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UCHWAŁA NR XLV/272/09 
 RADY MIEJSKIEJ W STRONIU ŚLĄSKIM 

 z dnia 30 listopada 2009 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego  
we wsi Sienna − Obręb Lasy − gmina Stronie Śląskie. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591  
z 2001 r.), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) z póŝniejszymi 
zmianami oraz w związku z uchwałą XVI/93/07 Ra-
dy Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 29 paŝdzier-
nika 2007 r. o przystąpieniu do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Stronie Śląskie − uchwała 
nr X/74/03 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 
8 lipca 2003 roku Rada Miejska w Stroniu Śląskim 
postanawia, co następuje: 

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego terenu połoşonego we 
wsi Sienna − Obręb Lasy − Gmina Stronie Śląskie. 

2. Ustalenia planu miejscowego określonego 
w ustępie 1 niniejszego paragrafu stanowią: 
1) niniejsza uchwała; 
2) rysunek planu miejscowego w skali 1 : 1000 

stanowiący załącznik graficzny nr 1 do niniejszej 
uchwały. 

3. Załącznikami do niniejszego planu miej-
scowego są rozstrzygnięcia z art. 20 ust. 1 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: 
1) o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu pla-

nu miejscowego − załącznik 2;  
2) o sposobie realizacji zapisanych w planie miej-

scowym inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które naleşą do zadań własnych 
gminy i o zasadach ich finansowania zgodnie  
z przepisami o finansach publicznych − załącz-
nik 3. 

Rozdział I 

Przepisy ogólne 

§ 2. Celem regulacji zawartych w ustaleniach 
planu miejscowego jest:  
1) realizacja zamierzeń gminy w zakresie tworze-

nia warunków dla powstania nowych podmio-
tów gospodarczych;  

2) umoşliwienie realizacji zamierzeń zgodnie  
z uprawnieniami inwestora do zagospodarowa-
nia terenu, do którego posiada tytuł prawny;  

3) ochrona interesu publicznego w szczególności 
w zakresie spełnienia wymogów wynikających  
z potrzeby ochrony środowiska oraz prawidło-
wego gospodarowania zasobami przyrody; 

4) uporządkowanie struktury funkcjonalno-
przestrzennej całości obszaru w granicach pla-
nu miejscowego; 

5) zapewnienie przestrzennych, technicznych  
i terenowo-prawnych warunków rozbudowy 
układu komunikacyjnego oraz sieci i urządzeń 
infrastruktury technicznej; 

§ 3. Przedmiot ustaleń planu miejscowego 
obejmuje: 

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgranicza-
jące tereny o róşnym przeznaczeniu lub róş-
nych zasadach zagospodarowania; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego; 

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

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków oraz dóbr kultury współczesnej; 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowa-
nia przestrzeni publicznych; 

6) parametry i wskaŝniki kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu, w tym li-
nie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaŝniki 
intensywności zabudowy; 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów 
lub obiektów podlegających ochronie, ustalo-
nych na podstawie przepisów odrębnych,  
w tym terenów górniczych, a takşe naraşo-
nych na niebezpieczeństwo powodzi oraz za-
groşonych osuwaniem się mas ziemnych; 

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości objętych planem miej-
scowym; 

9) szczegółowe warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich uşytkowaniu,  
w tym zakaz zabudowy; 

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury tech-
nicznej; 

11) sposób i termin tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i uşytkowania terenów; 

12) stawki procentowe, na podstawie których 
ustala się opłatę, o której mowa w art. 36  
ust. 4 ustawy. 

§ 4. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o: 
1) uchwale − naleşy przez to rozumieć niniejszą 

uchwałę; 
2) planie miejscowym − naleşy przez to rozumieć 

miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego terenu połoşonego we wsi Sienna 
− obręb Lasy − Gmina Stronie Śląskie; 

3) przepisach odrębnych − naleşy przez to rozu-
mieć odpowiednie przepisy ustaw wraz z ak-
tami wykonawczymi; 

4) rysunku planu − naleşy przez to rozumieć gra-
ficzny zapis planu przedstawiony na mapie sy-
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tuacyjno-wysokościowej w skali 1 : 1000 sta-
nowiący załącznik do niniejszej uchwały; 

5) terenie − naleşy przez to rozumieć teren  
o określonym w planie miejscowym przezna-
czeniu podstawowym lub dopuszczalnym, 
zawarty w granicach linii rozgraniczających 
wyznaczonych na rysunku miejscowego planu 
oraz oznaczony stosownym numerem i sym-
bolem literowym, na którym obowiązują te 
same ustalenia miejscowego planu; 

6) przeznaczeniu podstawowym terenu − naleşy 
przez to rozumieć podstawowe funkcje, pod 
które przeznacza się ograniczony liniami roz-
graniczającymi i oznaczony odpowiednim 
symbolem teren na rysunku planu; 

7) przeznaczeniu dopuszczalnym terenu − naleşy 
przez to rozumieć przeznaczenie inne niş pod-
stawowe, które moşe być wprowadzone na 
części terenu określonego w pkt 5, jeşeli takie 
jest zapotrzebowanie rynkowe lub społeczne; 

8) urządzeniach towarzyszących − naleşy przez to 
rozumieć obiekty technicznego wyposaşenia, 
dojazdy i dojścia, parkingi i garaşe oraz inne 
urządzenia pełniące słuşebną rolę wobec prze-
znaczenia podstawowego lub dopuszczalnego 
wyznaczonego terenu; 

9) przestrzeni publicznej − naleşy przez to rozu-
mieć tereny w obrębie ściśle określonych linii 
rozgraniczających ulic, placów, wydzielonych 
ciągów pieszo-jezdnych, ścieşek rowerowych i 
innych urządzeń powszechnie dostępnych lub 
określonych za dostępne przez samorządowe 
władze miejskie lub organy administracji rzą-
dowej; 

10) odległości i strefy ograniczeń zabudowy − 
naleşy przez to rozumieć ograniczenia wywo-
łane obecnością lub działaniem istniejącego 
lub projektowanego przeznaczenia terenu, 
urządzeń i sieci technicznych, dróg i ulic, wy-
magających zachowania odległości od innych 
funkcji lub urządzeń, stosownie do wymaga-
nych standardów technicznych; 

11) zabudowie usług turystyki − naleşy przez to 
rozumieć budynek związany z funkcją usług 
turystycznych, hotelarstwa i gastronomii oraz 
związanymi z tą funkcją urządzeniami towa-
rzyszącymi i komunikacji; 

12) tereny usług sportu − naleşy przez to rozumieć 
tereny o obecnym uşytkowaniu bez moşliwo-
ści zabudowy kubaturowej − trasy narciarskie 
z dopuszczeniem wyciągów; 

13) powierzchni terenu biologicznie czynnej − 
naleşy przez to rozumieć grunt rodzimy pokry-
ty roślinnością oraz wodę powierzchniową na 
działce budowlanej; 

14) powierzchni zabudowy − naleşy przez to ro-
zumieć sumę powierzchni kondygnacji parte-
rowych budynków znajdujących się na działce, 
liczoną po zewnętrznym obrysie murów po-
szczególnych obiektów;  

15) usługach nieuciąşliwych − naleşy przez to ro-
zumieć usługi niepowodujące szkodliwości  
i uciąşliwości dla uşytkowników sąsiednich te-
renów i niezaliczone według przepisów szcze-
gólnych do przedsięwzięć „mogących znaczą-
co oddziaływać na środowisko”; 

16) tereny infrastruktury technicznej z zakresu 
komunikacji − naleşy przez to rozumieć koleje 
linowe i wyciągi z niezbędna infrastrukturą 
techniczną, urządzeniami i obiektami tech-
nicznymi. 

§ 5. Ustalenia formalno-prawne: 
Uchwalony miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego terenu połoşonego we wsi Sienna 
− obręb Lasy − Gmina Stronie Śląskie jest obowią-
zującym przepisem gminnym w zakresie kształto-
wania i prowadzenia polityki przestrzennej, który 
określa przeznaczenie terenu, rozmieszczenie in-
westycji celu publicznego oraz sposób zagospoda-
rowania i warunki zabudowy terenu. 

§ 6. Przeznaczenie terenów: 
1) dla terenów wyznaczonych w planie miejsco-

wym ściśle określonymi liniami rozgraniczają-
cymi ustala się przeznaczenie podstawowe, a w 
uzasadnionych przypadkach przeznaczenie do-
puszczalne w następującym zróşnicowaniu: 
a) UT − tereny usług turystyki, 
b) US − tereny usług sportu i rekreacji, 
c) K − tereny infrastruktury technicznej w za-

kresie komunikacji,  
d) ZL − tereny lasów;  

2) przedmiotowe tereny mogą być w całości prze-
znaczone na cele zgodne z przeznaczeniem 
podstawowym lub takşe na cele zgodne z prze-
znaczeniem dopuszczalnym na zasadach usta-
lonych w dalszej części uchwały;  

3) ustalenia szczegółowe w zakresie poszczegól-
nych terenów z uwzględnieniem powyşszych 
symboli literowych oraz podziału numeryczne-
go zawarte są w § 7 niniejszej uchwały. Przyjęte 
oznaczenia są spójne z rysunkiem planu miej-
scowego. Dla przestrzeni publicznej w zakresie 
komunikacji ustalenia szczegółowe zawarte są 
w § 9 niniejszej uchwały;  

4) istniejąca oraz projektowana zabudowa reali-
zowana w obrębie poszczególnych terenów 
wydzielonych w planie miejscowym nie moşe  
w şadnym przypadku oddziaływać znacząco na 
środowisko;  

5) nie dopuszcza się realizacji zabudowy w obrę-
bie terenów o innym przeznaczeniu niş podsta-
wowe lub dopuszczalne;  

6) tereny przewidziane do nowego przeznaczenia, 
do czasu jego realizacji, mogą być uşytkowane 
w sposób dotychczasowy, pod warunkiem ich 
udostępnienia dla wykonania dojazdów i uzbro-
jenia, w zakresie wynikającym z ustaleń planu 
miejscowego; 

7) zasady podziału nieruchomości określają aktu-
alne granice nieruchomości wynikające z geo-
dezyjnej ewidencji gruntów oraz ustalenia pla-
nu miejscowego. Dopuszcza się wtórne lub do-
datkowe podziały nieruchomości, pod warun-
kiem spełnienia wymogów określonych  
w ppkt 8; 

8) podziały nieruchomości wtórne lub dodatkowe 
mogą być dokonywane na podstawie projektu 
zagospodarowania terenu nieruchomości, 
spójnego z ustaleniami niniejszego planu  
i zgodnego z przepisami odrębnymi oraz spo-
rządzonego przez osobę przygotowaną zawo-
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dowo, posiadającą uprawnienia urbanistyczne 
lub architektoniczne i wpisaną na listę izby sa-
morządu urbanistów albo architektów. 

Rozdział II 

Ustalenia szczegółowe 

§ 7. Dla obszaru objętego planem miejsco-
wym ustala się następujące przeznaczenie pod-
stawowe i dopuszczalne dla poszczególnych tere-
nów:  
1) 1K/UT/US, 2K/UT/US, 3K/UT/US, 4K/UT/US − 

tereny infrastruktury technicznej w zakresie 
komunikacji, usług turystyki i usług sportu;  

2)5K, 6K, 7K, 8K, − tereny infrastruktury technicznej 
w zakresie komunikacji − istniejące koleje lino-
we i wyciągi narciarskie wraz z urządzeniami 
technicznymi i obiektami towarzyszącymi; 

3) 9US, 10US, 11US, 12US, 13US − tereny usług 
sportu i rekreacji − trasy zjazdowe;  

4) 14ZL, 15ZL, 16ZL, 17ZL, 18ZL, 19ZL, 20ZL, 21ZL, 
22ZL, 23ZL − tereny lasów. 

§ 8. Zasady zagospodarowania i kształtowania 
zabudowy:  
1) Tereny 1K/UT/US, 2K/UT/US, 3K/UT/US:  

a) ustala się jako przeznaczenie podstawowe − 
tereny infrastruktury technicznej zakresie 
komunikacji, usług turystyki i sportu − istnie-
jące górne stacje kolei linowych i wyciągów 
z istniejącymi trasami zjazdowymi,  

b) ustala się jako przeznaczenie dopuszczalne − 
urządzenia towarzyszące z infrastrukturą 
techniczną związaną z koleją linową, wycią-
gami i usługami turystyki,  

c) dopuszcza się rozbudowę, przebudowę  
i modernizację istniejących górnych stacji 
kolei linowych i wyciągów uzupełniając ją  
o funkcje związane z usługami turystyki, ta-
kimi jak mała gastronomia, tarasy wypo-
czynkowe, widokowe itp., 

d) architektura rozbudowywanych i moderni-
zowanych obiektów winna w formie i detalu 
nawiązywać do tradycji regionu i walorów 
krajobrazowych terenu. Budynek górnej sta-
cji wyciągu z funkcjami towarzyszącymi wi-
nien być zaprojektowany jako jeden obiekt 
kubaturowy. Maksymalna wysokość zabu-
dowy 1 kondygnacja z poddaszem uşytko-
wym, dachy strome, pokrycie dachów da-
chówka ceramiczną lub innymi materiałami 
takimi jak gont, blacha dachówkopodobna,  

e) powyşsze ustalenia nie dotyczą obiektów 
technologicznych związanych bezpośrednio 
z kolejami i wyciągami, 

f) rozbudowa i modernizacja górnych stacji nie 
moşe kolidować z istniejącymi na tym tere-
nie trasami zjazdowymi.  

2) Teren 4K/UT/US: 
a) ustala się jako przeznaczenie podstawowe − 

tereny infrastruktury technicznej w zakresie 
komunikacji, usług turystyki i sportu − istnie-
jąca dolna stacja wyciągu, kolei linowej  
z istniejącymi trasami zjazdowymi,  

b) ustala się jako przeznaczenie dopuszczalne − 
urządzenia towarzyszące z infrastrukturą 

techniczną związane z wyciągiem, koleją li-
nową i usługami turystyki,  

c) dopuszcza się rozbudowę, przebudowę  
i modernizację dolnej stacji wyciągu uzupeł-
niając ja o funkcje związane z usługami tury-
styki takimi jak mała gastronomia, handel, 
wypoşyczalnie sprzętu turystycznego itp.,  

d) architektura obiektów winna w formie i deta-
lu nawiązywać do tradycji regionu i walorów 
krajobrazowych terenu − budynek dolnej 
stacji wyciągu z funkcjami towarzyszącymi 
winien być bezwzględnie zaprojektowany ja-
ko jeden obiekt kubaturowy, maksymalna 
wysokość zabudowy 1 kondygnacja z pod-
daszem uşytkowym, dachy strome o nachy-
leniu połaci 35−45 stopni. Pokrycie dachów 
dachówką ceramiczną lub innymi materia-
łami takimi jak blacha dachówkopodobna, 
gont itp.,  

e) powyşsze ustalenia nie dotyczą obiektów 
technologicznych związanych bezpośrednio 
z kolejami i wyciągami, 

f) budowa dolnej stacji nie moşe kolidować  
z istniejącymi na tym terenie trasami zjaz-
dowymi.  

3) Tereny 5K, 6K, 7K, 8K: 
a) ustala się jako przeznaczenie podstawowe − 

tereny infrastruktury technicznej w zakresie 
komunikacji − istniejące koleje linowe i wy-
ciągi narciarskie wraz z urządzeniami tech-
nicznymi,  

b) ustala się jako przeznaczenie dopuszczalne − 
sieci infrastruktury technicznej , obiekty  
i urządzenia towarzyszące związane z funkcją 
podstawową, 

c) przebieg istniejących wyciągów i kolei lino-
wych określa rysunek planu,  

d) dopuszcza się rozbudowę i modernizację ist-
niejących wyciągów i kolei linowych.  

4) Tereny 9US, 10US, 11US, 12US, 13US:  
a) ustala się jako przeznaczenie podstawowe − 

tereny usług sportu i rekreacji − istniejące 
trasy zjazdowe, 

b) ustala się jako przeznaczenie dopuszczalne − 
wyciągi narciarskie wraz z niezbędną infra-
strukturą techniczną oraz sieci infrastruktury 
technicznej z urządzeniami towarzyszącymi,  

c) istniejące trasy zjazdowe określa rysunek 
planu,  

d) zakazuje się jakiejkolwiek zabudowy kubatu-
rowej, 

e) naleşy bezwzględnie zachować przebiegają-
ce przez trasy istniejące drogi gospodarcze  
i ciągi komunikacyjne, 

f) naleşy przewidzieć skuteczne instalacje za-
bezpieczające uniemoşliwiające wyjazdy 
narciarzy z tras narciarskich na przyległe te-
reny leśne.  

5) Tereny 14ZL, 15ZL, 16ZL, 17ZL, 18ZL, 19ZL, 
20ZL, 21ZL, 22ZL, 23ZL:  
a) ustala się jako przeznaczenie podstawowe − 

tereny lasów, 
b) przeznaczenie dopuszczalne − lokalizacja 

obiektów i urządzeń gospodarki leśnej oraz 
niezbędnych dróg związanych z prowadze-
niem gospodarki leśnej,  
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c) na terenie lasów zakazuje się jakiejkolwiek 
zabudowy kubaturowej niezwiązanej z go-
spodarką leśną, 

d) gospodarkę leśną naleşy prowadzić w spo-
sób niezagraşający wartościom przyrodni-
czym i krajobrazowym na podstawie planów 
urządzenia lasów na zasadach uzgodnionych 
z administracją lasów państwowych. 

§ 9. Zasady obsługi komunikacyjnej terenu:  
Obszar objęty planem miejscowym będzie obsłu-
giwany przez istniejące drogi gospodarcze i dukty 
leśne oraz tereny infrastruktury technicznej w za-
kresie komunikacji − istniejące koleje linowe i wy-
ciągi. 

§ 10. 1. Zasady i ustalenia w zakresie uzbroje-
nia terenu i systemów infrastruktury technicznej: 
1) jako elementy infrastruktury technicznej terenu 

ustala się istniejące i planowane: obiekty, urzą-
dzenia techniczne, sieci nadziemne i podziemne 
wraz z urządzeniami towarzyszącymi, które słu-
şą lub będą słuşyć zaopatrzeniu terenów  
w energię elektryczną, wodę przeznaczoną do 
spoşycia i dla celów gospodarczych, przyłącza 
teletechniczne oraz odprowadzeniu ścieków by-
towych, opadowych, komunalnych;  

2) dopuszcza się zmianę standardów technicznych 
bądŝ technologii obiektów, urządzeń technicz-
nych i sieci wraz z urządzeniami towarzyszący-
mi z zakresu infrastruktury technicznej, pod wa-
runkiem şe nie będą powodowały znaczących 
oddziaływań na środowisko i zdrowie ludzi 
określonych w przepisach odrębnych;  

3) ustala się zasadę sytuowania nowych odcinków 
sieci uzbrojenia technicznego poza obrębem la-
sów zgodnie z wymogami przepisów odręb-
nych, po uzyskaniu zgody i na warunkach tech-
nicznych określonych przez zarządcę sieci oraz 
lokalizację związanych z nimi urządzeń i budow-
li na innych terenach przeznaczenia podstawo-
wego, pod warunkiem niezakłócenia funkcji 
tych terenów i po uzyskaniu zgody właścicieli 
lub zarządców; 

4) do istniejących i projektowanej sieci uzbrojenia 
technicznego, obiektów i urządzeń technicznych 
nakazuje się zapewnić moşliwość swobodnego 
dostępu dla ich zarządców, w celu nadzoru 
technicznego, remontu czy przebudowy na wa-
runkach uzgodnionych z właścicielami terenów; 

2. Ustala się zasady zaopatrzenia zabudowy  
w wodę: 
1) do celów gospodarczych z istniejących sieci 

wodociągowych, 
2) do celów bytowych z istniejącego lokalnego 

ujęcia wody poprzez rozbudowę sieci i urzą-
dzeń, 

3) do celów naśnieşania z istniejących i projekto-
wanych zbiorników wodnych. 

3. Ustala się zasady odprowadzania całości 
ścieków bytowych do istniejącego kolektora 
zbiorczego we wsi Sienna. 

4. Ustala się zasady odprowadzania wód 
deszczowych powierzchniowo do istniejących ro-
wów melioracyjnych. 

5.Ustala się zasady zaopatrzenia w energię elek-
tryczną w oparciu o istniejące sieci energetyczne  
i stacje transformatorowe: 
1/ dopuszcza się rozbudowę i przebudowę sieci  
i stacji transformatorowych na warunkach okre-
ślonych przez dysponenta urządzeń;  
2/ w przypadku konieczności nowych stacji trans-
formatorowych dla zasilenia obszaru objętego 
planem naleşy stosować stację słupowe lub kon-
tenerowe. 
6.Ustala się następujące zasady gospodarowania 
odpadami komunalnymi i ich usuwania: 
1/ nakaz odbioru i gromadzenia odpadów w sys-
temie zorganizowanym przy stosowaniu na całym 
obszarze jednolitych zasad - zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami o odpadach - w tym obowiązkiem 
wstępnej segregacji. 
7.Ciepło dla celów bytowych i grzewczych nakazu-
je się uzyskiwać wyłącznie w oparciu o paliwa pro-
ekologiczne spalane w urządzeniach w sposób 
niepowodujący przekroczeń norm emisji zanie-
czyszczeń dopuszczonych przepisami odrębnymi. 
Dopuszcza się wyjątkowo stosowanie wysoko-
sprawnych, atestowanych kotłowni na paliwo sta-
łe, których technologia zapewnia zachowanie do-
puszczalnych standardów emisyjnych, określonych 
w przepisach odrębnych. 

§ 11. Zasady i ustalenia w zakresie ochrony 
środowiska:  
1) teren objęty planem miejscowym leşy w grani-

cach:  
a) Śnieşnickiego Parku Krajobrazowego wraz  

z otuliną. Stwarza to obowiązek stosowania 
się do zakazów i nakazów określonych w sta-
tucie parku (rozporządzenie Wojewody Dol-
nośląskiego nr 6 z dnia 27 lutego 2008 r. w 
sprawie Śnieşnickiego Parku Krajobrazowe-
go), 

b) projektowanego specjalnego Obszaru 
Ochrony Siedliska Natura 2000 „Góry Bial-
skie i Grupa Śnieşnika” (Kod: PLH020016),  

c) zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziem-
nych GZWP nr 339 „Zbiornik Śnieşnik – Góry 
Bialskie” przewidzianego do objęcia najwyş-
szą ochroną,  

d) strefy ochronnej ujęć i ŝródeł wody pitnej dla 
miasta Wrocławia, ustanowionej decyzją 
Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu z dnia 
31 marca 1974 roku Nr RLS gw 1053/17/74.  

2) realizacja istniejących i projektowanych urzą-
dzeń i obiektów nie moşe naruszać zasad 
ochrony środowiska naturalnego obowiązują-
cych dla tych chronionych obszarów, ani po-
gorszyć stanu lub uszczuplić jego zasobów i wa-
lorów oraz uwzględniać występujące w sąsiedz-
twie siedlisko o duşej wartości przyrodniczej  
i stanowiska roślin chronionych i zwierząt; 

3) celem ochrony środowiska, gleby, wód po-
wierzchniowych i wgłębnych przed zanieczysz-
czeniami naleşy: 
a) gospodarkę ściekową oraz odprowadzenie 

wód opadowych rozwiązać w sposób okre-
ślony w § 10, 

b) gospodarkę cieplną rozwiązać w sposób 
określony w § 10, 
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c) na odpady stałe przewidzieć kontenerowe 
zbiorniki odpadów. Wywóz odpadów na za-
sadach umowy z komunalną słuşbą,  

d) zakazuje się odprowadzania ścieków byto-
wych do indywidualnych zbiorników bezod-
pływowych oraz do podłoşa gruntowego  
i wód powierzchniowych,  

e) nakazuje się udroşnić i zapewnić stałą kon-
serwację otwartych rowów odwadniających,  

f) zakazuje się lokalizacji obiektów lub urzą-
dzeń, których funkcjonowanie powoduje 
przekroczenie poziomu dopuszczalnego ha-
łasu zewnętrznego, mierzonego na grani-
cach wyznaczonych terenów przeznaczenia 
podstawowego, zgodnie z parametrami 
określonymi w przepisach odrębnych,  

g) zakazuje się wprowadzania do miejscowego 
środowiska przyrodniczego obcych mu ga-
tunków roślin, a takşe innych form rozwojo-
wych,  

h/ nakazuje się zachować i chronić całość istnie-
jącej zieleni i lasów na wyznaczonych tere-
nach o tym przeznaczeniu podstawowym,  
a takşe enklawy i zespoły zieleni wysokiej. 

Rozdział III 

§ 12. Ustalenia dotyczące wartości nierucho-
mości:  
1) konsekwencją uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego jest wzrost 

wartości nieruchomości w granicach opraco-
wania planu;  

2) ustala się stawkę procentową w wysokości 1% 
od wzrostu wartości nieruchomości zbudowa-
nej i przeznaczonej do zabudowy;  

3) określona powyşej stawka procentowa jest 
podstawą naliczania i pobrania jednorazowej 
opłaty naleşnej od właściciela nieruchomości 
przy zbyciu nieruchomości dla Gminy Stronie 
Śląskie. 

§ 13. Ustalenia końcowe  
1) Sprawy nieuregulowane niniejszą uchwałą,a 

dotyczące ładu przestrzennego, naleşy rozstrzy-
gać zgodnie z wymaganiami wynikającymi z za-
chowania walorów urbanistycznych danego 
miejsca, dostosowania do zabudowy otoczenia 
o pozytywnych cechach architektonicznych oraz 
ochrony krajobrazu i dziedzictwa kulturowego. 

2) Realizację niniejszej uchwały powierza się Bur-
mistrzowi Stronia Śląskiego.  

3) Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Dolnośląskiego.  

4) Uchwała wchodzi w şycie po upływie 30 dni od 
daty jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego. 

 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej: 
Ryszard Suliński 
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Załącznik nr 1 do uchwały nr XLV/272/09 
Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 
30 listopada 2009 r. 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr XLV/272/09 
Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 
30 listopada 2009 r. 

 
 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zadań z zakresu infrastruktury technicznej oraz zasad  
ich finansowania 

 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (Dz. U. Z 2003 roku nr 80 poz. 717, z póŝniejszymi zmianami ) Rada Miejska w Stroniu Śląskim 
ustala, co następuje: 

Na podstawie wykazu sporządzonego przez Burmistrza Miasta i załączonego do dokumentacji plani-
stycznej w sprawie braku uwag do projektu planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego, wy-
łoşonego do publicznego wglądu wraz z prognozą skutków wpływu ustaleń na środowisko, nie rozstrzy-
ga się o sposobie ich rozpatrzenia. 

 
 

Załącznik nr 3 do uchwały nr XLV/272/09 
Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 
30 listopada 2009 r. 

 
 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zadań z zakresu infrastruktury technicznej oraz zasad  
ich finansowania 

 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z póŝn. zm.) i art. 7, ust. 1,pkt 1, 2 i 3 ustawy z 8 marca 1990 r. o samo-
rządzie gminnym (J.t. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r., z póŝn. zm.) oraz art. 184 ust. 2 ustawy z dnia  
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr.249, poz. 2104, z 2005 r., z póŝn. zm. ) Rada Miej-
ska w Bystrzycy Kłodzkiej ustala, co następuje: 

§ 1. Zadania własne gminy stanowią inwestycje, które słuşą zaspokajaniu zbiorowych potrzeb 
mieszkańców gminy i do których zalicza się między innymi: infrastrukturę techniczną obejmująca urzą-
dzenia i sieci zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków oraz drogi gminne. 

§ 2. Stwierdza się, şe ustalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu po-
łoşonego we wsi Sienna − Obręb Lasy − Gmina Stronie Śląskie" nie zawierają şadnych zadań inwesty-
cyjnych z zakresu infrastruktury technicznej, które stanowiłyby zadania własne gminy. 

§ 3. Na podstawie ustaleń § 2 niniejszego rozstrzygnięcia stwierdza się, şe nie ma przesłanek ani 
podstaw do podejmowania rozstrzygnięcia w sprawie sposobu realizacji zadań z zakresu infrastruktury 
technicznej oraz zasad ich finansowania i w związku z tym rozstrzygnięcie w tej sprawie uznaje się za 
bezprzedmiotowe. 
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UCHWAŁA NR L/243/2009 
 RADA MIEJSKA W ŻAROWIE 

 z dnia 23 listopada 2009 r. 

w sprawie nadania nazw ulic we wsi Mrowiny   

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy  
z dnia 8 marca 1990 r. „o samorządzie gminnym” 
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,  
z póŝniejszymi zmianami) Rada Miejska w Şarowie 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Ulicom połoşonym w granicach wsi Mro-
winy nadaje się następujące nazwy: 
1) ulicy połoşonej w granicach działki oznaczonej 

numerem geodezyjnym 463/1 nadaje się nazwę 
ulica Kwiatowa      

2) ulicy połoşonej w granicach działek oznaczo-
nych numerami geodezyjnymi 589 nadaje się 
nazwę ulica Boczna  

3) ulicy połoşonej w granicach działki oznaczonej 
numerem geodezyjnym 587/1 nadaje się nazwę 
ulica Krótka 

4) ulicy połoşonej w granicach działki oznaczonej 
numerem geodezyjnym 457 nadaje się nazwę 
ulica Ogrodowa. 


