
 

 

UCHWAŁA NR XXXVI/211/12 

RADY MIASTA I GMINY PRUSICE 

z dnia 27 czerwca 2012 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krościna Mała  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity 

tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), 

art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  

(Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) oraz w nawiąza-

niu do uchwały Rady Miasta i Gminy Prusice  

nr XL/264/08 z dnia 22 grudnia 2008 r., w sprawie 

przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Kro-

ścina Mała po stwierdzeniu zgodności ze Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-

strzennego gminy Prusice uchwalonego uchwałą Rady 

Miasta i Gminy Prusice nr XXI/119/11 z dnia 15 li-

stopada 2011 r., Rada Miasta i Gminy Prusice uchwa-

la, co następuje:  

Rozdział 1 

Ustalenia ogólne 

§ 1. Miejscowy plan zagospodarowania prze-

strzennego, zwany dalej planem, obejmuje obszar 

części obrębu geodezyjnego Krościna Mała, zawarty 

w granicach określonych na rysunku planu, stanowią-

cym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.  

§ 2. Integralną częścią uchwały są załączniki do 

niniejszej uchwały:  

1) rysunek planu w skali 1 : 2 000 stanowiący załącz-

nik nr 1;  

2) rozstrzygnięcie w sprawie uwag wniesionych do 

projektu planu stanowiące załącznik nr 2;  

3) rozstrzygnięcie w sprawie sposobu realizacji inwe-

stycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 

należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich fi-

nansowania stanowiące załącznik nr 3.  

§ 3. Ustala się stawkę procentową, o której mowa 

w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:  

1) w wysokości 15% dla terenów oznaczonych na 

rysunku planu symbolem P/U;  

2) w wysokości 0,1% dla pozostałych terenów.  

§ 4. Następujące określenia stosowane w uchwale 

oznaczają:  

1) plan – ustalenia zawarte w niniejszej uchwale wraz 

z załącznikiem nr 1;  

2) przepisy odrębne – aktualne w momencie wyko-

nywania niniejszej uchwały przepisy prawne;  

3) teren – obszar wyznaczony w rysunku planu linia-

mi rozgraniczającymi, oznaczony symbolem prze-

znaczenie podstawowego;  

4) przeznaczenie podstawowe – jest to część przezna-

czenia terenu, która przeważa na danym terenie 

wydzielonym w planie liniami rozgraniczającymi - 

w przypadkach ustalenia więcej niż jednej katego-

rii przeznaczenia podstawowego, każda z tych ka-

tegorii może stanowić wyłączne przeznaczenie te-

renu lub poszczególnych nieruchomości położo-

nych w granicach terenu;  

5) przeznaczenie uzupełniające – rodzaje przeznacze-

nia terenu inne niż podstawowe, które uzupełniają 

lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe w spo-

sób określony w ustaleniach planu, których łączna 

powierzchnia użytkowa, zabudowy lub części tere-

nu zajmuje w granicach terenu mniej niż odpo-

wiednia powierzchnia zajmowana przez przezna-

czenie podstawowe;  

6) nieprzekraczalna linia zabudowy – linia ogranicza-

jąca obszar, na którym dopuszcza się budowę 

i rozbudowę budynków oraz budowli nadziemnych 
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nie będących obiektami małej architektury oraz 

uzbrojeniem terenu;  

7) powierzchnia zabudowy – powierzchnia zajęta 

przez budynek w stanie wykończonym wyznaczo-

na przez rzut poziomy krawędzi budynku na po-

wierzchnię terenu, do której nie wlicza się:  

a) powierzchni obiektów budowlanych ani ich 

części nie wystających ponad powierzchnię te-

renu,  

b) powierzchni elementów drugorzędnych takich 

jak: schody zewnętrzne, rampy zewnętrzne, 

daszki, markizy itp.,  

c) powierzchni zajmowanej przez wydzielone 

obiekty pomocnicze takie jak: szklarnie, altany 

itp.;  

8) mieszkania funkcyjne – mieszkania w budynkach 

o funkcji związanej z podstawowym przeznacze-

niem terenu, innym niż mieszkaniowy, których 

suma powierzchni użytkowej nie przekracza 50% 

powierzchni użytkowej tych budynków;  

9) teren aktywności gospodarczej – zabudowa służąca 

prowadzeniu działalności gospodarczej wraz 

z towarzyszącymi obiektami usługowymi, admini-

stracyjnymi, biurowymi i socjalnymi z zakresu:  

a) produkcji, przetwórstwa lub montażu,  

b) magazynowania i składowania,  

c) produkcji rolnej i obsługi rolnictwa,  

d) logistyki,  

e) handlu hurtowego i detalicznego.  

§ 5. 1. Następujące oznaczenia graficzne przed-

stawione na rysunku planu są obowiązującymi ustale-

niami planu:  

1) granica obszaru objętego planem;  

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznacze-

niu lub rożnych zasadach zagospodarowania;  

3) symbole terenów;  

4) nieprzekraczalne linie zabudowy;  

5) strefa „OW” ochrony zabytków archeologicznych.  

2. Pozostałe oznaczenia graficzne przedstawione 

na rysunku planu mają charakter informacyjny lub 

wynikają z przepisów odrębnych.  

Rozdział 2 

Ustalenia dla całego obszaru objętego planem 

§ 6. 1. W zakresie ogólnych zasad ochrony 

i kształtowania ładu przestrzennego ustala się − 

ukształtowania wymagają:  

a) hierarchiczny układ komunikacyjny zapewniający 

właściwą dostępność terenów przyległych przy 

równoczesnej segregacji ruchu,  

b) ciągi zieleni stanowiące izolację przestrzenną ob-

szarów aktywności gospodarczej od terenów zabu-

dowy mieszkaniowej.  

2. Szczegółowe nakazy, zakazy, dopuszczenia 

i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów służące 

ochronie i kształtowaniu ładu przestrzennego określa-

ją przepisy zawarte w rozdziale 3.  

§ 7. W zakresie ogólnych zasad ochrony środo-

wiska i przyrody ustala się:  

1) działalność przedsięwzięć lokalizowanych na tere-

nie nie może powodować ponadnormatywnego ob-

ciążenia środowiska naturalnego poza granicami 

działki, do której inwestor posiada tytuł prawny;  

2) cały obszar objęty planem położony jest w obrębie 

Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 303 

„Pradolina Barycz – Głogów (E)”; w którego stre-

fie zasilania obowiązuje ochrona przed zanie-

czyszczeniem zgodnie z przepisami odrębnymi.  

§ 8. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kultu-

rowego i zabytków ustala się:  

1) w strefie „OW” ochrony zabytków archeologicz-

nych, dla robót ziemnych lub zmiany charakteru 

dotychczasowej działalności na terenie, obowiązu-

je wymóg przeprowadzenia badań archeologicz-

nych, zgodnie z przepisami odrębnymi;  

2) w obrębie udokumentowanych stanowisk arche-

ologicznych, dla robót ziemnych lub zmiany cha-

rakteru dotychczasowej działalności na terenie, 

obowiązuje wymóg przeprowadzenia badań arche-

ologicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi.  

§ 9. W zakresie wymagań wynikających z po-

trzeb kształtowania przestrzeni publicznych ustala 

się:  

1) na terenach dróg publicznych, w obrębie linii roz-

graniczających, zakaz realizacji obiektów budow-

lanych nie związanych funkcjonalnie z drogą, 

z zastrzeżeniem pkt. 2;  

2) na terenach, o których mowa w pkt 1, dopuszcza 

się za zgodą zarządcy drogi: tymczasowe obiekty 

handlowo-usługowe, zieleń towarzyszącą oraz 

uzbrojenie terenu;  

3) wzdłuż dróg publicznych zakaz budowy ogrodzeń 

z betonowych elementów prefabrykowanych;  

4) dopuszcza się lokalizację wzdłuż drogi krajowej 

urządzeń reklamowych (tablic reklamowych) przy 

spełnieniu następujących wymogów:  

a) obowiązująca linia zabudowy w odległości  

25 m od zewnętrznej krawędzi jezdni,  

b) wysokość nie może przekraczać 7m;  

5) dopuszcza się lokalizację wzdłuż dróg powiato-

wych urządzeń reklamowych (tablic reklamowych) 

przy spełnieniu następujących wymogów:  

a) obowiązująca linia zabudowy w odległości 8 m 

od zewnętrznej krawędzi jezdni,  

b) wysokość nie może przekraczać 5 m.  

§ 10. W zakresie szczególnych warunków zago-

spodarowania terenów i ograniczeń w ich użytkowa-

niu, w tym zakazu zabudowy, ustala się:  
1) dla nieruchomości przyległych do drogi głównej 

ruchu przyspieszonego – 1KD-GP − zakaz zjaz-
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dów bezpośrednich, obsługa terenów przyległych 
z dróg niższych klas łączących się z drogą GP 
przez istniejące skrzyżowania na trasie drogi;  

2) nieruchomości posiadające zjazdy z drogi, o której 
mowa w pkt 1, przed dniem wejścia w życie ni-
niejszej uchwały mogą być obsługiwane na do-
tychczasowych zasadach;  

3) odległości obiektów budowlanych od istniejącej 
napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokie-
go napięcia 110 KV zgodnie z przepisami odręb-
nymi;  

4) odległości obiektów budowlanych od istniejących 
napowietrznych linii elektroenergetycznych SN 
zgodnie z przepisami odrębnymi.  

§ 11. 1. W zakresie zasad modernizacji, rozbu-
dowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktu-
ry technicznej ustala się:  
1) dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury 

technicznej w pasie drogowym za zgodą zarządcy 
drogi;  

2) dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury 
technicznej poza pasem drogowym, pod warun-
kiem zachowania zgodności z przepisami odręb-
nymi;  

3) dopuszcza się realizację uzbrojenia terenu, na 
wszystkich terenach, o ile ustalenia dla terenów nie 
stanowią inaczej i pod warunkiem zachowania 
zgodności z przepisami odrębnymi;  

4) dopuszcza się przebudowę istniejących i likwida-
cję nieczynnych sieci, kolidujących z planowanym 
zainwestowaniem.  

2. W zakresie budowy, przebudowy lub rozbu-
dowy sieci uzbrojenia ustala się:  
1) w zakresie zaopatrzenia w wodę:  

a) zaopatrzenie w wodę z komunalnej sieci wodo-
ciągowej,  

b) dopuszcza się przebudowę istniejącej sieci wo-
dociągowej, kolidującej z planowanym zainwe-
stowaniem,  

c) budowę rozdzielczej sieci wodociągowej 
w sposób zapewniający ciągłość dostawy wody 
do odbiorców oraz zabezpieczenie przeciwpo-
żarowe,  

d) dopuszcza się zaopatrzenie w wodę do celów 
gospodarczych z indywidualnych ujęć wody,  

e) utrzymanie lokalizacji pompowni wody usytu-
owanej na terenie 1W;  

2) w zakresie odprowadzania i unieszkodliwiania 
ścieków:  
a) odprowadzenie ścieków komunalnych wyłącz-

nie siecią kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem 
lit. b,  

b) do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej 
odprowadzenie ścieków do zbiorników bezod-
pływowych,  

c) dopuszcza się budowę przepompowni ścieków, 
stosownie do potrzeb, zlokalizowanych zgodnie 
z lokalnymi i technicznymi uwarunkowaniami,  

d) po zrealizowaniu i uruchomieniu komunalnej 

sieci kanalizacyjnej, dla nieruchomości wypo-

sażonych w zbiorniki bezodpływowe obowią-

zuje niezwłoczne włączenie wewnętrznej insta-

lacji kanalizacyjnej budynku do sieci kanaliza-

cyjnej i likwidacja zbiorników na ścieki,  

e) podczyszczenie ścieków przemysłowych 

o przekroczonych dopuszczalnych wartościach 

zanieczyszczeń, przed ich wprowadzeniem do 

kanalizacji sanitarnej, w oczyszczalniach zakła-

dowych, zlokalizowanych na terenach własnych 

inwestora;  

3) w zakresie odprowadzania wód opadowych i roz-

topowych:  

a) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych 

siecią kanalizacji deszczowej, z zastrzeżeniem 

lit. b,  

b) stosowanie rozwiązań technicznych służących 

zatrzymaniu wód opadowych i roztopowych 

z połaci dachowych i terenów nieutwardzonych 

w obrębie posesji,  

c) dopuszcza się budowę zbiorników retencyjnych 

zlokalizowanych na terenach własnych inwesto-

ra,  

d) objęcie systemami odprowadzającymi wody 

opadowe i roztopowe terenów zabudowanych 

i utwardzonych,  

e) usunięcie z wód opadowych i roztopowych 

substancji określonych w przepisach odręb-

nych, przed ich wprowadzeniem do kanalizacji 

deszczowej lub do odbiornika, za pomocą urzą-

dzeń do podczyszczania, zlokalizowanych na 

terenie własnym inwestora,  

f) utwardzenie i skanalizowanie terenów, na któ-

rych może dojść do zanieczyszczenia substan-

cjami, o których mowa w lit. e,  

g) dopuszcza się modernizację cieków i rowów 

będących odbiornikami wód opadowych,  

h) przed przystąpieniem do prac w obrębie sieci 

urządzeń melioracji szczegółowych należy spo-

rządzić dokumentację techniczną, zawierającą 

sposób jej odbudowy,  

i) wzdłuż górnych krawędzi skarp brzegów cie-

ków i otwartych rowów melioracyjnych obo-

wiązek pozostawienia wolnego od nasadzeń pa-

sa terenu o szerokości min. 2m;  

4) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:  

a) zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej 

i planowanej sieci elektroenergetycznej śred-

niego i niskiego napięcia,  

b) rozbudowę i budowę nowych linii energetycz-

nych średniego i niskiego napięcia oraz budowę 

stacji transformatorowych, w zależności od po-

trzeb, na warunkach określonych przez właści-

ciela sieci,  

c) dopuszcza się skablowanie napowietrznych linii 

elektroenergetycznych;  
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5) w zakresie zaopatrzenia w gaz:  
a) zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej, z zastrze-

żeniem lit. b,  
b) do czasu realizacji sieci gazowej dopuszcza się 

zaopatrzenie w gaz z indywidualnych zbiorni-
ków;  

6) w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną:  
a) zaopatrzenie w ciepło z lokalnych źródeł cie-

pła,  
b) dopuszcza się stosowanie nowoczesnych wyso-

kosprawnych źródeł ciepła opalanych paliwem 
stałym,  

c) dopuszcza się wykorzystanie energii elektrycz-
nej, gazu i odnawialnych źródeł energii do ce-
lów grzewczych;  

7) w zakresie gromadzenia i usuwania odpadów obo-
wiązują zasady określone w przepisach odrębnych 
i aktach prawa miejscowego.  

§ 12. Nie określa się granic i sposobów zagospo-
darowania terenów lub obiektów podlegających 
ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepi-
sów, w tym terenów górniczych, a także szczególnego 
zagrożenia powodzią oraz zagrożeń osuwania mas 
ziemnych – ze względu na brak takich terenów 
i obiektów.  

§ 13. Nie określa się sposobu i terminu tymcza-
sowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania 
terenów ze względu na brak potrzeby takiego zago-
spodarowania.  

§ 14. W zakresie szczegółowych zasad i warun-
ków scalania i podziału nieruchomości ustala się:  
1) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbo-

lem P/U:  
a) powierzchnia działek nie może być mniejsza 

niż:  
− 10 000 m

2
 dla obiektów produkcyjnych, 

składów i magazynów,  
− 500 m

2
 dla zabudowy usługowej,  

b) szerokość frontu działek co najmniej:  
− 50 m dla obiektów produkcyjnych, składów 

i magazynów,  
− 20 m dla zabudowy usługowej,  

c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa 
drogowego powinien zawierać się w przedziale 
od 70° do 90°;  

2) dla pozostałych terenów, nie wymienionych w pkt 
1, przeznaczonych na cele inne niż rolne i leśne: 
powierzchnia działek, szerokość frontu oraz kąty 
położenia granic działek w stosunku do pasa dro-
gowego mogą być dowolne.  

Rozdział 3 

Ustalenia szczegółowe dla terenów w liniach  
rozgraniczających 

§ 15. 1. Dla terenów wyznaczonych na rysunku 

planu liniami rozgraniczającymi i oznaczonych sym-

bolami od 1P/U do 5P/U ustala się:  

1) przeznaczenie podstawowe − treny aktywności 

gospodarczej,  

2) przeznaczenie uzupełniające:  

a) zabudowa mieszkaniowa wyłącznie jako 

mieszkania funkcyjne,  

b) drogi wewnętrzne.  

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obo-

wiązują następujące ustalenia:  

1) w zakresie parametrów i wskaźników kształtowania 

zabudowy oraz zagospodarowania terenu:  

a) powierzchnia zabudowy w stosunku do po-

wierzchni działki nie może przekroczyć 80%,  

b) co najmniej 20% powierzchni działki należy 

urządzić jako powierzchnię terenu biologicznie 

czynnego,  

c) wysokość budynków nie może przekraczać:  

− na terenie 1P/U – 12m  

− na terenach 2P/U - 5P/U – 18m,  

d) dopuszcza się urządzenia techniczne nie wyższe 

niż 25m,  

e) dopuszcza się dowolne formy dachu i rodzaje 

pokrycia,  

f) liczba miejsc do parkowania na każdej działce 

nie może być mniejsza niż 0,5 stanowiska na 

1 miejsce pracy oraz 1 stanowisko na 40 m
2
  

p. u. usług,  

g) place składowe i manewrowe na terenie wła-

snym;  

2) w zakresie linii zabudowy:  

a) nieprzekraczalne linie zabudowy od dróg:  

− w odległości 20 m od linii rozgraniczających 

1KD-GP,  

− w odległości 20 m od linii rozgraniczających 

2KD-Z,  

− w odległości 10 m od linii rozgraniczających 

1KD-Z,  

− w odległości 10 m od linii rozgraniczających 

drogi klasy D,  

− w odległości 6 m od linii rozgraniczających 

drogi wewnętrzne,  

b) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 

20 m od linii rozgraniczającej teren 1KS,  

c) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 

12 m od linii rozgraniczającej teren lasów;  

3) w zakresie szczególnych warunków zagospodaro-

wania terenów i ograniczeń w ich użytkowaniu:  

a) zakaz rozbudowy i nadbudowy budynków po-

łożonych poza obszarem wyznaczonym przez 

linie, których mowa w pkt 2,  

b) na terenie 1P/U odległość zabudowy od osi ist-

niejącego przesyłowego przewodu wodociągo-

wego zgodnie z przepisami odrębnymi,  

c) wymóg osłonięcia placów składowych od stro-

ny dróg publicznych.  

§ 16. Dla terenu wyznaczonego na rysunku planu 
liniami rozgraniczającymi i oznaczonego symbolem 
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1W ustala się przeznaczenie podstawowe na teren 
wodociągów (pompownia wody).  

§ 17. 1. Dla terenu wyznaczonego na rysunku 
planu liniami rozgraniczającymi i oznaczonego sym-
bolem 1I ustala się przeznaczenie na teren infrastruk-
tury technicznej.  
1) przeznaczenie podstawowe – teren infrastruktury 

technicznej z zakresu utrzymania czystości i po-
rządku.  

2) przeznaczenie uzupełniające:  
a) towarzyszące obiekty administracyjne,  
b) baza sprzętowo-magazynowa.  

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowią-
zują następujące ustalenia:  
1) w zakresie parametrów i wskaźników kształtowa-

nia zabudowy oraz zagospodarowania terenu:  
a) powierzchnia zabudowy w stosunku do po-

wierzchni działki nie może przekroczyć 80%,  
b) co najmniej 20% powierzchni działki należy 

urządzić jako powierzchnię terenu biologicznie 
czynnego,  

c) wysokość budynków nie może przekraczać 12 
m,  

d) dopuszcza się dowolne formy dachu i rodzaje 
pokrycia,  

e) liczba miejsc do parkowania na każdej działce 
nie może być mniejsza niż 0,5 stanowiska na 
1 miejsce pracy;  

2) w zakresie linii zabudowy - nieprzekraczalne linie 
zabudowy od dróg:  
− w odległości 20 m od linii rozgraniczających 

1KD-GP,  
− w odległości 10 m od linii rozgraniczających 

1KD-Z;  
3) w zakresie szczególnych warunków zagospodaro-

wania terenów i ograniczeń w ich użytkowaniu:  
a) odległość zabudowy od osi istniejącego przesy-

łowego przewodu wodociągowego zgodnie 
z przepisami odrębnymi,  

b) wymóg osłonięcia placów składowych od stro-
ny dróg publicznych.  

§ 18. 1. Dla terenu wyznaczonego na rysunku 
planu liniami rozgraniczającymi i oznaczonego sym-
bolem 1KS ustala się przeznaczenie podstawowe na 
teren komunikacji.  

2. Na terenie, o którym mowa w ust.1, zakaz lo-
kalizacji zabudowy z wyjątkiem inwestycji celu pu-
blicznego z zakresu łączności publicznej, o ile przepi-
sy odrębne tego nie wykluczają.  

§ 19. 1. Dla terenu wyznaczonego na rysunku 
planu liniami rozgraniczającymi i oznaczonego sym-
bolem 1KD-GP ustala się przeznaczenie podstawowe 
na drogę publiczną kl. GP – główna ruchu przyspie-
szonego.  

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, szerokość 
w liniach rozgraniczających zgodna z rysunkiem pla-
nu.  

§ 20. 1. Dla terenów wyznaczonych na rysunku 
planu liniami rozgraniczającymi i oznaczonych sym-
bolami 1KD-Z i 2KD-Z ustala się przeznaczenie pod-
stawowe na drogi publiczne kl. Z – zbiorcze.  

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, szero-
kość w liniach rozgraniczających zgodna z rysunkiem 
planu.  

§ 21. 1. Dla terenu wyznaczonego rysunku planu 
liniami rozgraniczającymi i oznaczonego symbolem 
1KD-D ustala się przeznaczenie podstawowe na drogę 
publiczną kl. D – dojazdowa.  

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, szerokość 
w liniach rozgraniczających zgodna z rysunkiem pla-
nu.  

§ 22. 1. Dla terenu wyznaczonego rysunku planu 
liniami rozgraniczającymi i oznaczonego symbolem 
2KD-D ustala się przeznaczenie podstawowe na drogę 
publiczną kl. D – dojazdowa.  

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, szerokość 
w liniach rozgraniczających 16 m.  

§ 23. 1. Dla terenu wyznaczonego rysunku planu 
liniami rozgraniczającymi i oznaczonego symbolem 
3KD-D ustala się przeznaczenie podstawowe na drogę 
publiczną kl. D – dojazdowa.  

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, szerokość 
w liniach rozgraniczających 10 m.  

§ 24. 1. Dla terenu wyznaczonego rysunku planu 
liniami rozgraniczającymi i oznaczonego symbolem 
1KDW ustala się przeznaczenie podstawowe na drogę 
wewnętrzną.  

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, szerokość 
w liniach rozgraniczających zgodna z rysunkiem pla-
nu.  

§ 25. 1. Dla terenu wyznaczonego na rysunku 
planu liniami rozgraniczającymi i oznaczonego sym-
bolem 2KDW ustala się przeznaczenie podstawowe 
na drogę wewnętrzną.  

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowią-
zują następujące ustalenia:  
a) szerokość w liniach rozgraniczających 10 m,  
b) na zakończeniu drogi plac manewrowy.  

Rozdział 4 

Przepisy końcowe 

§ 26. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta i Gminy Prusice.  

§ 27. Uchwała wchodzi w życie po upływie  
30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Dolnośląskiego.  
 

 

 

 Przewodniczący Miasta i Gminy: 

Zbigniew Ziomek 
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Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVI/ 

/211/12 Rady Miasta i Gminy Prusice  

z dnia 27 czerwca 2012 r. 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXVI/ 

/211/12 Rady Miasta i Gminy Prusice  

z dnia 27 czerwca 2012 r. 

 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE W SPRAWIE UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO 

PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZĘŚCI WSI KROŚCINA MAŁA  

Ze względu na brak uwag, wniesionych do projektu planu podczas wyłożenia do publicznego wglądu, Ra-

da Miasta i Gminy Prusice nie dokonuje rozstrzygnięć wynikających z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717 z późn. zm.).  

  

 

 

 
Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXVI/ 

/211/12 Rady Miasta i Gminy Prusice  

z dnia 27 czerwca 2012 r. 

 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE W SPRAWIE SPOSOBU REALIZACJI INWESTYCJI Z ZAKRESU  

INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY  

ORAZ O ZASADACH ICH FINANSOWANIA  

W związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Krościna Ma-

ła inwestycją z zakresu zadań własnych gminy będzie budowa odcinka drogi publicznej o długości ok. 450 m. 

Przewiduje się, że finansowanie tego zadania odbywać się będzie ze środków Gminy, zgodnie z przyjętym 

Wieloletnim Planem Inwestycyjnym oraz Planem Rozwoju Lokalnego Gminy, jak również ze środków pozy-

skiwanych z funduszy unijnych, a także ze środków zewnętrznych.  
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