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Załącznik nr 2 do uchwały nr XI/101/ 
/11 Rady Miejskiej Strzelina z dnia  
28 czerwca 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Trześnia 
 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami), art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 
roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami), Rada Miejska Strzelina 
rozstrzyga, co następuje:  

W związku z brakiem uwag wniesionych podczas wyłożenia do publicznego wglądu do projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wraz z prognozą skutków ustaleě planu na ĝro-
dowisko, nie rozstrzyga się o sposobie ich rozpatrzenia. 

 
 

Załącznik nr 3 do uchwały nr XI/101/ 
/11 Rady Miejskiej Strzelina z dnia  
28 czerwca 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie 
z przepisami o finansach publicznych 

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

strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami), art. 7, ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 167 ust 2 pkt 1 ustawy 
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) Rada Miejska Strzelina roz-
strzyga, co następuje: 

Ze względu na brak zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla częĝci 
miejscowoĝci Trzeĝnia (dz. nr 136/1) inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do za-
daě własnych gminy, niniejsza uchwała nie rodzi skutków finansowych. 
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UCHWAŁA NR XI/102/11 
 RADY MIEJSKIEJ STRZELINA 

 z dnia 28 czerwca 2011 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
dla części miejscowości DĘBNIKI  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) i art. 20 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z  
2003 r. Nr 80, poz. 717, ze zmianami) po stwier-
dzeniu zgodnoĝci ustaleě niniejszej uchwały ze 
Studium Uwarunkowaě i Kierunków Zagospoda-
rowania Przestrzennego oraz w związku z uchwałą 
nr XL/357/10 Rady Miejskiej Strzelina z dnia  
30 marca 2010 r. w sprawie przystąpienia do spo-
rządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla częĝci miejscowoĝci Dębniki, 
Rada Miejska Strzelina uchwala, co następuje:  

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego dla częĝci miejscowoĝci 
Dębniki zwany dalej planem. 

2. Załącznikami do niniejszej uchwały są: 
a) Rysunek planu, będący integralną częĝcią 

uchwały w skali 1 : 1000, stanowiący załącznik  
nr 1 do niniejszej uchwały. 

b) Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nie-
uwzględnionych uwag wniesionych do projektu 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego stanowi załącznik nr 2 do niniejszej 
uchwały. 

c) Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych 
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które należą do zadaě własnych 
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gminy, oraz o zasadach ich finansowania, 
zgodnie z przepisami o finansach publicznych, 
stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 

Rozdział 1 

Ustalenia ogólne 

§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 
1) Planie – należy przez to rozumieć ustalenia 

zawarte w niniejszej uchwale wraz załączni-
kami. 

2) Przepisach szczególnych i odrębnych – należy 
przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z ak-
tami wykonawczymi oraz ograniczenia w dys-
ponowaniu terenem, wynikające z prawo-
mocnych decyzji administracyjnych. 

3) Linii rozgraniczającej – należy przez to rozu-
mieć linię rozdzielającą tereny o różnym spo-
sobie użytkowania (funkcji) lub różnym spo-
sobie zagospodarowania terenu. 

4) Nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy 
przez to rozumieć linię ograniczającą obszar, 
na którym dopuszcza się wznoszenie budyn-
ków oraz budowli naziemne niebędące liniami 
przesyłowymi, sieciami uzbrojenia terenu oraz 
związanymi z nimi urządzeniami. 

5) Terenie – należy przez to rozumieć obszar 
o jednolitym sposobie użytkowania i funkcji 
podstawowej, ograniczony liniami rozgrani-
czającymi i oznaczony symbolem przeznacze-
nia podstawowego. 

6) Przeznaczeniu podstawowym terenu – należy 
przez to rozumieć częĝć przeznaczenia terenu, 
która dominuje na danym terenie w sposób 
okreĝlony ustaleniami planu – w przypadku 
ustalenia więcej niż jednej kategorii przezna-
czenia podstawowego, każda z tych kategorii 
może stanowić wyłączne przeznaczenie terenu 
lub poszczególnych nieruchomoĝci położo-
nych w granicach terenu. 

7) Przeznaczeniu uzupełniającym terenu – należy 
przez to rozumieć – rodzaj przeznaczenia tere-
nu inny niż podstawowy, który uzupełnia lub 
wzbogaca przeznaczenie podstawowe w spo-
sób okreĝlony w ustaleniach planu i którego 
powierzchnia użytkowa, zabudowy lub częĝci 
terenu zajmuje w granicach terenu mniej niż 
odpowiednia powierzchnia zajmowana przez 
przeznaczenie podstawowe. 

8) Urządzeniach towarzyszących – należy przez 
to rozumieć obiekty technicznego wyposaże-
nia, dojazdy i dojĝcia, parkingi i garaże, bu-
dynki gospodarcze, wiaty i zadaszenia, małą 
architekturę, oczka wodne o charakterze re-
kreacyjnym lub ozdobnym oraz inne obiekty 
i urządzenia pełniące służebną rolę wobec 
funkcji okreĝlonych w przeznaczeniu podsta-
wowym lub dopuszczalnym. 

9) Powierzchni zabudowy działki – należy przez 
to rozumieć powierzchnię zajętą przez budy-
nek wyznaczoną przez rzut poziomy krawędzi 
budynku na powierzchnię terenu. Do po-
wierzchni zabudowy działki nie wlicza się: 
a) powierzchni obiektów budowlanych ani ich 

częĝci niewystających ponad powierzchnię 
terenu; 

b) powierzchni elementów drugorzędnych ta-
kich jak: schody zewnętrzne, rampy ze-
wnętrzne, tarasy, daszki, markizy itp. 

10) Usłudze nieuciążliwej – należy przez to rozu-
mieć usługi niezaliczane do rodzajów przed-
sięwzięć wymagających sporządzenia raportu 
oddziaływania na ĝrodowisko lub, dla których 
obowiązek sporządzenia raportu może być 
wymagany (zgodnie z przepisami odrębnymi), 
niewymagające stałej obsługi transportowej 
pojazdami o noĝnoĝci powyżej 3.5 t, których 
charakter nie powoduje konfliktów sąsiedz-
twa. 

§ 3. 1. Następujące oznaczenia graficzne na 
rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami 
planu: 
1) Granica obszaru objętego planem. 
2) Linie rozgraniczające tereny o różnym przezna-

czeniu lub różnych zasadach zagospodarowa-
nia. 

3) Symbole okreĝlające podstawowe przeznacze-
nie terenów. 

4) Strefa ochrony konserwatorskiej archeologicz-
nej „OW”. 

5) Nieprzekraczalne linie zabudowy. 
6) Ciągi piesze i pieszo-rowerowe w granicach 

innej funkcji. 
2. Pozostałe oznaczenia graficzne na rysunku 

planu, niebędące obowiązującymi ustaleniami 
planu, i mające charakter informacyjny: 
1) Proponowany podział geodezyjny. 
2) Proponowana lokalizacja budynków. 
3) Proponowany przebieg ulicy. 
4) Wybrane oznaczenia z miejscowego planu za-

gospodarowania przestrzennego miejscowoĝci 
Biały Koĝciół (uchwała nr XXIV/210/2008 z dnia 
28 pağdziernika 2008 r.). 

§ 4. Ustala się następujące kategorie przezna-
czenia terenu: 
1) Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-

nej − oznaczone symbolem MN; 
2) Teren urządzeě elektroenergetycznych – ozna-

czony symbolem E; 
3) Teren drogi klasy lokalnej – oznaczony symbo-

lem KDl; 
4) Teren drogi klasy dojazdowej − oznaczony 

symbolem KDd; 
5) Teren drogi wewnętrznej − oznaczony symbo-

lem KDw. 

§ 5. W planie nie występują tereny wymagają-
ce okreĝlenia: 
1) kształtowania przestrzeni publicznych, 
2) podlegające ochronie ustalone na podstawie 

odrębnych przepisów: 
a) tereny górnicze, 
b) tereny narażone na niebezpieczeěstwo po-

wodzi, 
c) tereny zagrożone osuwaniem się mas ziem-

nych, 
3) granic obszarów wymagających przeprowadze-

nia scaleě i podziałów nieruchomoĝci, 
4) wymagające okreĝlenia sposobu i terminu  

tymczasowego zagospodarowania, urządzania  
i użytkowania terenów. 
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§ 6. Obszar objęty planem położony jest 
w strefie ochrony poĝredniej ujęć i ğródeł wody 
pitnej dla miasta Wrocławia ustanowionej Decyzją 
Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu nr RLSgwI 
053/17/74 z dnia 31 marca1974r., dla której obo-
wiązują ustalenia dotyczące ochrony oraz zakazy 
i ograniczenia, wynikające z wydanej decyzji ad-
ministracyjnej. 

Rozdział 2 

Ustalenia dotyczące ochrony  
dziedzictwa kulturowego 

§ 7. Ustala się strefę „OW” ochrony zabytków 
archeologicznych, która jest równoznaczna z ob-
szarem objętym ewidencją zabytków, dla której 
ustala się: dla inwestycji związanych z pracami 
ziemnymi wymagane jest przeprowadzenie badaě 
archeologicznych, w zakresie okreĝlonym przez 
organ konserwatorski. 

Rozdział 3 

Ustalenia szczegółowe 

§ 8. 1. Wyznacza się tereny zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej oznaczone na rysunku 
planu symbolem MN1, MN2. 

2. Na terenach, o którym mowa w ust. 1, usta-
la się następujące przeznaczenie: 
1) Podstawowe: 

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna (z 
wyłączeniem zabudowy szeregowej), 

b) zabudowa letniskowa. 
2) Uzupełniające: 

a) usługi nieuciążliwe wolno stojące oraz wbu-
dowane w parterach budynków mieszkal-
nych w iloĝci nie większej niż 40% po-
wierzchni zabudowy na działce; 

b) urządzenia towarzyszące, sieci i urządzenia 
infrastruktury technicznej oraz zieleě. 

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, usta-
la się następujące zasady zagospodarowania: 
1) Budynki mieszkalne z dachem dwuspadowym, 

o nachyleniu połaci w przedziale 30º−45º, kry-
tym dachówką ceramiczną lub cementową 
w kolorze ceglastym. 

2) Dopuszcza się wzbogacenie formy dachu po-
przez wprowadzenie ĝwietlików, lukarn itp. 

3) Wysokoĝć budynków nie może przekroczyć 9m 
oraz dwóch kondygnacji nadziemnych, w tym: 
parter i poddasze. 

4) Towarzyszące funkcji podstawowej budynki 
gospodarcze, usługowe oraz wolno stojące ga-
raże dopuszcza się jako parterowe ze stromym 
dachem; forma architektoniczna nowych bu-
dynków gospodarczych, usługowych i garażo-
wych powinna nawiązywać do formy budynku 
mieszkalnego zlokalizowanego na działce. 

5) Stosunek powierzchni zabudowy do po-
wierzchni wydzielonej działki nie może być 
większy niż − 0,2. 

6) Udział powierzchni terenu biologicznie czynnej 
do powierzchni wydzielonej działki nie może 
być mniejszy niż − 0,5. 

7) Zakazuje się stosowania: 

a) okładzin elewacyjnych z tworzyw sztucz-
nych typu „siding” (oblicówka z paneli wi-
nylowych, PVC lub podobnych); 

b) od strony dróg publicznych ogrodzeě peł-
nych oraz ogrodzeě wykonanych z prefa-
brykowanych płyt betonowych – dopuszcza 
się wyłącznie betonowe słupki i podmurów-
ki (w przypadku ogrodzeě systemowych lub 
pokrytych z zewnątrz okładzinami elewacyj-
nymi z kamienia naturalnego, ceramiki lub 
okładzin imitujących te materiały). 

8) Tereny znajdują się w strefie „OW” ochrony 
zabytków archeologicznych − obowiązują 
ustalenia jak w § 7. 

9) Ustala się obowiązek zapewnienia poszcze-
gólnym terenom właĝciwej iloĝci stałych sta-
nowisk postojowych, w tym parkingów tere-
nowych i garaży, w iloĝci nie mniejszej niż 
1 miejsce na mieszkanie. 

10) Na terenie każdej wydzielonej działki z budyn-
kiem mieszkalnym i usługami należy zapew-
nić, co najmniej 2 czasowe miejsca postojowe 
na każde 100 m2 powierzchni użytkowej usług. 

11) Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy jak 
na rysunku planu. 

12) Poza nieprzekraczalne linie zabudowy, mogą 
wystawać następujące elementy: 
a) gzymsy – nie więcej niż 0,20 m, 
b) okapy − nie więcej niż 0,80 m, 
c) częĝci budynku wzbogacające architekto-

nicznie i funkcjonalnie jego elewację (takie 
jak wykusze, balkony) – nie więcej niż  
1,50 m, 

d) tarasy na poziomie parteru, schody ze-
wnętrzne, pochylnie i rampy – nie więcej 
niż 2 m. 

13) Obowiązuje utrzymanie poziomu hałasu poni-
żej dopuszczalnego lub na poziomie okreĝlo-
nym w przepisach odrębnych - jak dla tere-
nów przeznaczonych pod zabudowę mieszka-
niową jednorodzinną, 

14) Ustala się zakaz lokalizacji rodzajów przedsię-
wzięć mogących znacząco oddziaływać na 
ĝrodowisko: 
a) mogących zawsze znacząco oddziaływać 

na ĝrodowisko, 
b) mogących potencjalnie znacząco oddziały-

wać na ĝrodowisko, jeżeli obowiązek oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia na ĝrodowi-
sko zostanie stwierdzony przez organ wła-
ĝciwy do wydania decyzji o ĝrodowisko-
wych uwarunkowaniach, 

15) Ograniczenia okreĝlone w pkt 14 nie dotyczą 
inwestycji związanych z realizacją dróg pu-
blicznych, parkingów, sieci i urządzeě infra-
struktury technicznej. 

16) Obszar opracowania znajduje się w Zespole 
Przyrodniczo-Krajobrazowym Wzgórza Strze-
liěskie, utworzonego uchwałą nr XXXIX/384/10 
Rady Miejskiej Strzelina z dnia 26 stycznia 
2010 r., dla którego obowiązują ograniczenia, 
wynikające z podjętej uchwały. 

17) Okreĝla się szczegółowe zasady i warunki sca-
lania i podziału nieruchomoĝci: 
a) powierzchnia działki budowlanej w zabu-

dowie mieszkaniowej jednorodzinnej lub 
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letniskowej nie może być mniejsza niż  
1000 m2, 

b) szerokoĝć frontu działki budowlanej 
w zabudowie mieszkaniowej jednorodzin-
nej lub letniskowej nie może być mniejsza 
niż 20 m, 

c) ustalenia, o których mowa w pkt 1 i 2, nie 
obowiązują przy wydzielaniu działek pod 
infrastrukturę techniczną (stacje transfor-
matorowe, przepompownie ĝcieków itp.) 
i drogi wewnętrzne, 

d) kąt położenia granic działki w stosunku do 
pasa drogowego powinien być zbliżony do 
kąta prostego z dopuszczalną tolerancją 15º. 

18) Zaopatrzenie w wodę przyłączami wodocią-
gowymi wpiętymi do rozdzielczej sieci wodo-
ciągowej zgodnie z przepisami odrębnymi, na 
warunkach uzgodnionych z zarządcą sieci. 

19) W przypadku braku możliwoĝci przyłączenia 
do istniejącej sieci wodociągowej dopuszcza 
się korzystanie z własnych ujęć wody. 

20) Odprowadzenie ĝcieków bytowo-gospodar-
czych docelowo do sieci kanalizacji sanitarnej 
zgodnie z warunkami technicznymi przyłącze-
nia wydanymi przez zarządcę sieci kanaliza-
cyjnej. 

21) Do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej do-
puszcza się stosowanie bezodpływowych 
zbiorników na nieczystoĝci płynne oraz przy-
domowych oczyszczalni ĝcieków. 

22) Zakazuje się odprowadzania ĝcieków do wód 
gruntowych, powierzchniowych oraz do gleby 
i gruntów. 

23) Odprowadzanie wód opadowych z połaci da-
chowych i nawierzchni utwardzonych w gra-
nicach działek powierzchniowo, z zastosowa-
niem studni chłonnych na terenie własnym 
inwestora lub do kanalizacji deszczowej 
i urządzeě wodnych. 

24) Tereny, na których może dojĝć do zanieczysz-
czenia substancjami ropopochodnymi lub 
chemicznymi, należy utwardzić i skanalizować, 
a powstałe ĝcieki odprowadzić zgodnie z prze-
pisami odrębnymi. 

25) Zakaz odprowadzania wód opadowych do 
rowów odwadniających drogi publiczne. 

26) Zasilanie w energię elektryczną poprzez istnie-
jącą i rozbudowaną sieć elektroenergetyczną. 

27) Dopuszcza się lokalizacje urządzeě infrastruk-
tury technicznej, w tym stacji transformatoro-
wych. 

28) Zaopatrzenie w gaz z rozdzielczej sieci gazowej. 
29) Dopuszcza się stosowanie indywidualnych 

zbiorników zaopatrzenia w gaz płynny. 
30) W zakresie sieci telekomunikacyjnej dopusz-

cza się rozbudowę istniejącej oraz lokalizowa-
nie nowej, na warunkach uzgodnionych 
z operatorami sieci telekomunikacyjnej. 

31) Gospodarowanie odpadami należy prowadzić 
zgodnie z zasadami usuwania i utylizacji od-
padów okreĝlonych w przepisach odrębnych 
i gminnych. 

32) Zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych ğró-
deł zaopatrzenia w ciepło, zalecane stosowa-
nie paliw proekologicznych, niskoemisyjnych 
(energia elektryczna, olej opałowy, gaz prze-

wodowy lub płynny itp.) niepowodujących za-
nieczyszczenia powietrza lub z odnawialnych 
ğródeł ciepła. 

§ 9. 1. Wyznacza się teren urządzeě elektro-
energetycznych oznaczony na rysunku planu sym-
bolem E. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala 
się następujące przeznaczenie podstawowe: tereny 
urządzeě elektroenergetycznych. 

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują następujące ustalenia szczegółowe: 
1) Dopuszcza się zabudowę na granicy działki. 
2) Należy zapewnić dostęp do istniejących i pro-

jektowanych urządzeě elektroenergetycznych. 
3) Teren znajduje się w strefie „OW” ochrony za-

bytków archeologicznych, obowiązują ustalenia 
jak w § 7. 

§ 10. 1. Wyznacza się teren drogi publicznej 
klasy lokalnej w ciągu drogi powiatowej nr 47 391, 
oznaczonej na rysunku planu symbolem KDl. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala 
się następujące przeznaczenie podstawowe: po-
szerzenie pod teren komunikacji publicznej lokal-
nej (w tym jezdnie, obiekty inżynierskie, place, 
zatoki, urządzenia obsługi komunikacji zbiorowej, 
chodniki, ĝcieżki rowerowe oraz zieleě). 

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala 
się następujące zasady zagospodarowania: 
1) Minimalna szerokoĝć w liniach rozgraniczają-

cych zgodnie z lokalnymi uwarunkowaniami, 
jak na rysunku planu. 

2) Dopuszcza się lokalizację elementów reklamo-
wych w sposób niepogarszający warunków ru-
chu drogowego, w uzgodnieniu z zarządcą drogi. 

3) Dopuszcza się realizację wydzielonych miejsc 
parkingowych wzdłuż jezdni. 

4) Dopuszcza się lokalizację zatok, urządzeě ob-
sługi komunikacji zbiorowej, ĝcieżek rowero-
wych, elementów małej architektury. 

5) Dopuszcza się odstępstwa od parametrów 
technicznych ulic, jeżeli są one uzasadnione 
ukształtowaniem terenu, warunkami geologicz-
no-inżynierskimi, aktualnym zagospodarowa-
niem terenu lub ograniczeniami wynikającymi 
z przepisów odrębnych. 

6) Teren znajduje się w strefie „OW” ochrony za-
bytków archeologicznych − obowiązują ustale-
nia jak w § 7. 

7) Dopuszcza się realizację sieci infrastruktury 
technicznej za zgodą zarządcy drogi. 

§ 11. 1. Wyznacza się teren drogi publicznej 
klasy dojazdowej oznaczony na rysunku planu 
symbolem KDd. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala 
się następujące przeznaczenie podstawowe: po-
szerzenie pod teren komunikacji publicznej dojaz-
dowej (w tym jezdnie, obiekty inżynierskie, place, 
zatoki, urządzenia obsługi komunikacji zbiorowej, 
chodniki, ĝcieżki rowerowe oraz zieleě) 

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala 
się następujące zasady zagospodarowania: 
1) Minimalna szerokoĝć w liniach rozgraniczają-

cych zgodnie z lokalnymi uwarunkowaniami, 
jak na rysunku planu. 
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2) Zagospodarowanie terenów w rejonie skrzyżo-
waě dróg, a w szczególnoĝci ogrodzenia i nasa-
dzenia zieleni nie mogą powodować ogranicze-
nia widocznoĝci i pogarszać parametrów trójką-
tów widocznoĝci wyznaczanych zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami szczególnymi. 

3) Dopuszcza się realizację wydzielonych miejsc 
parkingowych wzdłuż jezdni. 

4) Dopuszcza się lokalizację elementów małej ar-
chitektury. 

5) Dopuszcza się odstępstwa od parametrów 
technicznych ulic, jeżeli są one uzasadnione 
ukształtowaniem terenu, warunkami geologicz-
no-inżynierskimi, aktualnym zagospodarowa-
niem terenu lub ograniczeniami wynikającymi 
z przepisów odrębnych. 

6) Dopuszcza się lokalizację elementów reklamo-
wych w sposób niepogarszający warunków ru-
chu drogowego, w uzgodnieniu z zarządcą drogi. 

7) Teren znajduje się w strefie „OW” ochrony za-
bytków archeologicznych − obowiązują ustale-
nia jak w § 7. 

8) Dopuszcza się realizacje sieci infrastruktury 
technicznej. 

§ 12. 1. Wyznacza się teren drogi wewnętrznej 
oznaczonej symbolem KDw. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala 
się następujące przeznaczenie podstawowe: teren 
komunikacji wewnętrznej rozumianej jako droga 
o parametrach jak dla dróg dojazdowych, nie zali-
czana do żadnej z kategorii dróg publicznych, słu-
żąca obsłudze wydzielonego terenu i posiadająca 
podłączenie do drogi gminnej. 

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, ustala 
się następujące zasady zagospodarowania: 
1) Ustala się szerokoĝć w liniach rozgraniczających 

zgodnie z rysunkiem planu. 
2) Zagospodarowanie terenów w rejonie skrzyżo-

waě dróg, a w szczególnoĝci ogrodzenia i nasa-

dzenia zieleni nie mogą powodować ogranicze-
nia widocznoĝci i pogarszać parametrów trójką-
tów widocznoĝci wyznaczanych zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami odrębnymi. 

3) Dopuszcza się brak wyodrębnionej jezdni 
i chodnika, 

4) Dopuszcza się odstępstwa od parametrów 
technicznych ulic, jeżeli są one uzasadnione 
ukształtowaniem terenu, warunkami geologicz-
no-inżynierskimi, 

5) Dopuszcza się lokalizację elementów reklamo-
wych w sposób niepogarszający warunków ru-
chu drogowego. 

6) Teren znajduje się w strefie „OW” ochrony za-
bytków archeologicznych − obowiązują ustale-
nia jak w § 7. 

7) Dopuszcza się lokalizację sieci infrastruktury 
technicznej. 

Rozdział 4 

Ustalenia końcowe 

§ 13. 1. Stawkę procentową służącą naliczeniu 
opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 
z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym, ustala się w wysokoĝci 
5%, dla terenów MN, KDw. 

2. Dla pozostałych terenów oraz nieruchomo-
ĝci będących własnoĝcią Gminy Strzelin, powyższą 
stawkę procentową ustala się w wysokoĝci 0%. 

§ 14. Wykonanie niniejszej uchwały powierza 
się Burmistrzowi Miasta i Gminy Strzelin. 

§ 15. Uchwała wchodzi w życie w terminie  
30 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnoĝląskiego. 

 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej: 
Zdzisław Rataj 
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Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/102/ 
/11 Rady Miejskiej Strzelina z dnia  
28 czerwca 2011 r. 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr XI/102/ 
/11 Rady Miejskiej Strzelina z dnia  
28 czerwca 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu  

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Dębniki 
 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami), art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 
roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), Rada Miejska Strzelina 
rozstrzyga, co następuje:  

W związku z brakiem uwag wniesionych podczas wyłożenia do publicznego wglądu do projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wraz z prognozą skutków ustaleě planu na ĝro-
dowisko, nie rozstrzyga się o sposobie ich rozpatrzenia. 

 
 
 
 

Załącznik nr 3 do uchwały nr XI/102/ 
/11 Rady Miejskiej Strzelina z dnia  
28 czerwca 2011 r. 
 

ROZSTRZYGNIĘCIE o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury  
technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania,  

zgodnie z przepisami o finansach publicznych 
 

Na podstawie art. 20 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami), art. 7, ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 167 ust 2 pkt 1 ustawy 
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) Rada Miejska Strzelina roz-
strzyga, co następuje:  

Ze względu na brak zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla częĝci 
miejscowoĝci Dębniki inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadaě własnych 
gminy, niniejsza uchwała nie rodzi skutków finansowych. 
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UCHWAŁA NR VIII/44/2011 
 RADY MIEJSKIEJ W SYCOWIE 

 z dnia 26 maja 2011 r. 

w sprawie wykazu kąpielisk na obszarze miasta i gminy Syców w roku 2011 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
z póğn. zm.) oraz art. 34a ust. 1 ustawy z dnia  
18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. 
z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z póğn. zm.), Rada Miej-
ska w Sycowie uchwala, co następuje:  

§ 1. Ustala się następujące kąpieliska na tere-
nie miasta i gminy Syców na rok 2011: 

1. Kąpielisko Zalew Stradomia Wierzchnia 
− lokalizacja kąpieliska – działka nr 706/4 AM 4 

obręb Stradomia Wierzchnia; 

− organizator kąpieliska – Miejski Oĝrodek Sportu 
i Rekreacji w Sycowie. 

Ustala się sezon kąpieliskowy na terenie miasta 
i gminy Syców w okresie od 15 czerwca 2011 r. do 
15 wrzeĝnia 2011 r. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta i Gminy Syców. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podję-
cia. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej: 
Bolesław Moniuszko 
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