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UCHWAŁA NR XI/59/11 
 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ 

 z dnia 3 sierpnia 2011 r. 

w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych wychowawczych 
i opiekuńczych dla nauczycieli przedszkoli prowadzących zajęcia w grupach mieszanych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40  
ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 
1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) 
w związku z art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia  
26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (tekst jed-
nolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z póŝn. zm.) 
Rada Miejska Gminy Lubomierz uchwala, co na-
stępuje:  

§ 1. Przepisy uchwały stosuje się do nauczy-
cieli zatrudnionych w przedszkolach i oddziałach 
przedszkolnych przy szkołach, dla których orga-
nem prowadzącym jest Gmina Lubomierz. 

§ 2. Tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 
dla nauczycieli przedszkoli prowadzących zajęcia 

w grupach mieszanych, obejmujących zarówno 
dzieci pięcioletnie i sześcioletnie, jak i dzieci innych 
grup wiekowych wynosi: − w przypadku grupy 
mieszanej z przewagą pięciolatków i sześciolatków 
− 22, − w przypadku grupy mieszanej w stosunku 
50% pięciolatków i sześciolatków −23, − w przy-
padku innych grup mieszanych 25. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Gminy i Miasta Lubomierz. 

§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie  
14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Dolnośląskiego z mocą 
obowiązującą od dnia 1 września 2011 roku. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy: 
Romuald Achramowicz 
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UCHWAŁA NR VIII/21/11 
 RADY MIEJSKIEJ W MILICZU 

 z dnia 31 marca 2011 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu inwestycji celu 
publicznego położonego w obrębach: Gruszeczka, Pracze i Postolin w gminie Milicz 

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 póŝn. zm.), art. 20  
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 
poz. 717 z póŝn. zm.) oraz w związku z uchwałą 
Rady Miejskiej w Miliczu nr XXXII/173/09 z dnia  
19 lutego 2009r. o przystąpieniu do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego terenu inwestycji celu publicznego 
połoşonego w obrębach: Gruszeczka, Pracze i Po-
stolin w gminie Milicz, po stwierdzeniu zgodności 
ustaleń ze studium uwarunkowań i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego gminy Milicz, 
Rada Miejska w Miliczu uchwala, co następuje: 

Rozdział 1 

PRZEDMIOT UCHWAŁY 

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego terenu inwestycji celu pu-
blicznego połoşonego w obrębach: Gruszeczka, Pra-
cze i Postolin w gminie Milicz, zwany dalej planem. 

2. Granice obszaru objętego planem oznaczo-
ne są na załączniku graficznym nr 1 do uchwały. 

3. Załącznikami do uchwały są: 
1) rysunek planu w skali 1 : 2000 − załącznik nr 1; 
2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 

do projektu planu − załącznik nr 2; 
3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji 

z zakresu infrastruktury technicznej, które nale-
şą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich 
finansowania, stanowiące załącznik nr 3. 

4. Następujące elementy rysunku planu są 
ustaleniami planu: 
1) granica obszaru objętego planem; 
2) linie rozgraniczające tereny o róşnych funkcjach 

lub róşnych zasadach zagospodarowania; 
3) nieprzekraczalna linia zabudowy; 
4) stanowiska archeologiczne; 
5) oznaczenia poszczególnych terenów zawierają-

ce symbole literowe, określające przeznaczenia 
terenów i numery wyróşniające je spośród in-
nych terenów. 

5. Pozostałe elementy rysunku planu mają 
charakter informacyjny bądŝ postulatywny. 
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§ 2. W planie nie określa się: 
1) zasad ochrony dóbr kultury współczesnej, ze 

względu na ich brak; 
2) granic i sposobów zagospodarowania terenów 

zagroşonych osuwaniem się mas ziemnych ze 
względu na brak występowania takich terenów; 

3) sposobów i terminów tymczasowego zagospo-
darowania, urządzenia i uşytkowania terenów, 
ze względu na brak takiej potrzeby. 

§ 3. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 
1) planie − naleşy przez to rozumieć miejscowy 

plan zagospodarowania przestrzennego, o 
którym mowa w § 1 niniejszej uchwały; 

2) rysunku planu − naleşy przez to rozumieć gra-
ficzny zapis planu przedstawiony na mapie sy-
tuacyjno − wysokościowej w skali  1 : 2000, 
stanowiący załącznik graficzny nr 1 do niniej-
szej uchwały; 

3) obszarze − naleşy przez to rozumieć cały ob-
szar opracowania objęty niniejszą uchwałą; 

4) terenie − naleşy przez to rozumieć obszar wy-
znaczony na rysunku planu liniami rozgrani-
czającymi, oznaczony symbolem funkcji 
i numerem; 

5) przepisach odrębnych − naleşy przez to rozu-
mieć aktualne przepisy ustaw wraz z aktami 
wykonawczymi, a takşe ratyfikowane umowy 
międzynarodowe, prawodawstwo organizacji 
i organów międzynarodowych, których Rzecz-
pospolita Polska jest członkiem, oraz prawo 
Unii Europejskiej obowiązujące w regulowa-
nej dziedzinie; 

6) przeznaczeniu podstawowym terenu − naleşy 
przez to rozumieć przeznaczenie, które powin-
no przewaşać na danym terenie; 

7) przeznaczeniu dopuszczalnym terenu − nale-
şy przez to rozumieć przeznaczenia inne niş 
podstawowe, które uzupełniają lub wzbogaca-
ją przeznaczenie podstawowe; 

8) nieprzekraczalnej linii zabudowy − naleşy 
przez to rozumieć linię ograniczającą po-
wierzchnię terenu, na której moşna lokalizo-
wać budynki; dopuszczalne jest wysunięcie 
przed tę linię na odległości do maksimum 2 m 
części budynku, będących ryzalitami, wyku-
szami, portykami, gankami, schodami ze-
wnętrznymi, tarasami, balkonami i daszkami; 
linia ta nie dotyczy obiektów, sieci i urządzeń 
uzbrojenia terenu oraz urządzeń terenowych 
komunikacji; 

9) froncie działki − naleşy przez to rozumieć tę 
część działki, która przylega do drogi, z której 
odbywa się główny wjazd na działkę; 

10) przemyśle wydobywczym − naleşy przez to 
rozumieć działalność związaną z wydobywa-
niem oraz przetwarzaniem i dystrybucją gazu 
ziemnego − obiekty budowlane, urządzenia 
i tereny wraz z towarzyszącą infrastrukturą 
techniczną; 

11) usługach komercyjnych − naleşy przez to ro-
zumieć usługi świadczone dla ludności 
w ramach działalności gospodarczej takie jak 
np. obsługa firm, biura turystyczne, odpłatne 
leczenie, gastronomia, rzemiosło itp., tj. dzia-
łalność taka jak m.in.: 

a) obsługa firm − działalność związana 
z prowadzeniem interesów, w tym: doradz-
two prawne, rachunkowość, księgowość, 
doradztwo, badanie rynku i opinii publicz-
nej, pośrednictwo, dostarczanie informacji, 
sporządzanie opracowań, reklama, interne-
towe działania marketingowe, punkty ob-
sługi klienta i biura organizacji, działalność 
konferencyjna, działalność wystawienniczo 
– targowa, działalność związana z obsługą 
nieruchomości, biura projektowe, wynaję-
cie specjalistów, działalność przedsię-
biorstw obsługujących firmy oraz usługi 
rzeczowe np. fotografowanie, poligrafia, 
plakatowanie, urządzanie wystaw itp., 

b) biura turystyczne − działalność biur i agen-
cji turystycznych, biur podróşy, hoteli, mo-
teli, domów wycieczkowych, informacja tu-
rystyczna itp., 

c) gastronomia − działalność restauracji, ka-
wiarni i herbaciarni, piwiarni, winiarni, ba-
rów, cukierni oraz lodziarni, wraz z produk-
cją wyrobów własnych, a takşe placówek 
gastronomiczno-kulturalno-rekreacyjnych, 
np. klubów artystycznych, bilardowych itp., 

d) rzemiosło − działalność związana z usłu-
gami dla ludności, w tym krawiectwo, ka-
letnictwo, naprawa obuwia, naprawa 
sprzętu artykułów gospodarstwa domowe-
go, zegarmistrzostwo itp.; 

12) handlu − naleşy przez to rozumieć działalność 
związaną ze sprzedaşą towarów o powierzchni 
sprzedaşy nie większej niş 2000 m2 w obiek-
tach handlowych oraz w częściach obiektów 
o innych funkcjach, z wyłączeniem sprzedaşy 
paliw; 

13) nieuciążliwe rzemiosło − naleşy przez to ro-
zumieć rzemiosło niepowodujące emisji hała-
su, emisji pyłów i gazów oraz promieniowania 
elektromagnetycznego, zanieczyszczenia wo-
dy oraz gleby ponad standardy określone 
w przepisach dotyczących ochrony środowi-
ska dla poszczególnych rodzajów terenów, 
poza teren, do którego inwestor ma tytuł 
prawny; 

14) studium − naleşy przez to rozumieć „Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Milicz” uchwalone 
uchwałą Rady Miasta i Gminy w Miliczu  
nr XV/101/95 z dnia 20 czerwca 1995 r. 

Rozdział 2 

PRZEPISY OGÓLNE 

§ 4. Ustalenia dotyczące zasad ochrony  
i kształtowania ładu przestrzennego 

1. Nowe budynki naleşy lokalizować na obsza-
rze wyznaczonym nieprzekraczalnymi liniami za-
budowy, zgodnie z rysunkiem planu. 

2. Budynki na działce budowlanej naleşy sytu-
ować: 
1) równolegle lub prostopadle do granic działki; 
2) w przypadku działki o nieregularnych granicach 

− tak, aby co najmniej jedna z zewnętrznych 
ścian budynku była równoległa do jednej 
z granic działki budowlanej. 
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3. Dopuszcza się przebudowę, rozbudowę lub 
nadbudowę istniejących budynków zgodnie z 
obowiązującymi przepisami odrębnymi oraz zgod-
nie z przepisami szczegółowymi uchwały. 

4. Dla istniejących obiektów i budynków oraz 
ich części, które posiadają inne niş ustalone 
w planie wskaŝniki zabudowy, liczbę kondygnacji, 
wysokość, geometrię dachu, linię zabudowy, sze-
rokość elewacji frontowej − dopuszcza się: 
1) remont w zakresie bieşącej konserwacji oraz 

rozbiórkę; 
2) zmianę sposobu uşytkowania obiektu; 
3) przebudowę, rozbudowę lub nadbudowę obiektu, 

zgodnie z przepisami szczegółowymi uchwały. 
5. Dla istniejących terenów zabudowanych, 

które posiadają mniejsze niş ustalone w planie 
wskaŝniki powierzchni biologicznie czynnej, zaka-
zuje się pomniejszania powierzchni biologicznie 
czynnej. 

6. Zakazuje się stawiania ogrodzeń z prefabry-
kowanych przęseł betonowych. 

7. Zakazuje się lokalizacji elektrowni wiatro-
wych. 

8. Zakazuje się lokalizacji reklam oraz tablic in-
formacyjnych w miejscach i w sposób utrudniają-
cy czytelność informacji drogowych. 

9. Oświetlenie obiektów nie moşe powodować 
pogorszenia warunków uşytkowania dróg połoşo-
nych w sąsiedztwie. 

§ 5. Warunki zagospodarowania terenów wy-
nikające z zasad ochrony środowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego 

1. Wszelkie uciąşliwości związane z planowaną 
działalnością wydobywczą, usługową i rzemieślni-
czą nie mogą powodować ponadnormatywnego 
obciąşenia środowiska naturalnego poza terenem, 
do którego inwestor ma tytuł prawny. 

2. Naleşy zabezpieczyć odwierty przed niekon-
trolowanym uşytkowaniem. 

3. Ścieki wiertnicze naleşy odprowadzić do 
szczelnych zbiorników, a następnie wywozić celem 
oczyszczenia i odprowadzenia do gminnej oczysz-
czalni ścieków przez specjalistyczną firmę. 

4. Kaşdy teren, na którym moşe dojść do za-
nieczyszczenia powierzchni substancjami ropopo-
chodnymi lub innymi substancjami chemicznymi, 
naleşy zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem, 
a zanieczyszczenia winny być zneutralizowane 
zgodnie z przepisami odrębnymi. 

5. Zakazuje się odprowadzania nieoczyszczo-
nych ścieków do gruntu, wód gruntowych oraz 
powierzchniowych. 

6. Jako powierzchnię biologicznie czynną na-
leşy pozostawić minimum: 
1) 50% powierzchni terenu inwestycji na terenach 

zabudowy jednorodzinnej, letniskowej i jedno-
rodzinnej rezydencjonalnej; 

2) 30% powierzchni terenu inwestycji na terenie 
zabudowy mieszkaniowo-usługowej i zagrodo-
wej; 

3) 10% powierzchni terenu inwestycji na terenie 
obsługi eksploatacji i infrastruktury gazowej. 

7. Ścieki komunalne naleşy odprowadzić do 
gminnej sieci kanalizacji sanitarnej, a do czasu jej 

uruchomienia − zgodnie z ustaleniami § 14 ust. 4 
pkt 2. 

8. Przed rozpoczęciem prac ziemnych pokrywę 
glebową naleşy złoşyć w pryzmy i wykorzystać na 
innych terenach, np. wymagających rekultywacji. 

9. Określa się tereny występowania siedlisk 
chronionych gatunków ptaków: 
1) dzięcioła czarnego; 
2) lerki. 

10. Określa się następujące tereny, o zróşni-
cowanym dopuszczalnym poziomie hałasu, okre-
ślonym w przepisach odrębnych: 
1) teren oznaczony symbolem MU – o dopusz-

czalnym poziomie hałasu jak dla terenów zabu-
dowy mieszkaniowo-usługowej; 

2) tereny oznaczone symbolami MN, MNR, MR 
i ML − o dopuszczalnym poziomie hałasu jak 
dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej. 

11. Ochronę krajobrazu kulturowego naleşy 
zapewnić poprzez: 
1) zrekultywowaniu terenów odwiertów: 

a) 1PG – w kierunku rolnym, 
b) 2PG i 3PG – w kierunku leśnym; 

2) kształtowanie nowej zabudowy − jej formy 
i skali − na zasadzie kontynuacji cech prze-
strzennych zabudowy istniejącej, jako jej twór-
czej interpretacji. 

§ 6. Warunki zagospodarowania terenów wy-
nikające z zasad ochrony dziedzictwa kulturowe-
go i zabytków 

Na terenie zewidencjonowanych stanowisk 
archeologicznych, oznaczonych na rysunku planu, 
przed rozpoczęciem robót budowlanych, obejmu-
jących prace ziemne, wymagane jest przeprowa-
dzenie ratowniczych badań wykopaliskowych, 
zgodnie z przepisami w zakresie ochrony zabytków 
i opieki nad zabytkami. 

§ 7. Ustalenia dotyczące wymagań wynikają-
cych z potrzeb kształtowania przestrzeni publicz-
nych 

1. W liniach rozgraniczających dróg publicz-
nych dopuszcza się lokalizację kiosków kolporta-
şowych prasy, w poblişu przystanków komunikacji 
zbiorowej, a w razie potrzeb, takşe w innych miej-
scach. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, do-
puszcza się umieszczanie reklam oraz tablic infor-
macyjnych pod następującymi warunkami: 
1) nie będą lokalizowane w miejscach i w sposób 

utrudniający czytelność informacji drogowych; 
2) nie będą utrudniały dostępu do terenów są-

siednich; 
3) nie będą zacieniać budynków lub terenów wy-

znaczonych na ich realizację. 
3. Maksymalna powierzchnia reklam i tablic 

informacyjnych wynosi 1,50 m x 1,50 m. 
4. Zakazuje się stosowania pełnych ogrodzeń 

w rejonie skrzyşowań dróg. 

§ 8. Ustalenia dotyczące parametrów, wskaź-
ników kształtowania zabudowy oraz zagospoda-
rowania terenu 

1. Ustalenia dotyczące kształtowania zabudo-
wy określa rozdział III. 
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2. Dopuszcza się zabudowę maksymalnie: 
1) 30% powierzchni terenu inwestycji na terenach 

zabudowy jednorodzinnej, letniskowej i jedno-
rodzinnej rezydencjonalnej; 

2) 50% powierzchni terenu inwestycji na terenie 
zabudowy mieszkaniowo-usługowej i zagrodo-
wej; 

3) 70% powierzchni terenu inwestycji na terenie 
obsługi eksploatacji i infrastruktury gazowej. 

§ 9. Sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegających ochronie, w tym terenów 
narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz 
ograniczenia w ich użytkowaniu 

1. Cały obszar planu połoşony jest w obrębie 
Parku Krajobrazowego „Dolina Baryczy” – obo-
wiązują ograniczenia określone w przepisach od-
rębnych oraz w rozporządzeniach i dokumentach 
stanowiących o zasadach ochrony tego obszaru. 

2. Cały obszar planu znajduje się w granicach 
obszaru specjalnej ochrony siedlisk Natura 2000 
pod nazwą „Ostoja nad Baryczą” (kod obszaru 
PLH020041), a część obszaru planu znajduje się 
w granicach obszaru specjalnej ochrony ptaków 
Natura 2000 pod nazwą „Dolina Baryczy” (kod 
obszaru PLB020001), w związku z tym, na terenach 
tych obowiązują zasady zagospodarowania okre-
ślone w przepisach odrębnych i następujące ogra-
niczenia: 
1) zakaz wykonywania odwiertów i rekonstrukcji 

odwiertów na terenach 2PG i 3PG w okresie od 
15 kwietnia do 31 lipca; 

2) zakaz lokalizacji składowisk odpadów; 
3) nowo budowane ciągi komunikacyjne naleşy 

wyposaşyć w przejścia oraz przepusty dla zwie-
rząt; 

4) zakaz budowy lub rozbudowy przedsięwzięć 
mogących zawsze oraz potencjalnie znacząco 
oddziaływać na środowisko, z wyjątkiem inwe-
stycji celu publicznego; 

5) wycinkę drzew naleşy prowadzić w okresie je-
sienno-zimowym; 

6) drzewa i krzewy w sąsiedztwie terenów, na któ-
rych będą wykonywane prace budowlane, nale-
şy zabezpieczyć przed uszkodzeniami. 

3. Na terenie uşytku ekologicznego „Dzika Łą-
ka” obowiązuje: 
1) zakaz zabudowy; 
2) utrzymanie naturalnej śródleśnej łąki, cennej 

dla zachowania bioróşnorodności ekosystemu; 
3) zakaz wykonywania prac ziemnych trwale znie-

kształcających rzeŝbę terenu; 
4) zakaz dokonywania zmian stosunków wodnych; 
5) zakaz uszkadzania i zanieczyszczania gleby; 
6) zakaz wysypywania, zakopywania i wylewania 

odpadów lub innych nieczystości. 
4. Obszar planu znajduje się na w obrębie 

głównego zbiornika wód podziemnych GZWP  
nr 303 „Pradolina Barycz – Głogów (E)”, w związku 
z tym tereny zainwestowania, na których moşe 
dojść do zanieczyszczenia substancjami ropopo-
chodnymi lub innymi szkodliwymi, naleşy skanali-
zować, powierzchnie, na których moşe dojść do 
zanieczyszczenia, utwardzić, a podłoşe uszczelnić – 
ww. substancje naleşy usunąć przed odprowadze-
niem wód opadowych i roztopowych do kanaliza-

cji, do wartości dopuszczalnych, określonych 
w przepisach w zakresie ochrony środowiska. 

5. Na terenach 4ZL, 5ZL i 10G występuje ciek 
wodny Krępica, niewydzielony jako odrębna dział-
ka ewidencyjna, w obrębie którego zakazuje się 
nasadzeń drzew, a dla gazociągu naleşy uwzględ-
nić zabezpieczenia przed zalaniem wodami rzecz-
nymi. 

6. Na obszarze planu występuje udokumen-
towane złoşe gazu ziemnego „Grabówka”, którego 
eksploatacje dopuszcza się na zasadach określo-
nych w planie oraz przepisach odrębnych. 

§ 10. Szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomości 

1. Dopuszcza się scalanie i podział nierucho-
mości. 

2. Ustala się następujące minimalne po-
wierzchnie działek dla nowo projektowanej zabu-
dowy mieszkaniowej: 
1) jednorodzinnej: 

a) 700 m2 w zabudowie bliŝniaczej, 
b) 1000 m2 w zabudowie wolno stojącej; 

2) rezydencjonalnej − 1500 m2; 
3) zagrodowej − 1000 m2; 
4) letniskowej − 800 m2. 

3. Ustala się minimalne szerokości frontu wy-
dzielanych działek dla nowo projektowanej zabu-
dowy mieszkaniowej: 
1) jednorodzinnej: 

a) 12,00 m – w zabudowie bliŝniaczej, 
b) 18,00 m – w zabudowie wolno stojącej; 

2) rezydencjonalnej – 25,00 m; 
3) zagrodowej – 20 m; 
4) letniskowej – 18,00 m. 

4. Dopuszcza się wydzielenie dróg dojazdo-
wych innych niş wyznaczone liniami rozgraniczają-
cymi, przy uwzględnieniu: 
1) szerokości publicznej drogi dojazdowej – mini-

mum 10,00 m; 
2) szerokości drogi niepublicznej – minimum  

8,00 m; 
3) szerokości drogi transportu rolnego – minimum 

6,00 m; 
4) ścięć na trójkąty widoczności przy skrzyşowa-

niach dróg – minimum 5,00 x 5,00 m; 
5) placu manewrowego na zakończeniu nieprzelo-

towych dróg – minimum 12,50 x 12,50 m. 
5. Obowiązuje kąt połoşenia nowych granic 

działek w stosunku do pasa drogowego w prze-
dziale od 70 do 110 stopni. 

6. Wydzielane działki muszą mieć zapewniony 
dostęp do drogi publicznej. 

§ 11. Szczególne warunki zagospodarowania 
terenów oraz ograniczenia w ich zagospodarowa-
niu, w tym zakaz zabudowy 

1. Na obszarze pod napowietrzną linią elektro-
energetyczną średniego napięcia 20 kV oraz 
w odległości do 10 m od poziomego rzutu skrajne-
go przewodu tej linii obowiązują, do czasu przeło-
şenia lub skablowania linii, ograniczenia określone 
w przepisach odrębnych. 

2. Dla gazociągu wysokiego ciśnienia wyzna-
cza się strefę kontrolowaną wynoszącą po 2 m 
licząc od osi gazociągu, dla której obowiązują na-
stępujące zasady zagospodarowania: 
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1) zakaz lokalizacji budynków i składowisk; 
2) obowiązek zapewnienia swobodnego dojazdu 

do sieci infrastruktury technicznej oraz swo-
bodnego przemieszczania się wzdłuş gazociągu; 

3) zakaz sadzenia drzew i krzewów; 
4) zakaz prowadzenia działalności mogącej zagro-

zić trwałości gazociągu podczas eksploatacji. 
3. W odległości 50 m od ogrodzenia cmenta-

rza obowiązują ograniczenia wynikające z przepi-
sów odrębnych. 

4. Zakazuje się realizacji zabudowy na tere-
nach upraw rolnych, oznaczonych symbolem R. 

§ 12. Granice obszarów wymagających rekul-
tywacji 

Po zakończeniu działalności związanej z eks-
ploatacją gazu ziemnego, ustala się następujące 
przeznaczenie terenów: 
1) 1PG – uprawy rolne; 
2) 2PG i 3PG – uprawy leśne. 

§ 13. Warunki i zasady obsługi w zakresie 
komunikacji 

1. Obsługę komunikacyjną obszaru planu sta-
nowić będą: 
1) publiczne drogi powiatowe klasy zbiorczej, ozna-

czone symbolem KDZ, dla których ustala się: 
a) utrzymanie istniejących zjazdów bezpośred-

nich na przyległe tereny, 
b) dopuszczenie realizacji nowych zjazdów 

bezpośrednich za zezwoleniem zarządcy 
drogi; 

2) publiczne drogi gminne klasy dojazdowej, 
oznaczone na rysunku planu symbolem KDD; 

3) wewnętrzna droga dojazdowa, oznaczona sym-
bolem KDW; 

4) drogi transportu rolnego, oznaczone na rysunku 
planu symbolem KDR; 

5) teren kolei i dróg dojazdowych, oznaczony 
symbolem KK/DJ; 

6) drogi dojazdowe, istniejące i planowane do 
realizacji w ramach poszczególnych inwestycji, 
niewydzielone na rysunku planu. 

2. Na terenach przylegających bezpośrednio 
do pasa drogowego dróg publicznych dopuszcza 
się poszerzenie pasa drogowego, jeśli będzie to 
uzasadnione wymaganiami przepisów odrębnych, 
dotyczących warunków technicznych, jakim po-
winny odpowiadać drogi publiczne i ich usytu-
owanie. 

3. Dopuszcza się nadanie kategorii drogom 
lub zmianę kategorii, zgodnie z planami rozwoju 
w oparciu o plany rozwoju poszczególnych zarząd-
ców dróg. 

4. Dla poszczególnych inwestycji naleşy za-
pewnić w granicach terenu inwestycji miejsca po-
stojowe w ilości odpowiedniej do potrzeb, przy 
czym dla zabudowy jednorodzinnej naleşy przyjąć 
maksimum 2 miejsca postojowe na własnej działce 
oprócz miejsc garaşowych, a dla usług – minimum 
1 miejsce postojowe na kaşde 30 m2 powierzchni 
uşytkowej. 

§ 14. Warunki i zasady obsługi w zakresie in-
frastruktury technicznej 

1. Projektowane sieci infrastruktury technicz-
nej dopuszcza się prowadzić w obrębach linii roz-

graniczających dróg, w sposób niekolidujący 
z funkcją komunikacyjną, a takşe na terenach, na 
których dopuszczono realizację infrastruktury 
technicznej w ustaleniach szczegółowych planu. 

2. Wszelkie inwestycje oraz zmiany w zakresie 
sieci i urządzeń uzbrojenia technicznego wymagają 
uzyskania warunków technicznych dysponentów 
sieci. 

3. Zaopatrzenie w wodę − z istniejącej gmin-
nej sieci wodociągowej, na warunkach określo-
nych przez dysponenta sieci. 

4. Odprowadzenie ścieków komunalnych: 
1) do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej, na wa-

runkach określonych przez dysponenta sieci; 
2) do czasu uruchomienia gminnej sieci kanalizacji 

sanitarnej dopuszcza się odprowadzenie ście-
ków do szczelnych zbiorników bezodpływowych 
zlokalizowanych na terenach własnych inwesto-
rów, z wywozem nieczystości do gminnej 
oczyszczalni ścieków na warunkach uzgodnio-
nych z zarządcą oczyszczalni, z obowiązkiem 
podłączenia do kanalizacji sanitarnej w chwili 
jej uruchomienia oraz zlikwidowania zbiorników 
bezodpływowych po skanalizowaniu terenu 
oraz do przydomowych oczyszczalni ścieków. 

5. Odprowadzenie ścieków wiertniczych – wg 
ustaleń § 5 ust. 3. 

6. Odprowadzenie wód opadowych i rozto-
powych: 
1) do gminnej sieci kanalizacji deszczowej, na wa-

runkach określonych przez dysponenta sieci; 
2) dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych 

i roztopowych na własny teren nieutwardzony, 
do dołów chłonnych oraz zbiorników na wła-
snym terenie. 

7. Zaopatrzenie w energię elektryczną: 
1) dopuszcza się przebudowę istniejących napo-

wietrznych linii średniego napięcia, preferując 
ich skablowanie; 

2) dopuszcza się rozbudowę sieci dystrybucyjnej 
elektroenergetycznej w formie linii kablowych 
oraz budowę stacji transformatorowych; 

3) projektowane oraz modernizowane sieci do-
puszcza się prowadzić wzdłuş ciągów komuni-
kacyjnych, a takşe na pozostałych terenach, po 
uzgodnieniu z właścicielem terenu i zarządcą 
sieci; 

4) parametry techniczne istniejących linii napo-
wietrznych SN, kolidujących z przeznaczeniem 
terenu, naleşy dostosować do wymagań odpo-
wiednich dla przeznaczenia terenu w planie, po 
uzgodnieniu z dysponentem sieci; 

5) w przypadku zaistnienia kolizji planowanego 
zagospodarowania terenu z istniejącym uzbro-
jeniem elektroenergetycznym, przebudowa te-
go uzbrojenia będzie moşliwa po uzyskaniu od 
zarządcy uzbrojenia warunków na jego przebu-
dowę oraz po zawarciu umowy lub porozumie-
nia; 

6) wszelkie inwestycje związane ze wzrostem za-
potrzebowania na energię elektryczną naleşy 
realizować na podstawie indywidualnych umów 
zawieranych na wniosek zainteresowanego in-
westora. 
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8. Zaopatrzenie w energię cieplną: 
1) dopuszcza się ogrzewanie obiektów z własnych 

kotłowni z zastosowaniem urządzeń technicz-
nych o niskim stopniu zanieczyszczeń środowi-
ska; 

2) dopuszcza się wykorzystanie odnawialnych 
ŝródeł energii. 

9. Zaopatrzenie w gaz – z sieci rozdzielczej, na 
warunkach określonych przez dysponenta sieci 
gazowej. 

10. Gromadzenie i usuwanie odpadów: 
W zakresie gospodarki odpadami komunal-

nymi ustala się ich selekcjonowanie i wywóz na 
składowisko odpadów komunalnych na podstawie 
umów cywilno-prawnych zawieranych przez wła-
ścicieli posesji, zgodnie z zasadami ustalonymi 
przez władze gminy; sposób gromadzenia i usu-
wania odpadów winien zabezpieczyć środowisko 
przed zanieczyszczeniem. 

11. Telekomunikacja: 
1) przewody sieci telekomunikacyjnej moşna ukła-

dać w pasie drogowym ulic za zgodą zarządza-
jącego ulicą, na warunkach uzgodnionych  
z dysponentem sieci; 

2) istniejącą sieć teletechniczną w miejscach kolizji 
z projektowanym układem komunikacyjnym 
oraz infrastrukturą techniczną naleşy przebu-
dować zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

§ 15. Stawkę procentową stanowiącą podsta-
wę do naliczenia opłaty, o której mowa w art. 36 
ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z póŝn. zm.), 
ustala się w wysokości 0,1% dla terenów komuni-
kacji, terenów lasów i terenów upraw rolniczych 
oraz w wysokości 30% dla pozostałych terenów. 

Rozdział 3 

PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE 

Przeznaczenie terenów i zasady ochrony i kształ-
towania ładu przestrzennego z uwzględnieniem 
elementów ochrony środowiska i dziedzictwa  
                              kulturowego 

§ 16. 1. Wyznacza się tereny gazociągu, ozna-
czone symbolami 1G, 5G, 7G i 8G. 

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, usta-
la się jako podstawowe przeznaczenie terenu: 
1) infrastruktura techniczna − sieci gazowe wyso-

kiego ciśnienia i urządzenia infrastruktury ga-
zowej; 

2) uprawy rolne. 
3. Dla terenów, wymienionych w ust. 1, ustala 

się następujące dopuszczalne przeznaczenie tere-
nu: 
1) sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury tech-

nicznej, niewymienione w ust. 1; 
2) zieleń naturalną niską; 
3) dojazdy. 

§ 17. 1. Wyznacza się tereny gazociągu, ozna-
czone symbolami 2G, 3G i 4G. 

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, usta-
la się jako podstawowe przeznaczenie terenu in-
frastrukturę techniczną − sieci gazowe wysokiego 
ciśnienia i urządzenia infrastruktury gazowej. 

3. Dla terenów, wymienionych w ust. 1, ustala 
się następujące dopuszczalne przeznaczenie terenu: 
1) sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury tech-

nicznej, niewymienione w ust. 1; 
2) zieleń naturalną niską; 
3) zieleń urządzoną niską; 
4) dojazdy. 

§ 18. 1. Wyznacza się teren gazociągu, ozna-
czony symbolem 6G. 

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, ustala 
się jako podstawowe przeznaczenie terenu infra-
strukturę techniczną − sieci gazowe wysokiego 
ciśnienia i urządzenia infrastruktury gazowej. 

3. Dla terenu, wymienionego w ust. 1, ustala 
się następujące dopuszczalne przeznaczenie terenu: 
1) sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury tech-

nicznej, niewymienione w ust. 1; 
2) zieleń naturalną niską; 
3) dojazdy. 

§ 19. 1. Wyznacza się tereny gazociągu, ozna-
czone symbolami 9G, 10G, 11G, 12G, 13G i 14G. 

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, usta-
la się jako podstawowe przeznaczenie terenu in-
frastrukturę techniczną − sieci gazowe wysokiego 
ciśnienia i urządzenia infrastruktury gazowej. 

3. Dla terenów, wymienionych w ust. 1, ustala 
się następujące dopuszczalne przeznaczenie tere-
nu: 
1) sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury tech-

nicznej, niewymienione w ust. 1; 
2) zieleń naturalną niską. 

§ 20. 1. Wyznacza się tereny eksploatacji gazu 
ziemnego, oznaczone symbolami 1PG, 2PG i 3PG. 

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, usta-
la się jako podstawowe przeznaczenie terenu − 
przemysł wydobywczy. 

3. Dojazd do terenów: 
1) 1PG − z drogi 1KD−GP, 1KDW; 
2) 2PG − z terenu 13G oraz duktów leśnych; 
3) 3PG − z terenu 14G oraz duktów leśnych. 

§ 21. 1. Wyznacza się teren obsługi eksploata-
cji i infrastruktury gazowej, oznaczony symbolem 
1PO/IG. 

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, ustala 
się jako podstawowe przeznaczenie terenu: 
1) urządzenia i obiekty obsługi eksploatacji gazu 

ziemnego; 
2) zakład przeróbczy; 
3) magazynowanie gazu i odpadów przeróbczych; 
4) obiekty i urządzenia infrastruktury gazowej. 

3. Dla terenu, wymienionego w ust. 1, ustala 
się następujące dopuszczalne przeznaczenie terenu: 
1) zieleń urządzona; 
2) sieci, obiekty i urządzenia infrastruktury tech-

nicznej; 
3) place, dojścia, dojazdy i parkingi. 

4. Dla terenu, wymienionego w ust. 1, obo-
wiązują następujące ustalenia szczegółowe: 
1) maksymalna wysokość zabudowy – 10 m od 

poziomu terenu do najwyşszego punktu prze-
krycia budynku; 

2) maksymalna wysokość urządzeń technologicz-
nych – 18 m od poziomu terenu do najwyşsze-
go punktu; 
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3) dopuszcza się dowolny rodzaj zadaszenia obiek-
tów; 

4) dojazd − z drogi 3KDZ. 

§ 22. 1. Wyznacza się teren zabudowy miesz-
kaniowo-usługowej, oznaczony symbolem 1MU. 

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, ustala 
się jako podstawowe przeznaczenie terenu: 
1) zabudowę mieszkaniową jednorodzinną; 
2) handel detaliczny; 
3) usługi komercyjne; 
4) rzemiosło nieuciąşliwe. 

3. Dla terenu, wymienionego w ust. 1, ustala się 
następujące dopuszczalne przeznaczenie terenu: 
1) zieleń urządzona; 
2) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury tech-

nicznej; 
3) dojazdy, parkingi i ciągi piesze. 

4. Dla terenu, wymienionego w ust. 1, obo-
wiązują następujące ustalenia szczegółowe: 
1) wysokość zabudowy – maksimum 2 kondygna-

cje nadziemne, tj. maksimum 10 m od poziomu 
terenu do najwyşszego punktu przekrycia dachu; 

2) dojazd – z drogi gminnej dojazdowej poza ob-
szarem planu. 

§ 23. 1. Wyznacza się tereny zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolami 
1MN, 2MN, 3MN i 4MN. 

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, usta-
la się jako podstawowe przeznaczenie terenu: za-
budowę mieszkaniową jednorodzinną wolno sto-
jącą i bliŝniaczą. 

3. Dla terenów, wymienionych w ust. 1, ustala 
się następujące dopuszczalne przeznaczenie terenu: 
1) usługi komercyjne i handel detaliczny: 

a) wbudowane w budynki jednorodzinne, pod 
warunkiem, şe ich powierzchnia nie będzie 
większa niş 50% powierzchni całkowitej bu-
dynku jednorodzinnego, 

b) wolno stojące na powierzchni nie większej 
niş 30% powierzchni terenu; 

2) terenowe urządzenia sportu i rekreacji; 
3) zieleń urządzona; 
4) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury tech-

nicznej; 
5) dojazdy, parkingi i ciągi piesze. 

4. Dla terenów, wymienionych w ust. 1, obo-
wiązują następujące ustalenia szczegółowe: 
1) wysokość zabudowy – maksimum 2 kondygna-

cje nadziemne, w tym poddasze uşytkowe, tj. 
maksimum 10 m od poziomu terenu do najwyş-
szego punktu przekrycia dachu; 

2) dachy strome dwuspadowe, o symetrycznym 
nachyleniu połaci pod kątem od 36 do 50 stop-
ni, kryte dachówką ceramiczną, cementową lub 
materiałem dachówkopodobnym w kolorze ce-
glastym; 

3) jako materiał wykończenia elewacji naleşy sto-
sować tynk, cegłę licówkę, drewno – wyłącznie 
na części elewacji, lub nawiązać do techniki 
szachulcowej; 

4) dojazd do terenów: 
a) 1MN − z drogi 2KDD, 
b) 2MN − z dróg 5KDD i 6KDD, 
c) 3MN i 4MN − z drogi 7KDD. 

§ 24. 1. Wyznacza się teren zabudowy miesz-
kaniowej rezydencjonalnej, oznaczony symbolem 
1MNR. 

2. Dla terenu, o których mowa w ust. 1, ustala 
się jako podstawowe przeznaczenie terenu: zabu-
dowę mieszkaniową jednorodzinną rezydencjonal-
ną wolno stojącą. 

3. Dla terenu, wymienionego w ust. 1, ustala 
się następujące dopuszczalne przeznaczenie tere-
nu: 
1) terenowe urządzenia sportu i rekreacji; 
2) zieleń urządzona; 
3) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury tech-

nicznej; 
4) dojazdy, parkingi i ciągi piesze. 

4. Dla terenu, wymienionego w ust. 1, obo-
wiązują następujące ustalenia szczegółowe: 
1) wysokość zabudowy – maksimum 2 kondygna-

cje nadziemne, w tym poddasze uşytkowe,  
tj. maksimum 10 m od poziomu terenu do naj-
wyşszego punktu przekrycia dachu; 

2) dachy strome dwuspadowe, o symetrycznym 
nachyleniu połaci pod kątem od 36 do 50 stop-
ni, kryte dachówką ceramiczną, cementową lub 
materiałem dachówkopodobnym w kolorze ce-
glastym; 

3) jako materiał wykończenia elewacji naleşy sto-
sować tynk, cegłę licówkę, drewno – wyłącznie 
na części elewacji, lub nawiązać do techniki 
szachulcowej; 

4) dojazd − z drogi 3KDD oraz z dróg poza obsza-
rem planu. 

§ 25. 1. Wyznacza się tereny zabudowy zagro-
dowej, oznaczone symbolami 1MR, 2MR, 3MR, 
4MR, 5MR , 6MR, 7MR i 8MR. 

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, usta-
la się jako podstawowe przeznaczenie terenu: 
1) zabudowę zagrodową; 
2) zabudowę jednorodzinną. 

3. Dla terenów, wymienionych w ust. 1, ustala 
się następujące dopuszczalne przeznaczenie: 
1) produkcję rolniczą; 
2) agroturystykę; 
3) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury tech-

nicznej; 
4) dojazdy, parkingi i ciągi piesze; 
5) zieleń urządzoną. 

4. Dla terenów, wymienionych w ust. 1, obo-
wiązują następujące ustalenia szczegółowe: 
1) wysokość zabudowy – maksimum 2 kondygna-

cje nadziemne, w tym poddasze uşytkowe, tj. 
maksimum 10 m od poziomu terenu do najwyş-
szego punktu przekrycia dachu; 

2) dachy strome dwuspadowe, o symetrycznym 
nachyleniu połaci pod kątem od 36 do 50 stop-
ni, kryte dachówką ceramiczną, cementową lub 
materiałem dachówkopodobnym w kolorze ce-
glastym; 

3) jako materiał wykończenia elewacji naleşy sto-
sować tynk, cegłę licówkę, drewno – wyłącznie 
na części elewacji, lub nawiązać do techniki 
szachulcowej; 

4) dojazd do terenów: 
a) 1MR i 2MR − z dróg 1KDZ i 1KDD, 
b) 3MR i 4MR − z dróg 2KDZ i 1KDD, 
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c) 5MR i 5MR − z drogi 2KDZ, 
d) 7MR i 8MR − z dróg dojazdowych poza ob-

szarem planu i z drogi 1KDR, 
e) 9MR – z dróg 3KDD i 5KDR. 

§ 26. 1. Wyznacza się tereny zabudowy letni-
skowej oznaczone symbolami 1ML, 2Ml i 3ML. 

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, usta-
la się jako podstawowe przeznaczenie terenu − 
budynki i tereny rekreacji indywidualnej. 

3. Dla terenów, wymienionych w ust. 1, ustala 
się następujące dopuszczalne przeznaczenie terenu: 
1) terenowe urządzenia rekreacji i sportu; 
2) zieleń urządzoną; 
3) obiekty, urządzenia i sieci infrastruktury tech-

nicznej; 
4) dojazdy, parkingi i ciągi piesze. 

4. Dla terenów, wymienionych w ust. 1, obo-
wiązują następujące ustalenia szczegółowe: 
1) wysokość zabudowy – maksimum 2 kondygna-

cje nadziemne, w tym poddasze uşytkowe,  
tj. maksimum 10 m od poziomu terenu do naj-
wyşszego punktu przekrycia dachu; 

2) dachy strome dwuspadowe, o symetrycznym 
nachyleniu połaci pod kątem od 36 do 50 stop-
ni, kryte dachówką ceramiczną lub cementową 
lub materiałem dachówkopodobnym w kolorze 
ceglastym; dopuszcza się gont i strzechę; 

3) jako materiał wykończenia elewacji naleşy sto-
sować tynk, cegłę licówkę, drewno – wyłącznie 
na części elewacji, lub nawiązać do techniki 
szachulcowej; 

4) dojazd do terenów: 
a) 1ML − z dróg 4KDD i 6KDD, 
b) 2ML − z dróg 4KDD, 5KDD i 6KDD, 
c) 3ML − z terenu 1KK/DJ. 

§ 27. 1. Wyznacza się tereny lasów, oznaczone 
symbolami od 1ZL do 13ZL. 

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, usta-
la się jako podstawowe przeznaczenie: las. 

3. Dojazd do terenów: 
1) 1ZL − z drogi 2KDD i 2KDW; 
2) 2ZL i 3ZL − z drogi 3KDZ; 
3) 4ZL − z dróg 3KDZ i 4KDR; 
4) 5ZL − z dróg 3KDZ i 5KDR; 
5) 6ZL − z dróg 4KDZ i 6KDD; 
6) 7ZL − z dróg 3KDR, 5KDR i 6KDR; 
7) 8ZL − z dróg 5KDR i 6KDR; 
8) 9ZL − z drogi 7KDD; 
9) 10ZL, 11ZL, 12ZL i 13ZL − z terenu 1KK/DJ. 

§ 28. 1. Wyznacza się teren cmentarza ozna-
czony symbolem 1ZC. 

2. Dla terenu 1ZC ustala się jako podstawowe 
przeznaczenie terenu: 
1) nieczynny cmentarz w lesie; 
2) zieleń urządzona. 

3. Dla terenu określonego w ust. 1, obowiązu-
ją następujące ustalenia szczegółowe: 
1) obowiązuje zakaz nowych pochówków; 
2) dopuszcza się realizację lapidarium oraz ogro-

dzenia z aşurowym cokołem; 
3) dojazd – z terenu 1ZL. 

§ 29. 1. Wyznacza się tereny upraw rolniczych, 
oznaczone symbolami: 1R, 2R, 3R, 4R, 5R, 6R, 7R, 
8R, 9R, 10R, 11R, 12R i 13R. 

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, usta-
la się jako podstawowe przeznaczenie terenu − 
uprawy rolne. 

3. Dla terenów, wymienionych w ust. 1, ustala 
się następujące dopuszczalne przeznaczenie tere-
nu: 
1) zalesienie na terenach od 7R do 11R oraz 13R; 
2) stawy hodowlane; 
3) dojścia i dojazdy; 
4) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej. 

4. Dla terenów, wymienionych w ust. 1, obo-
wiązują następujące ustalenia szczegółowe: 
1) obowiązuje zakaz zabudowy; 
2) dojazd – z dróg, przy których tereny są połoşo-

ne. 

§ 30. 1. Wyznacza się teren upraw rolniczych, 
oznaczony symbolem 14R. 

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, ustala 
się jako podstawowe przeznaczenie terenu – łąki 
i pastwiska. 

3. Dla terenu, wymienionego w ust. 1 ustala 
się następujące dopuszczalne przeznaczenie terenu 
- dojścia i dojazdy. 

4. Dla terenu, wymienionego w ust. 1, obo-
wiązują następujące ustalenia szczegółowe: 
1) obowiązują ustalenia określone w § 9 ust. 3; 
2) dojazd – z terenu 1KK/DJ. 

§ 31. 1. Wyznacza się tereny wód powierzch-
niowych, oznaczone na rysunku planu symbolami: 
1WS, 2WS, 3WS, 4WS i 5WS, dla których ustala 
się następujące przeznaczenie: 
1) podstawowe − wody powierzchniowe śródlą-

dowe płynące, takie jak: cieki naturalne, rowy; 
2) dopuszczalne: 

a) budowle hydrotechniczne, 
b) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej 

i komunikacji. 
2. Dojazd do terenów − z dróg, do których 

przylegają cieki wodne oraz z innych terenów są-
siednich. 

§ 32. 1. Wyznacza się tereny komunikacji, 
oznaczone na rysunku planu symbolami: 1KDZ, 
2KDZ, 3KDZ, 4KDZ, 1KDD, 2KDD, 3KDD, 4KDD, 
5KDD, 6KDD, 7KDD, 1KDW, 2KDW, 1KDR, 2KDR, 
3KDR, 4KDR, 5KDR, 6KDR, 7KDR i 1KK/DJ. 

2. Dla terenów oznaczonych symbolami 1KDZ, 
2KDZ, 3KDZ i 4KDZ obowiązują następujące usta-
lenia: 
1) przeznaczenie podstawowe: publiczna droga 

powiatowa klasy zbiorczej; 
2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) kioski kolportaşowe prasy, niezwiązane trwa-
le z gruntem, 

b) zieleń towarzysząca, 
c) ścieşka rowerowa, 
d) sieci infrastruktury technicznej oraz związane 

z nimi urządzenia; 
3) szerokość w liniach rozgraniczających – istnie-

jąca, w istniejących granicach własności dróg. 
3. Dla terenów oznaczonych symbolami 1KDD, 

2KDD, 3KDD, 7KDD obowiązują następujące usta-
lenia: 
1) przeznaczenie podstawowe: publiczna droga 

gminna klasy dojazdowej; 
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2) przeznaczenie dopuszczalne: 
a) kioski kolportaşowe prasy, niezwiązane trwa-

le z gruntem, 
b) zieleń towarzysząca, 
c) ścieşka rowerowa, 
d) sieci infrastruktury technicznej oraz związane 

z nimi urządzenia; 
3) szerokość w liniach rozgraniczających § istnie-

jąca, w istniejących granicach własności dróg. 
4. Dla terenów oznaczonych symbolami 4KDD, 

5KDD, 6KDD obowiązują następujące ustalenia: 
1) przeznaczenie podstawowe: publiczna droga 

gminna klasy dojazdowej; 
2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) kioski kolportaşowe prasy, niezwiązane trwa-
le z gruntem, 

b) zieleń towarzysząca, 
c) ścieşka rowerowa, 
d) sieci infrastruktury technicznej oraz związane 

z nimi urządzenia; 
3) szerokość w liniach rozgraniczających – 12,00 m. 

5. Dla terenów oznaczonych symbolami 1KDW 
i 2KDW obowiązują następujące ustalenia: 
1) przeznaczenie podstawowe: wewnętrzna droga 

dojazdowa; 
2) przeznaczenie dopuszczalne: sieci infrastruktury 

technicznej oraz związane z nimi urządzenia; 
3) szerokość w liniach rozgraniczających – istnie-

jąca, w istniejących granicach własności drogi. 
6. Dla terenów oznaczonych symbolami 1KDR, 

2KDR, 3KDR, 4KDR, 5KDR, 6KDR i 7KDR obowiązu-
ją następujące ustalenia: 
1) przeznaczenie podstawowe: drogi do obsługi 

transportowej rolniczej przestrzeni produkcyjnej 
oraz gospodarstw wiejskich; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: sieci infrastruktury 
technicznej oraz związane z nimi urządzenia; 

3) szerokość w liniach rozgraniczających – istnie-
jąca, w istniejących granicach własności drogi. 

7. Dla terenu oznaczonego symbolem 1KK/DJ 
obowiązują następujące ustalenia: 
1) przeznaczenie podstawowe: 

a) kolej wąskotorowa, 
b) w przypadku rezygnacji przez właściciela te-

renu z budowy kolei wąskotorowej: 
− publiczna droga dojazdowa, 
− ścieşka rowerowa; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 
a) zieleń towarzysząca, 
b) sieci infrastruktury technicznej oraz związane 

z nimi urządzenia; 
3) szerokość w liniach rozgraniczających – istnie-

jąca, w istniejących granicach własności. 

§ 33. Wyznacza się teren stacji transformato-
rowej, oznaczony symbolem 1EE. 

Rozdział 4 

PRZEPISY KOŃCOWE 

§ 34. Wykonanie niniejszej uchwały powierza 
się Burmistrzowi Milicza. 

§ 35. Uchwała wchodzi w şycie po upływie  
30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Dolnośląskiego. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej: 

Edmund Bienkiewicz 
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Załącznik nr 1 do uchwały nr VIII/21/ 
/11 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia  
31 marca 2011 r. 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr VIII/21/ 
/11 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia  
31 marca 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE  

 
o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,  

na podstawie 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.) 

 
Do wyłoşonego do publicznego wglądu w dniach od 24 listopada 2010 r. do 22 grudnia 2010 r. pro-

jektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu inwestycji celu publicznego połoşo-
nego w obrębach: Gruszeczka, Pracze i Postolin w gminie Milicz, w terminie wyznaczonym na wnoszenie 
uwag, tj. do dnia 6 stycznia 2011 r., nie wniesiono şadnej uwagi. 
 
 

Załącznik nr 2 do uchwały nr VIII/21/ 
/11 Rady Miejskiej w Miliczu z dnia  
31 marca 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE  

 
o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych 

gminy Milicz, oraz zasadach ich finansowania na obszarze miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu inwestycji celu publicznego położonego w obrębach: Gruszeczka, Pracze 

i Postolin w gminie Milicz, zgodnie z przepisami o finansach publicznych. 
 

Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które naleşą do zadań własnych gminy, finansowane 
będą z budşetu gminy, jak równieş ze środków pozyskiwanych z funduszy unijnych, a takşe ze środków 
zewnętrznych. 
 

30 30
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UCHWAŁA NR IX.40.2011 
 RADY MIASTA WOJCIESZÓW 

 z dnia 20 lipca 2011 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym  
dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Wojcieszów 

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 póŝn. zm.) i art.90 f ustawy z dnia 7 września 
1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. 
z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z póşn. zm.) uchwala się, 
co następuje:  

§ 1. W uchwale nr LI/246/06 Rady Miasta Woj-
cieszów z dnia 12 paŝdziernika 2006 r. w sprawie 
regulaminu udzielania pomocy materialnej o cha-
rakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na 
terenie miasta Wojcieszów, wprowadza się nastę-
pujące zmiany: 

1) w § 7 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „Zwrot ponie-
sionych kosztów lub wypłata świadczenia będą 
dokonywane w formie wypłaty gotówkowej 
w kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Wojcieszowie". 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta Wojcieszów. 

§ 3. Uchwała wchodzi w şycie po upływie  
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Dolnośląskiego. 
 

Przewodnicząca Rady: 
Jadwiga Śliwa 

30 3 1

 

  


