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Załącznik nr 2 do uchwały nr XLIX/ 
/416/10 Rady Miejskiej w Środzie 
Śląskiej z dnia 25 sierpnia 2010 r. 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE W SPRAWIE UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO 

PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ŚRODA ŚLĄSKA  
 

Ze względu na brak uwag, wniesionych do projektu planu podczas wyłożenia do publicznego wglą-
du, Rada Miejska w Środzie Śląskiej nie dokonuje rozstrzygnięć wynikających z art. 20 ust. 1 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku Nr 80, 
poz. 717, ze zm.).  

 
 
 

Załącznik nr 3 do uchwały nr XLIX/ 
/416/10 Rady Miejskiej w Środzie 
Śląskiej z dnia 25 sierpnia 2010 r. 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE W SPRAWIE SPOSOBU REALIZACJI INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY, ORAZ ZASAD ICH FINANSOWANIA  

 
W związku z uchwaleniem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Śro-
da Śląska nie wystąpią inwestycje stanowiące zadania własne gminy.  
2 38

 

239 
2 39 

UCHWAŁA NR LI/433/10 
 RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ 

 z dnia 27 października 2010 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego 
w obrębach wsi Michałów i Bukówek 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jed-
nolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze 
zmianami), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze 
zmianami) oraz w nawiązaniu do uchwały Rady 
Miejskiej w Środzie Śląskiej nr XXX/265/09 z dnia 
20 kwietnia 2009 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego, po stwierdzeniu zgodności ze 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego gminy Środa Śląska zmie-
nionym uchwałą nr XLIX/409/10 Rady Miejskiej 
w Środzie Śląskiej z dnia 25 sierpnia 2010 r. 
w sprawie uchwalenia zmiany „Studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Środa Śląska” Rada Miejska uchwala, 
co następuje: 

Rozdział 1 

Ustalenia ogólne  

§ 1. Miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego, zwany dalej planem, obejmuje obszar 
położony w obrębach geodezyjnych Michałów 
i Bukówek w granicach określonych na załączniku 

graficznym do uchwały nr XXX/265/09 Rady Miej-
skiej w Środzie Śląskiej z dnia 20 kwietnia 2009 
roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego.  

§ 2. Integralną częścią uchwały są załączniki 
do niniejszej uchwały:  
1) rysunek planu w skali 1 : 2 000 stanowiący za-

łącznik nr 1;  
2) rozstrzygnięcie w sprawie uwag wniesionych 

do projektu planu stanowiące załącznik nr 2;  
3) rozstrzygnięcie w sprawie sposobu realizacji 

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które należą do zadań własnych gminy, oraz za-
sad ich finansowania stanowiące załącznik nr 3.  

§ 3. Na ustalenia planu składają się:  
1) ustalenia dla całego obszaru objętego planem 

określone w rozdziale 2 niniejszej uchwały;  
2) ustalenia szczegółowe dla terenów w liniach 

rozgraniczających określone w rozdziale 3 ni-
niejszej uchwały;  

3) przepisy końcowe określone w rozdziale 4 ni-
niejszej uchwały;  

4) oznaczenia graficzne rysunku planu, o których 
mowa w § 5 ust. 1.  
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§ 4. 1. Następujące określenia stosowane w 
uchwale oznaczają:  

1) plan – ustalenia zawarte w niniejszej uchwale 
wraz z załącznikiem nr 1;  

2) przepisy szczególne – aktualne w momencie 
wykonywania niniejszej uchwały przepisy 
prawne;  

3) teren – obszar wyznaczony na rysunku planu 
liniami rozgraniczającymi i oznaczony symbo-
lem przeznaczenia;  

4) przeznaczenie podstawowe terenu – jest to 
część przeznaczenia terenu, która dominuje na 
danym terenie w sposób określony ustale-
niami planu;  

5) przeznaczenie uzupełniające terenu – jest to 
część przeznaczenia terenu, która uzupełnia 
lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe;  

6) nieprzekraczalna linia zabudowy – linia ogra-
niczająca obszar, na którym dopuszcza się 
wznoszenie budynków oraz budowli nadziem-
nych niebędących: obiektami małej architektu-
ry, sieciami infrastruktury technicznej oraz 
związanymi z nimi urządzeniami;  

7) powierzchnia zabudowy – powierzchnia zajęta 
przez budynek w stanie wykończonym wyzna-
czona przez rzut poziomy krawędzi budynku na 
powierzchnię terenu, do której nie wlicza się:  

a) powierzchni obiektów budowlanych ani ich czę-
ści nie wystających ponad powierzchnię terenu,  

b) powierzchni elementów drugorzędnych takich 
jak: schody zewnętrzne, rampy zewnętrzne, 
daszki, markizy itp.,  

c) powierzchni zajmowanej przez wydzielone 
obiekty pomocnicze takie jak: szklarnie, altany, 
szopy itp.;  

8) teren aktywności gospodarczej – zabudowa 
służąca prowadzeniu działalności gospodar-
czej wraz z towarzyszącymi obiektami usłu-
gowymi, administracyjnymi, biurowymi i so-
cjalnymi z zakresu:  
a) produkcji i przetwórstwa, w tym bioelek-

trownie,  
b) magazynowania i składowania, w tym bazy 

i place składowe,  
c) produkcji rolnej i obsługi rolnictwa,  
d) logistyki,  
e) rzemiosła produkcyjnego i usługowego,  
f) handlu hurtowego lub detalicznego;  

9) zieleń towarzysząca – zieleń towarzysząca 
obiektom budowlanym taka jak: zieleń ozdob-
na, rekreacyjna, izolacyjna itp.;  

10) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury tech-
nicznej – obiekty i urządzenia techniczne 
uzbrojenia, w tym ciągi drenażowe, przewody 
i urządzenia służące do przesyłania: płynów, 
pary, gazów i energii elektrycznej oraz urzą-
dzenia łączności publicznej i sygnalizacji, 
a także inne podziemne, lub nadziemne obiek-
ty i urządzenia niezbędne do korzystania 
z tych przewodów i urządzeń.  
2. Pojęcia niezdefiniowane należy rozumieć 

zgodnie z przepisami szczególnymi.  

§ 5. 1. Następujące oznaczenia graficzne 
przedstawione na rysunku planu są obowiązują-
cymi ustaleniami planu:  

1) granica opracowania;  
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przezna-

czeniu lub rożnych zasadach zagospodarowa-
nia;  

3) symbol określający podstawowe przeznaczenie 
terenu;  

4) nieprzekraczalne linie zabudowy;  
5) zieleń izolacyjna.  

2. Następujące oznaczenia graficzne przed-
stawione na rysunku planu mają charakter infor-
macyjny:  
1) granice obrębów wsi;  
2) numery dróg publicznych;  
3) symbol rowu melioracyjnego;  
4) oznaczenia graficzne w dziale infrastruktura 

techniczna.  

Rozdział 2 

Ustalenia dla całego obszaru objętego planem  

§ 6. 1. Na obszarze objętym planem w zakresie 
zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 
ustala się:  
1) ukształtowania wymagają:  

a) ekspozycje obiektów przemysłowych i usłu-
gowych z dróg publicznych,  

b) ciąg zieleni stanowiący izolację przestrzenną 
obszaru aktywności gospodarczej od tere-
nów zabudowy wsi Michałów;  

2) ochrony wymaga historyczny krajobraz kultu-
rowy wsi Michałów:  
a) obiekty budowlane winny być starannie 

i harmonijnie wkomponowane w krajobraz,  
b) napowierzchniowe elementy infrastruktury 

winny być projektowane w sposób uwzględ-
niający zachowanie wartości walorów krajo-
brazowych.  

2. Szczegółowe nakazy, zakazy, dopuszczenia 
i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów słu-
żące ochronie i kształtowaniu ładu przestrzennego 
określają przepisy zawarte w rozdziale 3.  

§ 7. Na obszarze objętym planem w zakresie 
zasad ochrony środowiska i przyrody ustala się:  
1) działalność zakładów produkcyjnych i usługo-

wych nie może powodować ponadnormatyw-
nego obciążenia środowiska naturalnego poza 
granicami działki, do której inwestor posiada ty-
tuł prawny;  

2) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych 
z terenów zurbanizowanych może być realizo-
wane po ich wstępnym podczyszczeniu do 
stopnia odpowiadającego wymogom odprowa-
dzenia ścieków do wód i ziemi;  

3) cały obszar objęty planem położony jest 
w obrębie GZWP nr 319 „ Subzbiornik Procho-
wice – Środa Śląska”, w którego strefie zasila-
nia obowiązuje ochrona przed zanieczyszcze-
niem zgodnie z przepisami szczególnymi;  

4) na terenach zabudowy mieszkaniowej, położo-
nych w sąsiednich wsiach: Michałów, Bukówek, 
Ciechów i Cesarzowice równoważny poziom 
dźwięku wynikający z funkcjonowania zakładów 
na terenie 1 P nie powinien przekraczać do-
puszczalnego poziomu hałasu w środowisku, 
określonego w przepisach szczególnych.  
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§ 8. Na obszarze objętym planem w zakresie 
zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
ustala się:  
1) wymóg powiadamiania przez Inwestora Wy-

działu Zabytków Archeologicznych właściwego 
wojewódzkiego konserwatora zabytków o ter-
minie rozpoczęcia i zakończenia prac ziemnych 
z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem, ce-
lem zorganizowania nadzoru archeologiczno-
konserwatorskiego;  

2) w przypadku wystąpienia zabytków i obiektów 
archeologicznych zostaną podjęte ratownicze 
badania wykopaliskowe, prowadzone przez 
uprawnionego archeologa, za pozwoleniem 
konserwatorskim.  

§ 9. Na obszarze objętym planem w zakresie 
wymagań wynikających z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych ustala się wymóg osłonię-
cia placów składowych od strony dróg publicz-
nych.  

§ 10. Na obszarze objętym planem w zakresie 
szczególnych warunków zagospodarowania tere-
nów i ograniczeń w ich użytkowaniu ustala się:  
1) wymóg pozostawienia, wzdłuż górnej krawędzi 

skarpy rowu melioracyjnego R-29, pasa terenu 
o szerokości min. 3 m wolnego od zabudowy 
i nasadzeń, umożliwiającego prowadzenie prac 
konserwacyjnych;  

2) wyznacza się strefę oddziaływania dla istnieją-
cej dwutorowej napowietrznej linii elektroener-
getycznej wysokiego napięcia 110 KV w odle-
głości po 20 m od osi linii, w obrębie której 
obowiązują następujące wymogi:  
a) zakaz lokalizacji obiektów przeznaczonych na 

stały pobyt ludzi,  
b) przy zbliżeniach innych obiektów niezwiąza-

nych ze stałym pobytem ludzi do linii, należy 
zachować warunki określone w przepisach 
szczególnych;  

3) wyznacza się strefę oddziaływania dla istnieją-
cych napowietrznych linii elektroenergetycznych 
SN o szerokości po 5 m od osi linii, w obrębie 
której obowiązują, do czasu przełożenia lub ska-
blowania linii, następujące wymogi:  
a) zakaz lokalizacji obiektów przeznaczonych na 

stały pobyt ludzi,  
b) przy zbliżeniach innych obiektów niezwiąza-

nych ze stałym pobytem ludzi do linii, należy 
zachować warunki określone w przepisach 
szczególnych.  

§ 11. 1. Na obszarze objętym planem w zakre-
sie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy sys-
temów komunikacji i infrastruktury technicznej 
ustala się:  
1) przebudowa układu komunikacyjnego powinna 

obejmować kompleksową przebudowę uzbro-
jenia technicznego.  

2) dopuszcza się realizację obiektów, urządzeń 
i sieci infrastruktury technicznej na wszystkich 
terenach, o ile przepisy szczególne nie będą te-
go wykluczać;  

3) dopuszcza się przebudowę istniejących i likwi-
dację nieczynnych sieci, kolidujących z plano-
wanym zainwestowaniem.  

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

a) zaopatrzenie w wodę z komunalnej sieci wo-
dociągowej;  

b) do czasu realizacji komunalnej sieci wodo-
ciągowej, o której mowa w lit. a, dopuszcza 
się zaopatrzenia w wodę z własnego ujęcia;  

2) w zakresie odprowadzania i unieszkodliwiania 
ścieków:  
a) wyposażenie w sieć kanalizacji sanitarnej 

wszystkich obszarów zainwestowania,  
b) dopuszcza się budowę lokalnych oczyszczal-

ni ścieków i zbiorników bezodpływowych,  
c) dopuszcza się budowę przepompowni ście-

ków, stosownie do potrzeb, zlokalizowanych 
na terenach własnych inwestorów,  

d) po zrealizowaniu kanalizacji sanitarnej, 
o której mowa w lit. a, wymóg wstępnego 
oczyszczania ścieków przemysłowych o 
przekroczonych dopuszczalnych wartościach 
zanieczyszczeń, przed ich wprowadzeniem 
do kanalizacji sanitarnej w oczyszczalniach 
zakładowych, zlokalizowanych na terenach 
własnych inwestora;  

3) w zakresie odprowadzania wód opadowych 
i roztopowych:  
a) objęcie systemami odprowadzającymi wody 

opadowe i roztopowe terenów zabudowa-
nych i utwardzonych,  

b) odprowadzenie wód opadowych i roztopo-
wych do kanalizacji deszczowej, a następnie 
poprzez urządzenia oczyszczające do odbior-
ników na warunkach określonych przez ich 
właściciela,  

c) wymóg utwardzania i skanalizowania tere-
nów, na których może dojść do zanieczysz-
czenia substancjami ropopochodnymi 
i chemicznymi,  

d) obowiązek neutralizowania substancji, 
o których mowa w lit. c, na terenach wła-
snych inwestorów, przed ich wprowadze-
niem do kanalizacji,  

e) dopuszcza się rozwiązania techniczne służą-
ce zatrzymaniu wód opadowych na terenie 
działki,  

f) modernizację rowów będących odbiornikami 
wód opadowych i roztopowych,  

g) przed przystąpieniem do prac w obrębie sie-
ci urządzeń melioracji szczegółowych należy 
sporządzić dokumentację techniczną zawie-
rającą sposób jej odbudowy,  

h) obowiązek uzgodnienia prac kolidujących 
z urządzeniami melioracyjnymi 
z administratorem tych sieci;  

4) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:  
a) dostawę energii elektrycznej z istniejącej 

i planowanej sieci elektroenergetycznej 
średniego i niskiego napięcia,  

b) rozbudowę i budowę nowych linii energe-
tycznych średniego i niskiego napięcia oraz 
budowę stacji transformatorowych, w zależ-
ności od potrzeb, na warunkach określonych 
przez właściciela sieci;  

5) w zakresie gazyfikacji:  
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a) dostawę gazu z sieci gazowej w przypadku 
jej wprowadzenia na obszar planu, po spo-
rządzeniu analizy opłacalności przedsięwzię-
cia, na warunkach określonych przez właści-
ciela sieci,  

b) wykorzystanie gazu do celów grzewczych,  
c) do czasu realizacji ustaleń, o których mowa 

w lit. a, dostawa gazu metodą bezprzewo-
dową;  

6) w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną:  
a) realizację lokalnych źródeł ciepła na paliwa 

o niskim stopniu emisji zanieczyszczeń,  
b) wykorzystanie energii elektrycznej i odna-

wialnych źródeł energii do celów grzew-
czych;  

7) w zakresie telekomunikacji − wymóg lokalizo-
wania sieci telekomunikacji we wspólnych ka-
nałach zbiorczych w porozumieniu ze wszyst-
kimi operatorami sieci;  

8) w zakresie gromadzenia i usuwania odpadów 
obowiązują zasady określone w odrębnych 
przepisach szczególnych i gminnych.  

§ 12. Nie określa się granic i sposobów zago-
spodarowania terenów lub obiektów podlegają-
cych ochronie, ustalonych na podstawie odręb-
nych przepisów, w tym terenów górniczych, 
a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi 
oraz zagrożeń osuwania mas ziemnych, ponieważ 
ww. tereny lub obiekty nie występują na obszarze 
objętym planem.  

§ 13. Na obszarze objętym planem w zakresie 
sposobów i terminów tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i użytkowania terenów ustala 
się:  
1) nie określa się sposobu i terminu tymczasowe-

go zagospodarowania, urządzania i użytkowa-
nia terenów;  

2) do czasu zagospodarowania terenu na przezna-
czenie ustalone w planie, obowiązuje przezna-
czenie dotychczasowe.  

Rozdział 3 

Ustalenia szczegółowe dla terenów w liniach 
rozgraniczających  

§ 14. 1. Dla terenu wyznaczonego na rysunku 
planu liniami rozgraniczającymi i oznaczonego 
symbolem 1 P ustala się:  
1) przeznaczenie podstawowe – tereny aktywności 

gospodarczej;  
2) przeznaczenie uzupełniające:  

a) drogi wewnętrzne i miejsca postojowe,  
b) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury 

technicznej,  
c) zieleń towarzysząca;  

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują następujące ustalenia:  
1) w zakresie parametrów i wskaźników kształto-

wania zabudowy oraz zagospodarowania tere-
nu:  
a) powierzchnia zabudowy w stosunku do po-

wierzchni działki nie może przekroczyć 80%,  
b) co najmniej 10% powierzchni działki należy 

urządzić jako powierzchnię terenu biologicz-
nie czynnego,  

c) wysokość obiektów budowlanych mierzona 
od poziomu terenu do najwyższego punktu 
dachu nie może przekraczać 15 m, z zastrze-
żeniem lit. d,  

d) dopuszcza się wolno stojące instalacje 
przemysłowe lub urządzenia techniczne nie 
wyższe niż 30m,  

e) dopuszcza się dowolne formy dachów,  
f) należy zapewnić odpowiednie zaplecze par-

kingowe na terenie własnym zgodnie ze 
wskaźnikami: 0,8 stanowiska na 1 miejsce 
pracy oraz 1 stanowisko na 40 m2 p. u. usług,  

g) place składowe i manewrowe na terenie 
własnym;  

2) w zakresie szczegółowych zasad i warunków 
scalania i podziału nieruchomości:  
a) dopuszcza się scalanie i podziału nierucho-

mości,  
b) kąt położenia granic działek w stosunku do 

pasa drogowego powinien zawierać się 
w przedziale od 80o do 90o;  

3) w zakresie szczególnych warunków zagospoda-
rowania terenów i ograniczeń w ich użytkowa-
niu:  
a) w celu ochrony walorów krajobrazu kultu-

rowego obszaru:  
− wymóg zastosowania materiałów elewa-

cyjnych o matowej powierzchni,  
− zakaz stosowania jaskrawych, nasyco-

nych barw,  
b) tereny niezabudowane i nieutwardzone na-

leży zagospodarować zielenią wysoką, szyb-
ko rosnącą, z gatunków odpornych na zanie-
czyszczenia i zgodnych z przyrodniczym sie-
dliskiem rejonu,  

c) wymóg nasadzenia zieleni izolacyjnej wyso-
kiej wzdłuż południowej granicy terenu – 
zgodnie z rysunkiem planu;  

4) w zakresie linii zabudowy - nieprzekraczalne 
linie zabudowy w odległościach:  
a) 10 m od linii rozgraniczającej drogi gminnej 

nr 107231,  
b) 10 m od linii rozgraniczającej drogi gminnej 

nr 107232,  
c) 10 m od linii rozgraniczającej drogi gminnej 

nr 107334.  

Rozdział 4 

Przepisy końcowe  

§ 15. Ustala się stawkę procentową, o której 
mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 
roku o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, w wysokości 30% dla terenu oznaczo-
nego na rysunku planu symbolem 1 P.  

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Środy Śląskiej.  

§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie  
30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego.  

 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej: 
Zbigniew Sozański 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 19 – 1679 – Poz. 239 
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Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 19 – 1680 – Poz. 239,240 

 

Załącznik nr 2 do uchwały nr LI/433/ 
/10 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej 
z dnia 27 października 2010 r. 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE W SPRAWIE UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU  

MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU POŁOŻONEGO 
W OBRĘBACH WSI MICHAŁÓW I BUKÓWEK  

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

du, Rada Miejska w Środzie Śląskiej 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 ze zm.).  

 
 

Załącznik nr 3 do uchwały nr LI/433/ 
/10 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej 
z dnia 27 października 2010 r. 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE W SPRAWIE SPOSOBU REALIZACJI INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY, ORAZ ZASAD ICH FINANSOWANIA 

  
W związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położo-

nego w obrębach wsi Michałów i Bukówek nie wystąpią inwestycje stanowiące zadania własne gminy. 
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UCHWAŁA NR LI/434/10 
 RADY MIEJSKIEJ W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ 

 z dnia 27 października 2010 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Szczepanów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jed-
nolity 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 prze-
strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. 
zm.) oraz w nawiązaniu do uchwały nr XXXV/301/ 
/09 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia  
26 sierpnia 2009 roku w sprawie przystąpienia do 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wsi Szczepanów w obrębie geode-
zyjnym, po stwierdzeniu zgodności ze Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Środa Śląska uchwalonego 
uchwałą nr XLIX/409/10 Rady Miejskiej w Środzie 
Śląskiej z dnia 25 sierpnia 2010 roku w sprawie 
zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego gminy Środa Ślą-
ska” Rada Miejska uchwala, co następuje:  

Rozdział 1 

Ustalenia ogólne  

§ 1. Zmiana miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego wsi Szczepanów, zwana 
dalej planem, obejmuje obszar w granicach okre-
ślonych na załączniku graficznym do uchwały  
nr XXXV/301/09 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej 

z dnia 26 sierpnia 2009 roku w sprawie przystąpie-
nia do zmiany miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego wsi Szczepanów w obrębie 
geodezyjnym.  

§ 2. Integralną częścią uchwały są załączniki 
do niniejszej uchwały:  
1) rysunek planu w skali 1 : 1000 stanowiący za-

łączniki nr 1;  
2) rozstrzygnięcie w sprawie uwag wniesionych 

do projektu planu stanowiące załącznik nr 2;  
3) rozstrzygnięcie w sprawie sposobu realizacji 

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które należą do zadań własnych gminy, oraz za-
sad ich finansowania stanowiące załącznik nr 3.  

§ 3. Na ustalenia planu składają się:  
1) ustalenia dla całego obszaru objętego planem 

określone w rozdziale 2 niniejszej uchwały;  
2) ustalenia szczegółowe dla terenów w liniach 

rozgraniczających określone w rozdziale 3 ni-
niejszej uchwały;  

3) przepisy końcowe określone w rozdziale 4 ni-
niejszej uchwały,  

4) oznaczenia graficzne rysunku planu, o których 
mowa w § 5 ust. 1.  

§ 4. Następujące określenia stosowane 
w uchwale oznaczają:  


