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− (pieczňń klubu sportowego) ....................................................................................................................... 
..................................................................................... (podpis osoby upowaŐnionej lub podpisy osób 
upowaŐnionych do składania oŌwiadczeŊ woli w imieniu klubu sportowego) 

− POUCZENIE 
1) sprawozdanie czňŌciowe i koŊcowe sporzņdziń naleŐy w okresach okreŌlonych w umowie; 
2) opis musi zawierań szczegółowņ informacjň o zrealizowanych działaniach zgodnie ze złoŐonym wnio-

skiem, który był podstawņ do zawarcia umowy. W opisie konieczne jest uwzglňdnienie wszystkich 
planowanych działaŊ, zakres, w jakim zostały one zrealizowane, i wyjaŌnienie ewentualnych od-
stňpstw w ich realizacji, zarówno w odniesieniu do ich zakresu, jak i harmonogramu realizacji; 

3) do sprawozdania załņczyń naleŐy wszystkie faktury (rachunki), które opłacone zostały w całoŌci lub 
w czňŌci ze Ōrodków pochodzņcych z dotacji oraz ze Ōrodków własnych klubu jako wkład do zadania. 
KaŐda z faktur (rachunków) powinna byń opatrzona na odwrocie pieczňciņ organizacji*/podmiotu*/ 
jednostki organizacyjnej* oraz zawierań sporzņdzony w sposób trwały opis zawierajņcy informacje: 
z jakich Ōrodków wydatkowana kwota została pokryta oraz jakie było przeznaczenie zakupionych to-
warów, usług lub innego rodzaju opłaconej naleŐnoŌci. Informacja ta powinna byń podpisana przez 
osobň odpowiedzialnņ za sprawy dotyczņce rozliczeŊ finansowych organizacji; 

4) do niniejszego sprawozdania załņczyń naleŐy dodatkowe materiały mogņce dokumentowań działania 
faktyczne podjňte przy realizacji zadania( np. listy uczestników projektu, publikacje wydane w ramach 
projektu, raporty, wyniki prowadzonych ewidencji), jak równieŐ dokumentowań konieczne działania 
prawne (kopie umów, kopie dowodów przeprowadzenia odpowiedniego postňpowania w ramach 
zamówienia publicznego). 
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UCHWAŁA NR V/22/2011 
 RADY GMINY GAWORZYCE 

z dnia 29 marca 2011 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/219/2010 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 29 października 2010 r. 
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (tekst jed-
nolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póŎn. 
zm.) oraz art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 17, poz. 95 z póŎn. zm.) Rada Gminy 
Gaworzyce uchwala, co nastňpuje:  

§ 1. W uchwale nr XXXIV/219/2010 Rady Gmi-
ny Gaworzyce z dnia 29 paŎdziernika 2010 r. 
w sprawie wysokoŌci stawek podatku od nieru-
chomoŌci (Dz. Urz. Woj. DolnoŌlņskiego Nr 215, 
poz. 3396 z 19 listopada 2010 r.) § 1 pkt 4 otrzymu-
je brzmienie:  

„4. Od budynków lub ich czňŌci zwiņzanych 
z prowadzeniem działalnoŌci gospodarczej w za-
kresie udzielania ŌwiadczeŊ zdrowotnych, zajňtych 
przez podmioty udzielajņce tych ŌwiadczeŊ  4,27 zł  
od 1 m² powierzchni uŐytkowej.” 

§ 2. Uchwała wchodzi w Őycie po upływie  
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzňdo-
wym Województwa DolnoŌlņskiego z mocņ obo-
wiņzujņcņ od dnia 1 stycznia 2011 r. 

 
 

Przewodniczņcy Rady Gminy: 
Roman Urbaniak 
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UCHWAŁA NR V/32/11 
 RADY GMINY KOBIERZYCE 

z dnia 28 stycznia 2011 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego 
przy ulicy Klecińskiej w północno-zachodniej części wsi Bielany Wrocławskie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorzņdzie gminnym  
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), 
art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. z 2003 roku Nr 80 poz. 717 ze zmianami), 
w zwiņzku z uchwałņ nr XL/493/09 Rady Gminy 
Kobierzyce z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie 
przystņpienia do sporzņdzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru poło-
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Őonego przy ulicy KleciŊskiej w północno-zachod-
niej czňŌci wsi Bielany Wrocławskie oraz po 
stwierdzeniu zgodnoŌci ze „Studium uwarunko-
waŊ i kierunków zagospodarowania przestrzenne-
go Gminy Kobierzyce” uchwalonym przez Radň 
Gminy Kobierzyce uchwałņ nr XXXVI/418/09 z dnia 
28 sierpnia 2009 roku, Rada Gminy Kobierzyce 
uchwala, co nastňpuje: 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

§ 1. 1. Uchwala siň miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego obszaru połoŐonego 
przy KleciŊskiej w północno-zachodniej czňŌci wsi 
Bielany Wrocławskie, zwany dalej planem, który 
obejmuje obszar przedstawiony na rysunku planu 
w skali 1 : 1000, stanowiņcym załņcznik nr 1 do 
uchwały.  

2. Ze wzglňdu na brak wystňpowania na ob-
szarze planu problematyki, terenów lub obiektów 
okreŌlonych w pkt od 1 do 10, w planie nie okreŌla 
siň: 

1) wymagaŊ wynikajņcych z potrzeb kształtowa-
nia przestrzeni publicznych; 

2) granic i sposobów zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegajņcych ochronie, 
ustalonych na podstawie odrňbnych przepi-
sów, w tym terenów górniczych, a takŐe nara-
Őonych na niebezpieczeŊstwo powodzi oraz 
zagroŐonych osuwaniem siň mas ziemnych; 

3) sposobu i terminu tymczasowego zagospoda-
rowania, urzņdzania i uŐytkowania terenów; 

4) szczególnych warunków zagospodarowania 
terenów oraz ograniczeŊ w ich uŐytkowaniu; 

5) granic obszarów wymagajņcych przeprowa-
dzenia scaleŊ i podziałów nieruchomoŌci; 

6) granic obszarów rehabilitacji istniejņcej zabu-
dowy i infrastruktury technicznej; 

7) granic obszarów wymagajņcych przekształceŊ 
lub rekultywacji; 

8) granic terenów pod budowň obiektów han-
dlowych, o których mowa w art. 10 ust. 2 pkt 8 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym; 

9) granic terenów rekreacyjno-wypoczynkowych 
oraz terenów słuŐņcych organizacji imprez 
masowych;  

10) granic pomników zagłady oraz ich stref 
ochronnych, a takŐe ograniczeŊ dotyczņcych 
prowadzenia na ich terenie działalnoŌci go-
spodarczej, okreŌlonych w ustawie z dnia 
7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hi-
tlerowskich obozów zagłady.  

§ 2. OkreŌlenia stosowane w uchwale ozna-
czajņ: 
1) Infrastruktura techniczna: 

a) sieci elektroenergetyczne niskiego i Ōrednie-
go napiňcia, stacje transformatorowe słu-
powe lub kontenerowe, urzņdzenia pomia-
rowe, wraz z niezbňdnymi urzņdzeniami to-
warzyszņcymi, 

b) sieci kanalizacji sanitarnej, przepompownie 
Ōcieków, separatory substancji ropopochod-
nych i chemicznych, wraz z niezbňdnymi 
urzņdzeniami towarzyszņcymi, 

c) sieci kanalizacji deszczowej, studnie chłonne, 
zbiorniki z funkcjņ retencyjnņ, wraz z nie-
zbňdnymi urzņdzeniami towarzyszņcymi, 

d) sieci ciepłownicze wraz z niezbňdnymi urzņ-
dzeniami towarzyszņcymi, 

e) sieci gazowe niskiego i Ōredniego ciŌnienia, 
wraz z niezbňdnymi urzņdzeniami towarzy-
szņcymi, 

f) obiekty, urzņdzenia i sieci telekomunikacyj-
ne, wraz z niezbňdnymi urzņdzeniami towa-
rzyszņcymi, w tym maszty telefonii komór-
kowej;  

2) nieprzekraczalna linia zabudowy – linia ograni-
czajņca obszar, na którym dopuszcza siň wzno-
szenie budynków oraz okreŌlonych w ustale-
niach planu rodzajów budowli nadziemnych, 
niebňdņcymi liniami przesyłowymi, sieciami 
uzbrojenia terenu oraz zwiņzanymi z nimi urzņ-
dzeniami; nieprzekraczalna linia zabudowy 
obowiņzuje nowe budynki oraz rozbudowy czň-
Ōci budynków istniejņcych; nastňpujņce czňŌci 
budynków nie mogņ pomniejszań odległoŌci li-
czonej od linii rozgraniczajņcej do nieprzekra-
czalnej linii zabudowy: 
a) schody zewnňtrzne, wejŌcia do budynków, 

pochylnie i rampy dla osób niepełnospraw-
nych o wiňcej niŐ 1,30 m, 

b) balkony, galerie, tarasy i wykusze o wiňcej 
niŐ 1,0 m, 

c) okapy i gzymsy o wiňcej niŐ 0,8 m, 
d) łņczna powierzchnia wysuniňtych wzglňdem 

linii zabudowy tarasów, wykuszy, gzymsów, 
galerii i wejŌń do budynków liczona w ich 
widoku od strony linii zabudowy nie moŐe 
przekraczań 40% powierzchni elewacji. 

3) obiekt usługowo-handlowy – obiekt o funkcji 
innej niŐ: wypoczynek, obsługa firm i klienta, 
obsługa pojazdów samochodowych, finanse, 
gastronomia, kultura, usługi zdrowia i opieki 
społecznej i turystyka, w którym min. jedna 
niepodzielna czňŌń przeznaczona pod funkcjň 
handlowņ przekracza 100 m2 powierzchni 
sprzedaŐowej lub suma wszystkich czňŌci prze-
znaczonych pod funkcjň handlowņ zajmuje do 
200 m2 powierzchni sprzedaŐowej, przy czym na 
jednej kondygnacji budynku nie moŐe znajdo-
wań siň wiňcej niŐ 100 m2 powierzchni sprzeda-
Őowej, rozumianej zgodnie z definicjņ zawartņ 
w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym;  

4) powierzchnia zabudowy – powierzchnia pod 
budynkami, po zewnňtrznym ich obrysie;  

5) przeznaczenie podstawowe terenu – przezna-
czenie oraz sposób zagospodarowania terenu;  

6) przeznaczenie uzupełniajņce terenu – przezna-
czenie oraz sposób zagospodarowania terenu, 
mogņce byń traktowane jako towarzyszņce za-
pisanemu w planie przeznaczeniu podstawo-
wemu i nie mogņce wystňpowań jako samo-
dzielna funkcja w granicach działki budowlanej;  

7) teren – obszar ograniczony na rysunku planu 
liniami rozgraniczajņcymi, oznaczony symbo-
lem zgodnie z oznaczeniami graficznymi okre-
Ōlonymi w legendzie.  

§ 3. 1. Integralnņ czňŌciņ uchwały jest rysunek 
planu, o którym mowa w § 1 ust. 1. 
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2. Nastňpujņce oznaczenia graficzne na rysun-
ku planu sņ obowiņzujņcymi ustaleniami planu: 
1) granica obszaru objňtego planem; 
2) linie rozgraniczajņce tereny o róŐnym przeznacze-

niu lub róŐnych zasadach zagospodarowania; 
3) granica strefy "OW" ochrony konserwatorskiej; 
4) nieprzekraczalne linie zabudowy; 
5) symbole okreŌlajņce przeznaczenie podstawo-

we terenu. 
3. Pozostałe oznaczenia graficzne posiadajņ 

znaczenie informacyjne, sugerujņce okreŌlone 
rozwiņzania przestrzenne. 

4. Rozstrzygniňcie o sposobie rozpatrzenia 
uwag wniesionych do projektu planu stanowi za-
łņcznik nr 2 do uchwały. 

5. Rozstrzygniňcie o sposobie realizacji, zapi-
sanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktu-
ry technicznej, które naleŐņ do zadaŊ własnych 
gminy, oraz o zasadach ich finansowania, zgodnie 
z przepisami o finansach publicznych, stanowi 
załņcznik nr 3 do uchwały. 

§ 4. Ustala siň nastňpujņce kategorie przezna-
czenia terenu: 
1) finanse − tereny przeznaczone pod lokalizacjň 

obiektów zwiņzanych z poŌrednictwem finan-
sowym − działalnoŌń banków, domów makler-
skich, instytucji zajmujņcych siň obsługņ finan-
sowņ np. w formie leasingu czy obsługi sprze-
daŐy ratalnej, a takŐe instytucji zwiņzanych 
z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno-
rentowymi itp.; 

2) gastronomia − tereny przeznaczone pod dzia-
łalnoŌń restauracji, kawiarni, herbaciarni, pu-
bów, winiarni itp. oraz placówek gastronomicz-
no-rekreacyjnych jak kluby bilardowe, krňgiel-
nie itp.;  

3) handel detaliczny − tereny przeznaczone pod 
lokalizacjň obiektów zwiņzanych ze sprzedaŐņ 
detalicznņ towarów (do 200 m2 powierzchni 
sprzedaŐy), z wyłņczeniem sprzedaŐy detalicznej 
paliw do pojazdów mechanicznych, a takŐe na-
prawņ artykułów przeznaczenia osobistego 
i uŐytku domowego oraz usługi drobne np. po-
jedyncze gabinety lekarskie i kosmetyczne, fry-
zjerstwo, poprawa kondycji fizycznej, pralnie, 
szewc, wypoŐyczalnie kaset video itp.; 

4) kultura − tereny przeznaczone pod działalnoŌń 
teatrów, kin, muzeów, galerii sztuki, klubów 
profesjonalnych, kabaretów, bibliotek, Ōwietlic, 
oŌrodków kultury; 

5) obsługa firm i klienta − tereny przeznaczone 
pod lokalizacjň biur: zwiņzanych z obsługņ nie-
ruchomoŌci, wynajňciem specjalistów, bada-
niami; działalnoŌciņ zwiņzanņ z prowadzeniem 
interesów: działalnoŌciņ prawniczņ, rachunko-
woŌciņ, ksiňgowoŌciņ, doradztwem, badaniem 
rynku i opinii publicznej, poŌrednictwem, do-
starczaniem informacji, sporzņdzaniem opra-
cowaŊ, reklamņ; działalnoŌciņ firm pocztowych 
i telekomunikacyjnych; działalnoŌń biur i agencji 
turystycznych, biur podróŐy a takŐe usługi 
przewodnickie, informacja turystyczna oraz 
drobne usługi rzeczowe np. fotografowanie, po-
ligrafia, plakatowanie, urzņdzanie wystaw, pa-
kowanie itp.; 

6) turystyka − tereny przeznaczone pod działal-
noŌń obiektów i zespołów turystycznych, hoteli, 
moteli itp.; 

7) zabudowa usługowa − tereny przeznaczone pod 
lokalizacjň budynków usługowych wraz z towa-
rzyszņcymi budynkami gospodarczymi i gara-
Őami, niezbňdnymi urzņdzeniami budowlanymi 
oraz obiektami małej architektury. 

Rozdział 2 

Ustalenia dla całego obszaru objętego planem 

§ 5. W zakresie zasad ochrony Ōrodowiska, 
przyrody i krajobrazu kulturowego, obowiņzujņ 
nastňpujņce ustalenia: 
1) ustala siň zakaz realizacji inwestycji oraz pro-

wadzenia działalnoŌci, której oddziaływanie 
moŐe przekroczyń granice nieruchomoŌci; 

2) ustala siň zakaz odprowadzania nieoczyszczo-
nych Ōcieków do gruntu, wód gruntowych oraz 
powierzchniowych; 

3) przed podjňciem działalnoŌci inwestycyjnej 
ustala siň obowiņzek zdjňcia warstwy próchni-
czej z czňŌci terenów przeznaczonych pod 
obiekty budowlane oraz powierzchnie utwar-
dzone, a nastňpnie odpowiednie jej zagospoda-
rowanie; 

4) stosownie do przepisów odrňbnych dotyczņ-
cych ochrony Ōrodowiska w zakresie ochrony 
przed hałasem, na obszarze objňtym planem 
wskazuje siň teren oznaczony symbolem 1U za-
liczony terenów mieszkaniowo-usługowych; 

5) dopuszcza siň usuwane albo przemieszczane 
mas ziemnych w zwiņzku z realizacjņ inwestycji, 
na tereny przeznaczone pod rekultywacjň 
i poprawň wartoŌci uŐytkowej gruntów rolnych 
w sposób, który nie spowoduje przekroczeŊ 
wymaganych standardów jakoŌci gleby i ziemi. 

§ 6. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kul-
turowego, zabytków oraz dóbr kultury współcze-
snej, obowiņzujņ nastňpujņce ustalenia: 
w granicach oznaczonych na rysunku planu, ustala 
siň strefň „OW” ochrony konserwatorskiej, w ob-
rňbie której wprowadza siň obowiņzek powiado-
mienia wojewódzkiego konserwatora zabytków 
o planowanej realizacji inwestycji zwiņzanej z pro-
wadzeniem prac ziemnych, w zwiņzku z moŐliwo-
Ōciņ wystņpienia koniecznoŌci przeprowadzenia 
ratowniczych badaŊ archeologicznych oraz ko-
niecznoŌciņ dopełnienia wymogów procedural-
nych – zgodnie z przepisami odrňbnymi w zakresie 
ochrony zabytków. 

§ 7. W zakresie zasad modernizacji, rozbudo-
wy i budowy systemów komunikacji, obowiņzujņ 
nastňpujņce ustalenia: 
1) dopuszcza siň obsługň komunikacyjnņ terenów 

poprzez niewyznaczone na rysunku planu drogi 
wewnňtrzne; 

2) przebieg drogi, o której mowa w pkt 1, naleŐy 
wyznaczyń przed przystņpieniem do realizacji 
zabudowy, w uzgodnieniu z wszystkimi właŌci-
cielami terenów, przez które bňdzie przebiegała 
droga; 

3) obowiņzujņ nastňpujņce parametry dróg, o któ-
rych mowa w pkt 1: 
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a) szerokoŌń drogi w liniach rozgraniczajņcych 
− min. 7 m, 

b) zapewnienie wymagaŊ ochrony przeciwpo-
Őarowej, w tym realizacja placów do zawra-
cania, 

c) minimalna szerokoŌń pasa ruchu:  
− dla dróg z dwoma pasami ruchu – 2,5 m,  
− dla dróg jednokierunkowych z jednym pa-

sem ruchu – 3,5 m;  
4) przed rozpoczňciem budowy, ustala siň obowiņ-

zek uzgodnienia przez inwestora z zarzņdcņ 
dróg publicznych, budowy tymczasowych dróg 
dojazdowych do placu budowy.  

§ 8. W zakresie zasad modernizacji, rozbudo-
wy i budowy infrastruktury technicznej, obowiņzu-
jņ nastňpujņce ustalenia: 

1) dopuszcza siň lokalizacjň infrastruktury tech-
nicznej na obszarze objňtym planem; 

2) ustala siň obowiņzek sporzņdzenia dokumen-
tacji technicznej, zawierajņcej sposób odbu-
dowy sieci urzņdzeŊ melioracji szczegóło-
wych, przed przystņpieniem do prac w jej ob-
rňbie; 

3) ustala siň obowiņzek prowadzenia prac kolidu-
jņcych z urzņdzeniami melioracyjnymi w poro-
zumieniu z zarzņdcņ sieci; 

4) w zakresie zaopatrzenia w energiň elektrycznņ: 
ustala siň zaopatrzenie budynków w energiň 
elektrycznņ z sieci elektroenergetycznej, na 
warunkach okreŌlonych przez zarzņdcň sieci; 

5) w zakresie zaopatrzenia w wodň: 
a) ustala siň zaopatrzenie budynków w wodň 

z rozdzielczej sieci wodociņgowej z 
uwzglňdnieniem warunków dostňpnoŌci do 
wody dla celów przeciwpoŐarowych, z wy-
łņczeniem ustalenia okreŌlonego w lit. d),  

b) przewody sieci wodociņgowej naleŐy w 
miarň moŐliwoŌci prowadziń w liniach roz-
graniczajņcych dróg i ulic,  

c) szczegółowe warunki wykonania przyłņczy 
wodociņgowych naleŐy uzgadniań z za-
rzņdcņ sieci wodociņgowej;  

d) ustala siň zakaz budowy własnych ujňń 
wodociņgowych zlokalizowanych na tere-
nach inwestora o głňbokoŌci przekraczajņ-
cej 30 m i poborze wody w iloŌci powyŐej 
10 m3/dobň;  

6) w zakresie odprowadzenia Ōcieków:  
a) ustala siň sposób odprowadzenia Ōcieków 

bytowych grawitacyjno-tłocznym syste-
mem kanalizacji sanitarnej, na warunkach 
okreŌlonych przez zarzņdcň sieci,  

b) szczegółowe warunki wykonania przyłņczy 
kanalizacyjnych naleŐy uzgodniń z zarzņdcņ 
sieci kanalizacyjnej;  

7) w zakresie odprowadzenia wód opadowych: 
ustala siň wyposaŐenie w sień kanalizacji 
deszczowej wszystkich obszarów zainwesto-
wania na warunkach okreŌlonych przez za-
rzņdcň sieci, alternatywnie dopuszcza siň od-
prowadzenie wód opadowych do gruntu lub 
magazynowanie w zbiornikach na terenie wła-
snym inwestora;  

8) w zakresie gromadzenia i usuwania odpadów:  

a) obowiņzujņ zasady okreŌlone w odrňbnych 
przepisach,  

b) dopuszcza siň lokalizowanie pojemników 
do prowadzenia selektywnej zbiórki odpa-
dów;  

9) w zakresie zaopatrzenia w gaz: ustala siň do-
stawň gazu z istniejņcej rozdzielczej sieci ga-
zowej poprzez jej rozbudowň na tereny pla-
nowanej zabudowy, na warunkach okreŌlo-
nych przez zarzņdcň sieci;  

10) w zakresie zaopatrzenia w ciepło: ustala siň 
obowiņzek stosowania systemów ogrzewania 
opartych o niskoemisyjne Ŏródła energii z wy-
korzystaniem gazu, oleju opałowego, bioma-
sy, energii elektrycznej, nowoczesnych wyso-
kosprawnych technologii opartych na pali-
wach stałych oraz innych ekologicznych tech-
nologii z wykluczeniem energii wiatrowej. 

11) w zakresie rozwoju systemu telekomunikacyj-
nego: ustala siň realizacjň infrastruktury tele-
komunikacyjnej na warunkach okreŌlonych 
przez zarzņdcň sieci, zgodnie z zapotrzebowa-
niem zwiņzanym z rozwojem nowych inwe-
stycji. 

§ 9. OkreŌla siň wysokoŌń stawki procentowej, 
na podstawie której ustala siň opłatň, o której mo-
wa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem 1U − na 30%. 

Rozdział 3 

Ustalenia dla terenów 

§ 10. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 1U ustala siň nastňpujņce prze-
znaczenie: 
1) podstawowe − zabudowa usługowa z zakresu: 

finansów, gastronomii, handlu detalicznego, 
kultury, obsługi firm i klienta, turystyki; 

2) uzupełniajņce: 
a) drogi wewnňtrzne, parkingi;  
b) infrastruktura techniczna.  

2. Dla usług, o których mowa w ust. 1, obo-
wiņzujņ nastňpujņce ustalenia: 
1) obowiņzuje zapewnienie, we własnym zakresie 

przez właŌciciela lub władajņcego terenem, 
wymaganych standardów zamieszkiwania na 
terenach sņsiednich (zachowanie dopuszczal-
nego poziomu hałasu, wibracji, emisji zanie-
czyszczeŊ, uciņŐliwoŌci transportu itp.); 

2) ustala siň zakaz lokalizacji usług zwiņzanych 
z prowadzeniem działalnoŌci zwiņzanej z logi-
stykņ, handlem hurtowym, obsługņ transportu, 
składowaniem i magazynowaniem oraz obsługņ 
i naprawami mechanicznymi, demontaŐem po-
jazdów, blacharskimi, lakierniczymi lub wulka-
nizacyjnymi pojazdów mechanicznych, punktów 
skupu i składowania surowców wtórnych oraz 
zakładów stolarskich (przeróbka drewna 
i produkcja wyrobów z drewna) i kamieniar-
skich.  

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiņzujņ nastňpujņce ustalenia dotyczņce kształto-
wania zabudowy:  
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1) nieprzekraczalna linia zabudowy jak na rysunku 
planu, w odległoŌci 10 m od linii rozgraniczajņ-
cej z drogņ krajowņ nr 8 – ul. Wrocławskņ; 

2) nieprzekraczalna linia zabudowy jak na rysunku 
planu, w odległoŌci 25 m od krawňdzi jezdni 
projektowanej drogi KDG; 

3) liczba kondygnacji nadziemnych budynków nie 
moŐe przekraczań czterech kondygnacji; 

4) dopuszcza siň realizacjň kondygnacji podziem-
nych; 

5) wysokoŌń budynków, mierzona od poziomu 
terenu do najwyŐszego punktu dachu, nie moŐe 
przekraczań 15 m; 

6) nie okreŌla siň wymagaŊ w zakresie form da-
chów i pokryń dachowych; 

7) ustala siň zakaz realizacji ogrodzeŊ wykonanych 
z prefabrykatów betonowych i Őelbetowych, 
z wyłņczeniem słupków oraz podmurówki o wy-
sokoŌci nie wiňkszej niŐ 60 cm. 

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiņzujņ nastňpujņce ustalenia dotyczņce zagospo-
darowania terenu i kształtowania ładu przestrzen-
nego: 
1) powierzchnia zabudowy w stosunku do po-

wierzchni działki nie moŐe przekroczyń 60%; 
2) co najmniej 30% powierzchni działki naleŐy 

urzņdziń jako powierzchniň terenu biologicznie 
czynnego;  

3) dopuszcza siň sytuowanie Ōciany budynku 
w odległoŌci 1,5 m od granicy z sņsiedniņ dział-
kņ budowlanņ lub bezpoŌrednio przy granicy 
działki;  

5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, nie 
ustala siň zasad podziału nieruchomoŌci za wyjņt-
kiem zwiņzanych z wydzielaniem dróg wewnňtrz-
nych, okreŌlonych w § 7.  

6. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiņzujņ nastňpujņce ustalenia dotyczņce systemu 
komunikacyjnego: 
1) docelowa obsługa komunikacyjna od strony  

ul. Wrocławskiej; 
2) do czasu zmiany przebiegu drogi krajowej  

nr 8 – obsługa komunikacyjna od strony ul. Kle-
ciŊskiej, w uzgodnieniu z zarzņdcņ drogi; 

3) po realizacji docelowego wjazdu od strony  
ul. Wrocławskiej − dopuszcza siň pozostawienie 
wjazdu od strony KleciŊskiej wyłņcznie jako 
wjazdu poŐarowego.  

7. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiņzujņ nastňpujņce ustalenia dotyczņce parkowa-
nia pojazdów: 
1) nie mniej niŐ 2 miejsca postojowe dla usług 

prowadzonych na powierzchni od 6 m2 do  
20 m2,  

2) nastňpne 3 miejsca postojowe dla usług pro-
wadzonych na powierzchni przekraczajņcej  
20 m2 do 50 m2,  

3) kaŐde nastňpne 2 miejsca postojowe na kaŐde 
nastňpne rozpoczňte 50 m2 usług;  

4) w przypadku realizacji obiektów usługowo-han-
dlowych o powierzchni sprzedaŐowej przekra-
czajņcej 100 m2, powierzchnia parkingów po-
winna byń dwukrotnie wiňksza od powierzchni 
sprzedaŐowej;  

5) w przypadku realizacji obiektu o przeznaczeniu 
okreŌlonym jako turystyka, inwestor zobowiņ-
zany jest na własnym terenie zapewniń nie 
mniej niŐ 1,2 miejsca postojowego na 1 pokój 
hotelowy (motelowy);  

6) w przypadku jeŌli na działce, poza obiektem 
o przeznaczeniu okreŌlonym jako turystyka, zo-
stanņ zrealizowane inne obiekty o przeznacze-
niu usługowo-handlowym − inwestor zobowiņ-
zany jest urzņdziń dodatkowe miejsca postojo-
we, w iloŌci okreŌlonej w pkt 1−4.  

Rozdział 4 

Przepisy końcowe 

§ 11. Traci moc uchwała nr XII/149/07 Rady 
Gminy Kobierzyce z dnia 17 sierpnia 2007 roku 
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru poło-
Őonego przy ulicach: KleciŊskiej i Słonecznej 
w północno-zachodniej czňŌci wsi Bielany Wro-
cławskie (Dz. Urz. Woj. DolnoŌlņskiego Nr 256 
z dnia 17 paŎdziernika 2007 r., poz. 2947), na ob-
szarze objňtym planem. 

§ 12. Wykonanie niniejszej uchwały powierza 
siň Wójtowi Gminy Kobierzyce. 

§ 13. Uchwała wchodzi w Őycie po upływie  
30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym 
Województwa DolnoŌlņskiego. 

 
Przewodniczņcy Rady Gminy: 

Czesław Czerwiec 
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Załącznik nr 1 do uchwały nr V/32/11 
Rady Gminy Kobierzyce z dnia  
28 stycznia 2011 r. 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr V/32/11 
Rady Gminy Kobierzyce z dnia  
28 stycznia 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE W SPRAWIE UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU  

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU POŁOŻONEGO PRZY ULICY KLECIŃSKIEJ 
W PÓŁNOCNO-ZACHODNIEJ CZĘŚCI WSI BIELANY WROCŁAWSKIE 

 
Ze wzglňdu na brak nieuwzglňdnionych uwag wniesionych do projektu planu podczas wyłoŐenia  

do publicznego wglņdu Rada Gminy Kobierzyce nie dokonuje rozstrzygniňń wynikajņcych 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 póŎniejszymi zmianami). 
 

 
 
 
Załącznik nr 3 do uchwały nr V/32/11 
Rady Gminy Kobierzyce z dnia  
28 stycznia 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE W SPRAWIE SPOSOBU REALIZACJI ZAPISANYCH W MIEJSCOWYM PLANIE  
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU POŁOŻONEGO PRZY ULICY KLECIŃSKIEJ 

W PÓŁNOCNO-ZACHODNIEJ CZĘŚCI WSI BIELANY WROCŁAWSKIE, INWESTYCJI Z ZAKRESU  
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY,  

ORAZ ZASAD ICH FINANSOWANIA 
 

Zgodnie z ustaleniami planu zawartymi w treŌci uchwały, nie przewiduje siň finansowania inwesty-
cji z zakresu infrastruktury technicznej naleŐņcych do zadaŊ własnych gminy. 
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UCHWAŁA NR V/33/11 
 RADY GMINY KOBIERZYCE 

z dnia 28 stycznia 2011 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
obszaru położonego przy ulicy Lipowej w południowo-zachodniej części wsi Wierzbice 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy 
z dnia 8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym  
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), 
art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2003 roku Nr 80 poz. 717 ze zmianami), 
w zwiņzku z uchwałņ nr XLII/513/10 Rady Gminy 
Kobierzyce z dnia 26 lutego 2010 r. w sprawie 
przystņpienia do sporzņdzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru poło-
Őonego przy ulicy Lipowej w południowo-zachod-
niej czňŌci wsi Wierzbice oraz po stwierdzeniu 
zgodnoŌci ze „Studium uwarunkowaŊ i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Kobie-
rzyce” uchwalonym przez Radň Gminy Kobierzyce 
uchwałņ nr XXXVI/418/09 z dnia 28 sierpnia 2009 
roku, Rada Gminy Kobierzyce uchwala, co nastň-
puje: 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

§ 1. 1. Uchwala siň miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego obszaru połoŐonego 
przy ulicy Lipowej w południowo-zachodniej czňŌci 
wsi Wierzbice, zwany dalej planem, który obejmu-
je obszar przedstawiony na rysunku planu w skali 
1 : 1000, stanowiņcym załņcznik nr 1 do uchwały. 

2. Ze wzglňdu na brak wystňpowania na ob-
szarze planu problematyki, terenów lub obiektów 
okreŌlonych w pkt od 1 do 10, w planie nie okreŌla 
siň: 

1) wymagaŊ wynikajņcych z potrzeb kształtowa-
nia przestrzeni publicznych; 

2) granic i sposobów zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegajņcych ochronie, 
ustalonych na podstawie odrňbnych przepi-


