 r.) oraz uzgodnił przedłożoną dokumentację planistyczną (postanowienie WZN-WW-
420-270/08, l. dz. 4244 z dnia 18 maja 2008 r.). Wprowadzenie ograniczeń określonych przez Dolnoślą-
skiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków było warunkiem uzgodnienia planu miejscowego. 

2) Przesunięcie osi drogi oznaczonej na rysunku projektu planu symbolem KDD1 w granice terenów 
oznaczonych symbolami MU1 i MN5 jest nieuzasadnione. Wyznaczenie nowych terenów pod zabu-
dowę na działkach o nr ewidencyjnych 41/5 oraz 41/6 wymaga zapewnienia niezbędnego dostępu 
komunikacyjnego (tereny te z racji przebiegu projektowanego korytarza drogi głównej oznaczonego 
symbolem KDG nie posiadają dogodnego dostępu do drogi publicznej). Przesunięcie drogi częściowo 
na teren działek sąsiednich (dz. nr 41/7 i 47/2 w granicach terenu oznaczonego symbolem MN5) spo-
woduje, że konsekwencje przeznaczenia pod zabudowę terenu MU1 i związanej z tym jego niezbędnej 
obsługi komunikacyjnej poniosą właściciele sąsiednich nieruchomości, którzy maja zapewniony do-
stęp do drogi publicznej. W obecnej formie projekt planu w sposób proporcjonalny przeznacza część 
terenu pod układ komunikacyjny. W wyłożonym do publicznego wglądu planie jego udział w stosun-
ku do części działki przeznaczonej pod zabudowę wynosi odpowiednio: 
a) dla działki nr 41/5 (w granicach terenu MU1) − ok. 7,53%, 
b) dla działki nr 41/6 (w granicach terenu MU1) − ok. 9,87%, 
c) dla działki nr 41/7 (w granicach terenów MN4 i MN5) − ok. 19,58%, 
d) dla działki nr 41/8 (w granicach terenów MN4 i MN5) − ok. 8,71%. 

Z powyższego zestawienia obiektywnie widać, że działki o nr 41/7 i 41/8 maja nieco większy procen-
towy udział komunikacji. Przesunięcie kolejnego elementu układu komunikacyjnego na teren MN5 spo-
woduje dalsze pomniejszenie jego powierzchni przeznaczonej pod zabudowę, czyniąc podział niespra-
wiedliwym. 
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Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXVII/348/09 
Rady Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie  
z dnia 27 października 2009 r. 

 
 
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w „Zmianie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wsi Gądów-Jaszkotle, gmina Kąty Wrocławskie” dla północnej części wsi Gądów  
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 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717, zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492;  
z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635; z 2008 r.,  
Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413), art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy  
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 
zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214,  
poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203  
i Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181,  
poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111,  
Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420) Rada Miejska w Kątach Wrocławskich rozstrzyga,  
co następuje: 

§ 1. Zgodnie z ustaleniami zawartymi w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wsi Gądów-Jaszkotle, gmina Kąty Wrocławskie dla północnej części wsi Gądów, przed-
miotem rozstrzygnięcia są inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań wła-
snych gminy, polegające na:  
1) budowie i oświetleniu ok. 785 m.b. ulic, 
2) wykupie ok. 7260 m2 gruntów pod drogi publiczne, 
3) budowie ok. 1435 m.b. sieci wodociągowej i kanalizacji ściekowej. 

§ 2. Zgodnie z Prognozą skutków finansowych uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego wsi Gądów-Jaszkotle, gmina Kąty Wrocławskie dla północnej części wsi Gą-
dów, szacunkowy koszt inwestycji, o których mowa w § 1, wynosi: 
1) budowa i oświetlenie ulic: 1 238 300 zł, 
2) wykup gruntów pod drogi publiczne: 363 000 zł, 
3) budowa sieci wodociągowej i kanalizacji ściekowej: 1 126 500 zł. 

§ 3. 1. Ostateczny koszt uzależniony będzie od cen materiałów i usług obowiązujących w czasie re-
alizacji inwestycji i ustalony zostanie w drodze przetargu publicznego na wykonanie inwestycji. 

2. Realizacja inwestycji zostanie sfinansowana z dochodów własnych gminy bądź innych źródeł fi-
nansowania przewidzianych przepisami o finansach publicznych. 
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