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Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXVIII/ 
/354/09 Rady Miasta i Gminy Kąty 
Wrocławskie z dnia 27 listopada 2009 r. 

 
 

ROZSTRZYGNIĘCIE W SPRAWIE UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU 
planu zagospodarowania przestrzennego terenu połoďonego we wsi Smolec, 

dla obszaru w rejonie ulicy Ogrodowej. 
 
Ze wzglćdu na brak nieuwzglćdnionych uwag wniesionych do projektu planu podczas wyłoďenia 
do publicznego wglądu Rada Miejska w Kątach Wrocławskich nie dokonuje rozstrzygnićć wynikających 
z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717, z póčniejszymi zmianami). 
 
 
 

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXVIII/ 
/354/09 Rady Miasta i Gminy Kąty 
Wrocławskie z dnia 27 listopada 2009 r. 

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

 
Zgodnie z ustaleniami planu zawartymi w treċci uchwały nie przewiduje sić finansowania inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej naleďących do zadaĉ własnych gminy. 
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UCHWAŁA NR XXXVIII/357/09 
 RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH 

 z dnia 27 listopada 2009 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zabrodzie,  
gmina Kąty Wrocławskie, dla obszaru zachodniej części wsi, w rejonie drogi powiatowej 

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), i art. 20 ust. 1 ustawy  
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu 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 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199,  
poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413) 
oraz w związku z uchwałą nr XV/135/07 Rady Miej-
skiej w Kątach Wrocławskich z dnia 28 grudnia 
2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wsi Zabrodzie, gmina Kąty Wro-
cławskie, dla obszaru w zachodniej czćċci wsi,  

w rejonie drogi powiatowej 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 

Ustalenia ogólne 

§ 1. Uchwala sić miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego wsi Zabrodzie, gmina 
Kąty Wrocławskie, dla obszaru w zachodniej czćċci 
wsi, w rejonie drogi powiatowej.  

§ 2. 1. Integralną czćċcią uchwały jest rysunek 
planu w skali 1:1000 stanowiący załącznik nr 1 do 
niniejszej uchwały.  

2. Załącznikami do niniejszej uchwały są:  
1) rozstrzygnićcie o sposobie rozpatrzenia uwag 

wniesionych do projektu miejscowego planu 
za-gospodarowania przestrzennego – załącznik 
nr 2,  

2) rozstrzygnićcie o sposobie realizacji zapisanych 
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
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technicznej, które naleďą do zadaĉ własnych 
gminy oraz o zasadach ich finansowania zgod-
nie z przepisami o finansach publicznych – za-
łącznik nr 3  

§ 3. 1. Nastćpujące oznaczenia graficzne 
przedstawione na rysunku planu są obowiązują-
cymi ustaleniami planu:  
1) granica opracowania,  
2) linie rozgraniczające tereny o róďnym przezna-

czeniu lub zasadach zagospodarowania,  
3) symbol okreċlający przeznaczenie terenów,  
4) nieprzekraczalne linie zabudowy,  
5) obowiązujące linie zabudowy,  
6) strefa ochrony zabytków archeologicznych.  

2. Pozostałe oznaczenia graficzne na rysunku 
planu mają charakter informacyjny i nie są ozna-
czeniami obowiązującymi. 

§ 4. 1. Nastćpujące okreċlenia stosowane  
w uchwale oznaczają:  
1) nieprzekraczalna linii zabudowy – jest to linia 

ograniczająca obszar, na którym dopuszcza sić 
wznoszenie budynków oraz okreċlonych w usta-
leniach planu rodzajów budowli naziemnych, 
niebćdącymi liniami przesyłowymi, sieciami 
uzbrojenia terenu oraz związanymi z nimi urzą-
dzeniami; nastćpujące czćċci budynków nie 
mogą pomniejszać odległoċci liczonej od linii 
rozgraniczającej do nieprzekraczalnej linii zabu-
dowy:  
a) schody zewnćtrzne, wejċcia do budynków, 

pochylnie i rampy o wićcej niď 1,30 m,  
b) okapy i gzymsy o wićcej niď 0,8 m,  
c) balkony, galerie, tarasy i wykusze o wićcej 

niď 1,0 m;  
2) obowiązująca linia zabudowy – jest to linia 

wzdłuď której sytuować budynki oraz okreċlone 
w ustaleniach planu rodzaje budowli naziem-
nych, niebćdącymi liniami przesyłowymi, sie-
ciami uzbrojenia terenu oraz związanymi z nimi 
urządzeniami; nastćpujące czćċci budynków nie 
mogą pomniejszać odległoċci liczonej od linii roz-
graniczającej do obowiązującej linii zabudowy:  
a) schody zewnćtrzne, wejċcia do budynków, 

pochylnie i rampy o wićcej niď 1,30 m,  
b) okapy i gzymsy o wićcej niď 0,8 m,  
c) balkony, galerie, tarasy i wykusze o wićcej 

niď 1,0 m;  
3) przeznaczenie podstawowe – jest to czćċć prze-

znaczenia terenu, która dominuje w danym te-
renie lub obszarze w sposób okreċlony ustale-
niami planu;  

4) przeznaczenie dopuszczalne – rodzaj przezna-
czenia terenu inny niď podstawowy, który uzu-
pełnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawo-
we w sposób okreċlony w ustaleniach planu i 
którego powierzchnia uďytkowa, zabudowy lub 
czćċci terenu zajmuje w granicach terenu i po-
szczególnych nieruchomoċci mniej niď odpo-
wiednia powierzchnia zajmowana przez prze-
znaczenie podstawowe;  

5) teren – obszar wyznaczony w rysunku planu 
liniami rozgraniczającymi oznaczony symbo-
lem.  

2. Pojćcia niezdefiniowane naleďy rozumieć 
zgodnie z obowiązującymi przepisami szczegól-
nymi.  

§ 5. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej 
uchwały jest mowa o przeznaczeniu terenu okre-
ċlonym jako:  
1) handel detaliczny – naleďy przez to rozumieć 

tereny przeznaczone pod lokalizacjć obiektów 
związanych ze sprzedaďą detaliczną towarów  
z wyłączeniem sprzedaďy detalicznej paliw do 
pojazdów mechanicznych, a takďe naprawą ar-
tykułów przeznaczenia osobistego i uďytku do-
mowego oraz usługi drobne np. pojedyncze 
gabinety lekarskie i kosmetyczne, fryzjerstwo, 
poprawa kondycji fizycznej, pralnie, szewc, wy-
poďyczalnie kaset video, itp.;  

2) obsługa firm i klienta – naleďy przez to rozumieć 
tereny przeznaczone do lokalizacji biur związa-
nych z obsługą nieruchomoċci, wynajćciem 
specjalistów, działalnoċcią związaną z prowa-
dzeniem interesów: działalnoċcią prawniczą, ra-
chunkowoċcią, ksićgowoċcią, doradztwem, ba-
daniem rynku i opinii publicznej, poċrednic-
twem, dostarczaniem informacji, sporządza-
niem opracowaĉ, reklamą, związanymi z ubez-
pieczeniami i funduszami emerytalno-
rentowymi; działalnoċcią firm pocztowych i te-
lekomunikacyjnych; działalnoċć biur i agencji 
turystycznych, biur podróďy, a takďe usługi 
przewodnickie, informacja turystyczna oraz 
drobne usługi rzeczowe, np. fotografowanie, 
poligrafia, plakatowanie, urządzanie wy-staw, 
pakowanie, itp.;  

3) zdrowie i opieka społeczna – naleďy przez to 
rozumieć działalnoċć przychodni, poradni, am-
bulatoriów, oċrodków zdrowia, gabinetów le-
karskich, zakładów rehabilitacji leczniczej, szkół 
rodzenia, itp.  

Rozdział  2 

Ustalenia dla całego terenu 

§ 6. Ze wzglćdu na brak wystćpowania na ob-
szarze planu problematyki, terenów lub obiektów 
okreċlonych w pkt od 1 do 8, w planie nie okreċla 
sić:  
1) granic i sposobów zagospodarowania terenów 

lub obiektów podlegających ochronie, ustalo-
nych na podstawie odrćbnych przepisów,  
w tym terenów górniczych, a takďe naraďonych 
na niebezpieczeĉstwo powodzi oraz zagroďo-
nych osuwaniem sić mas ziemnych;  

2) sposobu i terminu tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i uďytkowania terenów;  

3) granic obszarów wymagających przeprowadze-
nia scaleĉ i podziałów nieruchomoċci;  

4) granic obszarów rehabilitacji istniejącej zabu-
dowy i infrastruktury technicznej;  

5) granic obszarów wymagających przekształceĉ 
lub rekultywacji;  

6) granic terenów pod budowć obiektów handlo-
wych, o których mowa w art. 10 ust. 2 pkt 8 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym;  
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7) granic terenów rekreacyjno-wypoczynkowych 
oraz terenów słuďących organizacji imprez ma-
sowych;  

8) granic pomników zagłady oraz ich stref ochron-
nych, a takďe ograniczeĉ dotyczących prowa-
dzenia na ich terenie działalnoċci gospodarczej, 
okreċlonych w ustawie z dnia 7 maja 1999 r.  
o ochronie terenów byłych hitlerowskich obo-
zów zagłady.  

§ 7. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kul-
turowego i zabytków oraz dóbr kultury współcze-
snej ustala sić:  
1) strefć „B” ochrony konserwatorskiej w grani-

cach okreċlonych na rysunku planu, w której 
obowiązują nastćpują ustalenia:  
a) wyklucza sić moďliwoċć prowadzenia napo-

wietrznych linii teletechnicznych i energe-
tycznych,  

b) wyklucza sić stosowanie ogrodzeĉ z prefa-
brykowanych elementów betonowych;  

2) strefć ochrony zabytków archeologicznych, 
zgodnie z rysunkiem planu;  

3) wszelkie zamierzenia inwestycyjne w zakresie 
robot ziemnych na terenie w granicach planu 
pod-legają zgłoszeniu do Dolnoċląskiego Wo-
jewódzkiego Konserwatora Zabytków;  

4) w przypadku wystąpienia zabytków i obiektów 
archeologicznych wymagane jest podjćcie ra-
towniczych badaĉ wykopaliskowych za pozwo-
leniem Dolnoċląskiego Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków.  

§ 8. W zakresie zasad ochrony ċrodowiska, 
przyrody i krajobrazu kulturowego ustala sić:  
1) zakazuje sić realizacji inwestycji oraz prowa-

dzenia działalnoċci, której oddziaływanie moďe 
prze-kroczyć granice nieruchomoċci;  

2) ogrzewanie budynków naleďy zapewnić w spo-
sób niepowodujący ponadnormatywnej emisji 
gazów lub pyłów do atmosfery;  

3) odprowadzenie wód powierzchniowych do ist-
niejących rowów melioracyjnych naleďy projek-
tować w sposób wykluczający moďliwoċć pod-
topienia lub zalania sąsiednich obszarów;  

4) przed podjćciem działalnoċci inwestycyjnej, na 
terenach wyznaczonych w planie, ustala sić 
obowiązek zdjćcia warstwy próchniczej z czćċci 
terenów przeznaczonych pod obiekty budowla-
ne oraz po-wierzchnie utwardzone, a nastćpnie 
jej zagospodarowanie zgodnie z przepisami od-
rćbnymi;  

5) ochronć drzewostanu – alei lipowej w drodze 
oznaczonej na rysunku planu symbolem 2KDD;  

6) stosownie do przepisów odrćbnych związanych 
z dopuszczalnymi poziomami hałasu w ċrodo-
wisku, tereny oznaczone symbolami 1MN, 
2MN, MW – zalicza sić do terenów zabudowy 
mieszkaniowej.  

Rozdział  3 

Infrastruktura techniczna 

§ 9. 1. Ustala sić nastćpujące ogólne zasady 
uzbrojenia terenów w infrastrukturć techniczną:  

1) sieci uzbrojenia technicznego terenu naleďy 
prowadzić w obrćbie linii rozgraniczających 
dróg;  

2) projektowany układ poszczególnych sieci uzbro-
jenia technicznego naleďy sytuować równolegle 
w stosunku do istniejących i planowanych linii 
rozgraniczających dróg;  

3) odstćpstwa od zasady, o której mowa w pkt. 1  
i 2, dopuszcza sić wyłącznie wtedy, gdy nie ma 
technicznej moďliwoċci realizacji tych ustaleĉ;  

4) dopuszcza sić realizacjć urządzeĉ technicznych 
uzbrojenia jako towarzyszących inwestycjom na 
terenach własnych inwestorów, pod warunkiem 
nienaruszenia warunków zabudowy, o których 
mowa w rozdziale 4;  

5) realizacja układu komunikacyjnego powinna 
obejmować kompleksową realizacjć uzbrojenia 
technicznego. 

2. W zakresie zaopatrzenia w wodć ustala sić:  
1) zaopatrzenie w wodć z sieci wodociągowej;  
2) zakaz lokalizacji indywidualnych ujćć wody pit-

nej.  
3. W zakresie odprowadzania ċcieków komu-

nalnych ustala sić:  
1) odprowadzenie ċcieków komunalnych do kana-

lizacji sanitarnej;  
2) do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej 

dopuszcza sić odprowadzenie ċcieków do 
zbiorników bezodpływowych.  

4. W zakresie odprowadzania wód opadowych 
ustala sić:  
1) wody opadowe naleďy zagospodarować w tere-

nie własnym inwestora;  
2) objćcie systemami odprowadzającymi wody 

opadowe terenów zabudowanych i utwardzo-
nych;  

3) utwardzenie i skanalizowanie terenów, na któ-
rych moďe dojċć do zanieczyszczenia substan-
cjami ropopochodnymi.  

5. W zakresie zaopatrzenia w gaz ustala sić:  
1) dopuszcza sić budowć rozdzielczej sieci gazo-

wej na tereny wyznaczone w planie pod zabu-
dowć;  

2) dopuszcza sić zaopatrzenie w gaz ze zbiorników 
na gaz płynny zlokalizowanych na terenie wła-
snym inwestora.  

6. W zakresie zaopatrzenia w energić elek-
tryczną ustala sić:  
1) dostawć energii elektrycznej z istniejącej sieci 

elektroenergetycznej niskiego napićcia;  
2) zakaz budowy elektroenergetycznych linii na-

powietrznych ċredniego i niskiego napićcia oraz 
słupowych stacji transformatorowych;  

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

7. W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala sić 
stosowanie urządzeĉ grzewczych o wysokiej 
sprawnoċci i niskim stopniu emisji zanieczyszczeĉ.  

8. W zakresie systemów melioracyjnych ustala 
sić w sytuacji uszkodzenia sieci drenarskiej, prze-
budowć sieci na koszt i za staraniem inwestora,  
w uzgodnieniu z zarządca sieci.  

9. W zakresie telekomunikacji ustala sić:  
1) dopuszcza sić budowć sieci telekomunikacyjnej 

wyłącznie jako linie kablowe podziemne;  
2) zakaz lokalizacji masztów telekomunikacyjnych.  
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10. W zakresie gospodarki odpadami ustala 
sić działania zgodne z Gminnym Programem Go-
spodarki Odpadami.  

Rozdział  4 

Ustalenia szczegółowe dla terenów w liniach  
rozgraniczających 

§ 10. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem MW ustala sić przeznaczenie:  
1) podstawowe – zabudowa mieszkaniowa wielo-

rodzinna,  
2) uzupełniające:  

a) usługi z zakresu: handlu detalicznego, ga-
stronomii, zdrowia i opieki społecznej, ob-
sługi firm i klienta,  

b) urządzenia komunikacji – drogi wewnćtrzne, 
miejsca postojowe,  

c) sieci infrastruktury technicznej oraz związane 
z nimi urządzenia.  

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

wania zabudowy oraz zagospodarowania tere-
nu, w tym linii zabudowy, gabarytów obiektów  
i wskačników intensywnoċci zabudowy ustala 
sić:  
a) nie ustala sić linii zabudowy,  
b) projektowana zabudowa nie moďe być wyď-

sza niď wysokoċć sąsiednich budynków 
znajdujących sić na terenie MW,  

c) dopuszczalne formy dachów – dachy płaskie,  
d) budynki gospodarcze lub garaďe wolno sto-

jące mogą być wyłącznie parterowe i winny 
mieć formć dachu odpowiadającą formie 
budynków mieszkalnych,  

e) powierzchnia terenu zajćtego przez budynki 
mieszkalne nie moďe być wićksza niď 40% 
nieruchomoċci,  

f) wymóg przeznaczenia i zagospodarowania 
terenów niezabudowanych i nieutwardzo-
nych na tereny zieleni (minimalny wskačnik 
– 20% powierzchni terenu).  

g) w przypadku wprowadzania usług jako uzu-
pełniającego przeznaczenia terenu zabudo-
wy mieszkaniowej, powierzchnia uďytkowa 
tych usług nie moďe przekraczać 30% po-
wierzchni uďytkowej budynku,  

h) obowiązek wyznaczenia min. 1,2 miejsca 
parkingowego na jedno mieszkanie, w przy-
padku lokalizacji usług naleďy zapewnić od-
powiednie zaplecze parkingowe na terenie 
własnym (minimalny wskačnik − 1 miejsce 
parkingowe na 30 m2 p.u. usług).  

2) w zakresie szczegółowych zasad podziału nieru-
chomoċci:  
a) dopuszcza sić scalenie nieruchomoċci,  
b) okreċla sić minimalną powierzchnić nowo 

wydzielanej działki przeznaczonej na zabu-
dowć, na 2000 m2,  

c) nie okreċla sić szerokoċci frontu działki,  
d) kąt połoďenia granic działek w stosunku do 

pasa drogi ustala sić na 60o–90o.  

§ 11. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 1MN ustala sić przeznaczenie:  

1) podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jedno-
rodzinna;  

2) uzupełniające:  
a) dojazdy, parkingi, garaďe,  
b) sieci infrastruktury technicznej oraz związane 

z nimi urządzenia,  
c) usługi z zakresu: handlu detalicznego, ga-

stronomii, zdrowia i opieki społecznej, ob-
sługi firm i klienta.  

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

wania zabudowy oraz zagospodarowania tere-
nu, w tym linii zabudowy, gabarytów obiektów i 
wskačników intensywnoċci zabudowy ustala 
sić:  
a) linie zabudowy:  

– nieprzekraczalną linie zabudowy dla 
działki 9/25, 9/27 i 9/28 od 5,5 do 10 od li-
nii rozgraniczającej drogć 2KDD, zgodnie 
z rysunkiem planu,  

– nieprzekraczalną linie zabudowy dla po-
zostałych działek w odległoċci 6 m od linii 
rozgraniczającej drogć 2KDD,  

– obowiązującą linie zabudowy dla działek 
nr 9/24, 9/26, 9/27, 9/28 10 m od linii roz-
graniczającej drogć 3KDD zgodnie z ry-
sunkiem planu,  

– obowiązującą linie zabudowy dla dziełek 
9/29 i 9/30 od linii rozgraniczającej drogć 
3KDD w odległoċci od 6 do 11 m, zgodnie 
z rysunkiem planu,  

– obowiązującą linie zabudowy dla pozosta-
łych działek w odległoċci 6 m od linii roz-
graniczającej drogć 3KDD,  

b) wysokoċć zabudowy - maksymalnie dwie 
kondygnacje, w tym poddasze,  

c) wysokoċć budynków mierzona od natural-
nego poziomu terenu do najwyďszego punk-
tu dachu nie moďe przekraczać 10 m,  

d) dopuszczalne formy dachów o nachyleniu 
do 45°,  

e) okreċla sić maksymalną powierzchnić zabu-
dowy działki na 40%,  

f) wymóg przeznaczenia i zagospodarowania 
terenów niezabudowanych i nieutwardzo-
nych na tereny zieleni (minimalny wskačnik - 
50% powierzchni terenu).  

g) w przypadku wprowadzania usług jako uzu-
pełniającego przeznaczenia terenu zabudo-
wy mieszkaniowej powierzchnia uďytkowa 
tych usług nie moďe przekraczać 30% po-
wierzchni uďytkowej budynku,  

h) obowiązek wyznaczenia min. dwóch miejsc 
parkingowych na jedno mieszkanie, w przy-
padku lokalizacji usług naleďy zapewnić od-
powiednie zaplecze parkingowe na terenie 
własnym (minimalny wskačnik − 1 miejsce 
parkingowe na 30 m2 p. u. usług);  

2) w zakresie szczegółowych zasad podziału nieru-
chomoċci:  
a) dopuszcza sić scalanie nieruchomoċci,  
b) okreċla sić minimalną powierzchnić nowo 

wydzielanej działki przeznaczonej na:  
– zabudowć wolno stojącą – 700 m2,  
– zabudowć bličniaczą – 450 m2,  



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Dolnoċląskiego Nr 25 – 2292 – Poz. 345 

 

– zabudowć szeregową – 250 m2,  
c) szerokoċci frontu działki nie mogą być 

mniejsze niď:  
– 20 m dla działek pod zabudowć wolno 

stojącą,  
– 15 m dla działek pod zabudowć bličnia-

czą,  
– 9 m dla działek pod zabudowć szerego-

wą,  
d) kąt połoďenia granic działek w stosunku do 

pasa drogi ustala sić na 60o–90o,  
e) nie dopuszcza sić wydzielania dróg we-

wnćtrznych;  
3) w zakresie komunikacji ustala sić obsługć ko-

munikacyjną od dróg dojazdowych 2KDD i 
3KDD.  

§ 12. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 2MN ustala sić przeznaczenie:  
1) podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jedno-

rodzinna wolno stojąca;  
2) uzupełniające:  

a) dojazdy, parkingi, garaďe,  
b) sieci infrastruktury technicznej oraz związane 

z nimi urządzenia,  
c) usługi z zakresu: handlu detalicznego, ga-

stronomii, zdrowia i opieki społecznej, ob-
sługi firm i klienta.  

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują nastćpujące ustalenia w zakresie parame-
trów i wskačników kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linii zabudowy, 
gabarytów obiektów i wskačników intensywnoċci 
zabudowy;  
1) wysokoċć zabudowy – maksymalnie dwie kon-

dygnacje, w tym poddasze;  
2) wysokoċć budynków mierzona od naturalnego 

poziomu terenu do najwyďszego do najwyďsze-
go punktu dachu nie moďe przekraczać 10 m;  

3) dopuszczalne formy dachów: wielospadowe  
o nachyleniu połaci od 38o do 45o; 

4) okreċla sić maksymalną powierzchnić zabudo-
wy działki na 30%;  

5) okreċla sić minimalna powierzchnić nowo wy-
dzielanej działki pod zabudowć na min. 1000 m2; 

6) wymóg przeznaczenia i zagospodarowania te-
renów niezabudowanych i nieutwardzonych na 
tereny zieleni (minimalny wskačnik – 60% po-
wierzchni terenu);  

7) w przypadku wprowadzania usług jako uzupeł-
niającego przeznaczenia terenu zabudowy 
mieszkaniowej powierzchnia uďytkowa tych 
usług nie moďe przekraczać 30% powierzchni 
uďytkowej budynku;  

8) obowiązek wyznaczenia min. dwóch miejsc 
parkingowych na jedno mieszkanie, w przypad-
ku lokalizacji usług naleďy zapewnić odpowied-
nie zaplecze parkingowe na terenie własnym 
(minimalny wskačnik – 1 miejsce parkingowe 
na 30 m2 p.u. usług).  

§ 13. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem IT ustala sić przeznaczenie – te-
ren urządzeĉ i obiektów infrastruktury technicznej.  

§ 14. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem ZP ustala sić przeznaczenie – 
teren zieleni parkowej.  

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, do-
puszcza sić obiekty i urządzenia infrastruktury 
technicznej.  

§ 15. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem 1KDD, 2KDD, 3KDD ustala sić 
przeznaczenie – teren dróg dojazdowych.  

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1:  
1) szerokoċć w liniach rozgraniczających dla drogi 

o symbolu 1KDD, 3KDD wynosi min. 10 m;  
2) szerokoċć w liniach rozgraniczających dla drogi 

o symbolu 2KDD wynosi od 11 m do 22 m 
zgodnie z rysunkiem planu;  

3) droga 3KDD zakoĉczona jest placem manew-
rowym o wymiarach zgodnie z rysunkiem pla-
nu;  

4) w liniach rozgraniczających drogi naleďy w mia-
rć moďliwoċci prowadzić wszelkie sieci infra-
struktury technicznej.  

Rozdział  5 

Przepisy końcowe 

§ 16. Ustala sić stawkć procentową, o której 
mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 
2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym:  
1) dla terenów oznaczonych na rysunku planu 

symbolami 1MN, 2MN, MW w wysokoċci 20%;  
2) dla pozostałych terenów w wysokoċci 1%.  

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

§ 18. Uchwała wchodzi w ďycie po upływie  
30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzćdo-
wym Województwa Dolnoċląskiego i podlega pu-
blikacji na stronie internetowej Urzćdu Miasta  
i Gminy Kąty Wrocławskie.  
 

Przewodniczący Rady Miejskiej: 
Adam Klimczak 
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Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVIII/ 
/357/09 Rady Miasta i Gminy Kąty 
Wrocławskie z dnia 27 listopada 2009 r. 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXVIII/ 
/357/09 Rady Miasta i Gminy Kąty 
Wrocławskie z dnia 27 listopada 2009 r. 

 
 

ROZSTRZYGNIĆCIE W SPRAWIE UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU PLANU 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI ZABRODZIE, GMINA KĄTY WROCŁAWSKIE, 

DLA OBSZARU W ZACHODNIEJ CZĆĊCI WSI, W REJONIE DROGI POWIATOWEJ 
 

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717, z póčniejszymi zmianami) nie uwzglćdnia sić uwagi Pana Łukasza Kaba-
rowskiego wniesionej do projektu planu podczas wyłoďenia projektu planu do publicznego wglądu 
w dniach od 14 wrzeċnia 2009 r. do 12 pačdziernika 2009 r. w czćċci dotyczącej zmiany odległoċci linii 
zabudowy od drogi 2KDD oraz niezgodnoċci map ze stanem aktualnym. 
 
 
 

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXVIII/ 
/357/09 Rady Miasta i Gminy Kąty 
Wrocławskie z dnia 27 listopada 2009 r. 

 
 

ROZSTRZYGNIĆCIE W SPRAWIE SPOSOBU REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE 
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI ZABRODZIE, GMINA KĄTY WROCŁAWSKIE, 

DLA OBSZARU W ZACHODNIEJ CZĆĊCI WSI, W REJONIE DROGI POWIATOWEJ, 
INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEĎĄ 

DO ZADAĈ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASAD ICH FINANSOWANIA 
 
W związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zabrodzie, gmina 
Kąty Wrocławskie, dla obszaru w zachodniej czćċci wsi, w rejonie drogi powiatowej, inwestycjami sta-
nowiącymi zadania własne gminy bćdą: 
• droga lokalna (projektowana) o łącznej długoċci ok. 480 m. 
• wodociąg o łącznej długoċci ok. 480 m. 
• kanalizacja o łącznej długoċci 480 m. 
Przewiduje sić, ďe finansowanie tych zadaĉ odbywać sić bćdzie ze ċrodków Gminy, zgodnie z przyjćtym 
Wieloletnim Planem Inwestycyjnym oraz Planem Rozwoju Lokalnego Gminy. Ponadto w zakresie czćċci 
inwestycji drogowych – na zasadzie art. 16 ustawy o drogach publicznych, który stanowi, ďe budowa lub 
przebudowa dróg publicznych spowodowana inwestycją niedrogową naleďy do inwestora tego przed-
sićwzićcia, a szczegółowe warunki budowy lub przebudowy dróg okreċla umowa mićdzy zarządcą drogi 
a inwestorem inwestycji niedrogowej. 
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UCHWAŁA NR XXXIX/365/09 
 RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH 

 z dnia 29 grudnia 2009 r. 

w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na 
prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed 
bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk  

i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 41  
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze 
zmianami w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, 
poz. 558, poz. 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, 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), art. 7 ust 3−3a ustawy z dnia 13 wrzeċnia 
1996 r. o utrzymaniu czystoċci i porządku w gmi-


