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Załącznik nr 2 do uchwały nr 74/10 
Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia  
27 października 2010 r. 

 
zawierający informacje o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz o sposobie realizacji, zapi-
sanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, 
oraz zasadach ich finansowania. 
 

1. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Stawiska w gminie Strzegom. 

Do projektu planu nie wniesiono uwag w okresie przewidzianym na ich składanie, jak również  
w trakcie dyskusji publicznej. 

2. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, należących do zadań własnych gminy, oraz zasad ich finansowania. 

Na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wykonano prognozę skutków 
finansowych uchwalenia planu miejscowego obszaru położonego w obrębie wsi Stawiska, w gminie 
Strzegom. 

Wynikiem prognozy są ekonomiczne skutki realizacji planu przedstawione w syntezie wydatków  
i wpływów. 

Z prognozy wynika, że gmina nie ponosi skutków finansowych na infrastrukturę techniczna oraz 
transformację terenu. 
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UCHWAŁA NR 75/10 
 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU 

 z dnia 27 października 2010 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego 
w mieście Strzegom w rejonie ulicy Krótkiej 

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 późn. zm.), art. 20  
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 
poz. 717 z późn. zm.), w związku z uchwałą  
Nr 83/07 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia  
25 października 2007 r. w sprawie przystąpienia do 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego oraz po stwierdzeniu zgodności 
ustaleń miejscowego planu ze Studium uwarun-
kowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego miasta i gminy Strzegom, uchwala się,  
co następuje:  

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego obszaru położonego 
w mieście Strzegom w rejonie ulicy Krótkiej. 

2. Ustalenia planu zawarte są w tekście niniej-
szej uchwały oraz na rysunku planu w skali 1:1000 
stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały. Rysunek 
planu obowiązuje w zakresie ustalonym legendą. 

3. Rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia 
uwag do projektu planu oraz sposobie realizacji, 
zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej, które należą do zadań wła-

snych gminy, oraz zasadach ich finansowania, 
zawarte są w załączniku nr 2 do uchwały. Roz-
strzygnięcia zawarte w załączniku nr 2 nie są usta-
leniami planu. 

§ 2. 1. W obszarze objętym planem obowiązu-
ją ustalenia dotyczące przeznaczenia i zagospoda-
rowania terenów wydzielonych liniami rozgrani-
czającymi i oznaczonych na rysunku planu symbo-
lami: 
1) MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jedno-

rodzinnej; 
2) MW – teren zabudowy mieszkaniowej wieloro-

dzinnej; 
3) KDW – ulice wewnętrzne; 
4) KP – drogi piesze. 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 
1) na terenach zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej, oznaczonych na rysunku planu symbo-
lami: 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, ustala się: 
a) realizację budynków mieszkalnych jednoro-

dzinnych, 
b) możliwość lokalizacji obiektów gospodar-

czych związanych funkcjonalnie z podsta-
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wowym przeznaczeniem terenu (np. garaż 
wolno stojący lub dobudowany do budynku 
mieszkalnego) oraz urządzeń towarzyszą-
cych: dojść, dojazdów, obiektów małej archi-
tektury i ogrodzeń oraz urządzeń infrastruk-
tury technicznej, w tym urządzeń komunika-
cji elektronicznej; 

2) na terenie zabudowy mieszkaniowej wieloro-
dzinnej, oznaczonym na rysunku planu symbo-
lem 5MW, ustala się: 
a) realizację budynków mieszkalnych wieloro-

dzinnych z możliwością lokalizacji garaży; 
garaże mogą być wbudowane w piwnice 
budynków lub wolno stojące, 

b) możliwość lokalizacji obiektów infrastruktury 
technicznej (stacja transformatorowa, urzą-
dzenia komunikacji elektronicznej itp.), 
obiektów gospodarczych związanych funk-
cjonalnie z podstawowym przeznaczeniem 
terenu oraz urządzeń towarzyszących zwią-
zanych z obsługą mieszkańców: służących 
utrzymaniu porządku, placów rekreacyjnych, 
dojść, dojazdów, obiektów małej architektu-
ry i ogrodzeń; 

3) projektowana zabudowa musi swoim charakte-
rem nawiązywać do uwarunkowań kulturowych 
regionu, nie może stwarzać dysonansu z oto-
czeniem i winna szanować środowisko natural-
ne, zaleca się stosowanie architektury inspiro-
wanej charakterem zabudowy regionalnej lub 
dobrej klasy architektury współczesnej. Nowa 
zabudowa winna nawiązywać do zabudowy hi-
storycznej, uwzględniając gabaryty, formę ze-
wnętrzną, geometrię dachu oraz układ elewacji 
w powiązaniu z zabudową zabytkową występu-
jącą w sąsiedztwie terenu objętego planem. 
Nowa zabudowa winna być uzgodniona z wła-
ściwymi służbami konserwatorskimi; 

4) zakazuje się realizacji obiektów i urządzeń, które 
nie są związane lub kolidują z przeznaczeniem 
terenu; 

5) zakazuje się stosowania jako materiałów wy-
kończeniowych plastikowych listew elewacyj-
nych typu „siding”, blachy falistej i trapezowej 
oraz ogrodzeń z prefabrykowanych elementów 
betonowych. 

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego: 
1) dla terenów zabudowy obowiązuje ograniczenie 

poziomu hałasu ustalonego w przepisach 
szczególnych dla tego rodzaju terenów. Wzdłuż 
linii kolejowej, na terenach oznaczonych na ry-
sunku planu symbolami: 2MN, 4MN i 5MW, na-
leży przewidzieć możliwość lokalizacji urządzeń 
ochrony akustycznej; 

2) obowiązuje stosowanie dla celów grzewczych 
urządzeń przyjaznych dla środowiska o niskiej 
emisji zanieczyszczeń; 

3) usuwanie odpadów komunalnych odbywać się 
będzie w systemie gospodarki komunalnej; 

4) nawierzchnie dojazdów i miejsc parkingowych 
należy zabezpieczyć przed przenikaniem do 
gruntu i wód powierzchniowych zanieczyszczeń 

ropopochodnych i innych substancji chemicz-
nych. 

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: 
1) dla obszaru objętego planem obowiązują usta-

lenia strefy „OW” obserwacji archeologicznej. 
Wszelkie zamierzenia inwestycyjne na tym ob-
szarze związane z pracami ziemnymi należy 
uzgodnić z właściwymi służbami konserwator-
skimi, co do konieczności prowadzenia prac ar-
cheologicznych i za pozwoleniem właściwych 
służb konserwatorskich; 

2) dla obszaru objętego planem wprowadza się 
strefę „E” ochrony ekspozycji historycznego ze-
społu miejskiego obejmującą obszar stanowią-
cy zabezpieczenie właściwego eksponowania 
układu urbanistycznego miasta wpisanego do 
rejestru zabytków decyzją nr 417 z dnia 12 lute-
go 1957 r. Lokalizacja w tym obszarze dominant 
przestrzennych wymaga uzgodnienia z Dolno-
śląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabyt-
ków. 

5. Wymagania wynikające z potrzeb kształto-
wania przestrzeni publicznych: 
1) niedopuszczalne jest sytuowanie w obszarze 

objętym planem takich elementów zagospoda-
rowania, które swą wielkością, formą lub kolo-
rystyką powodują dysonans z otoczeniem; 

2) na obszarze zabudowy mieszkaniowej i na tere-
nach komunikacji obsługujących zabudowę 
mieszkaniową wyklucza się lokalizację urządzeń 
reklamowych wolno stojących, zarówno na te-
renie działek jak i w przyległym pasie drogo-
wym. 

6. Parametry i wskaźniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu: 
1) dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej, oznaczonych na rysunku planu symbo-
lami: 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, ustala się: 
a) linie zabudowy zgodnie z oznaczeniem na 

rysunku planu, w przypadku braku ich ozna-
czenia na rysunku planu obowiązują odle-
głości określone w przepisach szczególnych. 
Oznaczona na rysunku planu obowiązująca 
linia zabudowy dotyczy budynków mieszkal-
nych, dla obiektów gospodarczych (w tym 
garaży) stanowi ona nieprzekraczalną linię 
zabudowy. Obowiązująca i nieprzekraczalna 
linia zabudowy przechodząca przez lico bu-
dynku może zostać przekroczona przez części 
dodatkowe lub drugorzędne budynku, tj. 
balkony, schody zewnętrzne, wykusze, oka-
py, połacie dachowe, przypory itp., 

b) powierzchnię zabudowy nieprzekraczającą 
45% powierzchni całkowitej działki budowla-
nej, 

c) przedstawioną na rysunku planu zasadę lo-
kalizacji budynków mieszkalnych na działce, 
dotyczy ona usytuowania elewacji frontowej 
oraz kalenicy dachu, 

d) budynki parterowe z poddaszem użytkowym 
(mieszkalnym): 
− dachy symetryczne (dotyczy zasadniczej 

bryły budynku z wyłączeniem części do-
datkowych lub drugorzędnych budynku), 
dwuspadowe z możliwością wykonania 
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okien dachowych i lukarn. Wielkość, for-
ma oraz układ lukarn powinny być har-
monijnie wpasowane w połać dachową; 
pokrycie dachu dachówką ceramiczną 
w kolorze czerwonym lub brązowym; na-
chylenie połaci dachowych w granicach 
od 35° do 45°, 

− szerokość elewacji frontowej budynku 
mieszkalnego 10,0 m − 14,0 m, 

− wysokość budynku mierzona do gzymsu 
lub dolnej krawędzi dachu 3,20 m – 4,0 m, 

− wysokość budynku do górnej krawędzi 
dachu 7,50 m – 8,10 m, 

− poziom posadowienia parteru budynku 
na ok. 0,5 m ponad poziom terenu mie-
rzony przy wejściu do budynku. Możliwe 
jest częściowe lub całkowite podpiwni-
czenie budynku, 

e) w zagospodarowaniu działek przeznaczo-
nych pod projektowaną zabudowę minimum 
40% ich powierzchni należy przeznaczyć pod 
zagospodarowanie biologicznie czynne (zie-
leń przydomowa, zadrzewienia, uprawy 
ogrodnicze  itp.), 

f) na terenach zabudowy należy przewidzieć 
min. 2 miejsca postojowe stałe, wliczając w 
to miejsca garażowe; 

2) dla terenu zabudowy mieszkaniowej wieloro-
dzinnej, oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem 5MW, ustala się: 
a) linie zabudowy – obowiązują odległości 

określone w przepisach szczególnych, 
b) wysokość zabudowy − do trzech kondygnacji 

naziemnych łącznie z poddaszem użytko-
wym (usługi, mieszkanie), 

c) możliwe jest podpiwniczenie budynków 
mieszkalnych oraz realizacja w podpiwnicze-
niach miejsc garażowych, 

d) intensywność zabudowy, wyrażającą się sto-
sunkiem sumy powierzchni poszczególnych 
kondygnacji (liczonej po zewnętrznym obry-
sie budynku) do powierzchni terenu, nie 
większą niż 0,8, 

e) w zagospodarowaniu działek przeznaczo-
nych pod projektowaną zabudowę minimum 
30% ich powierzchni należy przeznaczyć pod 
zagospodarowanie biologicznie czynne (zie-
leń przydomowa, zadrzewienia  itp.), 

f) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 
obowiązuje lokalizacja obiektów i urządzeń 
związanych z obsługą mieszkańców (służą-
cych rekreacji codziennej oraz utrzymaniu 
porządku). 

7. Granice i sposoby zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegających ochronie: w ob-
szarach objętych planem nie występują tereny lub 

obiekty objęte ochroną zgodnie z przepisami 
o ochronie przyrody. 

8. Szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomości objętych planem: dla 
terenów projektowanej zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej plan ustala przedstawioną na ry-
sunku planu zasadę podziału terenu na działki bu-
dowlane. Zasada podziału ma charakter orienta-
cyjny, dopuszcza się jej korektę z zachowaniem 
następujących kryteriów: 
1) zapewniony zostanie bezpośredni dostęp do 

drogi; 
2) minimalna powierzchnia działki budowlanej nie 

może być mniejsza niż 800 m2; 
3) szerokość frontu działki przylegającej do drogi 

nie może być mniejsza niż 22,0 m; 
4) możliwe jest łączenie dwóch sąsiednich działek. 

9. Szczególne warunki zagospodarowania te-
renów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: nie 
ustala się szczególnych warunków zagospodaro-
wania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowa-
niu. 

10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej: 
1) obsługę komunikacyjną obszaru ustala się ist-

niejącymi ulicami oraz projektowanymi ulicami 
wewnętrznymi (KDW); 

2) zaopatrzenie w energię elektryczną, wodę oraz 
gaz z sieci miejskich, na warunkach ustalonych 
przez ich zarządcę; 

3) odprowadzanie ścieków i wód opadowych do 
sieci miejskich; na warunkach ustalonych przez 
ich zarządcę; 

4) ustala się skablowanie istniejącej linii średniego 
napięcia, zgodnie z oznaczeniem na rysunku 
planu; 

5) ustala się przykrycie (skanalizowanie) istnieją-
cego cieku oznaczonego na rysunku planu. 

§ 3. Do czasu zmiany sposobu zagospodaro-
wania terenów, o których mowa w § 2 ust. 1, po-
zostają one w dotychczasowym użytkowaniu. 

§ 4. Ustala się stawkę procentową stanowiącą 
podstawę do określenia jednorazowej opłaty,  
o której mowa w art. 36 ust.4 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), 
w wysokości 1%. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Strzegomia. 

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

Przewodniczący Rady Miejskiej: 
Tadeusz Wasyliszyn 
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Załącznik nr 1 do uchwały nr 75/10 
Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 
27 października 2010 r. 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr 75/10 
Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 
27 października 2010 r. 

 
zawierający informacje o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz o sposobie realizacji, zap i-
sanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, 
oraz zasadach ich finansowania. 
 

1. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego obszaru położonego w mieście Strzegom w rejonie ulicy Krótkiej. 

Do projektu planu nie wniesiono uwag w okresie przewidzianym na ich składanie, jak również  
w trakcie dyskusji publicznej. 

2. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, należących do zadań własnych gminy, oraz zasad ich finansowania. 

Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, będą finan-
sowanie z budżetu gminy, a także ze środków zewnętrznych. 
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UCHWAŁA NR II/12/10 
 RADY MIEJSKIEJ W ŚCINAWIE 

 z dnia 6 grudnia 2010 r. 

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku  
od nieruchomości 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, 
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sa-
morządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.  
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmiana-
mi) oraz art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia  
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokal-
nych (tekst jednolity Dz. U z 2010 r. Nr 95, poz. 613, 
z późniejszymi zmianami) oraz obwieszczenia Mi-
nistra Finansów z dnia 30 lipca 2010r.w sprawie 
górnych granic stawek kwotowych podatków 
i opłat lokalnych w 2011 r. (Monitor Polski z 2010 r. 
Nr 55, poz. 755), Rada Miejska w Ścinawie uchwa-
la, co następuje:  

§ 1. Ustala się roczne stawki podatku od nie-
ruchomości 
1) od gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej, bez względu na sposób zakwali-
fikowania w ewidencji gruntów i budynków 
od 1 m2 powierzchni − 0,80 zł; 

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne 
retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha 
powierzchni − 4,12 zł; 

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku 
publicznego przez organizacje pożytku pu-
blicznego od 1 m2 powierzchni − 0,29 zł; 

2) od budynków lub ich części: 
a) mieszkalnych od 1 m2 powierzchni użytkowej 

− 0,67 zł; 
b) związanych z prowadzeniem działalności go-

spodarczej oraz od budynków mieszkalnych 
lub ich części zajętych na prowadzenie dzia-

łalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni 
użytkowej − 21,05 zł; 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospo-
darczej w zakresie obrotu kwalifikowanym 
materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni 
użytkowej − 9,80 zł; 

d) zajętych na prowadzenie działalności gospo-
darczej w zakresie udzielania świadczeń 
zdrowotnych od 1 m2 powierzchni użytkowej 
− 4,23 zł; 

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku 
publicznego przez organizacje pożytku pu-
blicznego od 1 m2 powierzchni użytkowej − 
7,06 zł; 

f) gospodarczych i inwentarskich posadowio-
nych na gruntach objętych podatkiem rol-
nym lecz nie stanowiących gospodarstwa 
rolnego w rozumieniu ustawy o podatku rol-
nym od 1 m2 powierzchni użytkowej −  
3,53 zł; 

3) od budowli − 2% ich wartości. 

§ 2. 
1) Zwalnia się od podatku od nieruchomości grun-

ty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich 
części, zajęte na cele: 
a) gospodarki komunalnej, 
b) pomocy społecznej, 
c) ochrony przeciwpożarowej, 
d) kulturalne, kultury fizycznej i sportu, z wyjąt-

kiem zajętych na prowadzenie działalności 
gospodarczej. 


