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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 



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Dolnoċląskiego Nr 8 – 711 – Poz. 86 

 

zmiany w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego wsi Sadków oraz po stwierdzeniu 
zgodnoċci ze Studium uwarunkowaĉ i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Kąty 
Wrocławskie uchwalonym przez Radć Miejską 
w Kątach Wrocławskich uchwałą nr LVI/403/06 
z dnia 12 pačdziernika 2006 r. uchwala sić, co na-
stćpuje:  

Rozdział 1 

Przedmiot uchwały 

§ 1. Uchwala sić zmianć miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego wsi Sadków 
dla obszaru połoďonego w granicach okreċlonych 
w załączniku nr 1 do uchwały, zwaną dalej planem. 

§ 2. Plan jest wyraďony w postaci: 
1) tekstu planu stanowiącego treċć uchwały, 
2) rysunku planu stanowiącego załącznik nr 1 do 

uchwały, 

§ 3. Rozstrzygnićcie o sposobie realizacji zapi-
sanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które naleďą do zadaĉ własnych gmi-
ny, oraz o zasadach ich finansowania zgodnie 
z przepisami o finansach publicznych stanowi za-
łącznik nr 2 do uchwały. 

§ 4. Rozstrzygnićcie o sposobie rozpatrzenia 
uwag wniesionych do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego stanowi za-
łącznik nr 3 do uchwały. 

§ 5. Przedmiotem planu jest ustalenie: 
1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgranicza-

jących tereny o róďnym przeznaczeniu lub 
róďnych zasadach zagospodarowania, 

2) zasad ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego, 

3) zasad ochrony ċrodowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego, 

4) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, 

5) wymagaĉ wynikających z potrzeb kształtowa-
nia przestrzeni publicznych, 

6) parametrów i wskačników kształtowania za-
budowy oraz zagospodarowania terenów, 
w tym linii zabudowy, gabarytów obiektów 
i wskačników intensywnoċci zabudowy, 

7) granic i sposobów zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegających ochronie, 
ustalonych na podstawie odrćbnych przepi-
sów, w tym terenów górniczych, a takďe nara-
ďonych na niebezpieczeĉstwo powodzi oraz 
zagroďonych osuwaniem sić mas ziemnych, 

8) szczególnych zasad i warunków scalania nie-
ruchomoċci i podziału nieruchomoċci objć-
tych planem miejscowym, 

9) szczególnych warunków zagospodarowania 
terenów oraz ograniczenia w ich uďytkowaniu, 
w tym zakaz zabudowy, 

10) stawki procentowej, na podstawie której usta-
la sić opłatć, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 

§ 6. Rysunek planu obowiązuje w zakresie 
okreċlającym: 

1) granice obszaru objćtego planem, 
2) linie rozgraniczające tereny o róďnym przezna-

czeniu lub róďnych zasadach zagospodarowa-
nia, 

3) strefć „OW” ochrony konserwatorskiej, 
4) strefć „K” ochrony krajobrazu, 
5) nieprzekraczalne linie zabudowy, 
6) przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem 

U/MN, 
7) przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem 

KDD, 
8) przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem 

ZP/IT. 

§ 7. Okreċlenie terminologii 
1. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) uchwale – naleďy przez to rozumieć niniejszą 
uchwałć, 

2) planie – naleďy przez to rozumieć zmianć 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego wsi Sadków, uchwaloną niniejszą 
uchwałą, 

3) rysunku planu – naleďy przez to rozumieć ry-
sunek w skali 1:1000 stanowiący załącznik nr 
1 do uchwały, 

4) obszarze – naleďy przez to rozumieć cały ob-
szar objćty uchwałą, 

5) terenie – naleďy przez to rozumieć teren wyod-
rćbniony na rysunku planu liniami rozgrani-
czającymi, oznaczony symbolem przeznacze-
nia terenu, 

6) linii rozgraniczającej – naleďy przez to rozu-
mieć linić rozgraniczającą tereny o róďnym 
przeznaczeniu lub zasadach zagospodarowa-
nia, 

7) nieprzekraczalnej linii zabudowy – naleďy 
przez to rozumieć linić ograniczającą po-
wierzchnić terenu, na której dopuszcza sić 
wznoszenie budynków oraz okreċlonych 
w ustaleniach planu rodzajów budowli na-
ziemnych niebćdących liniami przesyłowymi 
i sieciami uzbrojenia terenu, 

8) usługach nieuciąďliwych – naleďy przez to ro-
zumieć takie usługi, które w miejscu lokalizacji 
i poza granicami działki, na której sić znajdują, 
nie spowodują naruszenia przepisów dotyczą-
cych standardów jakoċci ċrodowiska okreċlo-
nego dla funkcji ustalonych w planie, 

9) obiektach infrastruktury technicznej – naleďy 
przez to rozumieć zarówno sieci, jak i urządze-
nia kubaturowe związane z uzbrojeniem tere-
nu, których jednoznacznej lokalizacji nie okre-
ċla sić w planie, 

10) dachu stromym – naleďy przez to rozumieć 
dach o dwóch lub wićcej niď dwóch połaciach 
nachylone pod kątem 35°−45°, w których do-
puszcza sić lokalizowanie lukarn okiennych 
oraz okien połaciowych, 

11) strefie OW ochrony konserwatorskiej – naleďy 
przez to rozumieć obszar zabytkowy ujćty 
w wojewódzkiej ewidencji zabytków dla mia-
sta i gminy Kąty Wrocławskie, 

12) przepisach odrćbnych – naleďy przez to rozu-
mieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonaw-
czymi. 
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Rozdział 2 

Ustalenia dla obszaru objętego uchwałą 

§ 8. Przeznaczenie terenu oraz linie rozgrani-
czające tereny o róďnym przeznaczeniu lub róďnych 
zasadach zagospodarowania 
1) plan ustala przeznaczenie terenów pod: 

a) zabudowć usługową i mieszkaniową ozna-
czoną symbolem U/MN, 

b) zieleĉ urządzoną oznaczoną symbolem ZP, 
c) zieleĉ urządzoną i infrastrukturć techniczną 

oznaczoną symbolem ZP/IT, 
d) publiczną drogć klasy dojazdowej oznaczoną 

symbolem KDD, 
2) linie rozgraniczające tereny o róďnym przezna-

czeniu lub róďnych zasadach zagospodarowania 
są okreċlone na rysunku planu. 

§ 9. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego  
Planowanej zabudowie naleďy nadać formć zhar-
monizowaną z regionalną zabudową wsi Sadków 
charakteryzującą sić dachami stromymi o poła-
ciach nachylonych pod kątem 35°−45°, krytych 
dachówką lub materiałem dachówkopodobnym, 
wysokoċcią budynków do dwóch kondygnacji – 
w tym drugą kondygnacjć dopuszcza sić jako pod-
dasze uďytkowe, lecz nie wićkszą niď 10 m licząc od 
poziomu terenu do najwyďszej krawćdzi dachu. 

§ 10. Zasady ochrony ċrodowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego 
1) usługi dopuszczone do lokalizowania nie mogą 

powodować uciąďliwoċci dla mieszkaĉców, 
2) dla całego obszaru objćtego uchwałą dopusz-

czone są poziomy hałasu jak dla zabudowy 
mieszkaniowej, okreċlone w przepisach odrćb-
nych, 

3) grunty niezabudowane i nieutwardzone naleďy 
przeznaczyć na powierzchnić biologicznie czyn-
ną, dla której procentowy udział w kaďdej wy-
dzielonej działce okreċlono w ustaleniach 
szczegółowych 

4) w obrćbie działek budowlanych połoďonych 
wzdłuď drogi wojewódzkiej nr 347 planowanych 
do przeznaczenia pod zabudowć mieszkaniową 
naleďy urządzić, w czćċci połoďonej wzdłuď tej 
drogi, pas zieleni izolacyjnej, pod warunkiem 
nienaruszenia istniejącej sieci telefonicznej, 

5) do celów grzewczych naleďy stosować systemy 
o wysokiej sprawnoċci spalania i niskim stopniu 
emisji zanieczyszczeĉ, w tym równieď čródła 
niekonwencjonalne takie jak baterie słoneczne, 
urządzenia geotermalne itp., 

6) nawierzchnie naraďone na zanieczyszczenia 
substancjami ropopochodnymi, w tym na-
wierzchnie dróg publicznych i wewnćtrznych, 
parkingów i placów manewrowych naleďy 
uszczelnić, a wody z tych nawierzchni odpro-
wadzać do kanalizacji deszczowej lub rowów 
melioracyjnych za poċrednictwem separatorów 
olejów i benzyn, 

7) przed przystąpieniem do realizacji inwestycji, 
ustala sić obowiązek zdjćcia warstwy próchni-
czej z powierzchni przeznaczonej pod zabudowć 
i wykorzystanie jej zgodnie z przepisami odrćb-
nymi, 

8) zakaz lokalizowania wzdłuď rowu melioracyjne-
go zlokalizowanego poza obszarem planu: 
a) obiektów budowlanych – w odległoċci 

mniejszej niď 10 m, 
b) ogrodzeĉ oraz nasadzeĉ drzew i krzewów – 

w odległoċci mniejszej niď 1,5 m, 
9) w zakresie ochrony krajobrazu kulturowego 

obowiązują ustalenia zawarte w § 11. 

§ 11. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowe-
go i zabytków 
1) ustala sić strefć „K” ochrony krajobrazu, 

w obrćbie której naleďy: 
a) nowej zabudowie nadać formć nawiązującą 

do budownictwa regionalnego, tj. budynki 
do dwóch kondygnacji, w tym druga kondy-
gnacja w dachu jako poddasze uďytkowe, 
o dachach stromych o symetrycznych poła-
ciach nachylonych pod kątem 35°–45°, kry-
tych dachówką ceramiczną lub materiałem 
dachówkopodobnym, 

b) sieci uzbrojenia technicznego prowadzić wy-
łącznie jako podziemne, 

2) ustala sić strefć „OW” obserwacji archeolo-
gicznej, w obrćbie której Inwestor zobowiązany 
jest o wszelkich zamierzeniach inwestycyjnych 
związanych z pracami ziemnymi powiadomić 
pisemnie Dolnoċląskiego Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków o terminie rozpoczćcia 
i zakoĉczenia prac ziemnych z co najmniej  
7-dniowym wyprzedzeniem, a w przypadku wy-
stąpienia zabytków i obiektów archeologicznych 
wymagane jest podjćcie ratowniczych badaĉ 
archeologicznych, za pozwoleniem Dolnoċlą-
skiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabyt-
ków. 

§ 12. Wymagania wynikające z kształtowania 
przestrzeni publicznych 
1) wyznacza sić przestrzeĉ publiczną w obrćbie 

terenów: 
a) publicznej drogi klasy dojazdowej oznaczo-

nej symbolem KDD, 
b) zieleni urządzonej z dopuszczeniem lokali-

zowania obiektów infrastruktury technicznej 
oznaczonej symbolem ZP/IT, 

2) w obrćbie terenu wymienionego w pkt 1 lit a) 
naleďy wprowadzić, wzdłuď jezdni, szpaler 
drzew, 

3) w obrćbie terenu wymienionego w pkt 1 lit b) 
naleďy wprowadzić zieleĉ komponowaną, 

4) dopuszczone do lokalizowania w obrćbie terenu 
wymienionego w pkt 1 lit b) pojemniki na se-
gregowane odpady bytowe papierowe, szklane 
i plastikowe, naleďy przesłonić ogrodzeniem li-
tym lub zielenią zimozieloną. 

§ 13. Parametry i wskačniki kształtowania za-
budowy oraz zagospodarowania terenów, w tym 
linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskačniki 
intensywnoċci – podano w rozdziale III. 

§ 14. Granice i sposoby zagospodarowania te-
renów i obiektów podlegających ochronie, ustalo-
nych na podstawie przepisów odrćbnych, w tym 
terenów górniczych, a takďe naraďonych na nie-
bezpieczeĉstwo powodzi oraz zagroďonych osu-
waniem sić mas ziemnych 



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Dolnoċląskiego Nr 8 – 713 – Poz. 86 

 

1) obszar objćty planem nie leďy na terenach gór-
niczych oraz zagroďonych powodzią i osuwa-
niem sić mas ziemnych, 

2) ustalenia wynikające z przepisów odrćbnych – 
okreċlono w § 11. 

§ 15. Szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomoċci 
1) dopuszcza sić podział terenu oznaczonego 

symbolem U/MN na działki budowlane o po-
wierzchni min. 800 m2 i szerokoċci frontu działki 
min. 25 m, 

2) w przypadku wydzielenia działki dla obiektów 
infrastruktury technicznej działkom tym naleďy 
nadać powierzchnić niezbćdną oraz zapewnić 
do nich dostćp, 

3) dopuszcza sić wydzielenie działki na cele we-
wnćtrznej drogi dojazdowej, dla której parame-
try podano w § 16 pkt 3. 

§ 16. Zasady modernizacji, rozbudowy i bu-
dowy systemów komunikacji 

1) zewnćtrzną obsługć komunikacyjną obszaru 
objćtego planem ustala sić z istniejącej drogi 
wojewódzkiej nr 347 przylegającej do obszaru 
objćtego planem oraz drogi gminnej – ulicy 
Spokojnej, 

2) wyznacza sić obowiązujące linie rozgranicza-
jące dla drogi publicznej oznaczonej symbo-
lem KDD, dla której parametry podano w § 22, 

3) w przypadku podziału terenów oznaczonych 
symbolem U/MN na działki budowlane do-
puszcza sić wprowadzenie dróg wewnćtrz-
nych pieszo-jezdnych, dla których ustala sić 
nastćpujące parametry: 
a) szerokoċć drogi w liniach rozgraniczają-

cych co najmniej 8 m, 
b) w przypadku zakoĉczenia drogi placem 

manewrowym, placowi temu naleď nadać 
wymiary w liniach rozgraniczających co 
najmniej 12 m x12 m, 

c) w miejscu włączenia drogi do drogi pu-
blicznej oznaczonej symbolem KDD naleďy 
wprowadzić trójkąty widocznoċci o wymia-
rach w liniach rozgraniczających co naj-
mniej 5 m x 5 m, 

4) miejsca parkingowe naleďy zapewnić na tere-
nie własnym, 

5) w obrćbie kaďdej wydzielonej działki na tere-
nach oznaczonych symbolem U/MN naleďy 
przewidzieć nastćpującą iloċć miejsc parkin-
gowych: 
a) dla działek przeznaczonych pod zabudowć 

mieszkaniową jednorodzinną minimum 
2 miejsca parkingowe na jeden lokal 
mieszkalny, w tym jedno dopuszcza sić 
w garaďu, 

b) dla działek przeznaczonych pod zabudowć 
mieszkaniową z usługami – minimalnie 
2 miejsca parkingowe na jeden lokal 
mieszkalny dla mieszkaĉców oraz mini-
malną iloċć miejsc parkingowych wynika-
jącą z powierzchni uďytkowej usługi, którą 
to iloċć ustalono poniďej; 

c) dla działek przeznaczonych pod zabudowć 
usługową o powierzchni uďytkowej do  
20 m2 – minimalnie 2 miejsca parkingowe; 

o powierzchni powyďej 20 m2 i nie wićcej 
niď 50 m2 – minimalnie 4 miejsca parkin-
gowe; o powierzchni wićkszej niď 50 m2 – 
minimalnie po jednym miejscu parkingo-
wym na kaďde 25 m2 i dodatkowo dwa sta-
nowiska parkingowe, 

6) zakazuje sić włączania dróg, o których mowa 
w pkt 3, do drogi wojewódzkiej nr 347, 

7) zakazuje sić urządzenia bezpoċredniego zjazdu 
z działek budowlanych na drogć wojewódzką  
nr 347. 

§ 17. Zasady rozbudowy i budowy systemów 
infrastruktury technicznej 

1) sieci uzbrojenia technicznego naleďy prowa-
dzić jako podziemne, w obrćbie linii rozgrani-
czających dróg, 

2) dopuszcza sić odstćpstwa od zasady, o której 
mowa w pkt 1, przy zachowaniu ustaleĉ doty-
czących zasad zabudowy i zagospodarowania 
terenów zawartych w Rozdziale III, 

3) dopuszcza sić moďliwoċć realizacji urządzeĉ 
technicznych uzbrojenia towarzyszących in-
westycjom na terenach własnych inwestorów, 

4) wszelkie inwestycje oraz zmiany w zakresie 
zaopatrzenia w wodć, energić elektryczną, te-
lefonić i odprowadzenia ċcieków oraz lokaliza-
cje urządzeĉ związanych z tymi sieciami wy-
magają uzyskania warunków technicznych od 
właċciwych dysponentów sieci, 

5) zaopatrzenie w wodć ustala sić z istniejącej 
gminnej sieci wodociągowej zlokalizowanej 
poza obszarem objćtym planem, 

6) w zakresie odprowadzania ċcieków bytowych 
ustala sić: 
a) wyposaďenie w sieć kanalizacji sanitarnej 

wszystkich obszarów zainwestowania, 
b) odprowadzenie ċcieków do oczyszczalni 

ċcieków zlokalizowanej poza obszarem ob-
jćtym planem, 

c) do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej 
dopuszcza sić lokalizowanie przez inwesto-
rów na terenach własnych bezodpływo-
wych zbiorników na nieczystoċci ciekłe, 
z wywozem ċcieków do oczyszczalni działa-
jącej w gminnym systemie gospodarki 
ċciekami, 

d) w przypadku zrealizowania systemu zbior-
czej kanalizacji sanitarnej bezodpływowe 
zbiorniki na nieczystoċci ciekłe naleďy zli-
kwidować lub przeznaczyć na zbiorniki wód 
opadowych, 

7) w zakresie odprowadzania wód opadowych 
ustala sić: 

a) w kanalizacjć deszczową naleďy wyposaďyć 
teren publicznej drogi dojazdowej oznaczonej 
symbolem KDD, a do czasu realizacji gminne-
go system kanalizacji deszczowej dopuszcza 
sić odprowadzenie wód opadowych do ro-
wów melioracyjnych, zgodnie z przepisami 
odrćbnymi, lub studni chłonnych, 

b) dla terenów oznaczonych symbolami U/MN 
oraz terenów dróg wewnćtrznych pieszo - 
jezdnych, dopuszcza sić wody opadowe od-
prowadzać powierzchniowo, pod warunkiem 
ukształtowania powierzchni kaďdej wydzielo-
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nej działki w sposób uniemoďliwiający spływ 
tych wód na działki sąsiednie, lub do rowu 
melioracyjnego, pod warunkiem uzyskania 
stosownych uzgodnieĉ oraz do studzienek 
chłonnych, 

8) w zakresie urządzeĉ melioracyjno-drenarskich 
ustala sić: 
a) z uwagi na moďliwoċć wystćpowania sieci 

drenarskich na terenach przeznaczonych 
pod zainwestowanie wszelkie działania in-
westycyjne naleďy poprzedzić komplekso-
wą przebudową systemu odwadniającego 
teren, uzgodnioną z zarządcą urządzeĉ me-
lioracyjno-drenarskich, 

b) zachowanie wolnego pasa terenu szeroko-
ċci min. 1,5 m od górnej krawćdzi rowu, 
umoďliwiającego dostćp do rowów i pro-
wadzenie ich konserwacji, w obrćbie któ-
rego zakazuje sić lokalizowania obiektów 
budowlanych nie związanych z obsługą 
rowu, ogrodzeĉ oraz nasadzania drzew 
i krzewów, 

9) w zakresie zaopatrzenia w energić elektryczną 
ustala sić: 
a) zasilanie obiektów lokalizowanych na ob-

szarze objćtym planem z istniejącej stacji 
transformatorowej zlokalizowanej poza ob-
szarem objćtym planem, 

b) budowć kablowej linii elektroenergetycz-
nych niskiego napićcia, na warunkach 
okreċlonych przez właċciciela sieci, 

c) w przypadku wystąpienia braku mocy za-
potrzebowanej dopuszcza sić lokalizowanie 
stacji transformatorowej wyłącznie w for-
mie kubaturowej, na terenie oznaczonym 
symbolem ZP/IT lub na terenach własnych, 
na warunkach okreċlonych przez zarządcć 
sieci, 

d) dopuszcza sić stosowanie odnawialnych 
čródeł energii, z wyłączeniem wiatraków. 

10) zaopatrzenie w gaz ustala sić poprzez budowć 
rozdzielczej sieci gazowej, ułoďonej zgodnie 
z ustaleniami zawartymi w pkt 1−4, 

11) w zakresie zaopatrzenia w energić cieplną 
ustala sić: 
a) stosowanie urządzeĉ grzewczych o wyso-

kiej sprawnoċci spalania i niskim stopniu 
emisji zanieczyszczeĉ, 

b) dopuszcza sić stosowanie odnawialnych 
čródeł energii, 

12) w zakresie sieci telekomunikacyjnych ustala 
sić z: 
a) sieci istniejącej lub z sieci innego dyspo-

nenta 
b) sieci szerokopasmowych, 

13) w zakresie usuwania odpadów ustala sić: 
a) miejsce gromadzenia odpadów bytowych 

naleďy zlokalizować w terenie własnym in-
westora, a miejsce ich gromadzenia obu-
dować, 

b) odpady bytowe naleďy usuwać w sposób 
zgodny z gminnym systemem gospodarki 
odpadami, 

c) odpady powstałe w wyniku prowadzenia 
działalnoċci usługowej naleď usuwać w 
sposób zgodny z przepisami odrćbnymi, 

d) segregacjć odpadów bytowych naleďy pro-
wadzić w sposób zgodny z gminnym syste-
mem, a pojemniki do segregacji odpadków 
bytowych szklanych, plastikowych, papiero-
wych dopuszcza sić lokalizować na terenie 
oznaczonym symbolem ZP/IT. 

§ 18. Sposób i termin tymczasowego zago-
spodarowania, urządzania i uďytkowania terenu 
Nie przewiduje sić tymczasowego sposobu zago-
spodarowania, urządzania i uďytkowania terenu. 

Rozdział 3 

Ustalenia szczegółowe dla poszczególnych 
terenów wydzielonych na rysunku planu liniami 

rozgraniczającymi 

§ 19. Dla terenu oznaczonego symbolem 
1 U/MN ustala sić: 
1) teren przeznacza sić pod zabudowć usługową 

i mieszkaniową jednorodzinną, 
2) w ramach prowadzonej działalnoċci usługowej 

dopuszcza sić wyłącznie usługi nieuciąďliwe, 
3) w obrćbie wydzielonej działki dopuszcza sić 

lokalizowanie: 
a) zabudowy usługowej wolno stojącej, 
b) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

wolno stojącej, 
c) obiektów usługowych wbudowanych lub 

dobudowanych do zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, pod warunkiem zachowania 
charakteru wolno stojącej zabudowy, 
o której mowa w pkt 3 lit. b) 

d) obiektów mieszkalnych wbudowanych lub 
dobudowanych do zabudowy usługowej, 
pod warunkiem zachowania charakteru wol-
no stojącej zabudowy, o której mowa w pkt 3 
lit a), 

4) w obrćbie terenu dopuszcza sić lokalizowanie: 
a) dróg wewnćtrznych, dla których parametry 

podano w § 16 pkt 3, 
b) obiektów infrastruktury technicznej, 

5) dopuszcza sić, na granicy biegnącej wzdłuď 
drogi wojewódzkiej nr 347, lokalizowanie ogro-
dzeĉ litych np. murowanych, 

6) zabudowć naleďy sytuować z zachowaniem 
nieprzekraczalnej linii zabudowy wynoszącej: 
a) 10 m od linii rozgraniczającej drogć woje-

wódzką nr 347, 
b) 6 m od linii rozgraniczających drogć dojaz-

dową oznaczonej symbolem KDD 
c) 10 m od linii rozgraniczającej rowu meliora-

cyjnego zlokalizowanego poza obszarem ob-
jćtym planem, 

7) w obrćbie kaďdej wydzielonej działki przezna-
czonej pod: 
a) zabudowć usługową lub mieszkaniowo - 

usługową naleďy zachować min. 30% po-
wierzchni biologicznie czynnej, 

b) zabudowć mieszkaniową naleďy zachować 
min. 50% powierzchni biologicznie czynnej, 

8) zakazuje sić wprowadzanie bezpoċredniej ob-
sługi komunikacyjnej z drogi wojewódzkiej  
nr 347, 

9) z uwagi na połoďenie terenu w sąsiedztwie ro-
wu melioracyjnego obowiązują ustalenia okre-
ċlone w § 10 pkt 8. 
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§ 20. Dla terenu oznaczonego symbolem 
2 U/MN ustala sić: 
1) teren przeznacza sić pod zabudowć usługową 

i mieszkaniową jednorodzinną, 
2) w ramach prowadzonej działalnoċci usługowej 

dopuszcza sić wyłącznie usługi nieuciąďliwe, 
3) w obrćbie wydzielonej działki dopuszcza sić 

lokalizowanie: 
a) zabudowy usługowej wolnostojącej, 
b) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

wolno stojącej, 
c) obiektów usługowych wbudowanych lub 

dobudowanych do zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej, pod warunkiem zachowania 
charakteru wolno stojącej zabudowy, 
o której mowa w pkt 3 lit. b) 

d) obiektów mieszkalnych wbudowanych lub 
dobudowanych do zabudowy usługowej, 
pod warunkiem zachowania charakteru wol-
no stojącej zabudowy, o której mowa w pkt 3 
lit a), 

4) w obrćbie terenu dopuszcza sić lokalizowanie: 
a) dróg wewnćtrznych, dla których parametry 

podano w § 16 pkt 3, 
b) obiektów infrastruktury technicznej, 

5) dopuszcza sić, na granicy biegnącej wzdłuď 
drogi wojewódzkiej nr 347, lokalizowanie ogro-
dzeĉ litych np. murowanych, 

6) zabudowć naleďy sytuować z zachowaniem 
nieprzekraczalnej linii zabudowy wynoszącej: 
a) 10 m od linii rozgraniczającej drogć woje-

wódzką nr 347, 
b) 6 m od linii rozgraniczających drogć dojaz-

dową oznaczonej symbolem KDD, 
c) 6 m od dróg wewnćtrznych pieszo-jezdnych 

dopuszczonych do lokalizowania w obrćbie 
terenu, 

7) w miejscu włączenia dopuszczonej do lokalizo-
wania wewnćtrznej drogi dojazdowej do drogi 
okreċlonej liniami rozgraniczającymi, linia za-
budowy, o której mowa w pkt 6 lit. b), traci 
moc, 

8) w obrćbie kaďdej wydzielonej działki przezna-
czonej pod: 
a) zabudowć usługową lub mieszkaniowo - 

usługową naleďy zachować min. 30% po-
wierzchni biologicznie czynnej, 

b) zabudowć mieszkaniową naleďy zachować 
min. 50% powierzchni biologicznie czynnej, 

9) zakazuje sić wprowadzania bezpoċredniej ob-
sługi komunikacyjnej z drogi wojewódzkiej  
nr 347 dla: 
a) wydzielonych działek budowlanych, 
b) dopuszczonej do lokalizowania wewnćtrznej 

drogi pieszo-jezdnej. 

§ 21. Dla terenu oznaczonego symbolem ZP/IT 
ustala sić: 
1) teren przeznacza sić pod zieleĉ urządzoną  

i obiekty infrastruktury technicznej, 
2) dopuszcza sić lokalizowanie pojemników do 

segregacji odpadków bytowych szklanych, pla-
stikowych, papierowych. 

§ 22. Dla terenu oznaczonego symbolem KDD 
ustala sić: 
1) teren przeznacza sić pod publiczną drogć klasy 

dojazdowej o parametrach: 
a) szerokoċć drogi w liniach rozgraniczających 

min. 10 m, 
b) w miejscu włączenia drogi do drogi woje-

wódzkiej Nr 347 naleďy wprowadzić trójkąty 
widocznoċci o wymiarach min. 10 m x 10 m, 

2) dopuszcza sić lokalizowanie: 
a) jezdni o szerokoċci min. 5,5 m, 
b) obustronnie chodników o szerokoċci min. 

1,5 m, 
c) obustronnego nasadzenia drzew, 
d) obiektów infrastruktury technicznej. 

Rozdział 4 

Ustalenia końcowe 

§ 23. Ustala sić, zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12 
i art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym, jednorazową opłatć okre-
ċloną w stosunku procentowym do wzrostu warto-
ċci nieruchomoċci, w wysokoċci: 
1) 10% dla terenów oznaczonych symbolem 

U/MN, 
2) 1% dla pozostałych terenów. 

§ 24. Wykonanie uchwały powierza sić Burmi-
strzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie. 

§ 25. Uchwała wchodzi w ďycie po upływie  
30 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzćdo-
wym Województwa Dolnoċląskiego. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej: 
Adam Klimczak 
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Załącznik nr 1 do uchwały nr XLIX/453/10 
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich  
z dnia 9 listopada 2010 r. 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr XLIX/453/10 
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich  
z dnia 9 listopada 2010 r. 

 
Rozstrzygnićcie w sprawie realizacji zapisanych w zmianie miejscowego planu zagospodarowania wsi 
Sadków inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które naleďą do zadaĉ własnych gminy, oraz za-
sad ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych 
 
W nawiązaniu do art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2003r. 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 finansowa-
ne z budďetu gminy, w tym ze ċrodków pozyskiwanych z funduszy Unii Europejskiej, a takďe ze ċrodków 
zewnćtrznych. 
 

 
 
 

Załącznik nr 3 do uchwały nr XLIX/453/10 
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich  
z dnia 9 listopada 2010 r. 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE 

o sposobie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania  
przestrzennego wsi Sadków 

 
Rozstrzygnićcia  dokonano zgodnie z  art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami). 
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sadków wraz prognozą oddziaływa-
nia na ċrodowisko był wyłoďony do wglądu publicznego w terminie od 30 sierpnia 2010 r. do 27 wrze-
ċnia 2010 r. z terminem składania uwag do 11 pačdziernika 2010 r. 
 
Rada Miejska w Kątach Wrocławskich rozstrzyga w sposób nastćpujący uwagi nieuwzglćdnione przez 
Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie: 

1. Nie uwzglćdnia sić uwag Pani Joanny Januszewskiej-Nogi i Pana Bogdana Nogi z dnia 11 pač-
dziernika 2010 r. złoďonych do wyłoďonego do  wglądu publicznego ww. projektu planu dotyczących: 
1) braku załącznika nr 2 do uchwały w sprawie rozstrzygnićcia o sposobie realizacji zapisanych w planie 

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej oraz zasad ich finansowania; 
2) braku w prognozie oddziaływania na ċrodowisko analizy oddziaływania przepompowni ċcieków pla-

nowanej na terenie oznaczonym symbolem ZP/IT; 
3) uniemoďliwienia zainteresowanym zapoznanie sić z projektem planu i ustosunkowania sić do rozwią-

zaĉ przyjćtych w tym planie; 
4) niezgodnoċci ze studium wprowadzonego do projektu symbolu ZP/IT oraz lokalizowanie w obrćbie 

tego terenu urządzeĉ infrastruktury technicznej; 
5) niezgodnoċci ze studium uďycia w projekcie planu pojćcia „urządzenia infrastruktury technicznej”, 
6) niewyraďenia zgody na lokalizowania infrastruktury technicznej na terenie oznaczonym symbolem 

ZP/IT. 
2. Uzasadnienie:    

1) odnoċnie uwagi wymienionej w pkt 1 ppkt 1: zgodnie z art. 17 ust. 10 ustawy z 27 marca 2003 r.  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 ze zmianami) wyłoďeniu do 
wglądu publicznego podlega projekt planu wraz z prognozą na ċrodowisko, dla których zakres okre-
ċlają §§ 4, 5, 6, 7 i 11 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wy-
maganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U Nr 164, 
poz. 1587 ze zmianami), w którym to zakresie nie wymienia sić załącznika nr 2 jako elementu projektu 
planu; 

2) odnoċnie uwagi wymienionej w pkt 1 ppkt 2: z uwagi na fakt, iď przepompownia ċcieków, zgodnie  
z § 3 ust 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreċlenia rodzajów 
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przedsićwzićć mogących znacząco oddziaływać na ċrodowisko oraz szczególnych uwarunkowaĉ  
z kwalifikowaniem przedsićwzićcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na ċrodowisko (Dz. U.  
Nr 257 poz. 2573), nie stanowi  przedsićwzićcia wymienionego w tym rozporządzeniu, nie było ko-
nieczne analizowanie tego przedsićwzićcia w prognozie oddziaływania na ċrodowisko; 

3) odnoċnie uwagi wymienionej w pkt 1 ppkt 3: wyłoďenie projektu planu do wglądu publicznego na 
okres okreċlony w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zorganizowanie dysku-
sji publicznej nad przyjćtymi w projekcie planu rozwiązaniami oraz ogłoszenie o tym fakcie w prasie, 
na tablicy ogłoszeĉ Urzćdu Miasta Kąty Wrocławskie i wsi Sadków oraz w na stronie internetowej 
BIP,  w pełni wyczerpują ustawowy tryb udostćpnienia projektu planu zainteresowanym; 

4) odnoċnie uwagi wymienionej w pkt 1 ppkt 4: studium uwarunkowaĉ i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego z załoďenia okreċla w sposób ogólny zasady zagospodarowania obszaru gminy wy-
znaczając podstawowe funkcje, dla których dopuszczono  moďliwoċci lokalizowania funkcji towarzy-
szących, i tak dla obszaru objćtego przedmiotowym planem studium ustala dominującą funkcjć 
mieszkaniową z dopuszczeniem, mićdzy innymi, zieleni o róďnym charakterze oraz sieci infrastruktury 
technicznej; takie ustalenia studium pozwalają stwierdzić zgodnoċć ustaleĉ projektu planu ze stu-
dium; 

5) odnoċnie uwagi wymienionej w pkt 5: uďyte w studium pojćcie „sieci infrastruktury technicznej” jest 
pojćciem ogólnym wskazującym dla sporządzających plan o dopuszczeniu tej infrastruktury, nato-
miast w planach miejscowych naleďy, zgodnie z § 4 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
dnia 26 sierpnia 2003 r.  w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego, ustalić system infrastruktury technicznej, którego czćċcią są urządzenia zwią-
zane z tymi sieciami; 

6) odnoċnie uwagi wymienionej w pkt 6: wskazanie w projekcie planu terenu, oznaczonego symbolem 
ZP/IT i stanowiącego czćċć działki gminnej, pod lokalizacjć obiektów bćdących inwestycją celu pu-
blicznego, zgodnie z art. 6 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomoċciami (Dz. U Nr 261, poz. 2603), 
jest konieczne dla prawidłowego funkcjonowania nie tylko terenów z planowaną zabudową, ale rów-
nieď dla terenów sąsiadujących nieposiadających pełnego uzbrojenia w infrastrukturć techniczną, w 
obrćbie których oprócz zabudowy istniejącej wystćpuje duďy potencjał dla moďliwoċci lokalizowania 
dalszej zabudowy. 
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UCHWAŁA NR III/8/10 
 RADY MIEJSKIEJ KUDOWY-ZDROJU 

 z dnia 23 grudnia 2010 r. 

w sprawie likwidacji drogi gminnej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  
(t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z póčn. zm.) 
oraz art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 
o drogach publicznych (t.j. z 2007 r. Dz. U. Nr 19, 
poz. 115 z póčn. zm.) Rada Miejska Kudowy-Zdroju 
uchwala, co nastćpuje:  

§ 1. Zlikwidować drogć gminną stanowiącą 
działkć nr 97/4 (AM-6) o pow. 226 m2 obrćb Stary 

Zdrój, gmina Kudowa-Zdrój, ksićga wieczysta Kw. 
nr 83343.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza sić Burmi-
strzowi Miasta Kudowa-Zdrój.  

§ 3. Uchwała wchodzi w ďycie po upływie  
14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzćdo-
wym Województwa Dolnoċląskiego.  

 
Przewodnicząca Rady Miejskiej: 

Łucja Rachuba 
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