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§ 10. Tracą moc uchwały:  
1. Nr IX/38/03 Rady Gminy Cieszków z dnia 

9 wrzeĝnia 2003 roku w sprawie okreĝlenia zasad 
udzielania i obniġania tygodniowego obowiązko-
wego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełnią-
cych funkcje kierownicze oraz pedagogów  

2. Nr XXVII/137/05 Rady Gminy Cieszków z 
dnia 30 maja 2005 roku w sprawie ustalenia tygo-
dniowego obowiązkowego wymiaru godzin na-
uczycieli  

§ 11. Uchwała wchodzi w ġycie po upływie  
14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnoĝląskiego z mocą obowiązują-
cą od 1 wrzeĝnia 2011 r.  

 
 

Przewodniczący Rady Gminy: 
Zdzisław Załężny 
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UCHWAŁA NR VIII/41/2011 
 RADY GMINY GROMADKA 

 z dnia 28 kwietnia 2011 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XLI/233/09 z dnia 24 listopada 2009 r.  
w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40  
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity 2001r. Dz. U. Nr 142,  
poz. 1591 z póğniejszymi zmianami) oraz art. 40 
ust. 8 i 9 z dnia 21 marca 1985 r. o drogach pu-
blicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 z póğ-
niejszymi zmianami) Rada Gminy Gromadka 
uchwala, co następuje:  

§ 1. W uchwale nr XLI/233/09 Rady Gminy 
Gromadka z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie 
ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego 
§ 1 ust. 3 lit. b otrzymuje brzmienie: „b) za kaġdy 
dzieě umieszczenia w pasie drogowym reklamy 

ustala się opłaty za 1 m2 powierzchni reklamy,  
w wysokoĝci 2,00 zł.” 

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały pozostają 
bez zmian. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Gromadka. 

§ 4. Uchwala wchodzi w ġycie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Dolnoĝląskiego. 

 
Przewodniczący Rady Gminy:  

Krzysztof Król 
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UCHWAŁA NR VI/27/11 
 RADY GMINY MYSŁAKOWICE 

 z dnia 31 marca 2011 r. 

w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
dla części terenów wsi Mysłakowice 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 1 
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. 14 ust. 8, art. 20 
ust. 1, art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z póğn. zm.),  
na wniosek Wójta Gminy Mysłakowice Rada Gmi-
ny Mysłakowice stwierdza zgodnoĝć przedmioto-
wego planu z ustaleniami studium uwarunkowaě  
i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Mysłakowice, przyjętego uchwałą nr 255/ 
/XXX/01 Rady Gminy Mysłakowice z dnia 24 lutego 
2001 roku oraz ustaleniami zmiany studium uwa-
runkowaě i kierunków zagospodarowania prze-

strzennego gminy Mysłakowice, przyjętej uchwałą 
nr 91/XIV/2007 Rady Gminy Mysłakowice z dnia  
15 grudnia 2007 roku i uchwala: ZMIANY MIEJ-
SCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZE-
STRZENNEGO DLA CZĘĜCI TERENÓW WSI MY-
SŁAKOWICE, zwane dalej „planem”.  
Treĝć niniejszej uchwały zawarta jest w następują-
cych rozdziałach: 

Rozdział 1. Przepisy ogólne, w tym: 
§ 3, ust. 1. – Oznaczenia graficzne na rysunku pla-
nu, które są obowiązującymi ustaleniami planu;  
§ 3, ust. 2. – Elementy planu o charakterze infor-
macyjnym;  
§ 3, ust. 3. – Zasady oznaczania terenów. 

Rozdział 2. Ustalenia ogólne, w tym:  
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§ 4, ust. 1. – Ustalenia dotyczące przeznaczenia 
terenów;  
§ 4, ust. 2. – Ustalenia dotyczące zasad ochrony  
i kształtowania ładu przestrzennego oraz parame-
trów i wskağników kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu;  
§ 4, ust. 3. – Ustalenia dotyczące zasad ochrony 
ĝrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;  
§ 4, ust. 4. – Ustalenia dotyczące zasad ochrony 
dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr 
kultury współczesnej;  
§ 4, ust. 5. – Ustalenia dotyczące wymagaě wyni-
kających z potrzeb kształtowania przestrzeni pu-
blicznych;  
§ 4, ust. 6. – Ustalenia dotyczące granic i sposo-
bów zagospodarowania terenów lub obiektów 
podlegających ochronie, ustalonych na podstawie 
odrębnych przepisów;  
§ 4, ust. 7. – Ustalenia dotyczące szczegółowych 
zasad i warunków scalania i podziału nieruchomo-
ĝci;  
§ 4, ust. 8. – Ustalenia dotyczące zasad moderniza-
cji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji  
i infrastruktury technicznej;  
§ 4, ust 9. – Ustalenia dotyczące sposobów i ter-
minów tymczasowego zagospodarowania;  
§ 4, ust. 10. – Ustalenia dotyczące stawek procen-
towych stanowiących podstawę do okreĝlania 
opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy  
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym. 

Rozdział 3. Ustalenia szczegółowe. 
Rozdział 4. Przepisy koěcowe. 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

§ 1. 1. Plan dotyczy terenów, dla których 
zgodnie z uchwałą nr 325/XLII/10 Rady Gminy My-
słakowice z dnia 26 kwietnia 2010 roku przystąpio-
no do sporządzenia zmian miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla częĝci tere-
nów wsi Mysłakowice, w granicach okreĝlonych na 
załącznikach graficznych do tej uchwały. 

2. Przedmiotem ustaleě niniejszego planu są 
ustalenia zgodne z zapisami studium oraz przepi-
sami odrębnymi, odnoszącymi się do obszaru ob-
jętego planem. 

3. Integralną częĝć planu stanowią:  
1) tekst uchwały, zwany dalej „tekstem planu”; 
2) załączniki graficzne nr 1.1. – 1.6. – w skali 

1:1000, zwane dalej „rysunkami planu”. 
4. Załącznikami do uchwały są:  

1) załącznik nr 2 – rozstrzygnięcia Rady Gminy 
Mysłakowice o sposobie rozpatrzenia nie-
uwzględnionych uwag do projektu planu; 

2) załącznik nr 3 – rozstrzygnięcia Rady Gminy 
Mysłakowice o sposobie realizacji zapisanych 
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które naleġą do zadaě własnych 
gminy, oraz zasadach ich finansowania. 

§ 2. 1. Jeġeli w uchwale jest mowa o:  
1) „działce inwestycyjnej” – naleġy przez to ro-

zumieć: jedną lub zespół działek ewidencyj-
nych, na których będzie się realizowało inwe-

stycje objęte pojedynczymi (ewentualnie eta-
powymi) pozwoleniami na budowę; 

2) „nieprzekraczalnej linii zabudowy” – naleġy 
przez to rozumieć: liniowe oznaczenie graficz-
ne, po wewnętrznej stronie którego dopuszcza 
się wznoszenie naziemnych częĝci budynków 
i wiat, z zastrzeġeniem: naziemna częĝć bu-
dynku i wiaty nie moġe wykraczać poza ze-
wnętrzną krawędğ linii, o ile ustalenia planu 
nie stanowią inaczej; 

3) „obowiązującej linii zabudowy” – naleġy przez 
to rozumieć: liniowe oznaczenie graficzne, po 
wewnętrznej stronie którego dopuszcza się 
wznoszenie naziemnych częĝci budynków 
i wiat, z zastrzeġeniem: zewnętrzna krawędğ 
frontowej ĝciany budynku musi się pokrywać 
z zewnętrzną krawędzią linii, o ile ustalenia 
planu nie stanowią inaczej; 

4) „obszarze planu” – naleġy przez to rozumieć: 
wszystkie tereny objęte granicą sporządzane-
go planu; 

5) "planie" – naleġy przez to rozumieć: ustalenia 
zawarte w tekĝcie planu oraz na rysunkach 
planu, stanowiących załączniki graficzne nr 
1.1. – 1.6. do tekstu planu; 

6) „powierzchni pod zabudowę” – naleġy przez 
to rozumieć: wskağnik, który wyraġa stosunek 
powierzchni zabudowy liczony po zewnętrz-
nym obrysie projektowanego budynku lub 
budynków (łącznie z budynkami istniejącymi) 
do powierzchni całkowitej działki inwestycyj-
nej; 

7) „przeznaczeniu podstawowym” – naleġy przez 
to rozumieć: „przeznaczenie terenu”, jakie 
moġe występować na działce inwestycyjnej 
i w budynkach na niej zlokalizowanych w spo-
sób samodzielny lub niesamodzielny, przy za-
łoġeniu, ġe jego udział będzie stanowił więcej 
niġ 50% powierzchni terenu w ramach po-
szczególnych działek inwestycyjnych i po-
wierzchni uġytkowej budynków na nich zloka-
lizowanych, z zastrzeġeniem, o którym mowa 
w definicji „przeznaczenia towarzyszącego”; 

8) „przeznaczeniu terenu” – naleġy przez to ro-
zumieć: funkcję lub funkcje zabudowy, a takġe 
sposób lub sposoby zagospodarowania oraz 
rodzaj lub rodzaje działalnoĝci dopuszczone 
na danym terenie; 

9) "przeznaczeniu towarzyszącym" – naleġy przez 
to rozumieć: „przeznaczenie terenu”, jakie 
moġe jedynie współwystępować z podstawo-
wym przeznaczeniem terenu, z zastrzeġeniem: 
dopuszcza się lokalizowanie sieci i urządzeě 
infrastruktury technicznej, obiektów układu 
komunikacyjnego oraz zieleni urządzonej 
obejmujących 100% powierzchni działek in-
westycyjnych, lecz nie więcej niġ 50% po-
wierzchni terenu, w obrębie którego zostaną 
zlokalizowane; 

10) „rysunkach planu” – naleġy przez to rozumieć: 
rysunki planu na mapie zasadniczej w skali 
1:1000, stanowiące załączniki graficzne nr 1.1. 
– 1.6. do niniejszego tekstu planu; 

11) „terenie” – naleġy przez to rozumieć: ograni-
czoną liniami rozgraniczającymi częĝć obszaru 
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planu o ustalonym róġnym przeznaczeniu lub 
róġnych zasadach zagospodarowania; 

12) „uciąġliwoĝci” – naleġy przez to rozumieć: 
zjawiska o negatywnym wpływie na warunki 
ġycia mieszkaěców oraz stan ĝrodowiska przy-
rodniczego, w tym m.in. zanieczyszczenie po-
wietrza, wód i gleby, hałas, wibracje, promie-
niowanie niejonizujące, odory i inne w rozu-
mieniu aktów wykonawczych do ustawy 
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony ĝro-
dowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, 
poz. 150 z póğn. zm.); 

13) „usłudze nieuciąġliwej” – naleġy przez to ro-
zumieć: działalnoĝci usługowe spełniające 
wymogi ochrony ĝrodowiska, dla których nie 
jest wymagana decyzja ĝrodowiskowa, w ro-
zumieniu ustawy z dnia 3 pağdziernika 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o ĝrodowisku i je-
go ochronie, udziale społeczeěstwa w ochro-
nie ĝrodowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na ĝrodowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199,  
poz. 1227 z póğn. zm.). 
2. Pozostałe, niezdefiniowane okreĝlenia uġyte 

w ustaleniach niniejszej uchwały naleġy rozumieć 
zgodnie z definicjami zawartymi w przepisach od-
rębnych. 

§ 3. 1. Oznaczenia graficzne na rysunkach pla-
nu, które są obowiązującymi ustaleniami planu:  
1) załącznik graficzny nr 1.1. do tekstu planu:  

a) granica obszaru objętego planem; 
b) linia rozgraniczająca tereny; 
c) obowiązująca linia zabudowy; 
d) nieprzekraczalna linia zabudowy; 
e) MN – teren zabudowy mieszkaniowej jedno-

rodzinnej; 
f) KDD – teren drogi publicznej klasy dojazdo-

wej; 
g) KDW – teren drogi wewnętrznej; 
h) cały obszar mpzp - strefa „K” ochrony krajo-

brazu kulturowego; 
2) załącznik graficzny nr 1.2. do tekstu planu:  

a) granica obszaru objętego planem; 
b) linia rozgraniczająca tereny; 
c) obowiązująca linia zabudowy; 
d) nieprzekraczalna linia zabudowy; 
e) MN – teren zabudowy mieszkaniowej jedno-

rodzinnej; 
f) cały teren − strefa „A” ĝcisłej ochrony kon-

serwatorskiej; 
g) cały obszar mpzp − strefa „K” ochrony kra-

jobrazu kulturowego; 
h) cały teren − strefa „W” ĝcisłej ochrony ar-

cheologicznej; 
3) załącznik graficzny nr 1.3. do tekstu planu:  

a) granica obszaru objętego planem; 
b) linia rozgraniczająca tereny; 
c) nieprzekraczalna linia zabudowy; 
d) P – teren obiektów produkcyjnych, składów 

i magazynów; 
e) cały obszar mpzp − strefa „K” ochrony kra-

jobrazu kulturowego; 
4) załącznik graficzny nr 1.4. do tekstu planu:  

a) granica obszaru objętego planem; 
b) linia rozgraniczająca tereny; 
c) nieprzekraczalna linia zabudowy; 

d) U – teren zabudowy usługowej; 
e) KS – teren komunikacji samochodowej; 
f) wszystkie tereny − strefa „A” ĝcisłej ochrony 

konserwatorskiej; 
g) cały obszar mpzp − strefa „K” ochrony kra-

jobrazu kulturowego; 
h) wszystkie tereny − strefa „W” ĝcisłej ochro-

ny archeologicznej; 
5) załącznik graficzny nr 1.5. do tekstu planu:  

a) granica obszaru objętego planem; 
b) linia rozgraniczająca tereny; 
c) nieprzekraczalna linia zabudowy; 
d) ZU – teren zieleni urządzonej; 
e) KS – teren komunikacji samochodowej; 
f) cały obszar mpzp − strefa „K” ochrony kra-

jobrazu kulturowego; 
6) załącznik graficzny nr 1.6. do tekstu planu:  

a) granica obszaru objętego planem; 
b) linia rozgraniczająca tereny; 
c) nieprzekraczalna linia zabudowy; 
d) MN-U – teren równowaġnej zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej; 
e) cały teren − strefa „A” ĝcisłej ochrony kon-

serwatorskiej; 
f) cały obszar mpzp − strefa „K” ochrony kra-

jobrazu kulturowego; 
g) strefa „E” ochrony ekspozycji, oĝ widokowa 

podlegająca ochronie; 
h) cały teren − strefa „W” ĝcisłej ochrony ar-

cheologicznej. 
2. Elementy planu o charakterze informacyj-

nym:  
1) załącznik graficzny nr 1.1. do tekstu planu:  

a) cały obszar mpzp − otulina Rudawskiego 
Parku Krajobrazowego; 

2) załącznik graficzny nr 1.2. do tekstu planu:  
a) cały obszar mpzp − otulina Rudawskiego 

Parku Krajobrazowego; 
3) załącznik graficzny nr 1.3. do tekstu planu:  

a) cały obszar mpzp − otulina Rudawskiego 
Parku Krajobrazowego; 

b) granica pasa technologicznego od linii ener-
getycznej ĝredniego napięcia 20 kV; 

c) granica podstawowej odległoĝci bezpiecznej 
od gazociągu; 

d) sieć napowietrzna ĝredniego napięcia 20 kV; 
e) gazociąg podwyġszonego ĝredniego ciĝnie-

nia 1,6 MPa, ĝrednica DN 250 – poza granicą 
mpzp; 

4) załącznik graficzny nr 1.4. do tekstu planu:  
a) cały obszar mpzp − otulina Rudawskiego 

Parku Krajobrazowego; 
b) granica pasa technologicznego od linii ener-

getycznej ĝredniego napięcia 20 kV; 
c) sieć napowietrzna ĝredniego napięcia 20 kV; 

5) załącznik graficzny nr 1.5. do tekstu planu:  
a) cały obszar mpzp − otulina Rudawskiego 

Parku Krajobrazowego; 
6) załącznik graficzny nr 1.6. do tekstu planu:  

a) cały obszar mpzp − otulina Rudawskiego 
Parku Krajobrazowego; 

b) granica obszaru wymagającego ochrony 
przed zalaniem. 

3. Zasady oznaczania terenów:  
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1) poszczególne tereny oznaczone są niepowta-
rzalnym symbolem; 

2) oznaczenia terenów składają się z:  
a) poprzedzającego symbol literowy numeru 

o charakterze porządkowym: od 1 do 10; 
b) symbolu literowego okreĝlającego przezna-

czenie terenu; 
c) powierzchni terenu wyraġonej w – ha. 

Rozdział 2 

Ustalenia ogólne 

§ 4. 1. Ustalenia dotyczące przeznaczenia te-
renów:  
1) Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów 

zawarte są w rozdziale „Przepisy ogólne” § 3 
ust. 1 pkt 1 lit. e, f, g, pkt 2 lit. e, pkt 3 lit. d, pkt 4 
lit. d, e, pkt 5 lit. d, e, pkt 6 lit. d oraz w rozdziale 
„Ustalenia szczegółowe” § 5 ÷ § 13 niniejszego 
planu. 

2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształ-
towania ładu przestrzennego oraz parametrów 
i wskağników kształtowania zabudowy oraz zago-
spodarowania terenu:  
1) w zakresie lokalizowania zabudowy ustala się:  

a) dopuszcza się wysunięcie przed ustalone 
w planie linie zabudowy:  
− wykuszy, loggi, gzymsów, okapów, zada-

szeě wejĝć, elementów odwodnienia da-
chów, balkonów, galerii, werand, tarasów 
oraz schodów zewnętrznych wykraczają-
cych na odległoĝć maksymalnie: 1 m; 

− obiektów małej architektury, dojazdów, 
miejsc postojowych oraz urządzeě dla 
niepełnosprawnych; 

b) na działkach, na których występuje obowią-
zująca linia zabudowy, lokalizowanie jedynie 
pierwszego rzędu zabudowy zgodnie z jej 
przebiegiem; 

2) w zakresie lokalizowania reklam ustala się:  
a) zakaz lokalizowania reklam:  

− na terenach: ZU, KS, KDD, KDW; 
− na terenach: MN o powierzchni reklamo-

wej większej niġ 1 m²; 
− wolno stojących na terenach: MN; 
− wolno stojących na terenie: MN-U 

o powierzchni reklamowej większej niġ 
1 m²; 

− na obiektach małej architektury, urządze-
niach technicznych i drzewach; 

− w miejscach i w sposób zastrzeġony dla 
znaków drogowych lub w sposób utrud-
niający ich odczytanie; 

− w miejscach, gdzie moġe to powodować 
utrudnienia w ruchu kołowym lub pie-
szym; 

− powyġej najwyġszego okapu dachowego 
projektowanych i istniejących budynków 
w granicach poszczególnych terenów; 

b) obowiązek nawiązania sposobu usytuowania 
i kompozycji reklam do kompozycji elewacji 
budynków, z którymi są one związane. 

3. Ustalenia dotyczące zasad ochrony ĝrodo-
wiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:  
1) zakaz lokalizowania inwestycji, których działal-

noĝć moġe powodować uciąġliwoĝć wykracza-

jącą poza działkę inwestycyjną, do której inwe-
stor posiada tytuł prawny; 

2) na terenach: MN w zakresie ochrony akustycz-
nej ustala się maksymalny – dopuszczalny po-
ziom hałasu wyraġony równowaġnym pozio-
mem dğwięku A w dB jak dla terenów zabudo-
wy mieszkaniowej jednorodzinnej, zgodny 
z rozporządzeniem Ministra Ĝrodowiska z dnia 
14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w ĝrodowisku (Dz. U. z 2007 r., 
Nr 120, poz. 826); 

3) na terenie: MN-U w zakresie ochrony akustycz-
nej ustala się maksymalny – dopuszczalny po-
ziom hałasu wyraġony równowaġnym pozio-
mem dğwięku A w dB jak dla terenów zabudo-
wy mieszkaniowo – usługowej, zgodny z rozpo-
rządzeniem Ministra Ĝrodowiska z dnia  
14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych 
poziomów hałasu w ĝrodowisku (Dz. U. z 2007 r., 
Nr 120, poz. 826); 

4) na terenach: MN, MN-U dla nowej zabudowy 
lokalizowanej w obszarze ponadnormatywnego 
oddziaływania akustycznego od strony dróg, 
nakaz stosowania zabezpieczeě gwarantujących 
dotrzymanie normatywnych standardów po-
ziomu hałasu zgodnych z rozporządzeniem Mi-
nistra Ĝrodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. 
w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu 
w ĝrodowisku (Dz. U. z 2007 r., Nr 120,  
poz. 826), w postaci przegród zewnętrznych o 
odpowiedniej izolacyjnoĝci akustycznej, w tym: 
okien i drzwi dğwiękochłonnych, zieleni izola-
cyjnej itp.; 

5) cały obszar planu znajduje się w zasięgu otuliny 
Rudawskiego Parku Krajobrazowego, zgodnego 
z Rozporządzeniem Wojewody Dolnoĝląskiego 
z dnia 7 maja 2007 r. w sprawie Rudawskiego 
Parku Krajobrazowego, ogłoszone w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Dolnoĝląskiego z 
dnia 16 maja 2007 r. (Nr 116, poz. 1524) . 

4. Ustalenia dotyczące zasad ochrony dziedzic-
twa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej:  
1) tereny: 4.MN, 6.U, 7.KS1, 10.MN-U w całoĝci 

znajdują się w strefie „A” ĝcisłej ochrony konser-
watorskiej, w jej zasięgu obowiązują ustalenia:  
a) zachowanie i uczytelnienie historycznego 

układu przestrzennego oraz konserwacja je-
go głównych elementów rozplanowania: 
przebiegu głównych ciągów komunikacyj-
nych, kompozycji wnętrz urbanistycznych, 
historycznych linii zabudowy i układów zie-
leni zabytkowej; 

b) nawiązywanie skalą nowych budynków do 
zabudowy istniejącej; 

c) stosowanie w elewacjach rozwiązaě lokalnej 
architektury historycznej, w szczególnoĝci: 
elementów drewnianych, wysuniętych oka-
pów, kamiennych cokołów; 

d) stosowanie pokrycia dachów w formie da-
chówki ceramicznej lub betonowej o formie 
odpowiadającej dachówce ceramicznej; 

2) cały obszar planu znajduje się w strefie „K” 
ochrony krajobrazu, w jej zasięgu obowiązują 
ustalenia:  
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a) restauracja zabytkowych elementów krajo-
brazu urządzonego; 

b) ochrona krajobrazu naturalnego przestrzen-
nie związanego z historycznym załoġeniem; 

3) teren: 10.MN-U częĝciowo znajduje się w zasię-
gu strefy „E” ochrony ekspozycji układu zabyt-
kowego obejmującej obszar wyznaczony przez 
osie widokowe; 

4) tereny: 4.MN, 6.U, 7.KS1, 10.MN-U w całoĝci 
znajdują się w strefie „W” ĝcisłej ochrony ar-
cheologicznej, w jej zasięgu ustala się:  
a) nakaz prowadzenie wszelkich prac ziemnych 

pod nadzorem archeologicznym w trybie ra-
towniczych badaě archeologicznych; 

b) nakaz dokumentowania odkrywanych relik-
tów; 

5) na obszarze planu nie wprowadza się zasad 
ochrony dóbr kultury współczesnej, ze względu 
na brak występowania takich obiektów. 

5. Ustalenia dotyczące wymagaě wynikają-
cych z potrzeb kształtowania przestrzeni publicz-
nych:  
1) na obszarze planu nie wyznacza się terenów prze-

strzeni publicznych zgodnych z art. 15 ust. 2, pkt 
5) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 
r., Nr 80, poz. 717 z póğn. zm.). 

6. Ustalenia dotyczące granic i sposobów za-
gospodarowania terenów lub obiektów podlegają-
cych ochronie, ustalonych na podstawie odręb-
nych przepisów:  
1) częĝciowo obszar planu znajduje się w pasach 

technologicznych od napowietrznych linii ener-
getycznych SN o szerokoĝci 16 m (po 8 m 
w kaġdą stronę od osi linii energetycznej), nN 
1 kV o szerokoĝci 4 m (po 2 m w kaġdą stronę 
od osi linii energetycznej), ustala się obowiązek 
ich uwzględnienia w wypadku zagospodaro-
wywania działek, lokalizowania nowej zabudo-
wy oraz prowadzenia robót budowlanych przy 
zabudowie istniejącej; 

2) częĝciowo obszar planu znajduje się w strefie 
obowiązywania odległoĝci podstawowych od 
gazociągu podwyġszonego ĝredniego ciĝnienia 
1,6 MPa o ĝrednicy DN 250 (po 25 m w kaġdą 
stronę od gazociągu), w jej zasięgu oraz są-
siedztwie ustala się obowiązek właĝciwego jej 
uwzględnienia przed pozwoleniem na budowę, 
w zaleġnoĝci od:  
a) lokalizowania w jej granicach rodzaju zabu-

dowy; 
b) sposobu jej zagospodarowania; 
c) rodzaju zabudowy lokalizowanej wzdłuġ stre-

fy – poza jej granicą; 
3) częĝciowo obszar planu znajduje się w strefie 

sąsiedztwa linii kolejowej, w jej zasięgu obo-
wiązują zasady zagospodarowania terenu, 
zgodne z ustawą z dnia 28 marca 2003 r. 
o transporcie kolejowym (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2007 r. Nr 16, poz. 94 z póğn. zm.) oraz rozpo-
rządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagaě w zakre-
sie odległoĝci i warunków dopuszczających usy-
tuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony 
akustycznej i wykonywania robót ziemnych 

w sąsiedztwie linii kolejowej, a takġe sposobu 
urządzania i utrzymywania zasłon odĝnieġnych 
oraz pasów przeciwpoġarowych (Dz. U. Nr 153, 
poz. 955); 

4) teren: 10.MN-U częĝciowo znajduje się w grani-
cy obszaru wymagającego ochrony przed zala-
niem; 

5) na obszarze planu nie występują tereny górni-
cze zgodne z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. 
Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2005 r., Nr 228, poz. 1947 z póğn. zm.); 

6) na obszarze planu nie występują tereny zagro-
ġone osuwaniem się mas ziemnych zgodne 
z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 
ochrony ĝrodowiska (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z póğn. zm.); 

7) na obszarze planu nie występują obiekty zwią-
zane z Obroną Cywilną zgodne z ustawą z dnia 
21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku 
obrony Polskiej Rzeczypospolitej Polskiej (tekst 
jednolity: Dz. U. z 1988 r. Nr 30, poz. 207 z póğn. 
zm.). 

7. Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad 
i warunków scalania i podziału nieruchomoĝci:  
1) na obszarze niniejszego planu nie ustala się 

granic obszarów wymagających scalenia i po-
działu nieruchomoĝci zgodnych z art. 15 ust. 3, 
pkt 1) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla- 
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  
(Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z póğn. zm.); 

2) moġliwoĝć wydzielania działek o mniejszych 
wielkoĝciach niġ okreĝlone w ustaleniach szcze-
gółowych, w sytuacji kiedy:  
a) wydzielone działki zostaną przeznaczone na 

powiększenie działek sąsiednich (poprzez ich 
scalenie), z zastrzeġeniem: działki uzyskane 
w wyniku tego podziału i nie przewidziane 
na powiększenie działek sąsiednich muszą 
spełniać warunki minimalnych wielkoĝci 
okreĝlonych w ustaleniach szczegółowych; 

b) wydzielone działki zostaną przeznaczone pod 
teren komunikacji lub infrastruktury tech-
nicznej. 

8. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, 
rozbudowy i budowy systemów komunikacji i in-
frastruktury technicznej:  
1) w zakresie bilansu miejsc postojowych ustala 

się:  
a) minimalnie: 2 miejsca postojowe na budy-

nek mieszkalny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej (liczone łącznie z miejscami 
garaġowymi); 

b) minimalnie: 1 miejsce postojowe na kaġde 
rozpoczęte 35 m2 powierzchni uġytkowej lo-
kalu usługowego, lecz nie mniej niġ 2 miej-
sca postojowe; 

c) wszystkie miejsca postojowe oraz place ma-
newrowe przewidziane do obsługi zabudowy 
naleġy lokalizować w ramach działek inwe-
stycyjnych, na których te budynki są usytu-
owane lub na działce albo jej częĝci połoġo-
nej w bezpoĝrednim sąsiedztwie, do której 
inwestor posiada tytuł prawny; 

2) w zakresie lokalizowania oraz przebudowy sieci 
infrastruktury technicznej ustala się:  
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a) moġliwoĝć lokalizowania wszelkich sieci 
i urządzeě infrastruktury technicznej; 

b) lokalizowanie sieci i urządzeě infrastruktury 
technicznej w następujący sposób:  
− w liniach rozgraniczających dróg publicz-

nych i wewnętrznych; 
− wzdłuġ granic nieruchomoĝci; 
− w przypadkach uzasadnionych dopuszcza 

się inne przebiegi; 
c) podczas prac inwestycyjnych nakazuje się 

uwzględnienie stref technicznych, eksploata-
cyjnych itp. od sieci i urządzeě infrastruktury 
technicznej – w przypadku ich likwidacji do-
puszcza się zagospodarowanie działek zgod-
ne z przeznaczeniem oraz warunkami i zasa-
dami zagospodarowania ustalonymi w pla-
nie bez ograniczeě wynikających z ich usta-
lenia oraz bez koniecznoĝci zmiany planu; 

d) dopuszcza się przebudowę sieci kolidujących 
z istniejącym i planowanym przeznaczeniem 
terenów; 

3) w zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:  
a) moġliwoĝć zaopatrzenia w wodę z istniejącej 

i projektowanej sieci wodociągowej; 
b) moġliwoĝć lokalizowania indywidualnych 

ujęć wody na terenie: P; 
4) w zakresie unieszkodliwiania ĝcieków bytowych 

i przemysłowych ustala się:  
a) zakaz odprowadzania nieoczyszczonych 

ĝcieków powstałych na obszarze planu do 
wód powierzchniowych, rowów melioracyj-
nych oraz wprost do gruntu; 

b) odprowadzanie ĝcieków systemem grawita-
cyjno – tłocznym do oczyszczalni, na warun-
kach okreĝlonych przez administratora sieci; 

5) w zakresie odprowadzania wód opadowych 
i roztopowych ustala się:  
a) obowiązek utwardzania i skanalizowania te-

renów o powierzchni pow. 0,1 ha, na których 
moġe dojĝć do zanieczyszczenia substancja-
mi ropopochodnymi i chemicznymi; 

b) obowiązek neutralizowania substancji ropo-
pochodnych i chemicznych na terenach wła-
snych inwestorów, przed ich wprowadze-
niem do kanalizacji; 

c) zagospodarowanie wód opadowych na tere-
nach własnych inwestorów lub odprowa-
dzanie ich z działek w trawnikach przez sys-
tem rozsączający, do czasu budowy sieci ka-
nalizacyjnej przewidzianej do ich obsługi; 

6) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną 
ustala się:  
a) budowę stacji transformatorowych oraz roz-

budowę sieci rozdzielczej ĝredniego i niskie-
go napięcia stosownie do potrzeb; 

b) realizację zasilania w ĝrednie i niskie napię-
cie liniami napowietrznymi lub kablami pod-
ziemnymi, zgodnie ze standardami przyję-
tymi przez właĝciwy zakład energetyczny; 

c) moġliwoĝć modernizowania istniejących sie-
ci energetycznych, w standardzie przyjętym 
przez właĝciwy zakład energetyczny; 

7) w zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się:  
a) zakazuje się lokalizowania ogrodzeě w odle-

głoĝci mniejszej niġ: 0,5 m od gazociągu; 

b) nakazuje się lokalizowanie szafek gazowych 
w linii ogrodzenia, otwieranych na zewnątrz 
lub miejscu uzgodnionym z zarządcami sieci 
gazowej; 

c) zaopatrzenie w gaz z dystrybucyjnej sieci ga-
zowej, zgodnie z ustawą Prawo energetyczne 
i rozporządzeniami wykonawczymi do tej 
ustawy; 

d) moġliwoĝć stosowania indywidualnych 
zbiorników gazowych do celów bytowych 
i gospodarczych, w przypadku braku moġ-
liwoĝci podłączania do sieci gazowej; 

8) w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną 
ustala się:  
a) indywidualne i zbiorowe zaopatrzenie w 

energię cieplną; 
b) stosowanie proekologicznych wysoko-

sprawnych ğródeł energii cieplnej, charak-
teryzujących się brakiem lub niską emisją 
substancji do powietrza; 

9) w zakresie obsługi telekomunikacji ustala się:  
a) moġliwoĝć ĝwiadczenia usług telekomuni-

kacyjnych przez wszystkich uprawnionych 
operatorów; 

10) w zakresie gospodarki odpadami ustala się:  
a) gospodarowanie odpadami zgodnie z 

ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpa-
dach (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 39, 
poz. 251 z póğn. zm.), ustawą z dnia  
13 wrzeĝnia 1996 r. o utrzymaniu czystoĝci 
i porządku w gminie (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2005 r. Nr 236, poz. 2008) oraz gminnymi 
regulaminami; 

b) lokalizowanie miejsc na odpady w sposób 
umoġliwiający dostęp do nich z dróg pu-
blicznych oraz wewnętrznych. 

9. Ustalenia dotyczące sposobów i terminów 
tymczasowego zagospodarowania:  
1) moġliwoĝć uġytkowania działek inwestycyjnych 

zgodnie z ich dotychczasowym przeznaczeniem; 
2) zakaz lokalizowania zabudowy tymczasowej. 

10. Ustalenia dotyczące stawek procentowych 
stanowiących pod stawę do okreĝlania opłaty, o 
której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym:  
1) ustala się 30% stawkę słuġącą naliczaniu opłaty 

związanej ze wzrostem wartoĝci nieruchomoĝci. 

Rozdział 3 

Ustalenia szczegółowe 

§ 5. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu: 2.MN, 4.MN ustala się:  
1) przeznaczenie podstawowe:  

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 
2) przeznaczenie towarzyszące:  

a) wydzielone lokale usługowe z wykluczeniem: 
usług związanych ze składowaniem i prze-
twarzaniem odpadów, skupu złomu, handlu 
hurtowego, warsztatów i myjni samocho-
dowych; 

b) zabudowa gospodarcza; 
c) obiekty małej architektury; 
d) dojazdy, miejsca postojowe i garaġe; 
e) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej; 
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f) zieleě urządzona. 
2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształ-

towania ładu przestrzennego oraz parametrów 
i wskağników kształtowania zabudowy oraz zago-
spodarowania terenu:  
1) lokalizowanie budynków w układzie wolno sto-

jącym; 
2) maksymalna wysokoĝć zabudowy:  

a) mieszkaniowej na terenie 2.MN: 2 kondy-
gnacje nadziemne, w tym poddasze uġyt-
kowe i nie więcej niġ 9 m; 

b) mieszkaniowej na terenie 4.MN: 3 kondy-
gnacje nadziemne, w tym poddasze uġyt-
kowe i nie więcej niġ 10 m; 

c) gospodarczej i garaġowej na terenie 2.MN: 
7 m; 

d) gospodarczej i garaġowej na terenie 4.MN: 
5 m; 

3) maksymalna powierzchnia pod zabudowę na 
działkach inwestycyjnych: 25%; 

4) minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnej na działkach inwestycyjnych: 50%; 

5) stosowanie dachów dwuspadowych o syme-
trycznym układzie połaci głównych i nachyle-
niu w zakresie 30°−45°, z moġliwoĝcią stoso-
wania naczółków, lukarn i facjat; 

6) stosowanie dachów o orientacji kalenicy:  
a) na terenie: 2.MN w sposób dowolny; 
b) na terenie: 4.MN równoległej w stosunku 

do linii zabudowy; 
7) stosowanie pokrycia dachów w formie da-

chówki; 
8) na terenie: 4.MN obowiązek nawiązania formy 

architektonicznej zabudowy do domów osad-
ników tyrolskich, w szczególnoĝci poprzez :  
a) wykonanie rzutu budynków o planie wy-

dłuġonego prostokąta i równoległej orien-
tacji do linii zabudowy; 

b) zastosowanie deskowania na elewacji dru-
giej kondygnacji oraz w częĝci mieszkalnej 
parteru; 

c) zastosowanie balkonów o wydłuġonym 
kształcie; 

d) zastosowanie drewnianej stolarki okiennej; 
e) wykorzystanie do wykoěczenia elewacji ta-

kich materiałów jak: tynk, drewno, kamieě, 
cegła; 

9) zakaz stosowania pokrycia elewacji w formie 
blachy oraz paneli z tworzyw sztucznych; 

10) zakaz stosowania ogrodzeě z prefabrykatów 
betonowych; 

11) stosowanie ogrodzeě aġurowych minimalnie 
w 50% (rozliczanych w stosunku do jednego 
segmentu ogrodzenia). 
3. Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad 

i warunków scalania i podziału nieruchomoĝci:  
1) minimalna wielkoĝć nowo wydzielonych działek 

inwestycyjnych: 1000 m2; 
2) minimalna szerokoĝć frontów nowo wydzielo-

nych działek inwestycyjnych: 20 m; 
3) kąt połoġenia granicy działek inwestycyjnych 

pod zabudowę w stosunku do pasa drogowego:  
a) w zakresie: 70°–110°; 
b) równolegle do istniejących podziałów; 

4) powyġsze ustalenia nie odnoszą się do działek 
wydzielonych przed wejĝciem planu w ġycie. 

§ 6. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu: 10.MN-U ustala się:  
1) przeznaczenie podstawowe:  

a) zabudowa mieszkaniowa; 
b) usługi nieuciąġliwe z wykluczeniem: usług 

związanych ze składowaniem i przetwarza-
niem odpadów, skupu złomu, handlu hurto-
wego, warsztatów i myjni samochodowych; 

2) przeznaczenie towarzyszące:  
a) budynki gospodarcze; 
b) obiekty małej architektury; 
c) dojazdy, miejsca postojowe i garaġe; 
d) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej; 
e) zieleě urządzona. 

2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształ-
towania ładu przestrzennego oraz parametrów 
i wskağników kształtowania zabudowy oraz zago-
spodarowania terenu:  

1) lokalizowanie budynków w układzie: wolno 
stojącym; 

2) lokalizowanie budynków o funkcji: mieszka-
niowej, mieszkaniowo-usługowej i usługowej; 

3) maksymalna wysokoĝć zabudowy:  
a) mieszkaniowej, mieszkaniowo-usługowej 

i usługowej: 9 m; 
b) gospodarczej i garaġowej: 5 m; 

4) maksymalna powierzchnia pod zabudowę na 
działkach inwestycyjnych: 25%; 

5) minimalny udział powierzchni biologicznie 
czynnej na działkach inwestycyjnych: 50%; 

6) stosowanie dachów dwuspadowych o syme-
trycznym układzie połaci głównych i nachyle-
niu w zakresie 30°−45°, z moġliwoĝcią stoso-
wania naczółków, lukarn i facjat; 

7) stosowanie dachów o dowolnej orientacji ka-
lenicy w stosunku do linii zabudowy; 

8) stosowanie pokrycia dachów w formie da-
chówki; 

9) zakaz stosowania pokrycia elewacji w formie 
blachy oraz paneli z tworzyw sztucznych; 

10) zakaz stosowania ogrodzeě z prefabrykatów 
betonowych; 

11) stosowanie ogrodzeě aġurowych minimalnie 
w 50% (rozliczanych w stosunku do jednego 
segmentu ogrodzenia). 
3. Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad 

i warunków scalania i podziału nieruchomoĝci:  
1) minimalna wielkoĝć nowo wydzielonych działek 

inwestycyjnych: 1500 m2;  
2) minimalna szerokoĝć frontów nowo wydzielo-

nych działek inwestycyjnych: 40 m; 
3) kąt połoġenia granicy działek inwestycyjnych 

pod zabudowę w stosunku do pasa drogowego:  
a) w zakresie: 70°–110°; 
b) w przypadku braku moġliwoĝci zachowania 

parametru, o którym mowa w lit. a, dopusz-
cza się równoległe usytuowanie granic wy-
dzielanych działek w stosunku do istnieją-
cych podziałów. 

§ 7. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu: 6.U ustala się:  
1) przeznaczenie podstawowe:  
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a) usługi nieuciąġliwe z wykluczeniem: usług 
związanych ze składowaniem i przetwarza-
niem odpadów, skupu złomu oraz handlu 
hurtowego; 

2) przeznaczenie towarzyszące:  
a) lokale mieszkalne; 
b) budynki gospodarcze; 
c) obiekty małej architektury; 
d) dojazdy, miejsca postojowe i garaġe przewi-

dziane do obsługi terenu: U; 
e) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej; 
f) zieleě urządzona. 

2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształ-
towania ładu przestrzennego oraz parametrów 
i wskağników kształtowania zabudowy oraz zago-
spodarowania terenu:  

1) dopuszcza się sytuowanie ĝciany budynków 
bezpoĝrednio przy granicy z działką sąsiednią; 

2) dopuszcza się wydzielanie lokali mieszkalnych 
o powierzchni nieprzekraczającej 25% po-
wierzchni uġytkowej wszystkich budynków lo-
kalizowanych w granicach terenu; 

3) maksymalna wysokoĝć zabudowy:  
a) usługowej: 2 kondygnacje nadziemne,  

w tym poddasze uġytkowe i nie więcej niġ 
10 m; 

b) gospodarczej i garaġowej: 5 m; 
4) maksymalna powierzchnia pod zabudowę na 

działkach inwestycyjnych: 50%; 
5) minimalny udział powierzchni biologicznie 

czynnej na działkach inwestycyjnych: 20%; 
6) stosowanie dachów dwuspadowych oraz wie-

lospadowych o symetrycznym układzie połaci 
głównych i nachyleniu w zakresie 300−450, 
z moġliwoĝcią stosowania naczółków, lukarn 
i facjat; 

7) stosowanie pokrycia dachów zgodnie z usta-
leniami dotyczącymi zasad ochrony dziedzic-
twa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej; 

8) zakaz stosowania pokrycia elewacji w formie 
blachy oraz paneli z tworzyw sztucznych; 

9) zakaz stosowania ogrodzeě z prefabrykatów 
betonowych; 

10) stosowanie ogrodzeě aġurowych minimalnie 
w 50% (rozliczanych w stosunku do jednego 
segmentu ogrodzenia). 
3. Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad 

i warunków scalania i podziału nieruchomoĝci:  
1) minimalna wielkoĝć nowo wydzielonych działek 

inwestycyjnych pod zabudowę: 1000 m2; 
2) minimalna szerokoĝć frontów nowo wydzielo-

nych działek inwestycyjnych pod zabudowę:  
20 m; 

3) kąt połoġenia granicy działek inwestycyjnych 
pod zabudowę w stosunku do pasa drogowego:  
a) w zakresie: 70°–110°; 
b) równolegle do istniejących podziałów. 

§ 8. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu: 5.P ustala się:  
1) przeznaczenie podstawowe:  

a) zabudowa produkcyjna, składy i magazyny; 
b) zabudowa usługowa; 

2) przeznaczenie towarzyszące:  
a) budynki gospodarcze; 

b) obiekty małej architektury; 
c) dojazdy, miejsca postojowe i garaġe; 
d) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej; 
e) zieleě urządzona. 

2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształ-
towania ładu przestrzennego oraz parametrów 
i wskağników kształtowania zabudowy oraz zago-
spodarowania terenu:  
1) maksymalna wysokoĝć zabudowy: 13 m; 
2) maksymalna powierzchnia pod zabudowę na 

działkach inwestycyjnych: 50%; 
3) minimalny udział powierzchni biologicznie 

czynnej na działkach inwestycyjnych pod zabu-
dowę: 20%; 

4) stosowanie dachów o dowolnym wyrazie archi-
tektonicznym; 

5) zakaz stosowania ogrodzeě z prefabrykatów 
betonowych; 

6) stosowanie ogrodzeě aġurowych minimalnie 
w 50% (rozliczanych w stosunku do jednego 
segmentu ogrodzenia). 

3. Ustalenia dotyczące szczegółowych zasad 
i warunków scalania i podziału nieruchomoĝci:  
1) minimalna wielkoĝć nowo wydzielonych działek 

inwestycyjnych pod zabudowę: 1200 m2; 
2) nie okreĝla się minimalnej szerokoĝci frontów 

nowo wydzielonych działek inwestycyjnych; 
3) kąt połoġenia granicy działek inwestycyjnych 

pod zabudowę w stosunku do pasa drogowego:  
a) w zakresie: 70°–110°; 
b) równolegle do istniejących podziałów. 

§ 9. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu: 7.KS1 ustala się:  
1) przeznaczenie podstawowe:  

a) obiekty komunikacji samochodowej, 
w zakresie: parking; 

2) przeznaczenie towarzyszące:  
a) obiekty małej architektury; 
b) dojazdy; 
c) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej; 
d) zieleě urządzona. 

2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształ-
towania ładu przestrzennego oraz parametrów 
i wskağników kształtowania zabudowy oraz zago-
spodarowania terenu:  
1) zakaz zabudowy kubaturowej; 
2) zakaz stosowania ogrodzeě z prefabrykatów 

betonowych. 

§ 10. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu: 9.KS2 ustala się:  
1) przeznaczenie podstawowe:  

a) obiekty komunikacji samochodowej, w za-
kresie: miejsca postojowe, garaġe; 

2) przeznaczenie towarzyszące:  
a) obiekty małej architektury; 
b) dojazdy; 
c) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej; 
d) zieleě urządzona. 

2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształ-
towania ładu przestrzennego oraz parametrów 
i wskağników kształtowania zabudowy oraz zago-
spodarowania terenu:  
1) zakaz lokalizowania garaġy w układzie wolno 

stojącym; 
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2) maksymalna wysokoĝć garaġy: 3 m; 
3) stosowanie dachów płaskich lub spadzistych; 
4) stosowanie dachów o kącie nachylenia do: 30°; 
5) lokalizowanie zespołów garaġowych wyłącznie 

w oparciu o jednolity projekt, standaryzujący 
formę architektoniczną, w zakresie:  
a) wysokoĝci; 
b) geometrii dachu; 
c) kolorystyki oraz materiału pokrycia dacho-

wego i elewacji; 
d) rozmiaru, materiału oraz kolorystyki bram 

wjazdowych; 
6) zakaz stosowania ogrodzeě z prefabrykatów 

betonowych; 
7) stosowanie ogrodzeě aġurowych minimalnie w 

50% (rozliczanych w stosunku do jednego seg-
mentu ogrodzenia). 

8) zakaz stosowania elewacji w formie blachy.  

§ 11. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu: 8.ZU ustala się:  
1) przeznaczenie podstawowe: zieleě urządzona; 
2) przeznaczenie towarzyszące:  

a) obiekty małej architektury; 
b) dojĝcia i dojazdy; 

c) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej. 
2. Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształ-

towania ładu przestrzennego oraz parametrów 
i wskağników kształtowania zabudowy oraz zago-
spodarowania terenu:  
1) zakaz zabudowy kubaturowej. 

§ 12. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu: 1.KDD ustala się:  
1) przeznaczenie podstawowe:  

a) droga publiczna klasy dojazdowej, oznaczo-
na na rysunku planu: KDD; 

2) przeznaczenie towarzyszące:  
a) obiekty małej architektury; 
b) zieleě urządzona; 
c) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej. 

2. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, 
rozbudowy i budowy systemów komunikacji i in-
frastruktury technicznej:  

1) dla terenu: 1.KDD obejmującego częĝć pasa 
drogowego, szerokoĝć w liniach rozgraniczają-
cych ustala się na: 6 m – pozostała częĝć pasa 
drogowego zlokalizowana jest poza granicami 
planu. 

§ 13. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu: 3.KDW ustala się:  
1) przeznaczenie podstawowe:  

a) droga wewnętrzna, oznaczona na rysunku 
planu: KDW; 

2) przeznaczenie towarzyszące:  
a) obiekty małej architektury; 
b) zieleě urządzona; 
c) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej. 

2. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, 
rozbudowy i budowy systemów komunikacji i in-
frastruktury technicznej:  
1) dla terenu: 3.KDW:  

a) szerokoĝć w liniach rozgraniczających ustala 
się na: 7 m; 

b) plac do zawracania samochodów zgodnie  
z rysunkiem planu.  

Rozdział 4 

PRZEPISY KOŃCOWE 

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wój-
towi Gminy Mysłakowice. 

§ 15. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienni-
ku Urzędowym Województwa Dolnoĝląskiego oraz 
publikacji na stronie internetowej Urzędu Gminy 
w Mysłakowicach. 

§ 16. Uchwała wchodzi w ġycie po upływie  
30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Dolnoĝląskiego. 

 
 
 

Przewodnicząca Rady Gminy: 
Teresa Rupniewska 
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Załącznik nr 1.1 do uchwały nr VI/27/ 
/11 Rady Gminy Mysłakowice z dnia 
31 marca 2011 r. 
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Załącznik nr 1.2 do uchwały nr VI/27/ 
/11 Rady Gminy Mysłakowice z dnia 
31 marca 2011 r. 
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Załącznik nr 1.3 do uchwały nr VI/27/ 
/11 Rady Gminy Mysłakowice z dnia 
31 marca 2011 r. 
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Załącznik nr 1.4 do uchwały nr VI/27/ 
/11 Rady Gminy Mysłakowice z dnia 
31 marca 2011 r. 
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Załącznik nr 1.5 do uchwały nr VI/27/ 
/11 Rady Gminy Mysłakowice z dnia 
31 marca 2011 r. 
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Załącznik nr 1.6 do uchwały nr VI/27/ 
/11 Rady Gminy Mysłakowice z dnia 
31 marca 2011 r. 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr VI/27/11 
Rady Gminy Mysłakowice z dnia  
31 marca 2011 r. 

 
Rozstrzygnięcie Rady Gminy Mysłakowice o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag  
do projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów  

wsi Mysłakowice 
 

Rada Gminy Mysłakowice działając na podstawie art. 20 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z póğn. zm.) postanawia:   

1. nie uwzględnić uwagi  wniesionej przez Pana Andrzeja WITKA 

1.1. wnoszącej o wykreĝlenie zapisu dotyczącego koniecznoĝci nawiązywania skali nowych budynków  
do zabudowy istniejącej dla terenu 10.MN-U (§ 4 ust. 4 pkt 1 lit. b). 

Uzasadnienie: 

Brak obiektywnej potrzeby uwzględnienia ww. zmiany, co uzasadnia się następująco: 
 zapis wynika z koniecznoĝci ochrony konserwatorskiej − teren 10.MN-U leġy w obrębie strefy „A” 

ĝcisłej ochrony konserwatorskiej − zgodnie z ustaleniami Studium uwarunkowaě i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego gminy Mysłakowice strefa ta została okreĝlona dla obszarów szczegól-
nie wartoĝciowych, o zachowanej historycznej strukturze przestrzennej, uznanych za waġne jako ma-
terialne ĝwiadectwo historyczne;  

 zapis znajduje się w planie obowiązującym, a wprowadzenie powyġszego ustalenia na terenie  
10.MN-U (który jest jego niewielką częĝcią) pozwoli zachować integralnoĝć pomiędzy planem obo-
wiązującym a opracowywaną zmianą. 

Ponadto naleġy podkreĝlić, ġe: 
 zapis ten w ġaden sposób nie ogranicza kształtowania nowej zabudowy – podstawowymi wyznaczni-

kami dla nowej zabudowy są ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 
oraz parametrów i wskağników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, gdzie usta-
lone zostały między innymi: maksymalna wysokoĝć zabudowy, maksymalna powierzchnia pod zabu-
dowę, czy geometria dachów; 

 ustalenia szczegółowe dla terenu 10.MN-U uwzględniają uwarunkowania historyczne i kulturowe,  
a dodatkowy zapis w ustaleniach dotyczących zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej o koniecznoĝci nawiązywania skali nowych budynków do zabudowy 
istniejącej podkreĝla priorytet ochrony konserwatorskiej. 

1.2. wnoszącej o wykreĝlenie zapisu dotyczącego strefy „K” – ochrony krajobrazu kulturowego dla tere-
nu 10.MN-U − wg autora uwagi odniesienie się do historycznych załoġeě jest nieprecyzyjne  
(§ ust. 4 pkt 2). 

Uzasadnienie: 

Brak obiektywnej potrzeby uwzględnienia ww. zmiany, co uzasadnia się następująco: 
 cały obszar planu połoġony jest w strefie „K” – ochrony krajobrazu kulturowego – zgodnie z ustale-

niami studium uwarunkowaě i kierunków zagospodarowania przestrzennego obejmuje ona obszar 
krajobrazu związanego integralnie z zespołem zabytkowym, znajdującym się w jego otoczeniu lub 
obszary charakterystycznym wyglądzie, ukształtowane w wyniku działalnoĝci człowieka; 

 wprowadzone w projekcie planu zapisy wynikają z ustaleě studium, wymogów konserwatora, a takġe 
znajdują się w obowiązującym planie – usunięcie ich w drodze wyjątku dla terenu 10.MN-U nie znaj-
duje uzasadnienia, poniewaġ konieczne jest spełnienie wymogów konserwatorskich oraz zachowanie 
integralnoĝci w zakresie ochrony konserwatorskiej pomiędzy planem obowiązującym a opracowywa-
ną zmianą. 

1.3. wnoszącej o wprowadzenie zapisu o ochronie osi widokowej w planie bez nazywania jej obszarem  
oraz strefą „E” – ochrony ekspozycji dla terenu 10.MN-U (§ 4 ust. 4 pkt 3). 

Uzasadnienie: 

Brak obiektywnej potrzeby uwzględnienia ww. zmiany, co uzasadnia się następująco: 
 zgodnie z ustaleniami studium strefa „E” ochrony ekspozycji układu zabytkowego obejmuje obszar 

wyznaczony przez osie widokowe podlegające ochronie i stanowi zabezpieczenie właĝciwego ekspo-
nowania zespołów lub obiektów zabytkowych o szczególnych wartoĝciach krajobrazowych; 

 utrzymanie tych zapisów wynika z koniecznoĝci spełnienia wymogów konserwatorskich oraz zacho-
wanie integralnoĝci w zakresie ochrony konserwatorskiej pomiędzy planem obowiązującym a opra-
cowywaną zmianą. 
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Ponadto naleġy podkreĝlić, ġe: 
 zapis ten nie wpływa na ograniczenia w zakresie lokalizowania zabudowy ze względu na fakt,  

ġe oĝ widokowa znajduje się przed linią zabudowy, której przebieg nie wynika z zapisów dotyczących 
ochrony ekspozycji (…); 

 zapis nie wpływa na ograniczenia inne niġ te, które zostały zawarte w ustaleniach dotyczących zasad 
ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz parametrów i wskağników kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu, gdzie ustalone zostały między innymi: maksymalna wysokoĝć zabu-
dowy, maksymalna powierzchnia pod zabudowę, czy geometria dachów. 

1.4. wnoszącej o nieokreĝlanie maksymalnej liczby kondygnacji oraz dopuszczenie maksymalnej wyso-
koĝci do 10 m wraz ze sposobem jej mierzenia od poziomu rzędnej 375 m do najwyġej połoġonej ka-
lenicy budynku, dla terenu 10.MN-U (§ 6 ust. 2 pkt 3). 

Uzasadnienie: 

Uwaga została częĝciowo uwzględniona w  zakresie okreĝlenia wysokoĝci wyłącznie w jednostce [m]. 
Brak obiektywnej potrzeby uwzględnienia uwagi w pozostałej częĝci, co uzasadnia się następująco: 
 maksymalna wysokoĝć 9 m została ustalona w planie obowiązującym dla terenów sąsiednich o funk-

cji mieszkaniowej; 
 projekt planu z parametrem wysokoĝci 9 m uzyskał pozytywne uzgodnienie od właĝciwego konser-

watora zabytków; 
 okoliczny obszar jest zainwestowany ekstensywnie z dominantą w postaci budynku usytuowanego 

po sąsiedzku – objętego ochroną konserwatorska, tj. Dom tyrolski (ul. Starowiejska 14 nr rej. za-
b.1025/J) – naleġy ograniczyć wysokoĝci nowej zabudowy w celu uniknięcia powstania elementu 
dysharmonizującego z otoczeniem; 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z póğn. zm.) jasno defi-
niuje sposób wyznaczania wysokoĝci budynku lub jego częĝci, słuġącej do okreĝlenia maksymalnego, 
pionowego wymiaru budynku – liczy się ją od poziomu terenu przy najniġej połoġonym wejĝciu  
do budynku do górnej krawędzi ĝciany zewnętrznej, gzymsu lub attyki, bądğ jako wymiar liczony  
od poziomu terenu do najwyġej połoġonej krawędzi dachu (kalenicy) lub punktu zbiegu połaci da-
chowych; modyfikacja unormowaě zawartych w innych aktach normatywnych jest niedopuszczalna  
z punktu widzenia techniki prawodawczej (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwi-
cach z 16 listopada 2009 r. − II SA/Gl 522/09). 

1.5. w sprawie zwiększenia powierzchni zabudowy do 35% dla terenu 10.MN-U (§ 6 ust. 2 pkt 4). 

Uzasadnienie: 

Ustalony maksymalny wskağnik powierzchni zabudowy wynoszący 25% jest optymalny, aby pogodzić 
interes inwestora oraz chronić lokalne wartoĝci. Rozwój przestrzenny gminy powinien uwzględniać 
przede wszystkim uwarunkowania przyrodnicze i kulturowe. Istotne znaczenie ma tutaj połoġenie terenu 
w strefach: „A” ĝcisłej ochrony konserwatorskiej, „K” ochrony krajobrazu kulturowego, „W” ĝcisłej 
ochrony archeologicznej oraz „E” ochrony ekspozycji, a takġe fakt iġ przedmiotowy teren znajduje się  
w otulinie Rudawskiego Parku Krajobrazowego. Nadmierne zainwestowanie spowoduje dysharmonię  
w krajobrazie i wpłynie negatywnie na funkcjonowanie ĝrodowiska przyrodniczego, w tym ograniczy 
naturalną retencję. 

1.6. w sprawie wykreĝlenia zapisu dla terenu 10.MN-U: „kąt połoġenia granicy działek inwestycyjnych 
pod zabudowę w stosunku do pasa drogowego równolegle do istniejących podziałów” – wg autora 
uwagi działka ma nieregularny kształt i granice o załamanych przebiegach (§ 6 ust. 3 pkt 3 lit. b). 

Uzasadnienie: 

Uwaga została częĝciowo uwzględniona. Zapis został zmieniony w następujący sposób: w przypadku 
braku moġliwoĝci zachowania parametru kąta połoġenia granicy działek inwestycyjnych w stosunku do 
pasa drogowego w zakresie: 700 – 1100, dopuszcza się równoległe usytuowanie granic wydzielanych 
działek w stosunku do istniejących podziałów. 

1.7. w sprawie zbliġenia linii zabudowy na terenie 10.MN-U na odległoĝć 6 m od granicy działki. 

Uzasadnienie: 

Uwaga została częĝciowo uwzględniona. Linia zabudowy została przesunięta w kierunku drogi zgodnie  
z rysunkiem planu. Celowe jest jednak zachowanie przestrzeni pomiędzy zabudową a granicą drogi  
o parametrach zbliġonych do zabudowy sąsiedniej. 

1.8. w sprawie zmiany oznaczenia na rysunku planu umoġliwiającego lokalizowanie zabudowy mieszka-
niowej, a nie wyłącznie zabudowy jednorodzinnej dla terenu: 10.MN-U. 
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Uzasadnienie: 

Projekt planu dopuszcza lokalizowanie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, usługowej oraz miesz-
kaniowo-usługowej. Zgodnie z definicją budynku mieszkalnego jednorodzinnego zawartą w Ustawie  
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z póğn. zm.) 
cytuje się: „(…) budynek (…) słuġący zaspakajaniu potrzeb mieszkaniowych (…) w którym dopuszcza się 
wydzielanie nie więcej niġ dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uġytko-
wego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku”. Zgodnie  
z ustaleniem planu na przedmiotowym terenie dopuszcza się lokalizowanie wyłącznie zabudowy miesz-
kaniowej w formie jednorodzinnej oraz zabudowy usługowej, przy załoġeniu ġe funkcja mieszkaniowe  
i usługowa mogą występować w dowolnych konfiguracjach i proporcjach, a takġe osobno (moġliwoĝć 
rozszerzona w odniesieniu do prawa budowlanego). Dopuszczenie na przedmiotowym terenie równo-
waġnej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej stanowi kompromis pomiędzy walorami 
krajobrazowymi tj. koniecznoĝcią zachowania czytelnego obszaru ekspozycji historycznego centrum wsi 
Mysłakowice a oczekiwaniami inwestorów. Dopuszczenie ww. zabudowy stanowiłoby działanie o nad-
miernej ingerencji w krajobraz, w tym stworzyłoby niebezpieczny precedens do rozwoju intensywnej 
zabudowy na terenach, które w sposób naturalny powinny pozostać zainwestowane ekstensywnie. Na-
leġy ponadto podkreĝlić, ġe w bliskim sąsiedztwie istnieje dominanta kubaturowa tj. Dom tyrolski – obję-
ty opieką konserwatorską (ul. Starowiejska 14 nr rej. zab.1025/J), któremu naleġy zapewnić naleġytą jego 
ekspozycję. Dopuszczenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej byłoby działaniem niezasadnym  
z punktu widzenia ochrony krajobrazu kulturowego, w tym zachowania równowagi pomiędzy terenami 
zurbanizowanymi a terenami „otwartymi”.  

2. nie uwzględnić uwagi  wniesionej przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM 
S.A. Oddział we Wrocławiu 

2.1. wnoszącej o wprowadzenie zapisu dotyczącego obowiązku uzgadniania z operatorem gazociągu 
lokalizowania w obszarze strefy zabudowy oraz sposobu jej zagospodarowania przed uzyskaniem 
pozwolenia na budowę. 

Uzasadnienie: 

Brak obiektywnej potrzeby uwzględnienia ww. uwagi, co uzasadnia się następująco: 
 umieszczanie w planie postanowieě zawierających normy otwarte, pozwalające wyszczególnionym 

podmiotom na indywidualne uzgadnianie odstępstw od uchwalonego planu jest niedopuszczalne; 
jednoznaczne stanowisko w kwestii takiego zapisu zajął Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krako-
wie wyrokiem z dnia 28 kwietnia 2008 r., sygn. Akt II SA/Kr 224/08, „zamieszczenie w treĝci planu 
norm otwartych, odsyłających do odrębnych i nie przewidzianych przepisami prawa procedur, jest 
niedopuszczalne z punktu widzenia obowiązującego porządku prawnego i powoduje, iġ zamieszczone 
w planie normy prawa materialnego stają się w ten sposób niedookreĝlone. Miejscowy plan zago-
spodarowania przestrzennego jest aktem prawa powszechnie obowiązującego, a nie tylko zwykłym 
aktem planowania. Musi zatem spełniać wymagania stawiane tego typu aktom normatywnym”; 

 w projekcie planu miejscowego zawarta jest informacja o strefie obowiązywania odległoĝci podsta-
wowych od gazociągu podwyġszonego ĝredniego ciĝnienia oraz obowiązek jej uwzględnienia przed 
uzyskaniem pozwolenia na budowę. Obowiązek uwzględnienia ww. strefy wiąġe się równieġ z ko-
niecznoĝcią przestrzegania przepisów prawa obowiązujących dla tej strefy, w tym ustawy z dnia  
10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z póğn. zm.); powtarzanie, czy 
teġ modyfikacja przepisów ustawowych jest niedopuszczalne z punktu widzenia techniki prawodaw-
czej (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 16 listopada 2009 r. − II SA/Gl 
522/09).  
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Załącznik nr 3 do uchwały nr VI/27/11 
Rady Gminy Mysłakowice z dnia  
31 marca 2011 r. 

 
Rozstrzygnięcie Rady Gminy Mysłakowice 

o sposobie realizacji i zasadach finansowania zapisanych w zmianach miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego dla części terenów wsi Mysłakowice inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, należących do zadań własnych gminy, oraz o zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami  

o finansach publicznych 
 

§ 1. Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia  
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 
z póğn. zm.) Rada Gminy Mysłakowice ustala,  
ġe zapisane w planie inwestycje z zakresu infra-
struktury technicznej, które naleġą do zadaě wła-
snych gminy, będą realizowane przez gminę i fi-
nansowane stosownie do ustawy z dnia 30 czerw-

ca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. 
Nr 249, poz. 2104 z póğn. zm.) z: 
1) dochodów własnych budġetu gminy, 
2) ĝrodków pochodzących z Unii Europejskiej, 
3) innych ğródeł. 

§ 2. Wykonanie finansowania inwestycji po-
wierza się Wójtowi Gminy Mysłakowice. 
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UCHWAŁA NR VII/43/11 
 RADY GMINY PODGÓRZYN 

 z dnia 31 marca 2011 r. 

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Miłków 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy 
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591 
z póğn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje;  

§ 1. 1. Nadaje się nazwę ulicy w drodze powia-
towej nr 2754D prowadzącej do miejscowoĝci Głę-
bock; 
−  ul. Głębocka 

2. Graficzny układ ulicy przedstawia załącznik 
nr 1 do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w ġycie po upływie  
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnoĝląskiego. 

 
 

Przewodnicząca Rady Gminy: 
Halina Klepka 

  


