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UCHWAŁA NR XLVIII/447/10 
 RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH 

 z dnia 27 pačdziernika 2010 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowa Wieś 
Kącka dla obszaru obejmującego działki nr 600, 601/2 i części działki 564 

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 2002 r. Nr 23, 
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80,  
poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102,  
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, 
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, 
z 2006 r. Nr 17, poz. 128, 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, Nr 157,  
poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, 
poz. 675), art. 3 ust. 1 i art. 20 ustawy z dnia  
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, 
z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. 
Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, 
poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2008 r. Nr 123,  
poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237,  
Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24 poz. 124, Nr 75, 
poz. 474, Nr 106, poz. 804), w związku z uchwałą 
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich nr XXII/208/ 
/08 z dnia 24 lipca 2008 r. o przystąpieniu do spo-
rządzenia zmiany miejscowego planu zagospoda-

rowania przestrzennego wsi Nowa Wieċ Kącka dla 
obszaru obejmującego działki nr 600, 601/2 i czćċci 
działki 564 oraz po stwierdzeniu zgodnoċci ze 
„Studium uwarunkowaĉ i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego gminy Kąty Wrocławskie” 
uchwalonym przez Radć Miejską w Kątach Wro-
cławskich uchwałą nr LVI/403/2006 z dnia 12 pač-
dziernika 2006 r. uchwala sić, co nastćpuje:  

Rozdział 1 

Ustalenia ogólne 

§ 1. 1. Uchwala sić zmianć miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego wsi Nowa Wieċ 
Kącka dla obszaru obejmującego działki nr 600, 
601/2 i czćċci działki 564, zwaną dalej planem, 
przedstawioną na rysunku planu. 

2. Integralną czćċcią planu jest rysunek w skali 
1:2000, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej 
uchwały. 

3. Załącznikami do niniejszej uchwały są po-
nad to: 
1) rozstrzygnićcie w sprawie sposobu realizacji 

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które naleďą do zadaĉ własnych gminy, oraz za-
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sadach ich finansowania, które stanowi załącz-
nik nr 2; 

2) rozstrzygnićcie o sposobie rozpatrzenia uwag 
wniesionych do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, które sta-
nowi załącznik nr 3. 

4. W planie okreċla sić: 
1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczają-

ce tereny o róďnym przeznaczeniu lub róďnych 
zasadach zagospodarowania; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego; 

3) zasady ochrony ċrodowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego; 

4) parametry i wskačniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu; 

5) granice i sposoby zagospodarowania terenów 
lub obiektów podlegających ochronie, ustalo-
nych na podstawie odrćbnych przepisów; 

6) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich uďytkowaniu; 

7) szczegółowe zasady i warunki scalania i podzia-
łu nieruchomoċci objćtych planem; 

8) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy sys-
temów komunikacji i infrastruktury technicznej; 

9) stawki procentowe, na podstawie których ustala 
sić opłatć, o której mowa w art. 36 ust. 4 usta-
wy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  
Nr 80, poz. 717 z póčniejszymi zmianami). 

5. W planie nie okreċla sić: 
1) sposobu i terminu tymczasowego zagospoda-

rowania, urządzania i uďytkowania terenów; 
2) granic obszarów wymagających przeprowadze-

nia scaleĉ i podziałów nieruchomoċci; 
3) obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy 

i infrastruktury technicznej; 
4) granic obszarów wymagające przekształceĉ lub 

rekultywacji; 
5) granic terenów przeznaczonych pod budowć 

obiektów handlowych, o których mowa w art. 10 
ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 23 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym; 

6) granic terenów słuďące organizacji imprez ma-
sowych; 

7) granic pomników zagłady oraz ich stref ochron-
nych, okreċlone na podstawie ustawy z dnia 
7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitle-
rowskich obozów zagłady. 

§ 2. Oznaczenia stosowane w uchwale ozna-
czają: 

1) nieprzekraczalna linia zabudowy – linia wy-
znaczająca granicć dopuszczalnego wznosze-
nia budynków oraz okreċlonych w ustaleniach 
planu rodzajów budowli naziemnych niebćdą-
cych liniami przesyłowymi i sieciami uzbroje-
nia terenu; linia ta nie dotyczy istniejących 
budynków, zlokalizowanych przed wejċciem 
w ďycie niniejszej uchwały poza wyznaczoną 
linią zabudowy; 

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

3) przeznaczenie podstawowe – jest to czćċć 
przeznaczenia terenu, która dominuje w da-

nym terenie lub obszarze w sposób okreċlony 
ustaleniami planu; 

4) przeznaczenie dopuszczalne – rodzaj przezna-
czenia terenu inny niď podstawowy, który 
uzupełnia lub wzbogaca przeznaczenie pod-
stawowe w sposób okreċlony w ustaleniach 
planu i którego powierzchnia uďytkowa, zabu-
dowy lub czćċci terenu zajmuje w granicach 
terenu i poszczególnych nieruchomoċci mniej 
niď odpowiednia powierzchnia zajmowana 
przez przeznaczenie podstawowe; 

5) teren – obszar wyznaczony w rysunku planu 
liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbo-
lem lub symbolem i numerem; 

6) zabudowa usługowa – zabudowa słuďąca 
prowadzeniu działalnoċci z zakresu handlu, 
gastronomii, rzemiosła, kultury, opieki zdro-
wotnej lub weterynaryjnej, sportu, rekreacji 
itp., 

7) zabudowa przemysłowa – zabudowa słuďąca 
prowadzeniu działalnoċci gospodarczej z za-
kresu produkcji, przetwórstwa lub montaďu, 
magazynowania i składowania, hurtownie, 
produkcji rolnej i obsługi rolnictwa, logistyki, 
handlu hurtowego lub detalicznego, w tym 
sprzedaďy paliw wraz z towarzyszącymi obiek-
tami usługowymi, administracyjnymi, biuro-
wymi, socjalnymi, w których dopuszcza sić 
wydzielenie mieszkaĉ funkcyjnych; 

8) urządzenia towarzyszące – urządzenia tech-
niczne zapewniające moďliwoċć uďytkowania 
obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak 
przyłącza i urządzenia instalacyjne, przejazdy, 
ogrodzenia, place postojowe i manewrowe, 
miejsca do gromadzenia odpadów, elementy 
małej architektury itp.; 

9) infrastruktura techniczna − sieci uzbrojenia 
technicznego, w tym sieci wodociągowe, ka-
nalizacyjne, gazowe, elektroenergetyczne, cie-
płownicze, telekomunikacyjne, obiekty im to-
warzyszące; 

10) pojćcia niezdefiniowane naleďy rozumieć 
zgodnie z obowiązującymi przepisami szcze-
gólnymi. 

Rozdział 2 

Ustalenia dla całego obszaru objętego planem 

§ 3. Nastćpujące oznaczenia graficzne przed-
stawione na rysunku planu są obowiązującymi 
ustaleniami planu: 
1) granica planu; 
2) linie rozgraniczające tereny o róďnym przezna-

czeniu lub zasadach zagospodarowania; 
3) oznaczenia okreċlające przeznaczenie terenów; 
4) nieprzekraczalne linie zabudowy. 

§ 4. Obowiązują nastćpujące ustalenia doty-
czące ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
1) linie rozgraniczające tereny o róďnym przezna-

czeniu lub róďnych zasadach zagospodarowania 
stanowią równoczeċnie linie podziałów geode-
zyjnych; 

2) wyznacza sić tereny przestrzeni publicznej 
wskazane na rysunku planu symbolami 
1KDD,2KDD i 3KDD; 
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3) na kaďdym terenie dopuszcza sić zieleĉ i urzą-
dzenia towarzyszące obiektom budowlanym, 
o ile ustalenia dla terenów nie stanowią inaczej; 

4) zakazuje sić sytuowania wzdłuď dróg publicz-
nych ogrodzeĉ betonowych z elementów pre-
fabrykowanych; 

5) zakazuje sić sytuowania noċników reklamowych 
niezwiązanych bezpoċrednio z przeznaczeniem 
danego obiektu budowlanego na terenie. 

§ 5. Obowiązują nastćpujące ustalenia doty-
czące ochrony ċrodowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego: 
1) ustala sić zakaz powodowania ponadnorma-

tywnych obciąďeĉ ċrodowiska uciąďliwoċciami 
w zakresie hałasu, wibracji, emisji zanieczysz-
czeĉ pyłowych i gazowych, promieniowania 
elektromagnetycznego, zanieczyszczenia wód 
powierzchniowych i podziemnych, w tym 
Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GWZP 
nr 319 „Subzbiornik Prochowice − Ċroda Ċlą-
ska”; 

2) ustala sić ograniczenie uciąďliwoċci prowadzo-
nej działalnoċci do granic nieruchomoċci, na 
której zlokalizowane jest przedsićwzićcie; 

3) wykonanie dróg, placów postojowych i manew-
rowych naleďy przeprowadzić w sposób unie-
moďliwiający przenikanie zanieczyszczeĉ ropo-
pochodnych i innych do podłoďa i wód grunto-
wych. 

§ 6. Obowiązują nastćpujące ustalenia doty-
czące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: 
1) inwestor zobowiązany jest do pisemnego po-

wiadomienia właċciwych słuďb ochrony zabyt-
ków o terminie rozpoczćcia i zakoĉczenia prac 
ziemnych z 7-dniowym wyprzedzeniem 

2) w przypadku wystąpienia zabytków i obiektów 
archeologicznych ustala sić podjćcie ratowni-
czych badaĉ wykopaliskowych, za pozwoleniem 
właċciwych słuďb ochrony zabytków. 

§ 7. W zakresie granic i sposobów zagospoda-
rowania terenów lub obiektów podlegających 
ochronie, ustalonych na podstawie przepisów od-
rćbnych ustala sić: 
1) na przedmiotowym terenie nie wystćpują tere-

ny górnicze; 
2) na przedmiotowym terenie nie wystćpują ob-

szary naraďone na niebezpieczeĉstwo powodzi. 

§ 8. Nie wprowadza sić ustaleĉ w zakresie 
szczególnych warunków zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczeĉ w ich uďytkowaniu. 

§ 9. Obowiązują nastćpujące ustalenia doty-
czące podziału oraz scalania nieruchomoċci: 
1) dopuszcza sić podział oraz scalanie nierucho-

moċci; 
2) dopuszcza sić wydzielanie działek budowlanych 

wyłącznie z bezpoċrednim dostćpem do drogi 
publicznej lub wewnćtrznej; 

3) powierzchnia działek przeznaczonych pod funk-
cjć P nie moďe być mniejsza niď 3000 m2; 

4) szerokoċć frontów poszczególnych działek prze-
znaczonych pod funkcjć P nie moďe być mniej-
sze niď 40 m; 

5) dopuszcza sić wydzielenie dróg wewnćtrznych 
oraz działek przeznaczonych pod infrastrukturć 
techniczną; 

6) szerokoċć dróg wewnćtrznych w liniach rozgra-
niczających nie moďe być mniejsza niď 12 m, 
w przypadku wydzielania ċlepych dróg we-
wnćtrznych naleďy je zakoĉczyć placem ma-
newrowym o wymiarach 24x24 m, w miejscach 
włączeĉ drogi wewnćtrznej do drogi publicznej 
naleďy wyznaczyć trójkąty widocznoċci o bo-
kach 10 m; 

7) działki przeznaczone pod infrastrukturć tech-
niczną muszą mieć zapewniony bezpoċredni 
dostćp do drogi publicznej lub wewnćtrznej., 
a ich wielkoċć powinna odpowiadać potrzebom 
przeznaczenia. 

§ 10. Obowiązują nastćpujące ustalenia doty-
czące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji: 
1) dopuszcza sić etapowanie budowy projektowa-

nych i rozbudowy istniejących dróg w zakresie 
realizacji poszczególnych odcinków dróg oraz 
modernizacji ich parametrów; 

2) w granicach poszczególnych nieruchomoċci 
ustala sić obowiązek zapewnienia odpowiedniej 
liczby miejsc postojowych dla samochodów 
osobowych, lecz nie mniej niď: 
a) w przypadku zabudowy produkcyjnej, skła-

dów i magazynów: 1 stanowisko postojowe 
na kaďde 2 stanowiska pracy na jednej zmia-
nie, 

b) w przypadku zabudowy usługowej: 1 stano-
wisko postojowe na kaďde 40 m2 powierzch-
ni uďytkowej; 

3) w zaleďnoċci od charakteru działalnoċci 
w projektach zagospodarowania terenu po-
szczególnych inwestycji naleďy przewidzieć od-
powiednią liczbć miejsc dla pojazdów cićďaro-
wych oraz place manewrowe o parametrach 
odpowiadających rodzajowi transportu. 

§ 11. Obowiązują nastćpujące ustalenia doty-
czące modernizacji, rozbudowy i budowy syste-
mów infrastruktury technicznej: 

1) w zakresie zasad modernizacji, rozbudowy 
i budowy systemów infrastruktury technicz-
nej: 
a) ustala sić zakaz lokalizacji nowych naziem-

nych odcinków sieci infrastruktury tech-
nicznej, 

b) prowadzenie sieci infrastruktury technicz-
nej: 
− ustala sić w liniach rozgraniczających 

dróg po uzgodnieniu z ich zarządcami 
lub właċcicielami, 

− dopuszcza sić w liniach rozgraniczają-
cych innych terenów po uzgodnieniu 
z ich zarządcami lub właċcicielami, je-
dynie w sytuacji braku moďliwoċci pro-
wadzenia sieci w granicach dróg, 

c) lokalizacjć obiektów i urządzeĉ związanych 
z prowadzonymi sieciami dopuszcza sić 
w terenie oznaczonym na rysunku planu 
symbolem P; 

2) w zakresie zaopatrzenia w wodć: 
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a) ustala sić zaopatrzenie w wodć z lokalnej 
sieci wodociągowej, na warunkach uzgod-
nionych z zarządcą sieci; 

b) dopuszcza sić indywidualne ujćcia wody; 
3) w zakresie odprowadzania ċcieków: 

a) ustala sić odprowadzenie ċcieków do lo-
kalnej sieci kanalizacji sanitarnej na warun-
kach uzgodnionych z zarządcą sieci; 

b) do czasu realizacji sieci dopuszcza sić sto-
sowanie szczelnych zbiorników bezodpły-
wowych; 

c) ustala sić oczyszczenie ċcieków powstają-
cych w wyniku procesów technologicznych 
we własnym zakresie, przed ich odprowa-
dzeniem do lokalnej sieci kanalizacji sani-
tarnej lub do zbiorników bezodpływowych; 

4) w zakresie odprowadzania wód opadowych 
i roztopowych: 
a) ustala sić odprowadzenie wód opadowych 

i roztopowych z połaci dachowych i na-
wierzchni utwardzonych z zastosowaniem 
studni chłonnych lub zbiorników retencyj-
no-odparowujących zlokalizowanych na te-
renie własnym inwestora lub do kanalizacji 
deszczowej w iloċci odpowiadającej natu-
ralnemu spływowi powierzchniowemu 
z terenu przed inwestycją; 

b) tereny, na których moďe dojċć do zanie-
czyszczenia substancjami ropopochodnymi 
lub chemicznymi naleďy utwardzić i skana-
lizować, zanieczyszczenia tam powstające 
naleďy zneutralizować przed ich dalszym 
odprowadzeniem poprzez zastosowanie 
odpowiednich urządzeĉ do separacji sub-
stancji ropopochodnych lub chemicznych; 

5) w zakresie melioracji – w przypadku wystą-
pienia sieci drenarskich na terenach przezna-
czonych pod zainwestowanie sieć naleďy 
przebudować; 

6) w zakresie zaopatrzenia w energić elektryczną: 
a) ustala sić zaopatrzenie w energić elek-

tryczną z sieci elektroenergetycznej na wa-
runkach uzgodnionych z zarządcą sieci, 

b) ustala sić skablowanie elektroenergetycz-
nej linii napowietrznej ċredniego napićcia 
20 kV na odcinku przebiegającym przez ob-
szar objćty planem i kolidującej z planowa-
nym zainwestowaniem, 

c) dla napowietrznej linii ċredniego napićcia 
20 kV wyznacza sić pas techniczny 
o szerokoċci po 5,0 m w obie strony od osi 
skrajnego przewodu linii, w którym ograni-
czenia wynikające z przepisów odrćbnych, 

d) w przypadku skablowania elektroenerge-
tycznej linii napowietrznej ċredniego na-
pićcia 20 kV ustalenia pkt 6) lit. c) tracą 
moc, 

e) ustala sić nowe stacje transformatorowe 
wyłącznie w formie kontenerowej lub 
wbudowanej w obiekty o innym przezna-
czeniu, 

f) ustala sić zakaz lokalizacji elektrowni wia-
trowych; 

7) w zakresie zaopatrzenia w gaz: 
a) dopuszcza sić zaopatrzenie w gaz z roz-

dzielczej sieci gazowej, na zasadach okre-

ċlonych w Prawie Energetycznym, po speł-
nieniu warunków technicznych i ekono-
micznych przyłączenia; 

b) dopuszcza sić indywidualne zbiorniki za-
opatrzenia w gaz i związane z nimi instala-
cje; 

8) w zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala sić za-
opatrzenie w ciepło ze čródeł indywidualnych, 
z zastosowaniem urządzeĉ o niskiej, niepo-
wodującej ponadnormatywnej emisji zanie-
czyszczeĉ do atmosfery; 

9) w zakresie telekomunikacji: 
a) dopuszcza sić dostćp do sieci telekomuni-

kacyjnej kablową lub radiową siecią tele-
komunikacyjną; 

b) dopuszcza sić lokalizacjć masztów radio-
wo-telekomunikacyjnych; 

10) w zakresie gospodarki odpadami ustala sić 
działania zgodnie z gminnym planem gospo-
darki odpadami. 

§ 12. Na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym ustala sić nastćpujące wielkoċci 
stawki procentowej: 
1) dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-

bolami P, w wysokoċci 30%; 
2) dla pozostałych terenów, w wysokoċci 1%. 

Rozdział 3 

Ustalenia dla terenów 

§ 13. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem P ustala sić nastćpujące przezna-
czenie: 
1) przeznaczenie podstawowe: 

a) zabudowa przemysłowa, 
b) zabudowa usługowa; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: infrastruktura 
techniczna, urządzenia towarzyszące, zieleĉ 
urządzona. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują nastćpujące ustalenia dotyczące ukształ-
towania zabudowy: 
1) ustala sić nieprzekraczalną linić zabudowy jak 

na rysunku planu; 
2) ustala sić maksymalną wysokoċć zabudowy na 

15 metrów, mierzoną od poziomu terenu do 
najwyďszego punktu dachu; 

3) nie ustala sić wymagaĉ dotyczących form da-
chów i rodzajów ich pokrycia. 

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują nastćpujące ustalenia dotyczące zagospo-
darowania terenu: 
1) ustala sić maksymalną powierzchnić zabudowy 

na 70% powierzchni działki lub terenu przezna-
czonego pod inwestycjć; 

2) ustala sić minimalną powierzchnić biologicznie 
czynną na 10% powierzchni działki lub terenu 
przeznaczonego pod inwestycjć. 

4. Ustalenia zawarte w ustćpach 2. i 3. nie do-
tyczą infrastruktury technicznej. 

5. Dla terenu, o którym mowa w ust.1, obo-
wiązują nastćpujące ustalenia dotyczące obsługi 
komunikacyjnej: obsługa komunikacyjna z publicz-
nych dróg dojazdowych oznaczonych symbolami 
1KDD, 2KDD i 3KDD. 



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Dolnoċląskiego Nr 8 – 708 – Poz. 85 

 

§ 14. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symboli: 1KDD,2KDD i 3KDD ustala sić na-
stćpujące przeznaczenie: 
1) przeznaczenie podstawowe: publiczna droga 

dojazdowa; 
2) przeznaczenie dopuszczalne: infrastruktura 

techniczna, urządzenia towarzyszące, zieleĉ 
urządzona. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują nastćpujące ustalenia: 
1) szerokoċć w liniach rozgraniczających zgodnie 

z rysunkiem planu; 
2) obowiązują zasady modernizacji, rozbudowy 

i budowy systemów komunikacji okreċlone w § 
11 pkt 1. 

Rozdział 4 

Ustalenia końcowe 

§ 15. Wykonanie niniejszej uchwały powierza 
sić Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocław-
skie. 

§ 16. Uchwała wchodzi w ďycie po upływie  
30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym 
Województwa Dolnoċląskiego. 
 
 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej: 
Adam Klimczak 
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Załącznik nr 1 do uchwały nr XLVIII/ 
/447/10 Rady Miejskiej w Kątach 
Wrocławskich z dnia 27 października 
2010 r. 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr XLVIII/ 
/447/10 Rady Miejskiej w Kątach 
Wrocławskich z dnia 27 października 
2010 r. 

 
w sprawie sposobu realizacji zapisanych w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego wsi Nowa Wieċ Kącka dla obszaru obejmującego działki nr 600, 601/2 i czćċci działki 564 inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej, które naleďą do zadaĉ własnych gminy, oraz zasad ich finansowa-
nia, zgodnie z przepisami o finansach publicznych. 
 

W nawiązaniu do art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) Rada Miejska w Kątach Wrocławskich 
stwierdza, co nastćpuje: 

Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które naleďą do zadaĉ własnych gminy, bćdą finan-
sowane z budďetu gminy, w tym ze ċrodków pozyskiwanych z funduszy Unii Europejskiej, a takďe ze 
ċrodków zewnćtrznych. 
 

 
 
 

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLVIII/ 
/447/10 Rady Miejskiej w Kątach 
Wrocławskich z dnia 27 października 
2010 r. 

 
w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego wsi Nowa Wieċ Kącka dla obszaru obejmującego działki nr 600, 601/2 i czćċci działki 564. 
W nawiązaniu do 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 ze zmianami) Rada Miejska w Kątach Wrocławskich stwier-
dza, co nastćpuje: 
 

Nie rozstrzyga sić o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego wsi Nowa Wieċ Kącka dla obszaru obejmującego działki nr 600, 601/2 i czćċci 
działki 564 w związku z niezłoďenim przez zainteresowanych uwag do wyłoďenia do publicznego wglądu 
projekt planu. 
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UCHWAŁA NR XLIX/453/10 
 RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH 

 z dnia 9 listopada 2010 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sadków 

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 2002 r. Nr 23, 
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80,  
poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102,  
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, 
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, 
z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337,  
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, 
poz. 1218, Dz. U z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, 
poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420. 157, poz. 1241, 
z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675), 

art. 3 i 20 ustawy z dnia ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717,  
z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. 
Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, 
poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127,  
poz. 880, z 2008 r., Nr 199, poz. 1227, Nr 201,  
poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24,  
poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, 
poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, 
poz. 1043),w związku z uchwałą nr VI/68/07 Rady 
Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 30 marca 
2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 


