
 

 

UCHWAŁA NR XXVII/153/2012 

RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH 

z dnia 22 sierpnia 2012 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego dzielnicę Ciernie 

w Świebodzicach  

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

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 20 usta-

wy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-

darowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, 

poz. 717 z późn. zm.) w związku z uchwałą  

nr XXXVIII/218/08 Rady Miejskiej w Świebodzicach 

z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego oraz po stwierdzeniu zgodności usta-

leń miejscowego planu ze studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Świebodzice uchwala się, co następuje:  

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospoda-

rowania przestrzennego obszaru obejmującego dziel-

nicę Ciernie w Świebodzicach.  

2. Ustalenia planu zawarte są w tekście niniejszej 

uchwały oraz na rysunku planu w skali 1 : 1000 sta-

nowiącym załącznik nr 1 do uchwały. Rysunek planu 

obowiązuje w zakresie ustalonym legendą.  

3. Rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag 

do projektu planu oraz sposobie realizacji, zapisanych 

w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicz-

nej, które należą do zadań własnych gminy, oraz za-

sadach ich finansowania, zawarte są w załączniku nr 

2 do uchwały. Rozstrzygnięcia zawarte w załączniku 

nr 2 nie są ustaleniami planu.  

§ 2. 1. W obszarze objętym planem obowiązują 

następujące ustalenia dotyczące przeznaczenia tere-

nów wydzielonych liniami rozgraniczającymi, ozna-

czonych na rysunku planu symbolami:  

1) RM − tereny zabudowy zagrodowej z dopuszcze-

niem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

wielorodzinnej i usługowej (historycznie ukształ-

towana zabudowa wiejska):  

a) podstawowe przeznaczenie terenu – zabudo-

wa zagrodowa składająca się z budynku 

mieszkalnego oraz budynków i urządzeń go-

spodarczych związanych z gospodarstwem 

rolnym,  

b) uzupełniające przeznaczenie terenu:  

− zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 

i wielorodzinna,  

− zabudowa usługowa nieuciążliwa,  

− zabudowa produkcyjno-usługowa nie-

uciążliwa,  

c) dopuszcza się lokalizację obiektów infrastruk-

tury technicznej i towarzyszących w zakresie: 

komunikacji wewnętrznej, obiektów małej ar-

chitektury, zieleni towarzyszącej, izolacyjnej 

oraz ogrodzeń;  

2) MN − tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej:  

a) podstawowe przeznaczenie terenu – zabudo-

wa mieszkaniowa jednorodzinna,  

b) uzupełniające przeznaczenie terenu:  

− zabudowa usługowa nieuciążliwa realizo-

wana jako wbudowana lub w budynkach 

wolno stojących o powierzchni nieprzekra-

czającej 30% powierzchni całkowitej bu-

dynku mieszkalnego,  

− zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna – 

zachowanie istniejącej zabudowy miesz-

kaniowej wielorodzinnej,  

c) dopuszcza się lokalizację obiektów infrastruk-

tury technicznej i towarzyszących w zakresie: 

komunikacji wewnętrznej, obiektów małej ar-
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chitektury, zieleni towarzyszącej, izolacyjnej 

oraz ogrodzeń;  

3) MN/U − tereny zabudowy mieszkaniowej jedno-

rodzinnej i usługowej:  

a) podstawowe przeznaczenie terenu – zabudo-

wa mieszkaniowa jednorodzinna i usługowa 

nieuciążliwa,  

b) usługi mogą być realizowane jako budynek 

mieszkalno-usługowy lub wolno stojące na-

wydzielonych działkach z zachowaniem wa-

runków wynikających z rysunku planu,  

c) dopuszcza się lokalizację obiektów infrastruk-

tury technicznej i towarzyszących w zakresie: 

komunikacji wewnętrznej, obiektów małej ar-

chitektury, zieleni towarzyszącej, izolacyjnej 

oraz ogrodzeń;  

4) MW − tereny zabudowy mieszkaniowej wieloro-

dzinnej:  

a) podstawowe przeznaczenie terenu – zabudo-

wa mieszkaniowa wielorodzinna,  

b) uzupełniające przeznaczenie terenu:  

− zabudowa usługowa nieuciążliwa realizo-

wana jako wbudowana, nieprzekraczająca 

30% powierzchni całkowitej budynku, 

− zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,  

c) dopuszcza się lokalizację obiektów infrastruktu-

ry technicznej i towarzyszących w zakresie: 

komunikacji wewnętrznej, obiektów małej ar-

chitektury, zieleni towarzyszącej, izolacyjnej 

oraz ogrodzeń;  

5) U − tereny zabudowy usługowej:  

a) podstawowe przeznaczenie terenu – zabudo-

wa usługowa nieuciążliwa,  

b) uzupełniające przeznaczenie terenu − zabu-

dowa mieszkaniowa jednorodzinna realizo-

wana w formie budynków wolno stojących 

lub lokalu mieszkalnego,  

c) ustala się możliwość zachowania istniejącej 

zabudowy mieszkaniowej oraz jej moderniza-

cji i przebudowy,  

d) dopuszcza się lokalizację obiektów infrastruk-

tury technicznej i towarzyszących w zakresie: 

komunikacji wewnętrznej, obiektów małej ar-

chitektury, zieleni towarzyszącej, izolacyjnej 

oraz ogrodzeń;  

6) U/M − tereny zabudowy usługowej i mieszka-

niowej z zielenią do zachowania:  

a) podstawowe przeznaczenie terenu – zabudo-

wa usługowa z dopuszczeniem zabudowy 

mieszkaniowej,  

b) historycznie ukształtowana zieleń – do za-

chowania;  

7) US − teren boiska sportowego:  

a) podstawowe przeznaczenie terenu – urządze-

nia sportowe,  

b) dopuszcza się lokalizację obiektów infrastruk-

tury technicznej;  

8) U/P − tereny zabudowy usługowej z dopuszcze-

niem zabudowy przemysłowej:  

a) podstawowe przeznaczenie terenu – zabudo-

wa usługowa,  

b) uzupełniające przeznaczenie terenu:  

− zabudowa przemysłowa,  

− istniejąca zabudowa mieszkaniowa − usta-

la się możliwość jej zachowania oraz mo-

dernizacji i przebudowy,  

c) dopuszcza się lokalizację obiektów infrastruk-

tury technicznej i towarzyszących w zakresie: 

komunikacji wewnętrznej, obiektów małej ar-

chitektury, zieleni towarzyszącej, izolacyjnej 

oraz ogrodzeń;  

9) ZI − tereny zieleni izolacyjnej lokalizowane 

wzdłuż terenów kolejowych. Mogą one być włą-

czone do przyległych działek, przeznaczonych 

pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, jako 

zieleń towarzysząca zabudowie. Możliwa jest lo-

kalizacja na tych terenach urządzeń ochrony aku-

stycznej od linii kolejowej;  

10) ZN − tereny zieleni nieurządzonej;  

11) ZP − tereny zieleni publicznej;  

12) ZC − tereny cmentarzy;  

13) ZL − teren lasu;  

14) WS − tereny wód powierzchniowych − przebieg 

cieków;  

15) R − tereny użytkowane rolniczo;  

16) Ro − tereny upraw ogrodniczych z dopuszcze-

niem zabudowy mieszkaniowej;  

17) KS − tereny obsługi komunikacji samochodowej 

– przeznaczone pod realizację parkingów lub in-

nych obiektów służących obsłudze komunikacyj-

nej; 

18) tereny infrastruktury technicznej:  

a) K − urządzenia kanalizacyjne,  

b) W − urządzenia zaopatrzenia w wodę,  

c) E − urządzenia elektroenergetyczne,  

d) G − urządzenia gazownicze;  

19) KP−J − drogi gospodarcze (transportu rolnego);  

20) KD − drogi publiczne i wewnętrzne.  

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-

strzennego:  

1) projekty zagospodarowania działek muszą 

uwzględniać relacje z zabudową i urządzeniem 

działek sąsiednich a w szczególności: charakterem 

zabudowy, kolorystyką elewacji oraz formą 

i rodzajem zadaszenia;  

2) projektowana zabudowa winna swoim charakterem 

nawiązywać do uwarunkowań kulturowych regio-

nu, nie może stwarzać dysonansu z otoczeniem 

i winna szanować środowisko naturalne, zaleca się 

stosowanie architektury inspirowanej charakterem 

zabudowy regionalnej lub dobrej klasy architektu-

ry współczesnej;  

3) na terenach przeznaczonych pod zabudowę, ozna-

czonych symbolami: RM, MN, MN/U, MW, U, 
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U/M, U/P, możliwa jest realizacja nowych obiek-

tów oraz przebudowa i rozbudowa istniejących, 

a także zmiana funkcji z zachowaniem warunku 

nawiązania do wysokości zabudowy sąsiedniej, ro-

dzaju i nachylenia połaci dachowych oraz ich po-

krycia, a także urządzenia działek sąsiednich, fak-

tury i kolorystyki elewacji oraz ogrodzenia frontów 

działek;  

4) zakazuje się realizacji obiektów i urządzeń, które 

nie są związane lub kolidują z przeznaczeniem te-

renu;  

5) zakazuje się stosowania jako materiałów wykoń-

czeniowych plastikowych listew elewacyjnych   

typu "siding", blachy falistej i trapezowej oraz 

ogrodzeń z prefabrykowanych elementów betono-

wych.  

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody 

i krajobrazu kulturowego:  

1) obowiązuje ograniczenie poziomu hałasu ustalone-

go w przepisach szczególnych dla terenów ozna-

czonych na rysunku planu symbolami:  

a) RM − zabudowa zagrodowa z dopuszczeniem 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wie-

lorodzinnej i usługowej,  

b) MN − zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,  

c) MN/U − zabudowa mieszkaniowa jednorodzin-

na i usługowa  

d) MW − zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, 

e) U − zabudowa usługowa (dotyczy terenu ozna-

czonego symbolem B.9U, na którym zlokali-

zowana jest szkoła),  

f) U/M − zabudowa usługowa i mieszkaniowa 

z zielenią do zachowania;  

2) obowiązuje stosowanie dla celów grzewczych 

i technologicznych urządzeń przyjaznych dla śro-

dowiska o niskiej emisji zanieczyszczeń;  

3) ponadnormatywna uciążliwość wynikająca z pro-

wadzonej działalności gospodarczej nie może 

przekraczać ustalonych standardów ochrony śro-

dowiska wykraczających poza granice terenu, do 

którego inwestor posiada tytuł prawny, a w przy-

padku usług wbudowanych nie może wykraczać 

poza granice lokalu usługowego;  

4) usuwanie odpadów komunalnych odbywać się 

będzie w systemie gospodarki komunalnej;  

5) gospodarkę odpadami wytworzonymi w wyniku 

prowadzenia działalności gospodarczej należy 

rozwiązać zgodnie z obowiązującymi w tym zakre-

sie przepisami szczególnymi;  

6) nawierzchnie dojazdów i miejsc parkingowych 

należy zabezpieczyć przed przenikaniem do gruntu 

i wód powierzchniowych zanieczyszczeń ropopo-

chodnych i innych substancji chemicznych.  

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 

i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:  

1) celem ochrony dziedzictwa kulturowego ustala się: 

a) strefę „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej dla 

kościoła parafialnego pw. św. Franciszka  

z Asyżu w obrębie muru kamiennego otaczają-

cego kościół i cmentarz (A1.U i A3.ZC) oraz 

dla ruin pałacu Hochbergów, zlokalizowanych 

na terenie oznaczonym na rysunku planu sym-

bolem C26.U/M. Strefa „A” ścisłej ochrony 

konserwatorskiej jest tożsama ze strefą „W” 

ochrony archeologicznej, obowiązują przepisy 

odrębne.  

W granicach stref obowiązują ustalenia:  

−  obowiązuje bezwzględny priorytet wyma-

gań i ustaleń konserwatorskich nad wzglę-

dami wynikającymi z działalności inwesty-

cyjnej,  

− należy zachować i konserwować zachowany 

zabytkowy układ przestrzenny oraz po-

szczególne elementy tego układu,  

− nowe inwestycje dopuszczalne wyłącznie 

jako uzupełnienie już istniejącej formy za-

inwestowania terenu, przy założeniu mak-

symalnego zachowania i utrwalenia histo-

rycznej relacji oraz pod warunkiem, iż nie 

kolidują one z historycznym charakterem za-

łożenia,  

b) ochronę układów i typów zabudowy osiedli do 

zachowania (oznaczone na rysunku planu sym-

bolami: C3.MN, C4.MN, C12.MN, C13.MN). 

Na terenach tych obowiązują następujące zasa-

dy zagospodarowania:  

− należy zachować zasadnicze elementy histo-

rycznego rozplanowania, takie jak układ 

dróg, przebieg linii zabudowy, podział 

i sposób zagospodarowania działek oraz 

układów zieleni kształtowanej,  

− nową zabudowę należy dostosować do histo-

rycznej kompozycji przestrzennej oraz oto-

czenia w zakresie usytuowania, skali, sposo-

bu kształtowania bryły i elewacji oraz mate-

riałów wykończeniowych i kolorystyki; 

w strefie tej należy prowadzić działalność 

inwestycyjną uwzględniając istniejące już 

związki przestrzenne oraz planistyczne,  

c) ochronę układu ruralistycznego i strefę obser-

wacji archeologicznej w granicach historycznie 

ukształtowanej zabudowy wiejskiej, zgodnie 

z oznaczeniem na rysunku planu. W obrębie 

układu ruralistycznego, figurującego w wykazie 

zabytków, ochronie podlegają zasadnicze ele-

menty historycznego rozplanowania: układ za-

budowy i dróg, podziały i sposób zagospoda-

rowania działek, kształt zewnętrzny zabudowy, 

a także jej powiązania z zielenią i krajobrazem.  

Ochronie podlegają nawarstwienia o charakte-

rze antropogenicznym. W trakcie prowadzenia 

robót ziemnych wprowadza się wymóg prze-
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prowadzenia badań archeologicznych, zgodnie 

z przepisami odrębnymi.  

Nową zabudowę dostosować do historycznej 

kompozycji przestrzennej wsi w zakresie skali, 

bryły i formy architektonicznej, w tym kształtu 

i wysokości dachu.  

Nawiązać formami współczesnymi i stosowa-

nymi materiałami do lokalnej tradycji   archi-

tektonicznej oraz kształtować tak, by nie przy-

czyniła się do gruntownych zmian historycznie 

ukształtowanego krajobrazu wsi (stosować tra-

dycyjny, historyczny rodzaj pokrycia dachowe-

go, kolorystykę uwzględniającą walory este-

tyczne otoczenia jak i rozwiązania kolorystycz-

ne występujące w zabudowie wsi, zakazuje się 

stosowania tworzyw sztucznych (np. siding) ja-

ko materiałów okładzinowych, blachodachówki 

i blachy trapezowej jako pokryć dachowych),  

Powyższe uwarunkowania dotyczyć powinny 

również obiektów istniejących, poddawanych 

modernizacji technicznej i przebudowie.  

d) ochronę zewidencjonowanych stanowisk arche-

ologicznych (Świebodzice stan.: 4/1/85−22, 

6/11/84/22, 2/7/84−22, 3/8/84−22, 4/9/84−22, 

5/10/84−22) zgodnie z granicami oznaczonymi 

na rysunku planu. W granicach tych obowiązuje 

następująca zasada zagospodarowania:  

− obszar stanowisk archeologicznych wyłącza 

się spod zalesienia;  

− prowadzenia robót ziemnych o charakterze 

inwestycyjnym wymaga przeprowadzenia 

badań archeologicznych, zgodnie z przepi-

sami odrębnymi.  

2) ochronie podlega kościół parafialny p.w. św. Fran-

ciszka z Asyżu, wpisany do rejestru zabytków dnia 

5.03.1960 r. pod nr 630, oznaczony na rysunku 

planu;  

3) ustala się ochronę obiektów figurujących do gmin-

nej ewidencji zabytków, oznaczonych na rysunku 

planu:  

a) dla obiektów budowlanych figurujących  

w gminnej ewidencji zabytków obowiązują na-

stępujące wymogi konserwatorskie:  

− nakaz zachowania budynku w zakresie bry-

ły, formy i pierwotnego rodzaju pokrycia 

dachu, układu i wystroju elewacji, pierwot-

nej formy stolarki okiennej i drzwiowej,  

− zakaz zmiany wyglądu w sposób niezgodny 

ze stylem obiektu w zakresie  

stosowanych materiałów zewnętrznych i kolo-

rystyki,  

− przy remoncie elewacji nakaz odtworzenia 

historycznych podziałów, detalu i kolorów, 

zgodnie z ich pierwowzorem,  

− przy wymianie stolarki okiennej i drzwiowej 

zewnętrznej – nakaz dostosowania do pier-

wotnej historycznej formy oraz podziałów,  

− przy wymianie pokrycia dachu – nakaz za-

chowania lub przywrócenia pierwotnego ro-

dzaju pokrycia w zakresie formy i materia-

łu,  

− przy wymianie zabudowy ze względu na jej 

zły stan techniczny – obowiązek nawiązania 

nową zabudową do usytuowania zabudowy 

wymienianej, do ogólnych gabarytów 

i kształtu bryły wymienianej na nową, z za-

leceniem zachowania charakteru pokrycia 

dachu,  

b) dla cmentarza parafialnego (przy kościele pw. 

św. Franciszka z Asyżu, ul. Strzegomska 40) 

figurującego w gminnej ewidencji zabytków 

ustala się zachowanie pierwotnej funkcji terenu 

w formie zieleni urządzonej z zachowaniem 

wartości historycznych; 

4) obiekt wpisany do rejestru zabytków:  

− Kościół paraf. p.w. św. Franciszka przy  

ul. Strzegomskiej, wpisany dnia 05.03 1960 r. 

pod nr 630;  

5) obiekty ujęte w wykazie zabytków nieruchomych:  

− Kaplica G. Fishera na cmentarzu poewangelic-

kim, Ciernie,  

− d. kościół poewangelicki, Ciernie,  

− dwór tzw. Dolny , Ciernie 78,  

− mur ogrodzeniowy przy dworze, Ciernie 78,  

− pałac − ruina na przedmieściu, Ciernie,  

− budynek mieszkalno−gosp.,  Ciernie 131,  

− pałac – ruina, Ciernie 132,  

− budynek gospodarczy, Ciernie 132a,  

− dom mieszkalny, Ciernie 132a,  

− Szkoła Katolicka, ob. Dom mieszkalny, Ciernie 

133,  

− Gospoda, ob. dom mieszkalny, Ciernie 130,  

− obora w zespole, Ciernie 130,  

− dom mieszkalny, Ciernie 4,  

− dom mieszkalno−gosp., Ciernie 4a,  

− budynek gospodarczy I w zespole, Ciernie 4,  

− budynek gospodarczy II w zespole, Ciernie 4,  

− stodoła w zespole, Ciernie 4,  

− willa, ob. Zarząd Sp. Inwalidów, Ciernie 11,  

− dom mieszkalny, Ciernie 11,  

− dom mieszkalno−gosp. Ciernie 17,  

− dom mieszkalno−gosp., Ciernie 17,  

− budynek gospodarczy w zespole, Ciernie 17,  

− stodoła w zespole, Ciernie 17,  

− ogrodzenie z bramkami i furtami w zespole, 

Ciernie 17,  

− dom mieszkalny, Ciernie 21,  

− dom mieszkalno−gosp., Ciernie 25,  

− budynek gospodarczy w zespole, Ciernie 25,  

− stodoła z przejazdem w zespole, Ciernie 25,  

− ogrodzenie folwarku w zespole, Ciernie 25,  

− dom mieszkalno−gosp., Ciernie 26,  

− budynek gospodarczy w zespole, Ciernie 26,  

− stodoła w zespole, Ciernie 26,  
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− dom mieszkalno-gospodarczy I, Ciernie 39b,  

− dom mieszkalno-gospodarczy II, Ciernie 39b,  

− obora, Ciernie 39,  

− budynek gospodarczo-przejazdowy, Ciernie 39,  

− mur ogrodzeniowy z krzyżem pokutnym, Ciernie 

39  

− dom mieszkalny, Ciernie 42,  

− dom mieszkalny, Ciernie 46,  

− dom mieszkalno-gosp., Ciernie 54,  

− dom mieszkalno-gosp., Ciernie 54,  

− dom mieszkalny, Ciernie 54a,  

− stodoła w zespole, Ciernie 54,  

− dom mieszkalno-gosp., Ciernie 56,  

− budynek gospodarczy w zespole, Ciernie 56,  

− stodoła w zespole, Ciernie 56,  

− dom mieszkalno-gosp., Ciernie 82,  

− budynek gospodarczy w zespole, Ciernie 82,  

− stodoła w zespole, Ciernie 82,  

− wędzarnia w zespole, Ciernie 82,  

− ogrodzenie i brama w zespole, Ciernie 82,  

− dom mieszkalny, Ciernie 83,  

− budynek gospodarczy w zespole, Ciernie 83,  

− dom mieszkalny przy d. Młynie Dolnym, Ciernie 

89,  

− dom mieszkalno-gosp., Ciernie 89  

− dom mieszkalny, Ciernie 95,  

− stajnia w zespole, Ciernie 95,  

− stodoła w zespole, Ciernie 95,  

− dom mieszkalny, Ciernie 98,  

− stajnia w zespole, Ciernie 98,  

− stodoła w zespole, Ciernie 98,  

− mur ogrodzenia zagrody, Ciernie 98,  

− dom chałupnika, Ciernie 114,  

− dom mieszkalny, Ciernie 116,  

− dom mieszkalno-gosp., C, Ciernie 143,  

− dom mieszkalny, Ciernie 152,  

− dom mieszkalny, Ciernie 155,  

− dom mieszkalny, Ciernie 158,  

− dom mieszkalny, Ciernie 159,  

− dom mieszkalno-gosp., Ciernie 159,  

− willa, Ciernie 161a,  

− dom mieszkalny, Ciernie 164,  

− dom mieszkalny, Ciernie 168a,  

− dom mieszkalny, Ciernie 170,  

− dom mieszkalny, Ciernie 174,  

− most na rzece, v a v, Ciernie 132a,  

− budynek mieszkalno-inwentarski (stajnia i obo-

ra), Ciernie 174,  

− obora w zespole, Ciernie 174,  

− willa, ob. Oś. Szkolenia Kursowego WOPR, 

Ciernie 182,  

− dom mieszkalny, Graniczna 12,  

− dom mieszkalny, Sienna 3,  

− dom mieszkalny, Sienna 5,  

− dom mieszkalny, Sienna 9,  

− dom mieszkalny, Sienna 11,  

− cmentarz ewangelicki, Wodna,  

− dom mieszkalny, Strzegomska 28,  

− dom mieszkalny, Strzegomska 36,  

5. Wymagania wynikające z potrzeb kształto-

wania przestrzeni publicznych:  

1) przestrzeń publiczną związaną z komunikacją na-

leży wyposażyć w obiekty i urządzenia związane 

z obsługą komunikacji zbiorowej oraz zieleń towa-

rzyszącą, tereny ogólnodostępnej zieleni urządzo-

nej w obiekty małej architektury, urządzenia służą-

ce rekreacji i wypoczynkowi. Niedopuszczalne jest 

sytuowanie w przestrzeni publicznej ulic i terenów 

zielonych takich elementów zagospodarowania, 

które swą wielkością, formą lub kolorystyką po-

wodują dysonans z otoczeniem;  

2) lokalizacja obiektów na obszarach przestrzeni pu-

blicznej, jaką tworzą skrzyżowania ulic powinna 

być poprzedzona szczegółowym opracowaniem 

gwarantującym spójność przestrzenno – wizualną 

tego układu oraz bezpieczeństwo ruchu;  

3) na obszarze zabudowy mieszkaniowej i na tere-

nach komunikacji obsługujących zabudowę miesz-

kaniową wyklucza się lokalizację urządzeń rekla-

mowych wolno stojących;  

4) wprowadzanie elementów reklamowych na obiek-

tach budowlanych i ogrodzeniach związanych 

z prowadzoną działalnością gospodarczą możliwe 

jest pod warunkiem utrzymania ich w harmonii 

z otoczeniem, niekolizyjności z układem komuni-

kacyjnym oraz dostosowania ich powierzchni 

i kolorystyki do miejsca usytuowania.  

6. Parametry i wskaźniki kształtowania zabu-

dowy oraz zagospodarowania terenu:  

1) dla terenów oznaczonych symbolami: RM, MN, 

MN/U, MW, U, U/M, ustala się:  

a) linie zabudowy zgodnie z oznaczeniem na ry-

sunku planu, w przypadku braku ich oznaczenia 

obowiązują odległości określone w przepisach 

szczególnych. Oznaczona na rysunku planu 

obowiązująca linia zabudowy dotyczy budyn-

ków mieszkalnych, dla obiektów gospodar-

czych (w tym garaży) stanowi ona nieprzekra-

czalną linię zabudowy. Obowiązująca i nie-

przekraczalna linia zabudowy przechodząca 

przez lico budynku może zostać przekroczona 

przez części dodatkowe lub drugorzędne bu-

dynku tj. balkony, schody zewnętrzne, wyku-

sze, okapy, połacie dachowe, przypory, itp.,  

b) linię zabudowy dla nowych obiektów w odle-

głości 8,0 m od krawędzi jezdni wojewódzkiej 

nr 374 w terenie zabudowanym, 20,0 m w tere-

nie niezabudowanym, a w przypadku występo-

wania historycznej linii zabudowy, zgodnie 

z jej przebiegiem,  

c) maksymalną powierzchnię zabudowy na pro-

jektowanych terenach zabudowy:  

− mieszkaniowej jednorodzinnej – 30% po-

wierzchni działki budowlanej,  
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− mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej – 

40% powierzchni działki budowlanej,  

− usługowej – 40% powierzchni działki bu-

dowlanej,  

d) intensywność zabudowy, na terenach zabudowy 

mieszkaniowej wielorodzinnej, nie większą niż 

1,0,  

e) na terenach zainwestowanych wysokość zabu-

dowy zgodnie z przepisami szczególnymi,  

f) maksymalną wysokość projektowanej zabudo-

wy: 

− mieszkaniowej jednorodzinnej do dwóch 

kondygnacji naziemnych łącznie z podda-

szem użytkowym (w tym mieszkalnym),  

− mieszkaniowej wielorodzinnej do trzech 

kondygnacji naziemnych łącznie z podda-

szem użytkowym,  

− budynków gospodarczych i garaży – jedna 

kondygnacja naziemna,  

g) przy całkowitym lub częściowym podpiwni-

czeniu budynków przez uzyskaniem pozwole-

nia na budowę należy przeprowadzić badania 

hydrogeologiczne,  

h) poziom posadowienia parteru budynków 0,3 m 

− 0,5 m ponad poziom projektowanego terenu 

mierzony przy wejściu do budynku (z wyłącze-

niem terenów znajdujących się na obszarze 

bezpośredniego zagrożenia powodzią, dla któ-

rych poziom posadowienia może być wyższy),  

i) dachy symetryczne (dotyczy zasadniczej bryły 

budynku z wyłączeniem części dodatkowych 

lub drugorzędnych budynku), dwuspadowe 

z możliwością wykonania okien dachowych 

i lukarn. Wielkość, forma oraz układ lukarn 

powinny być harmonijnie wpasowane w połać 

dachową; pokrycie dachu dachówką ceramiczną 

– matową w kolorze czerwonym lub materiałem 

podobnym; nachylenie połaci dachowych 

w granicach od 38° do 45°. Dla budynków go-

spodarczych i inwentarskich nie określa się na-

chylenia i pokrycia połaci dachowych. Dopuszcza 

się inne formy zadaszenia (np. dachy płaskie lub 

wielospadowe) w przypadku wystąpienia 

w bezpośrednim sąsiedztwie takiej zabudowy, 

a także budynków projektowanych indywidual-

nie, inspirowanych współczesną architekturą; 

j) minimalny udział powierzchni przeznaczonej 

pod zagospodarowanie biologicznie czynne 

(zieleń przydomowa, zadrzewienia, uprawy 

ogrodnicze, itp.) dla:  

− mieszkaniowej jednorodzinnej – 40% po-

wierzchni działki budowlanej,  

− mieszkaniowej wielorodzinnej – 30% po-

wierzchni działki budowlanej,  

− mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej – 

25% powierzchni działki budowlanej,  

− usługowej – 25% powierzchni działki bu-

dowlanej,  

k) obowiązek zapewnienia odpowiedniej liczby 

miejsc postojowych dla samochodów użytkow-

ników stałych i przebywających czasowo, 

w tym również dla samochodów, z których ko-

rzystają osoby niepełnosprawne, stosownie do 

potrzeb wynikających z przeznaczenia terenu:  

− dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-

nej – min. 2 miejsca postojowe stałe wlicza-

jąc w to miejsca garażowe,  

− dla zabudowy usługowej – 1 miejsce posto-

jowe na każde rozpoczęte 25 m
2
 powierzch-

ni użytkowej funkcji usługowej lecz nie 

mniej niż 2 miejsca postojowe,  

− dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzin-

nej – min. 1,5 miejsca na mieszkanie;  

2) na terenach istniejącej zabudowy usługowo- 

-przemysłowej (U/P ) możliwa jest adaptacja ist-

niejących obiektów zgodnie z przeznaczeniem te-

renu, możliwa jest ich rozbudowa oraz przebudo-

wa, a także realizacja zabudowy uzupełniającej. 

W zagospodarowaniu działek należy przewidzieć 

minimum 10% powierzchni pod zagospodarowanie 

biologicznie czynne. Ustala się obowiązek wyzna-

czenia miejsc parkingowych w ilości nie mniejszej 

niż jedno stanowisko na czterech zatrudnionych.  

7. Granice i sposoby zagospodarowania tere-

nów lub obiektów podlegających ochronie − przed 

zainwestowaniem różnymi formami zabudowy ochro-

nie podlegają tereny: użytkowane rolniczo (oznaczone 

na rysunku planu symbolem R), leśny (oznaczony na 

rysunku planu symbolem ZL) oraz strefy ochronne 

linii elektroenergetycznych średniego napięcia.  

8. Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-

działu nieruchomości objętych planem:  

1) na obszarze objętym planem ustala się następujące 

zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości 

wydzielając:  

a) tereny projektowanej zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej oznaczone symbolem MN oraz 

teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

i usługowej oznaczony symbolem MN/U, dla 

których ustala się:  

− minimalną powierzchnię działki budowlanej 

powstałej w wyniku podziału: 800 m
2
,  

− kąt położenia granic w stosunku do pasa 

drogowego: od 60° do 90°,  

− maksymalną szerokość frontu działki: 35 m,  

− minimalną szerokość frontu działki: 20 m.  

Dopuszcza się inne szerokości frontów dzia-

łek uzasadnione położeniem działki w sto-

sunku do układu komunikacyjnego. Dotyczy 

to działek narożnych oraz zlokalizowanych 

na końcu sięgaczy (ulic zakończonych pla-

cem manewrowym). Dostęp do działek zlo-
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kalizowanych na końcu sięgaczy: minimum 

6 m,  

b) treny istniejącej zabudowy oznaczone na ry-

sunku planu symbolami:  

− RM (tereny zabudowy zagrodowej z do-

puszczeniem zabudowy mieszkaniowej jed-

norodzinnej, wielorodzinnej i usługowej),  

− MW (tereny zabudowy mieszkaniowej wie-

lorodzinnej),  

− MN (tereny zabudowy mieszkaniowej jed-

norodzinnej),  

− MN/U (tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i usługowej),  

− U (tereny zabudowy usługowej),  

− U/M (tereny zabudowy usługowej i miesz-

kaniowej z zielenią do zachowania),  

− U/P (tereny zabudowy usługowej z dopusz-

czeniem funkcji przemysłowej.  

Na terenach tych zlokalizowanych w obsza-

rze ochrony ruralistycznego obowiązują 

ustalenia zawarte w § 2. ust. 4. pkt 1c, na 

pozostałych terenach zabudowanych do-

puszcza się wtórny podział z zachowaniem 

następujących warunków:  

−  minimalna powierzchnia działki: 100 m
2
,  

− minimalna szerokość frontu działki: 3 m,  

− dostęp działki do drogi o szerokości mini-

mum 3 m,  

− dopuszcza się wydzielenie działek bez ko-

nieczności zapewnienia dostępu do drogi 

z przeznaczeniem na poprawę zagospoda-

rowania działek sąsiednich, dla tych działek 

nie określa się parametrów,  

c) tereny wydzielone liniami rozgraniczającymi 

oznaczone symbolami:  

− US (teren boiska sportowego),  

− ZN (tereny zieleni nieurządzonej)  

− ZP (tereny zieleni publicznej),  

− ZC (tereny cmentarzy),  

− ZL (teren lasu),  

− WS (tereny wód powierzchniowych),  

− R (tereny użytkowane rolniczo),  

− Ro (tereny upraw ogrodowych z dopuszcze-

niem zabudowy mieszkaniowej),  

− KS (tereny obsługi komunikacji samochodo-

wej),  

− K (teren urządzeń kanalizacji),  

− W (tereny urządzeń zaopatrzenia w wodę),  

− E (tereny urządzeń elektroenergetycznych),  

− G (teren urządzeń gazownictwa),  

− KP−J (drogi gospodarcze),  

− KD−Z (ulica klasy zbiorczej),  

− KD−L (ulica klasy lokalnej),  

− KD−D (ulice klasy dojazdowej),  

− KDW (ulice wewnętrzne).  

Na terenach tych nie ustala się szczegółowych 

zasad scalania i podziału nieruchomości gdyż 

uzasadnia to stan faktyczny.  Są to nieruchomo-

ści, których konfiguracja przestrzenna zapewnia 

właścicielom zagospodarowanie ich zgodnie 

z przeznaczeniem określonym w planie.  

9. Szczególne warunki zagospodarowania tere-

nów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:  

1) na obszarze objętym planem obowiązują ograni-

czenia w zagospodarowaniu i użytkowaniu tere-

nów wynikające z:  

a) wymogów konserwatorskich ustalonych dla 

strefy „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej, 

strefy ochrony układu ruralistycznego i strefy 

obserwacji archeologicznej oraz terenów obej-

mujących układy i typy zabudowy osiedli do 

zachowania;  

b) przepisów szczególnych dotyczących lokaliza-

cji cmentarzy (istniejących i projektowanego, 

oznaczonych na rysunku planu symbolami: 

B4.ZC, A2.ZC, A3.ZC) Odległość cmentarza 

od zabudowań mieszkalnych, zakładów produ-

kujących artykuły żywności, zakładów żywie-

nia zbiorowego, a także zakładów przechowu-

jących artykuły żywności oraz studzien, źródeł 

i strumieni służących do czerpania wody do pi-

cia i potrzeb gospodarczych powinna wynosić 

nie mniej niż 150 m. Natomiast dla budynków 

podłączonych do sieci wodociągowej odległość 

może być zmniejszona do 50 m, zgodnie 

z oznaczeniem przedstawionym na rysunku 

planu;  

2) na obszarze objętym planem wyznacza się rezerwę 

terenu pod projektowany kanał ulgi rzeki Pełcznica 

(pas terenu o szerokości ok. 30,0 m). Teren ten wi-

nien być wyłączony spod trwałego zainwestowa-

nia;  

3) dla obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią 

należy uwzględnić wymagania wynikające z usta-

wy Prawo wodne;  

4) ponadto ustala się następujące ograniczenia 

w użytkowaniu terenów zieleni (oznaczonych na 

rysunku planu symbolem: ZP, ZI, ZN) obowiązuje 

zakaz lokalizacji obiektów budowlanych z wyjąt-

kiem: obiektów i urządzeń służących rekreacji 

i wypoczynkowi, ochronie środowiska, elementów 

małej architektury, sieci i urządzeń infrastruktury 

technicznej;  

5) należy zachować wynikającą z przepisów szcze-

gólnych odległość zabudowy od istniejących linii 

średniego napięcia. Ustalenie to nie obowiązuje 

w przypadku jej skablowania;  

6) warunkiem udostępnienia terenów oznaczonych na 

rysunku planu jako tereny wymagające melioracji 

jest uprzednie uregulowanie stosunków gruntowo 

– wodnych na tych terenach.  

10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji i infrastruktury technicz-

nej: 
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1) obsługę komunikacyjną obszaru ustala się istnieją-

cymi i projektowanymi ulicami:  

a) klasy zbiorczej KD−Z 1/2, o szerokości w li-

niach rozgraniczających minimum 20,0 m,  

b) klasy lokalnej KD−L 1/2, o szerokości w li-

niach rozgraniczających od 6,0 m (dla dróg ist-

niejących) do 12,0 m (dla dróg projektowa-

nych),  

c) klasy dojazdowej KD−D 1/2, o szerokości 

w liniach rozgraniczających od 7,0 m (dla dróg 

istniejących) do 10,0 m (dla dróg projektowa-

nych),  

d) wewnętrznymi (KDW) o szerokości w liniach 

rozgraniczających od 6,0 m (dla dróg istnieją-

cych) do 10,0 m (dla dróg projektowanych), 

zgodnie z rysunkiem planu,  

e) istniejącymi drogami gospodarczymi (KP−J) – 

dojazdy do terenów rolnych;  

2) obsługa komunikacyjna obszarów przyległych do 

drogi wojewódzkiej nr 374 poprzez istniejące 

skrzyżowania i zjazdy; lokalizacja nowych zjaz-

dów i skrzyżowań po uzgodnieniu z zarządcą dro-

gi;  

3) ustala się kompleksowe projektowanie i realizację 

ulic wraz z uzbrojeniem podziemnym;  

4) ustalenia dotyczące infrastruktury technicznej 

i komunikacji:  

a) ustala się modernizację i rozbudowę infrastruk-

tury technicznej w zakresie: kanalizacji sanitar-

nej i deszczowej; systemu wodociągowego, ga-

zowego, elektroenergetycznego i łączności,  

b) w zakresie telekomunikacji – ustala się realiza-

cję systemów telekomunikacyjnych i teleinfor-

matycznych przewodowych i bezprzewodo-

wych,  

c) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej 

winny być lokalizowane w liniach rozgranicza-

jących dróg (poza jezdnią) na warunkach okre-

ślonych w przepisach szczególnych i w poro-

zumieniu z zarządcą dróg, wyjątek stanowią 

istniejące linie elektroenergetyczne średniego 

napięcia (SN),  

d) w przypadku kolizji z projektowanym zagospo-

darowaniem terenu dopuszcza się zmianę prze-

biegu sieci elektroenergetycznej średniego na-

pięcia lub jej skablowanie i zmianę przebiegu 

na warunkach określonych przez właściwych 

zarządców;  

5) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicz-

nej:  

a) zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej, po 

jej rozbudowie w uzgodnieniu i na warunkach 

określonych przez zarządcę sieci, przy rozbu-

dowie sieci należy uwzględnić wymagania 

przeciwpożarowe, w okresie przejściowym do-

puszcza się rozwiązania lokalne (studnie),  

b) odprowadzanie ścieków do systemu kanalizacji 

miejskiej zakończonej oczyszczalnią ścieków 

za pośrednictwem istniejących i projektowa-

nych kanałów sanitarnych, zakazuje się odpro-

wadzania nieoczyszczonych ścieków do gruntu 

oraz wód powierzchniowych. Dopuszcza się 

tymczasową lokalizację szczelnych zbiorników 

bezodpływowych z obowiązkiem podłączenia 

do kanalizacji sanitarnej w momencie jej uru-

chomienia,  

c) odprowadzanie wód opadowych do rzeki 

Pełcznicy w warunkach wydanych przez za-

rządcę. Dopuszcza się zagospodarowanie na te-

renie działki wód opadowych z dachu budynku 

oraz powierzchni utwardzonych działki w spo-

sób zabezpieczający przed spływaniem ich na 

działki sąsiednie,  

d) zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elek-

troenergetycznej w uzgodnieniu i na warunkach 

zarządcy sieci,  

e) zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej w uzgod-

nieniu i na warunkach zarządcy sieci lub indy-

widualnie.  

§ 3. Do czasu zmiany sposobu zagospodarowania 

terenów, o których mowa w § 2, pozostają one 

w dotychczasowym użytkowaniu.  

§ 4. Ustala się stawkę procentową służącą nalicze-

niu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieru-

chomości z tytułu uchwalenia planu, o której mowa 

w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodaro-

waniu przestrzennym, w wysokości: 30%.  

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-

strzowi Miasta Świebodzice.  

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni 

od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-

jewództwa Dolnośląskiego.  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej:  

Łukasz Kwadrans 
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Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVII/  

/153/2012 Rady Miejskiej w Świebodzicach  

z dnia 22 sierpnia 2012 r. 
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 Załącznik nr 2 do uchwały nr XXVII/ 

/153/2012 Rady Miejskiej w Świebodzicach 

z dnia 22 sierpnia 2012 r. 

 

zawierający informacje o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz o sposobie realizacji, 

zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań  

własnych gminy i zasadach ich finansowania  

1. Rozstrzygniecie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu zagospodarowania przestrzenne-

go obszaru obejmującego dzielnicę Ciernie w Świebodzicach.  

Burmistrz Miasta Świebodzic ogłosił za pomocą obwieszczenia zamieszczonego w dwutygodniku − Ga-

zeta Świebodzicka z dnia 4 marca 2011 r. oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Świebodzicach 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 

obejmującego dzielnicę Ciernie w Świebodzicach.  

Wyłożenie projektu planu miejscowego ustalono na okres od 14 marca do 4 kwietnia 2011 r. w siedzibie 

Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, Rynek 1.  

Dyskusja publiczna odbyła się 31 marca 2011 r. Natomiast uwagi na piśmie do projektu planu miejsco-

wego do Burmistrza Miasta Świebodzic można było składać do 18 kwietnia 2011 r.  

W okresie przewidzianym na składanie uwag do projektu planu miejscowego na piśmie do Burmistrza 

Miasta Świebodzic zostały zgłoszone uwagi przez zainteresowanych, dotyczące:  

1) działek o nr 503/8 i 503/9 (teren oznaczony na rysunku planu symbolem A9.P/U),  

2) działki nr 256/9 (teren oznaczony na rysunku planu symbolem B22.RM),  

3) działek o nr 349 i 350 (teren oznaczony na rysunku planu symbolem C18.US),  

4) działek o nr 371/1 i 371/3 (tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: C20.MN  

i C22.U).  

Rozstrzygając o sposobie rozpatrzenia uwag Rada Miejska w Świebodzicach,  

w oparciu o wyniki analizy zgłoszonych uwag do projektu planu miejscowego, przeprowadzonej 

przez Burmistrza Miasta, postanowiła:  

I. Uwzględnić uwagę zgłoszoną przez zainteresowanego zagospodarowaniem działek  

o nr: 503/8 i 503/9 (teren oznaczony na rysunku planu symbolem A9.P/U), wnoszącego o rezygnację z zapisu 

§2 ust. 9 pkt 7 ustaleń planu dot. braku możliwości realizacji,  

w obszarze objętym planem, inwestycji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, ponieważ regulują 

to przepisy szczególne.  

II. Nie uwzględniać uwagi dotyczącej możliwości lokalizacji przydomowej oczyszczalni ścieków na działce nr 

256/9 (teren oznaczony na rysunku planu symbolem B22.RM), ponieważ istnieje możliwość odprowadzania 

ścieków do kolektora sieci kanalizacyjnej  zlokalizowanej w ulicy Wodnej.  

III. Nie uwzględniać uwagi dot. działek o nr 349 i 350 (teren oznaczony na rysunku planu symbolem C18.US), 

w sprawie zmiany przeznaczenia terenu z boiska sportowego na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.  

Zmiana przeznaczenia terenu jest niezgodna ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego miasta Świebodzic.  

IV. Uwagę zainteresowanych dot. działek o nr 371/1 i 371/3 (tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: 

C20.MN i C22.U) w sprawie:  

1) dróg wewnętrznych (KDW) w obrębie terenu C20.MN i dopuszczenia wydzielenia dróg wewnętrznych 

o przebiegu nieokreślonym,  
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2) połączenia i zmiany przeznaczenia terenów oznaczonych C20.MN i C22.U na tereny zabudowy mieszka-

niowej i usługowej,  

3) zapewnienia dostępu do drogi KD-D (dz. nr 369) dla terenu zabudowy mieszkaniowej i usługowej za po-

średnictwem drogi wewnętrznej przebiegającej w obrębie terenu oznaczonego C21.ZI,  

4) dopuszczenia dachów o nachyleniu połaci dachowej od 30 °,  

5) zwiększenia wskaźnika zabudowy do 60%,  

6) usunięcia zapisu dot. poziomu posadowienia parteru budynku.  

AD. 1) uwzględnić uwagę dotyczącą dróg wewnętrznych poprzez ich nie oznaczanie na rysunku planu. Warun-

ki lokalizacji dróg wewnętrznych ustalono w § 2 ust. 8 pkt 3 lit. b uchwały,  

AD. 2) uwzględnić uwagę dotyczącą zmiany przeznaczenia terenów oznaczonych C20.MN i C22.U ustalając 

dla niego funkcję zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej,  

AD. 3) nie uwzględniać uwagi dot. realizacji drogi wewnętrznej na terenie C21.ZI, ponieważ jest niezgodna 

z ustaleniami studium,  

AD. 4) uwzględnić częściowo uwagę poprzez zmianę zapisu ustaleń planu zwiększając nachylenie połaci da-

chowych w granicach od 38° do 45°. Pozostawienie dowolności w zakresie kształtowania formy architekto-

nicznej budynków jest sprzeczna z zasadą kształtowania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki 

i architektury oraz z wymogami ustalonymi przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu, 

który stwierdza, że: ”poza układem starej wsi, poszczególne elementy (budynki) nowych zespołów budow-

lanych lub ich wyodrębniających się ciągów i układów, winny charakteryzować się, nawiązującymi do za-

budowy historycznej, jednakowymi lub zbliżonymi do siebie parametrami kształtowania zabudowy 

w zakresie układu kalenicy formy dachu, pokrycia dachu wysokości budynku, szerokości elewacji, formy 

ogrodzenia i kolorystyki budynku”,  

AD. 5) nie uwzględniać uwagi, zwiększenie wskaźnika zabudowy jest niewskazane ze względu na warunki 

gruntowo – wodne terenu, ponieważ zmniejszyłoby to znacznie powierzchnię chłonną wód opadowych,  

AD. 6) nie uwzględniać uwagi, ponieważ określenie parametru poziomu posadowienia parteru budynku jest 

istotne ze względu na występowanie na tym terenie inwersji termicznej oraz wysokiego poziomu wód grun-

towych.  

2. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.  

Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, będą finansowa-

ne z budżetu gminy, a także ze środków zewnętrznych.  
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