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podstawowych oraz granic ich obwodów oraz 
uchwała Rady Gminy Mściwojów Nr XVI/72/2004 
z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie zmiany planu 
sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic 
ich obwodów. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza siň Wójtowi 
Gminy Mściwojów. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie  
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym 
Województwa Dolnoślņskiego z mocņ obowiņzujņ-
cņ od 1 września 2011 r. 

 
Przewodniczņca Rady Gminy: 

Gabriela Męczyńska 
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UCHWAŁA NR VII/31/11 
 RADY GMINY OLEŚNICA 

 z dnia 30 marca 2011 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie 
wsi Cieśle 

 
(Skarga Wojewody Dolnośląskiego NK-N.4131.331.2011.MG z dnia 29 czerwca 2011 r. do WSA we 

Wrocławiu na uchwałę w całości) 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorzņdzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 20 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 80, poz. 717 z późn.zm.) oraz na podstawie 
uchwały Rady Gminy w Oleśnicy nr XXXV/160/09 
z 28 kwietnia 2009 roku Rady Gminy w Oleśnicy po 
stwierdzeniu zgodności planu z ustaleniami stu-
dium uwarunkowań i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego gminy zatwierdzonego uchwa-
łņ nr XLVII/221/10 z dnia 30 marca 2010 r. uchwala, 
co nastňpuje:  

Rozdział I 

Przepisy ogólne 

§ 1. 1. Uchwala siň miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego dla terenu położonego 
w obrňbie wsi Cieśle. 

2. Integralna czňściņ ustaleń planu stanowiņ-
cych treśń niniejszej uchwały sņ nastňpujņce za-
łņczniki: 
1) Rysunek planu w skali 1:2000, bňdņcy załņczni-

kiem nr 1 do uchwały Rady Gminy w Oleśnicy, 
2) Rozstrzygniňcie o sposobie realizacji zapisanych 

w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej należņcych do zadań własnych 
gminy, stanowiņce załņcznik nr 2 do uchwały, 

3) Rozstrzygniňcie Rady Gminy dotyczņce sposo-
bu rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu 
planu w czasie wyłożenia do publicznego wglņ-
du, stanowiņce załņcznik nr 3 do uchwały, 

§ 2. 1. Ilekroń w dalszych przepisach niniejszej 
uchwały jest mowa o:  

1) planie – należy przez to rozumień miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego, o 
którym mowa § 1 niniejszej uchwały, 

2) rysunkach planu – należy przez to rozumień 
graficzne zapisy planu, przedstawione na ma-
pie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:2000, 

bňdņcy załņcznikiem graficznym nr 1 do 
uchwały Rady Gminy w Oleśnicy. 

3) przepisach odrňbnych – należy przez to rozu-
mień aktualne w momencie realizacji niniej-
szej uchwały przepisy prawne wraz z aktami 
wykonawczymi, normy branżowe oraz ograni-
czenia w dysponowaniu terenem wynikajņce 
z prawomocnych decyzji administracyjnych, 

4) terenie – należy przez to rozumień obszar wy-
znaczony na rysunkach planu liniami rozgra-
niczajņcymi, w którego każdym punkcie obo-
wiņzujņ te same ustalenia, 

5) przeznaczeniu podstawowym terenu – należy 
przez to rozumień działalnośń wyznaczonņ do 
lokalizacji w danym terenie, które w ramach 
realizacji planu winno stań siň dominujņcņ 
formņ wykorzystania terenu; wprowadzenie 
innych niż podstawowa funkcji jest dopusz-
czalne wyłņcznie pod warunkiem spełnienia 
ustaleń szczegółowych niniejszej uchwały, 

6) przeznaczeniu uzupełniajņcym terenu – należy 
przez to rozumień działalnośń innņ niż pod-
stawowa, dopuszczonņ do lokalizacji na da-
nym terenie przy spełnieniu dodatkowych wa-
runków, oraz wcześniejszej lub równoczesnej 
realizacji przeznaczenia podstawowego, 

7) przeznaczeniu tymczasowym – należy przez to 
rozumień sposoby zagospodarowania tere-
nów i obiektów, do czasu realizacji podsta-
wowej lub dopuszczalnej funkcji określonej 
w planie, 

8) nieprzekraczalnych liniach zabudowy – należy 
przez to rozumień liniň wyznaczonņ na rysun-
kach planu, która nie może byń przekroczona 
przez frontowņ ścianň budynku. Liniň tņ prze-
kroczyń mogņ jedynie wysuniňte zadaszenia, 
schody, ganki, balkony, wykusze i wiaty. Dla 
terenów, dla których nie została ona określona 
stosowań należy ogólne zasady lokalizacji bu-
dynków określone w przepisach odrňbnych, 

9) nieuciņżliwych usługach lokalnych- należy 
przez to rozumień funkcje usług komercyjnych 
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lub publicznych zwiņzanych z obsługņ zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej, nie zali-
czanych do przedsiňwziňń mogņcych znaczņco 
oddziaływań na środowisko, których uciņżli-
wośń mierzona zgodnie z odrňbnymi przepi-
sami nie przekracza swym zasiňgiem granic 
własnego terenu, 

10) usługach komercyjnych- należy przez to ro-
zumień funkcje terenów i obiektów realizowa-
ne całkowicie lub z przewagņ funduszy niepu-
blicznych we wszelkich dziedzinach działalno-
ści gospodarczej pod warunkiem nie powo-
dowania negatywnego oddziaływania − zakłó-
ceń środowiska oraz konfliktów sņsiedzkich, 

11) usługach publicznych- należy przez to rozu-
mień funkcje terenów i obiektów realizowane 
z udziałem jakichkolwiek funduszy publicz-
nych we wszelkich dziedzinach o charakterze 
ogólnospołecznym, 
2. Pojňcia pozostałe niezdefiniowane należy 

rozumień zgodnie z obowiņzujņcymi przepisami 
odrňbnymi i szczególnymi. 

§ 3. 1. Obowiņzujņcymi ustaleniami planu sņ 
nastňpujņce oznaczenia graficzne rysunku planu: 

1) linie rozgraniczajņce tereny o różnym przezna-
czeniu lub różnych zasadach zagospodarowa-
nia, 

2) symbole określajņce funkcje terenów. 
3) nieprzekraczalne linie zabudowy, 
4) granice terenów zamkniňtych, 
5) granica strefy „A” ochrony konserwatorskiej, 
6) granica strefy „K” ochrony krajobrazu kultu-

rowego, 
7) granica strefy „W” ochrony konserwatorskiej, 
8) granica strefy „OW” ochrony zabytków ar-

cheologicznych, 
9) granice użytków ekologicznych, 

10) granice strefy ochrony sanitarnej cmentarza, 
11) obiekty wpisane do rejestru i do ewidencji 

zabytków oraz inne obiekty i obszary objňte 
ochronņ konserwatorskņ, 

12) istniejņcy rurociņg naftowy wraz z granicami 
terenów, w obrňbie których obowiņzujņ ogra-
niczenia w ich użytkowaniu, 
2. Ustaleniami planu sņ również oznaczenia 

układu komunikacyjnego dróg i ulic oraz inne ele-
menty rysunku planu, służņce realizacji ustaleń 
niniejszej uchwały. 

3. Nastňpujņce oznaczenia graficzne posiadajņ 
znaczenie informacyjne, sugerujņce określone 
rozwiņzania przestrzenne i regulacyjne. 
1) proponowane podziały na działki budowlane. 

Rozdział II 

Przepisy szczegółowe dla obszaru objętego 
planem 

§ 4. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego. 

1. Na obszarze objňtym ustaleniami planu 
obowiņzujņ nastňpujņce wymogi ochrony ładu 
przestrzennego i zasady jego kształtowania: 
1) Ochrona ładu przestrzennego dotyczy i powin-

na byń realizowana przez: 
a) zachowanie określonego w planie przezna-

czenia terenów, 

b) przestrzeganie określonych planem funkcji 
i standardów przestrzennych, określonej ska-
li i formy zabudowy oraz wskaźników wyko-
rzystania i zagospodarowania terenów w ob-
rňbie obszarów wyznaczonych liniami roz-
graniczajņcymi, 

c) zachowanie wolnego od zabudowy obszaru 
terenów rolnych i zieleni, 

d) respektowanie ustalonych planem zasad za-
gospodarowania i użytkowania terenów za-
budowy, warunków ochrony środowiska, 
ochrony i korzystania z walorów krajobrazo-
wych środowiska na terenach objňtych pla-
nem. 

2) Dopuszcza siň na terenach przeznaczenia pod-
stawowego, z wyjņtkiem terenów komunikacji, 
jako stałe lub tymczasowe sposoby użytkowa-
nia, formy zagospodarowania terenu i obiektów 
lokalizowanych zgodnie z przepisami odrňbny-
mi, obejmujņce: 
a) zieleń o funkcjach ochronnych i rekreacyj-

nych, 
b) sieci infrastruktury technicznej, 
c) znaki reklamowe i informacyjne, 
d) obiekty małej architektury, 
e) ogrodzenia. 

3) Zakazuje siň w obszarze objňtym ustaleniami 
planu: 
a) grodzenia nieruchomości przylegajņcych do 

cieków i rowów oznaczonych symbolem WS, 
w odległości mniejszej niż 3,0 m od linii 
brzegu, 

b) wznoszenia ogrodzeń frontowych od strony 
ulic publicznych jako pełnych oraz 
o wysokości wiňkszej niż 180 cm; nie ograni-
cza siň wysokości i formy ogrodzeń bocz-
nych pomiňdzy terenami; zaleca siň stoso-
wanie ogrodzeń ażurowych z materiałów 
trwałych; nie dopuszcza siň stosowania 
ogrodzeń prefabrykatów żelbetowych, istnie-
jņce winny byń sukcesywnie wymieniane, 

4) Dopuszcza siň scalanie i wtórne podziały działek 
przy zachowaniu minimalnych powierzchni 
działek określonych w par.13, 

5) Obiekty i urzņdzenia infrastruktury technicznej, 
w tym ekrany, znaki i symbole reklamowe, do-
puszczone ustaleniami planu do lokalizacji na 
terenach przeznaczenia podstawowego lub lo-
kalizowane poza terenami zabudowanymi 
w oparciu o przepisy odrňbne, powinny byń sy-
tuowane w ustalonych planem liniach zabudo-
wy lub w odległościach od dróg publicznych 
określonych w przepisach prawa drogowego. 

§ 5. Zasady ochrony środowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego. 

1. W zakresie ochrony środowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego określa siň nastňpujņce 
ustalenia: 
1) Na terenach zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej, oznaczonej na rysunku planu symbo-
lami: MN, zabudowy mieszkaniowej z dopusz-
czeniem usług, oznaczonej na rysunku planu 
symbolami: MNU oraz zabudowy zagrodowej, 
oznaczonej na rysunku planu symbolem RM, 
wprowadza siň zakaz lokalizowania przedsiň-



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Dolnoślņskiego Nr 139 – 13154 – Poz. 2296 

 

wziňń mogņcych znaczņco oddziaływań na śro-
dowisko, za wyjņtkiem przedsiňwziňń dotyczņ-
cych sieci i urzņdzeń infrastruktury technicznej 
oraz dróg, 

2) Uciņżliwośń prowadzonej działalności gospo-
darczej w zakresie emisji wibracji, hałasu, za-
nieczyszczenia powietrza, substancji zapacho-
wych, niejonizujņcego promieniowania elek-
tromagnetycznego oraz zanieczyszczenia gruntu 
i wód, nie może powodowań przekroczeń obo-
wiņzujņcych standardów środowiskowych okre-
ślonych w przepisach odrňbnych oraz wywoły-
wań koniecznośń ustanowienia obszaru ograni-
czonego użytkowania, 

3) Uciņżliwośń prowadzonej działalności gospo-
darczej nie może przekroczyń wartości dopusz-
czalnych na granicy terenu, do którego inwestor 
posiada tytuł prawny 

4) Na całym obszarze opracowania planu obowiņ-
zuje zakaz odprowadzania nie oczyszczonych 
ścieków do wód: powierzchniowych, podziem-
nych i do gruntu. 

5) Wprowadza siň wymóg utrzymania poziomu 
hałasu w granicach dopuszczalnych norm okre-
ślonych przepisami odrňbnymi na terenach za-
budowy mieszkaniowej jednorodzinnej okre-
ślonych na rysunku planu symbolami MN oraz 
zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem 
usług, oznaczonej na rysunku planu symbolami 
MNU oraz zabudowy zagrodowej, oznaczonej 
na rysunku planu symbolem RM. 

2. Ponadto na terenie opracowania planu 
obowiņzujņ nastňpujņce ustalenia: 
1) Całośń obszaru opracowania planu położona 

jest w granicach Głównego Zbiornika Wód Pod-
ziemnych GZWP nr 322 „Zbiornik Oleśnica”, 

2) Czňśń obszaru opracowania położona jest na 
terenie użytków ekologicznych oznaczonych na 
rysunku planu. Wszelkie przedsiňwziňcia na 
tych terenach powinny spełniań wymagania 
przepisów odrňbnych z zakresu ochrony śro-
dowiska. Na w/w obszarze wprowadza siň zakaz 
lokalizacji przedsiňwziňń mogņcych znaczņco 
oddziaływań na środowisko, z wyłņczeniem 
przedsiňwziňń z zakresu łņczności publicznej. 

§ 6. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

1. Określa siň strefň ścisłej ochrony konserwa-
torskiej „A”, ustanowionņ dla zespołu kościelnego, 
dla której obowiņzujņ nastňpujņce ustalenia: 
1) obowiņzuje bezwzglňdny priorytet wymagań 

i ustaleń konserwatorskich nad wzglňdami wy-
nikajņcymi z działalności inwestycyjnej; 

2) należy zachowań i konserwowań zachowany 
zabytkowy układ przestrzenny oraz poszczegól-
ne elementy tego układu; 

3) obowiņzuje zakaz prowadzenia działalności 
inwestycyjnej bez uzgodnienia z właściwym 
wojewódzkim konserwatorem zabytków − 
wszelkie działania inwestycyjne należy poprze-
dziń uzyskaniem wytycznych konserwatorskich; 

4) wszelkie działania podejmowane przy kościo-
łach wpisanych do rejestru zabytków wymagajņ 
uzyskania pozwolenia Dolnoślņskiego Woje-
wódzkiego Konserwatora Zabytków. 

2. Określa siň strefň ochrony krajobrazu kultu-
rowego „K”, dla której obowiņzujņ nastňpujņce 
ustalenia: 
1) należy zachowań historyczny układ przestrzenny 

oraz poszczególne elementy tego układu; 
2) należy przyznań pierwszeństwo wszelkim dzia-

łaniom odtworzeniowym i rewaloryzacyjnym; 
wszelka działalnośń inwestycyjna musi 
uwzglňdniań istniejņce już zwiņzki przestrzenne; 

3) należy konserwowań i poddawań restauracji 
zachowane elementy historycznego układu 
przestrzennego; ponadto należy dņżyń do od-
tworzenia zniszczonych elementów zabytkowe-
go zespołu folwarcznego; 

4) restauracja i modernizacja techniczna obiektów 
o wartościach zabytkowych jest możliwa pod 
warunkiem zachowania tych wartości i dosto-
sowania funkcji do wartości obiektu; 

5) w przypadku inwestycji nowych dopuszczalne 
sņ te, które stanowiņ rozszerzenie lub uzupeł-
nienie, istniejņcych form zainwestowania tere-
nu, przy założeniu maksymalnego zachowania 
i utrwalenia istniejņcych już relacji oraz pod wa-
runkiem, iż nie kolidujņ one z historycznym cha-
rakterem obiektu; 

6) nowa zabudowa winna byń dostosowana do 
historycznej kompozycji przestrzennej w zakre-
sie rozplanowania, skali, bryły, gabarytów, 
geometrii dachów oraz nawiņzania formami 
współczesnymi do lokalnej tradycji architekto-
nicznej, przy założeniu harmonijnego współist-
nienia elementów kompozycji historycznej 
i współczesnej, a także przy wykorzystaniu lo-
kalnie wystňpujņcych i historycznie utrwalo-
nych materiałów budowlanych (materiał elewa-
cyjny, materiał pokrycia dachu); 

7) na terenie dawnego zespołu pałacowego lokali-
zacja nowej zabudowy możliwa jest wyłņcznie 
w miejscu nieistniejņcego pałacu. Dla dopusz-
czalnej zabudowy uzupełniajņcej (na terenie 
dawnego folwarku) obowiņzuje wymóg prze-
prowadzenia wyprzedzajņcych zainwestowanie 
badań archeologiczno-architektonicznych. Ba-
dania weryfikacyjne archeologiczne pozwolņ 
ustaliń pierwotnņ lokalizacjň obiektu pałacowe-
go, która winna znaleźń odzwierciedlenie 
w projektowanym zagospodarowaniu terenu. 
Należy liczyń siň także z koniecznościņ zacho-
wania w nowej zabudowie czy zagospodarowa-
niu terenu wartościowych reliktów historycznej 
zabudowy (piwnic, murów) i ekspozycji w na-
wierzchni zarysów dawnej zabudowy, wjazdów, 
bram itp.; 

8) odtworzenie historycznej zabudowy uzupełnia-
jņcej winno nastņpiń zgodnie z przekazami iko-
nograficznymi oraz wynikami badań archeolo-
giczno-architektonicznych; 

9) wszelkie zamierzenia i działania (w tym wszelkie 
zmiany form własności, funkcji, przebudowy, 
rozbudowy i remontów, zagospodarowania te-
renu) na obszarze strefy „K” należy konsulto-
wań i uzgadniań z właściwym wojewódzkim 
konserwatorem zabytków. 

3. Określa siň strefň ścisłej ochrony konserwa-
torskiej „W”, dla której obowiņzujņ nastňpujņce 
ustalenia: 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Dolnoślņskiego Nr 139 – 13155 – Poz. 2296 

 

1) wszelkie zamierzenia inwestycyjne zwiņzane 
z pracami ziemnymi wymagajņ przeprowadze-
nia ratowniczych badań archeologicznych i wy-
kopaliskowych (w uzasadnionych przypadkach 
wyprzedzajņcych), przez uprawnionego arche-
ologa, historyka architektury i odpowiednie ze-
społy badawcze, za pozwoleniem konserwator-
skim na prace archeologiczne i wykopaliskowe. 
Pozwolenie należy uzyskań przed uzyskaniem 
pozwolenia na budowň, a dla robót nie wyma-
gajņcych pozwolenia na budowň − przed reali-
zacjņ inwestycji, tj. przed uzyskaniem zaświad-
czenia potwierdzajņcego akceptacjň przyjňcia 
zgłoszenia wykonywania robót budowlanych. 

2) dla planowanej zabudowy uzupełniajņcej obo-
wiņzuje wymóg przeprowadzenia wyprzedzajņ-
cych zainwestowanie badań archeologiczno-
architektonicznych. Ratownicze badania arche-
ologiczne pozwolņ ustaliń pierwotnņ lokalizacjň 
obiektów, określiń linie zabudowy, historyczne 
podziały działek, szerokośń zabudowy histo-
rycznej, która winna znaleźń odzwierciedlenie 
w projektowanych elewacjach budynków. Nale-
ży liczyń siň także z koniecznościņ zachowania 
w nowej zabudowie czy zagospodarowaniu te-
renu wartościowych reliktów historycznej zabu-
dowy (piwnic, murów) i ekspozycji w na-
wierzchni zarysów dawnej zabudowy, wjazdów, 
bram itp. 

3) odtworzenie historycznej zabudowy uzupełnia-
jņcej winno nastņpiń zgodnie z przekazami iko-
nograficznymi oraz wynikami badań archeolo-
giczno-architektonicznych. 

4) na ww. obszarze określa siň priorytet wymogów 
konserwatorskich oraz zakaz działań inwesty-
cyjnych nie zwiņzanych bezpośrednio z rewalo-
ryzacjņ zabytkowego terenu, z wyłņczeniem 
przedsiňwziňń z zakresu łņczności publicznej. 

4. Określa siň strefň ochrony konserwatorskiej 
„OW”, ustanowionņ wokół obszarów istniejņcego 
i planowanego zainwestowania, dla której obowiņ-
zujņ nastňpujņce ustalenia: 
1) Zamierzenia inwestycyjne na obszarze strefy 

zwiņzane z pracami ziemnymi, pod kņtem ich 
prowadzenia pod nadzorem archeologicznym, 
należy konsultowań z Wojewódzkim Urzňdem 
Ochrony Zabytków, 

5. Określa siň dla obszaru objňtego planem 
obiekty o wartościach zabytkowych ujňte w woje-
wódzkiej i gminnej ewidencji zabytków, w tym 
wpisane do rejestru zabytków oznaczone na ry-
sunku planu. Zasób wojewódzkiej i gminnej ewi-
dencji zabytków podlega sukcesywnemu rozpo-
znaniu i może byń aktualizowany. Spis tworzņ na-
stňpujņce obiekty i obowiņzujņ dla nich nastňpujņ-
ce wymogi konserwatorskie: 
1) Obiekty wpisane do gminnej ewidencji zabyt-

ków: 

Lp. Obiekt Adres Wiek Rejestr Zabytków 
1. Kościół MB Tucholskiej  1716−21, 1790 459\W z dn. 29.10.80 

Cmentarz poewangelicki  1 poło XVIII  
2. Zespół pałacowo- folwarczny:  2 poło XIX  

Oficyna mieszk. Nr 34 p. XX  
Dom szwajcara Nr 37 k. XIX  
Dom mieszk. Nr 38 2 poł. XIX  
Stajnia Nr 34 XIX \ XX  
Wozownia + stajnia Nr 36 poło XIX  
Stodoła  ok. 1890  
Dom mieszk., d. elektrownia  XIX \ XX  
Bud. gosp. (obora)  k. XIX  
D. ogród ozdobny  1 poł. XVIII  

3. Zespół dworca PKP:    
Bud. stacyjny  ok. 1880  
Bud. poczekalni  ok. 1880  
Magazyn towarowy  k. XIX  

 

2) Dla obiektów wpisanych do rejestru zabytków 
określa siň nastňpujņce wymogi: 
a) Obiekty wymienione ust.1a objňte sņ wszel-

kimi rygorami prawnymi wynikajņcymi z tre-
ści odpowiednich aktów prawnych, 

b) Obowiņzuje bezwzglňdny priorytet wymagań 
i ustaleń konserwatorskich nad wzglňdami 
wynikajņcymi z działalności inwestycyjnej, 

c) Należy dņżyń do pełnej rewaloryzacji zabyt-
ków, rygory te obowiņzujņ bez wzglňdu na 
położenie danego obiektu w poszczególnych 
strefach ochrony 

d) Wszelkie działania podejmowane przy w/w/ 
zabytkach wymagajņ pisemnego zezwolenia 

właściwego wojewódzkiego konserwatora 
zabytków. 

3) Gminnņ ewidencjņ zabytków w zakresie ochro-
ny konserwatorskiej objňte zostajņ zespoły 
i obiekty o istotnych lokalnych walorach histo-
rycznych, kulturowych i krajobrazowych, ujňte 
w wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków 
podlega sukcesywnemu rozpoznaniu i może 
byń aktualizowany, zmiany te nie powodujņ 
zmian ustaleń planu. Dla obiektów wymienio-
nych w ewidencji zabytków, znajdujņcych siň 
w strefie ochrony konserwatorskiej oraz poza 
strefņ, obowiņzujņ nastňpujņce wymogi: 
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a) zachowań ich bryłň, kształt i geometriň da-
chu oraz zastosowane tradycyjne materiały 
budowlane, 

b) utrzymań, a w przypadku zniszczenia odtwo-
rzyń historyczny detal architektoniczny, 

c) zachowań kształt, rozmiary i rozmieszczenie 
otworów zgodne z historycznym wizerun-
kiem budynku, należy utrzymań lub odtwo-
rzyń oryginalnņ stolarkň okien i drzwi, 

d) w przypadku konieczności przebicia nowych 
otworów, należy je zharmonizowań z zabyt-
kowņ elewacjň budynku, 

e) stosowań kolorystykň i materiały nawiņzujņ-
ce do tradycyjnych lokalnych rozwiņzań, 
w tym ceramiczne lub tynkowe pokrycie 
ścian zewnňtrznych, zakazuje siň stosowania 
okładzin ściennych typu „siding”, 

f) należy stosowań historyczny rodzaj pokrycia 
dachowego – dachówka ceramiczna w kolo-
rze ceglastym, 

g) elementy elewacyjne instalacji technicznych 
należy montowań z uwzglňdnieniem warto-
ści zabytkowych obiektów, 

h) prowadzenie wszelkich prac budowlanych 
przy obiektach zabytkowych należy poprze-
dziń uzyskaniem wytycznych konserwator-
skich, 

i) wszelkie prace budowlane, a także zmiany 
funkcji obiektów i obszarów objňtych ewi-
dencjņ zabytków należy uzgadniań z właści-
wym wojewódzkim konserwatorem zabyt-
ków, 

j) dla obiektów ujňtych w ewidencji zabytków 
a znajdujņcych siň w strefach ochrony kon-
serwatorskiej dodatkowo obowiņzujņ ustale-
nia sformułowane dla poszczególnych stref. 

6. Określa siň stanowiska archeologiczne, dla 
których obowiņzujņ nastňpujņce wymogi konser-
watorskie: 
1) w obrňbie znajdujņcych siň na terenie objňtym 

opracowaniem planu chronionych stanowisk 
archeologicznych oraz w ich bezpośrednim sņ-
siedztwie wszelkie zamierzenia inwestycyjne 
wymagajņ przeprowadzenia wyprzedzajņcych 
inwestycjň ratowniczych badań archeologicz-
nych, 

2) przed uzyskaniem pozwolenia na budowň (a dla 
robót nie wymagajņcych pozwolenia na budo-
wň – przed realizacjņ inwestycji, tj. przed uzy-
skaniem zaświadczenia potwierdzajņcego ak-
ceptacjň przyjňcia zgłoszenia wykonywania ro-
bót budowlanych) należy uzyskań pozwolenie 
Dolnoślņskiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków na przeprowadzenie ziemnych robót 
budowlanych na terenie zabytkowym w trybie 
prac konserwatorskich, które polegajņ na prze-
prowadzeniu wyprzedzajņcych ratowniczych 
badań archeologicznych metodņ wykopalisko-
wņ, przez uprawnionego archeologa, 

3) inwestor winien liczyń siň z koniecznościņ zle-
cenia dodatkowych badań lub opracowań stu-
dialnych archeologicznych, stratygraficznych, 
dendrochronologicznych, antropologicznych 
i innych, 

4) zakazuje siň zalesiania obszarów stanowisk 
archeologicznych, 

5) istnieje możliwośń odkrycia nowych stanowisk 
archeologicznych − ich zasób ewidencji i rejestr 
stanowisk archeologicznych podlega sukce-
sywnym uzupełnieniom i weryfikacji. 

6) wykaz stanowisk archeologicznych: 

Lp. 
Nr  

obszaru 
Nr stanowiska na 

obszarze 
Nr stanowiska 

w miejscowości 
Funkcja obiektu Kultura Chronologia 

1. 77-33 1 1 Nieokreślona  Średniowiecze 
2. 77-33 2 2 Osada  Późne średnio-

wiecze 
Osada  Nowożytne 

3. 77-33 33 3 Cmentarz przykościelny 
ewangelicki, katolicki, ob. 
nieczynny 

 XVIII w. 

 

7. Dla pozostałych terenów położonych w ob-
szarze opracowania miejscowego planu, ze wzglň-
du na zapewnienie właściwej ochrony konserwa-
torskiej, należy uwzglňdniń nastňpujņce uwarun-
kowania: 
1) zagospodarowanie terenu oraz obiekty budow-

lane powinny byń starannie i harmonijnie 
wkomponowane w krajobraz i kształtowane 
w nawiņzaniu do lokalnej, historycznej tradycji 
architektonicznej w zakresie skali, bryły, gabary-
tów, geometrii dachów, materiału elewacyjne-
go, materiału pokrycia dachu i kolorystyki; ele-
wacje tynkowe, stonowana kolorystyka. 

2) wysokości i gabaryty obiektów nie mogņ prze-
wyższań skalņ budynków o podobnej funkcji, 
ulokowanych w otoczeniu; dla zabudowy 
mieszkaniowej wymagane dwie kondygnacje, 

w tym poddasze użytkowe; architektura obiek-
tów usługowych i usługowo- produkcyjnych 
winna byń dostosowana do współczesnych 
form architektury przemysłowej i produkcyjnej 
oraz nawiņzywań do lokalnej, historycznej tra-
dycji architektonicznej oraz uwzglňdniań walory 
otaczajņcego krajobrazu kulturowego; 

3) nowe zagospodarowanie terenów w obrňbie 
wsi winno uwzglňdniań zachowanie wizualnej 
odrňbności oraz właściwņ ekspozycjň historycz-
nego układu przestrzennego miejscowości; 

4) ogrodzenia winny byń kształtowane w nawiņza-
niu do historycznych rozwiņzań; 

5) ewentualne napowierzchniowe elementy infra-
struktury winny byń projektowane w sposób 
uwzglňdniajņcy zachowanie wartości walorów 
krajobrazowych i ochronň historycznego krajo-
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brazu kulturowego − wyklucza siň możliwośń 
stosowania ogrodzeń betonowych i prefabry-
kowanych; 

6) linie energetyczne i telekomunikacyjne projek-
towań jako kablowe. 

§ 7. Wymagania wynikajņce z potrzeb kształ-
towania przestrzeni publicznych 

1. Na obszarze opracowania planu ustala siň 
nastňpujņce obszary przestrzeni publicznych: 
1) tereny dróg klasy ekspresowej, oznaczonych na 

rysunku planu symbolem KDS, 
2) tereny dróg klasy głównej przyspieszonych, 

oznaczonych na rysunku planu symbolem 
KDGP, 

3) tereny dróg klasy głównej, oznaczonych na 
rysunku planu symbolem KDG, 

4) tereny dróg klasy lokalnej, oznaczonych na ry-
sunku planu symbolem KDL, 

5) tereny dróg klasy dojazdowej, oznaczonych na 
rysunku planu symbolem KDD, 

6) tereny ciņgów pieszo-jezdnych, oznaczonych na 
rysunku planu symbolem: KDPJ, 

2. Ustala siň nastňpujņce zasady kształtowania 
przestrzeni publicznych, o których mowa w ust. 1: 
1) w pasie dróg, o których mowa w ust.1 określa 

siň, za zgodņ zarzņdcy drogi, możliwośń lokali-
zacji obiektów nie bňdņcych technicznymi ele-
mentami wyposażenia pasa drogowego, 
w szczególności nowych nasadzeń szpalerów 
drzew, pasów zieleni izolacyjnej, obiektów ma-
lej architektury, elementów reklamowych (z wy-
łņczeniem drogi oznaczonej symbolem KDS 
i miňdzynarodowej S8 oraz dla terenów ozna-
czonych symbolem U/1 i AG/17) i informacyj-
nych, 

§ 8. Granice i sposoby zagospodarowania te-
renów lub obiektów podlegajņcych ochronie usta-
lonych na podstawie przepisów odrňbnych 

1. Na obszarze objňtym planem wystňpujņ te-
reny zamkniňte, których granice określono na ry-
sunku planu. 

2. Na obszarze objňtym planem nie wystňpujņ 
tereny zagrożone osuwaniem siň mas ziemnych. 

§ 9. Szczególne warunki zagospodarowania 
terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 

1. Na obszarze objňtym planem nie określa siň 
granic terenów rozmieszczenia inwestycji celu 
publicznego o znaczeniu lokalnym. 

2. Na obszarze objňtym planem nie określa siň 
granic terenów rozmieszczenia inwestycji celu 
publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, umiesz-
czonych w planie zagospodarowania przestrzen-
nego województwa. 

3. Na obszarze objňtym planem ustala siň: 
1) minimalnņ strefň ochrony sanitarnej od granicy 

cmentarza w odległości 50 m liczonej od grani-
cy działki, określonej na rysunku planu, dla któ-
rej obowiņzujņ nastňpujņce wymogi: 
a) zakaz lokalizacji nowych budynków miesz-

kalnych i obiektów gastronomicznych oraz 
zakładów produkujņcych lub przechowujņ-
cych artykuły żywnościowe, 

b) zakaz lokalizacji studni służņcych zaopatrze-
niu w wody do picia i dla potrzeb gospodar-
czych, 

§ 10. Zasady modernizacji, rozbudowy 
i budowy systemów infrastruktury komunikacyj-
nej: 

1. Dla obsługi komunikacyjnej obszaru objňte-
go planem wyznacza siň przebieg dróg klas: 
1) ekspresowych, oznaczonych na rysunku planu 

symbolem: KDS, 
2) głównych przyspieszonych, oznaczonych na 

rysunku planu symbolem: KDGP, 
3) głównych, oznaczonych na rysunku planu sym-

bolem: KDG, 
4) lokalnych, oznaczonych na rysunku planu sym-

bolem: KDL, 
5) dojazdowych, oznaczonych na rysunku planu 

symbolem: KDD, 
6) ciņgów pieszo-jezdnych, oznaczonych na rysun-

ku planu symbolem: KDPJ 
2. Dla dróg krajowych określa siň obsługň po-

przez istniejņce skrzyżowania z innymi drogami 
publicznymi z jednoczesnym wyeliminowaniem 
możliwości dodatkowych zjazdów bezpośrednich, 
połņczenie z obwodnicņ Oleśnicy jedynie poprzez 
wňzły Cieśle i Gňsia Górka, 

3. Ustala siň obowiņzek zapewnienia poszcze-
gólnym terenom właściwej ilości stanowisk posto-
jowych, w tym parkingów i garaży, w ilości nie 
mniejszej niż: 
1) 1 miejsce na mieszkanie 
2) 1 miejsce postojowe na każde rozpoczňte 25 m2 

powierzchni użytkowej funkcji usługowej zloka-
lizowanej na terenie zabudowy mieszkaniowej 
i zabudowy mieszkaniowej z usługami, lecz nie 
mniej niż 2 miejsca postojowe, 

3) 1 miejsce postojowe na każde rozpoczňte 25 m2 
powierzchni użytkowej funkcji przemysłowej, 
lecz nie mniej niż 2 miejsca postojowe, 

4) 2 miejsca postojowe na każde rozpoczňte 25 m2 
powierzchni użytkowej funkcji usług sportu, 
zdrowia lecz nie mniej niż 2 miejsca postojowe, 

§ 11. Zasady modernizacji, rozbudowy i bu-
dowy systemów infrastruktury technicznej: 

1. Docelowo przyjmuje siň zasadň, iż wszystkie 
liniowe elementy infrastruktury technicznej wraz 
z towarzyszņcymi urzņdzeniami, do poszczegól-
nych obiektów, powinny byń usytuowane pod lub 
nad ziemiņ (linie elektroenergetyczne niskiego 
i średniego napiňcia napowietrzne lub kablowe 
oraz telefoniczne wyłņcznie kablowe) z wyłņcze-
niem trafostacji oraz znajdowań siň w liniach roz-
graniczajņcych dróg i ulic lub innych przestrzeni 
publicznych za zgodņ zarzņdcy drogi. W sytuacjach 
szczególnie uzasadnionych wzglňdami technicz-
nymi bņdź bezpieczeństwa dopuszcza siň przepro-
wadzenie sieci poza układem ulic. 

2. Obsługň obszaru objňtego planem w zakre-
sie infrastruktury technicznej określa siň nastňpu-
jņco: 
1) w zakresie zaopatrzenia w wodň dla celów by-

towych, usługowo-produkcyjnych oraz ochrony 
przeciwpożarowej – rozdzielczņ sień wodociņ-
gowņ należy prowadziń w terenie zabudowa-
nym lub przewidzianym do zabudowy w liniach 
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rozgraniczajņcych dróg za zgodņ zarzņdcy drogi 
oraz na terenach nie przewidzianych pod zabu-
dowň, zgodnie z obowiņzujņcymi przepisami 
szczególnymi, ze szczególnym uwzglňdnieniem 
warunków dostňpności do wody dla celów 
przeciwpożarowych, 

2) w zakresie kanalizacji sanitarnej: 
a) realizacja systemem grawitacyjno-tłocznym 

(przewody prowadzone w liniach rozgrani-
czajņcych ulic za zgodņ zarzņdcy drogi), 

b) dopuszcza siň prowadzenie krótkich odcin-
ków kanalizacji sanitarnej poza liniami roz-
graniczajņcymi ulic w uzgodnieniu z właści-
cielami nieruchomości, wymagane jest for-
malne ustalenie zasad dostňpności sieci 
w sytuacjach awaryjnych lub w celu jej mo-
dernizacji, 

c) dopuszcza siň lokalizacjň bezodpływowych 
zbiorników na nieczystości płynne (szamb) 
w zabudowie mieszkalnej, produkcyjnej 
i usługowej do czasu skanalizowania terenu, 

3) w zakresie kanalizacji deszczowej- sieci prowa-
dzone w liniach rozgraniczajņcych ulic za zgodņ 
zarzņdcy dróg, odprowadzenie wód opadowych 
za pomocņ istniejņcych lub projektowanych ko-
lektorów, do istniejņcych rowów (za zgodņ ich 
zarzņdcy), 
a) dopuszcza siň powierzchniowe odprowadze-

nie wód opadowych zgodnie z wymogami 
przepisów szczególnych, 

b) bezwzglňdnie zabrania siň wprowadzania nie 
oczyszczonych ścieków do wód powierzch-
niowych, podziemnych oraz gruntów, 

4) w zakresie zaopatrzenia w gaz – docelowo sie-
ciņ rozdzielczņ, prowadzonņ w liniach rozgrani-
czajņcych ulic za zgodņ zarzņdcy dróg, na tere-
nach przeznaczonych pod zabudowň i użytko-
wanych rolniczo: 
a) dopuszcza siň prowadzenie krótkich odcin-

ków sieci gazowej poza liniami rozgranicza-
jņcymi ulic, w uzgodnieniu z właścicielami 
nieruchomości, wymagane jest formalne 
ustalenie zasad dostňpności w sytuacjach 
awaryjnych lub w celu modernizacji sieci, 

b) ewentualna budowa dystrybucyjnej sieci ga-
zowej nastňpowań bňdzie w oparciu o obo-
wiņzujņce branżowe przepisy szczególne, je-
żeli zaistniejņ techniczne i ekonomiczne wa-
runki dostarczania paliwa gazowego, 

c) do czasu realizacji sieci rozdzielczej dopusz-
cza siň zaopatrzenie ze zbiorników na gaz 
płynny. 

5) w zakresie zaopatrzenia w energiň – zasilanie 
istniejņcņ sieciņ napowietrznņ niskiego napiň-
cia: 
a) projektowane oraz modernizowane sieci 

elektroenergetyczne prowadziń należy 
wzdłuż układów komunikacyjnych, tj. tere-
nów ogólnie dostňpnych, dla prowadzenia 
sieci infrastruktury technicznej. Dopuszcza 
siň odstňpstwo od ww. zasady w uzgodnie-
niu z właścicielem terenu i zarzņdcņ sieci. 

b) dopuszcza siň rozbudowň sieci elektroener-
getycznej w formie linii napowietrznych, ka-
blowych lub napowietrzno- kablowych, 

c) zasilanie projektowanego zainwestowania 
w energie elektrycznņ z istniejņcych sieci 
elektroenergetycznych, projektowanych sta-
cji transformatorowych określonych na ry-
sunku planu symbolem E lub z projektowa-
nych sieci odbywań siň bňdzie na warunkach 
określonych przez właściciela sieci, 

d) dopuszcza siň kablowanie istniejņcych od-
cinków sieci napowietrznych w przypadku 
kolizji z projektowanņ zabudowņ oraz w re-
jonach intensywnej istniejņcej i projektowa-
nej zabudowy, po uzgodnieniu z zarzņdcņ 
sieci, 

e) ustala siň przebiegi lokalnych linii elektro-
energetycznych na terenach przewidzianych 
pod rozwój zabudowy – w liniach rozgrani-
czajņcych dróg i ulic za zgodņ zarzņdcy drogi 
oraz poza pasem drogowym, 

f) określa siň przebieg trasy linii elektroenerge-
tycznych średniego napiňcia wraz ze strefņ, 
w obrňbie której obowiņzujņ ograniczenia 
w użytkowaniu terenów określone w przepi-
sach odrňbnych, zgodnie z oznaczeniem na 
rysunku planu, 

g) sieci średniego napiňcia w strefach zabudo-
wy mieszkaniowej postuluje siň realizowań 
jako skablowane, 

h) ustala siň obowiņzek zachowania norma-
tywnych odległości zabudowy od istniejņ-
cych i projektowanych linii elektroenerge-
tycznych, 

6) w zakresie gospodarki odpadami– stałe odpady 
bytowo-gospodarcze gromadzone w szczelnych 
pojemnikach i kontenerach zlokalizowanych 
przy posesjach, przy zapewnieniu ich systema-
tycznego wywozu na zorganizowane składowi-
sko odpadów. 
a) Wprowadza siň obowiņzek usuwania odpa-

dów: 
− komunalnych w ramach gminnego sys-

temu gromadzenia i usuwania nieczysto-
ści, 

− innych zgodnie z obowiņzujņcymi przepi-
sami odrňbnymi w tym zakresie. 

7) w zakresie telekomunikacji − obsługa poprzez 
istniejņce sieci telekomunikacyjne na warun-
kach określonych przez właściciela sieci, 
w liniach rozgraniczajņcych drogi, 

§ 12. Sposoby i terminy tymczasowego urzņ-
dzenia i użytkowania terenów: 
Do czasu realizacji ustaleń planu pozostawia siň 
dotychczasowe użytkowanie terenów. 

§ 13. Szczegółowe zasady i warunki scalania 
nieruchomości i podziału nieruchomości objňtych 
planem miejscowym: 

1. Granice nowych podziałów geodezyjnych, 
ustala siň z zastrzeżeniem zachowania minimalnej 
szerokości frontu działki budowlanej (mierzonej 
w linii zabudowy): 
1) w zabudowie oznaczonej symbolem MN =  

20 m, 
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2) w zabudowie oznaczonej symbolem MNU =  
22 m, 

2. Ustala siň minimalne powierzchnie nowo 
wydzielanych działek budowlanych: 
1) w zabudowie oznaczonej symbolem MN =  

800 m2, 
2) w zabudowie oznaczonej symbolem MNU = 

1000 m2 
Rozdział III 

Przepisy szczegółowe dla wyznaczonych terenów 
w granicach ich linii rozgraniczających 

§ 14. MN/1- MN/26– przeznaczenie podstawo-
we – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wol-
no stojņca, szeregowa lub bliźniacza, 

1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala 
siň: 
1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowi 

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno 
stojņca, szeregowa i bliźniacza, 

2) dopuszcza siň lokalizacjň: 
a) nieuciņżliwych usług lokalnych (komercyjne 

lub publiczne) o nieprzekraczajacej 30% po-
wierzchni całkowitej budynku mieszkalnego, 
usługi mogņ byń lokalizowane w adaptowa-
nych pomieszczeniach budynku mieszkalne-
go, w pomieszczeniach dobudowanych do 
budynku lub w obiektach wolnostojņcych, 

b) istniejņcej zabudowy zagrodowej z dopusz-
czeniem prowadzenia nieuciņżliwej działal-
ności gospodarczej, 

c) zieleni urzņdzonej, w tym zadrzewień i za-
krzewień, 

d) urzņdzeń infrastruktury technicznej, miejsc 
parkingowych i garaży wolno stojņcych, 

e) dróg i dojazdów stanowiņcych uzupełnienie 
układu komunikacyjnego, 

2. W zakresie parametrów i wskaźników kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
ustala siň: 

1) wysokośń zabudowy nie może przekroczyń 
2 kondygnacji nadziemnych, tj. parter i pod-
dasze użytkowe, 

2) wysokośń budynku mieszkalnego liczona od 
poziomu terenu do górnej krawňdzi kalenicy 
dachu nie może przekroczyń 9 m, dla obsza-
rów położonych poza strefņ „B” ochrony kon-
serwatorskiej dopuszcza siň 11 m, 

3) maksymalna wysokośń budynków gospodar-
czych i garaży liczona od poziomu terenu, przy 
głównym wejściu do górnej krawňdzi kalenicy 
dachu nie może przekroczyń 7 m, 

4) dachy budynków mieszkalnych i usługowych 
dwuspadowe lub wielospadowe (w strefie „B” 
dwuspadowe), o symetrycznie nachylonych 
połaciach, kņt nachylenia połaci dachowych 
określa siň od 35−45 stopni, pokryte dachów-
kņ ceramicznņ lub materiałami dachówkopo-
dobnymi, przy czym dopuszcza siň zastoso-
wanie dachów mansardowych lub tzw. pol-
skich, lukarn i innych elementów wzbogacajņ-
cych formň dachu, 

5) dachy budynków gospodarczych określa siň 
jako dwuspadowe lub wielospadowe o syme-
trycznie nachylonych połaciach, pokryte da-
chówkņ ceramicznņ lub materiałami dachów-

kopodobnymi, dopuszczalne także jednospa-
dowe, 

6) dopuszcza siň sytuowanie ściany budynku go-
spodarczego i garażu w odległości 1,5 m od 
granicy z sņsiedniņ działkņ budowlanņ lub 
bezpośrednio przy granicy w przypadku lokali-
zowania zabudowy na obu sņsiadujņcych ze 
sobņ działkach, 

7) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie 
z oznaczeniami na rysunku planu, 
w nastňpujņcych odległościach: 
a) 30 m od linii rozgraniczajņcych drogi klasy 

GP, 
b) 8 m od linii rozgraniczajņcych drogi klasy L, 
c) 6 m od linii rozgraniczajņcych drogi klasy 

D, 
d) 6 m od linii rozgraniczajņcych drogi klasy 

KDPJ, 
e) 3 m od granicy cieków wodnych, 

8) maksymalna powierzchnia zabudowy nie po-
winna przekroczyń 40% powierzchni działki, 
dla istniejņcych podziałów dopuszcza siň 40%, 

9) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 
nie powinna byń mniejsza niż 60% powierzch-
ni działki, 

10) wprowadza siň obowiņzek wyznaczenia w 
obrňbie własności, w ramach przeznaczenia 
podstawowego, miejsc postojowych dla sa-
mochodów użytkowników stałych i przebywa-
jņcych okresowo w ilości określonej w § 10 
ust. 2, 

11) przy realizacji nowych ogrodzeń od frontu 
działki wprowadza siň nastňpujņce zasady: 
a) zakaz stosowania betonowych prefabryka-

tów ogrodzeniowych, 
3. W zakresie szczegółowych zasad i warun-

ków scalania i podziału nieruchomości ustala siň: 
1) Podział terenu na projektowane działki budow-

lane: 
a) minimalna szerokośń frontu działki powinna 

wynosiń: 20 m dla zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej wolnostojņcej, 

b) minimalna powierzchnia działki dla zabudo-
wy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno sto-
jņcej   nie może byń mniejsza niż 800 m2, 

2) Minimalne wielkości działek oraz szerokości 
frontu działek, określone w ust. 3 pkt 1 nie majņ 
zastosowania w odniesieniu do terenów, które 
w chwili wejścia w życie niniejszej uchwały po-
siadajņ podziały geodezyjne lub inne podziały 
wynikajņce z aktów notarialnych. 

§ 15. MNU/1- MNU/9 – przeznaczenie podsta-
wowe – tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej z dopuszczeniem usług: 

1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala 
siň: 
1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowi 

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z nie-
uciņżliwymi usługami lokalnymi, usługi mogņ 
byń lokalizowane w adaptowanych pomiesz-
czeniach budynku mieszkalnego lub gospo-
darczego, w pomieszczeniach dobudowanych 
do budynków lub w obiektach wolno stojņcych, 
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funkcje mogņ byń realizowane jako tylko miesz-
kaniowe lub tylko usługowe, 

2) dopuszcza siň lokalizacjň: 
a) zieleni urzņdzonej, w tym zadrzewień i za-

krzewień, 
b) urzņdzeń infrastruktury technicznej, miejsc 

parkingowych i garaży wolno stojņcych, 
c) dróg i dojazdów stanowiņcych uzupełnienie 

układu komunikacyjnego, 
2. W zakresie parametrów i wskaźników kształ-

towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
ustala siň: 

1) wysokośń zabudowy nie może przekroczyń 
2 kondygnacji nadziemnych, tj. parter i pod-
dasze użytkowe, 

2) wysokośń budynku mieszkalnego liczona od 
poziomu terenu przy głównym wejściu do 
górnej krawňdzi kalenicy dachu nie może 
przekroczyń 9 m, 

3) maksymalna wysokośń budynków gospodar-
czych i garaży liczona od poziomu terenu przy 
głównym wejściu do górnej krawňdzi kalenicy 
dachu nie może przekroczyń 7 m, 

4) dachy budynków mieszkalnych i usługowych 
dwuspadowe lub wielospadowe (w strefie „B” 
dwuspadowe), o symetrycznie nachylonych 
połaciach, kņt nachylenia połaci dachowych 
określa siň od 35−45 stopni, pokryte dachów-
kņ ceramicznņ lub materiałami dachówkopo-
dobnymi, przy czym dopuszcza siň zastoso-
wanie lukarn i innych elementów wzbogacajņ-
cych formň dachu, 

5) dachy budynków gospodarczych określa siň 
jako dwuspadowe lub wielospadowe o syme-
trycznie nachylonych połaciach, pokryte da-
chówkņ ceramicznņ lub materiałami dachów-
kopodobnymi, dopuszczalne także jednospa-
dowe, 

6) dopuszcza siň sytuowanie ściany budynku go-
spodarczego i garażu w odległości 1,5 m od 
granicy z sņsiedniņ działkņ budowlanņ lub 
bezpośrednio przy granicy w przypadku lokali-
zowania zabudowy na obu sņsiadujņcych ze 
sobņ działkach, 

7) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z 
oznaczeniami na rysunku planu, w nastňpujņ-
cych odległościach: 
a) 30 m od linii rozgraniczajņcych drogi klasy 

GP, 
b) 8 m od linii rozgraniczajņcych drogi klasy L, 
c) 6 m od linii rozgraniczajņcych drogi klasy D, 
d) 6 m od linii rozgraniczajņcych drogi klasy 

KDPJ, 
e) 3 m od granicy cieków wodnych, 

8) maksymalna powierzchnia zabudowy nie po-
winna przekroczyń 50% powierzchni działki, 

9) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 
nie powinna byń mniejsza niż 50% powierzch-
ni działki, 

10) wprowadza siň obowiņzek wyznaczenia 
w obrňbie własności, w ramach przeznaczenia 
podstawowego, miejsc postojowych dla sa-
mochodów użytkowników stałych i przebywa-
jņcych okresowo w ilości określonej w § 10 
ust. 2, 

11) przy realizacji nowych ogrodzeń od frontu 
działki wprowadza siň nastňpujņce zasady: 
a) zakaz stosowania betonowych prefabryka-

tów ogrodzeniowych, 
3. W zakresie szczegółowych zasad i warun-

ków scalania i podziału nieruchomości ustala siň: 
1) Podział terenu na projektowane działki budow-

lane: 
a) minimalna szerokośń frontu działki powinna 

wynosiń: 22 m, 
b) minimalna powierzchnia działki nie może 

byń mniejsza niż 1000 m2, przy czym wyzna-
czona czňśń usługowa nie może byń mniej-
sza niż 200 m2, 

2) Minimalne wielkości działek oraz szerokości 
frontu działek, określone w ust. 3 pkt 1 nie majņ 
zastosowania w odniesieniu do terenów, które 
w chwili wejścia w życie niniejszej uchwały po-
siadajņ podziały geodezyjne lub inne podziały 
wynikajņce z aktów notarialnych. 

§ 16. RM/1- RM/4 – przeznaczenie podstawo-
we – tereny zabudowy zagrodowej, 

1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala 
siň: 
1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowi 

zabudowa zagrodowa, 
2) dopuszcza siň lokalizacjň: 

a) nieuciņżliwych usług lokalnych (komercyjne 
lub publiczne) o nieprzekraczajacej 30% po-
wierzchni całkowitej budynku mieszkalnego, 
usługi mogņ byń lokalizowane w adaptowa-
nych pomieszczeniach budynku mieszkalne-
go, budynkach inwentarskich i gospodar-
czych oraz w pomieszczeniach dobudowa-
nych do budynku lub w obiektach wolnosto-
jņcych, 

b) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
c) zieleni urzņdzonej, w tym zadrzewień i za-

krzewień, 
d) urzņdzeń infrastruktury technicznej, miejsc 

parkingowych i garaży wolnostojņcych, 
2. W zakresie parametrów i wskaźników kształ-

towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
ustala siň: 
1) wysokośń zabudowy nie może przekroczyń 

2 kondygnacji nadziemnych, tj. parter i podda-
sze użytkowe, 

2) wysokośń budynku mieszkalnego liczona od 
poziomu terenu do górnej krawňdzi kalenicy 
dachu nie może przekroczyń 9 m, 

3) maksymalna wysokośń budynków gospodar-
czych i garaży liczona od poziomu terenu przy 
głównym wejściu, do górnej krawňdzi kalenicy 
dachu nie może przekroczyń 9 m, 

4) dachy budynków mieszkalnych i usługowych 
dwuspadowe lub wielospadowe, o symetrycz-
nie nachylonych połaciach, kņt nachylenia poła-
ci dachowych określa siň od 35−45 stopni, po-
kryte dachówkņ ceramicznņ lub materiałami da-
chówkopodobnymi w kolorze ceglastym, ma-
towym, przy czym dopuszcza siň zastosowanie 
lukarn i innych elementów wzbogacajņcych 
formň dachu, 

5) dachy budynków gospodarczych określa siň 
jako dwuspadowe lub wielospadowe, o syme-



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Dolnoślņskiego Nr 139 – 13161 – Poz. 2296 

 

trycznie nachylonych połaciach, pokryte da-
chówkņ ceramicznņ lub materiałami dachówko-
podobnymi, dopuszczalne także jednospadowe, 
w kolorze ceglastym, matowym, 

6) dopuszcza siň sytuowanie ściany budynku go-
spodarczego i garażu w odległości 1,5 m od 
granicy z sņsiedniņ działkņ budowlanņ lub bez-
pośrednio przy granicy w przypadku lokalizo-
wania zabudowy na obu sņsiadujņcych ze sobņ 
działkach, 

7) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie 
z oznaczeniami na rysunku planu, w nastňpu-
jņcych odległościach: 
a) 8 m od linii rozgraniczajņcych drogi klasy L, 
b) 6 m od linii rozgraniczajņcych drogi klasy 

D, 
c) 3 m od granicy cieków wodnych, 

8) maksymalna powierzchnia zabudowy i po-
wierzchni utwardzonych nie powinna przekro-
czyń 40% powierzchni działki, (dopuszcza siň 
zwiňkszenie wskaźnika do 10%) 

9) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 
nie powinna byń mniejsza niż 60% powierzch-
ni działki, (dopuszcza siň zmniejszenie wskaź-
nika do 10%) 

10) wprowadza siň obowiņzek wyznaczenia w 
obrňbie własności, w ramach przeznaczenia 
podstawowego, miejsc postojowych dla sa-
mochodów użytkowników stałych i przebywa-
jņcych okresowo w ilości określonej w § 10 
ust. 2, 

11) przy realizacji nowych ogrodzeń wprowadza 
siň nastňpujņce zasady: 
a) zakaz stosowania betonowych prefabryka-

tów ogrodzeniowych, 

§ 17. U/1–U/8- przeznaczenie podstawowe – 
tereny zabudowy usługowej, 

1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala 
siň: 
1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowiņ 

usługi komercyjne, 
2) dopuszcza siň lokalizacjň: 

a) zieleni urzņdzonej, w tym zadrzewień i za-
krzewień, 

b) urzņdzeń komunikacji i infrastruktury tech-
nicznej, miejsc parkingowych, 

c) mieszkań towarzyszņcych stanowiņcych nie 
wiňcej niż 30% powierzchni użytkowej obiek-
tu usługowego, 

d) dróg i dojazdów stanowiņcych uzupełnienie 
układu komunikacyjnego, 

2. W zakresie parametrów i wskaźników kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
ustala siň: 

1) dopuszcza siň realizacjň obiektów handlowych 
o powierzchni sprzedaży przekraczajņcej  
2000 m2, o ile parametry działki, na której bňdņ 
lokalizowane, na to pozwolņ, 

2) dopuszcza siň adaptacjň, przebudowň istniejņ-
cych obiektów i budynków na cele usługowe 
zgodnie z przepisami odrňbnymi, 

3) wysokośń nowej zabudowy nie może przekro-
czyń 4 kondygnacji nadziemnych, 

4) wysokośń nowej zabudowy liczona od pozio-
mu terenu przy głównym wejściu do górnej 

krawňdzi kalenicy dachu nie może przekroczyń 
14 m, z wyłņczeniem terenu U/2 i U/4, dla któ-
rego obowiņzuje ograniczenie do 10 m, 

5) dachy budynków usługowych dwuspadowe, 
o symetrycznie nachylonych połaciach, kņt 
nachylenia połaci dachowych określa siň od 
35−50 stopni, pokryte dachówkņ ceramicznņ 
lub materiałami dachówkopodobnymi, przy 
czym dopuszcza siň zastosowanie dachów 
jednospadowych dostosowanych do wzglň-
dów technicznych i technologicznych, 

6) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie 
z oznaczeniami na rysunku planu, w nastňpu-
jņcych odległościach: 
a) 40 m od linii rozgraniczajņcych drogi klasy S, 
b) 10 m od linii rozgraniczajņcych drogi klasy 

GP, 
c) 10 m od linii rozgraniczajņcych drogi klasy 

G, 
d) 10 m od linii rozgraniczajņcych drogi klasy Z, 
e) 8 m od linii rozgraniczajņcych drogi klasy L, 

7) maksymalna powierzchnia zabudowy nie po-
winna przekroczyń 80% powierzchni działki, 

8) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 
nie powinna byń mniejsza niż 20% powierzch-
ni działki, 

9) wprowadza siň obowiņzek wyznaczenia w ob-
rňbie własności, w ramach przeznaczenia 
podstawowego, miejsc postojowych dla sa-
mochodów użytkowników stałych i przebywa-
jņcych okresowo w ilości określonej w § 10 
ust. 2, 

10) przy realizacji nowych ogrodzeń od frontu 
działki wprowadza siň nastňpujņce zasady: 
a) zakaz stosowania betonowych prefabryka-

tów ogrodzeniowych, 
3. W zakresie szczegółowych zasad i warun-

ków scalania i podziału nieruchomości ustala siň: 
1) podział terenu na projektowane działki: 

a) minimalna szerokośń frontu działki powinna 
wynosiń: 20 m, 

b) minimalna powierzchnia działki nie może 
byń mniejsza niż 1500 m2, 

§ 18. AG/1-AG/22 – przeznaczenie podstawo-
we – tereny aktywizacji gospodarczej − przemysł, 
bazy, składy 

1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala 
siň: 
1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowiņ 

tereny aktywizacji gospodarczej, w tym tereny 
działalności produkcyjnej, baz i składów, 

2) dopuszcza siň lokalizacjň: 
a) zieleni urzņdzonej, w tym zadrzewień i za-

krzewień, 
b) urzņdzeń komunikacji i infrastruktury tech-

nicznej, miejsc parkingowych i garaży wol-
nostojņcych, 

c) mieszkań towarzyszņcych stanowiņcych nie 
wiňcej niż 30% powierzchni użytkowej obiek-
tu usługowego oraz dla działki nr 23/3 zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

d) elementów reklamowych i informacyjnych, 
e) usług komercyjnych, 
f) dróg i dojazdów stanowiņcych uzupełnienie 

układu komunikacyjnego, 
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2. W zakresie parametrów i wskaźników kształ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
ustala siň: 
1) wymóg kształtowania zabudowy w sposób 

zharmonizowany z lokalnym krajobrazem, 
2) dopuszcza siň adaptacjň, przebudowň istniejņ-

cych obiektów i budynków na cele produkcyjne 
i usługowe zgodnie z przepisami odrňbnymi, 

3) wysokośń przebudowywanych i nowych 
obiektów produkcyjnych, produkcyjno-usługo-
wych i magazynowych powinna byń dostoso-
wana do wymogów techniczno- technologicz-
nych, lecz nie może byń wyższa niż 20 m liczņc 
od poziomu terenu do najwyższego elementu 
dachu, z wyłņczeniem terenu AG/10, AG/11 
i AG/12, dla którego obowiņzuje ograniczenie 
do 10m, 

4) maksymalna wysokośń budynku usługowego 
(w przypadku realizacji jako oddzielnego bu-
dynku) nie może byń wyższa niż 14 m liczņc od 
poziomu terenu do kalenicy dachu, poza stre-
fami ścisłej ochrony konserwatorskiej dopusz-
cza siň wysokośń do 20 m, 

5) dachy obiektów produkcyjnych, produkcyjno- 
usługowych i magazynowych winny byń do-
stosowane do wymogów technicznych i tech-
nologicznych, dopuszcza siň zastosowanie da-
chów jednospadowych, 

6) dachy budynku usługowego (w przypadku re-
alizacji jako oddzielnego budynku) dwuspa-
dowe lub wielospadowe, pokryte dachówkņ 
ceramicznņ lub materiałami dachówkopodob-
nymi, dopuszczalne jednospadowe 

7) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie 
z oznaczeniami na rysunku planu, w nastňpu-
jņcych odległościach: 
a) 40 m od linii rozgraniczajņcych drogi klasy 

S, 
b) 10 m od linii rozgraniczajņcych drogi klasy 

GP, 
c) 10 m od linii rozgraniczajņcych drogi klasy 

G, 
d) 10 m od linii rozgraniczajņcych drogi klasy 

Z, 
e) 8 m od linii rozgraniczajņcych drogi klasy L, 

8) maksymalna powierzchnia zabudowy i po-
wierzchni utwardzonych nie powinna przekro-
czyń 80% powierzchni działki, 

9) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 
nie powinna byń mniejsza niż 20% powierzch-
ni działki, 

10) wprowadza siň obowiņzek wyznaczenia w 
obrňbie własności, w ramach przeznaczenia 
podstawowego, miejsc postojowych dla sa-
mochodów użytkowników stałych i przebywa-
jņcych okresowo w ilości określonej w § 10 
ust. 2, 

11) przy realizacji nowych ogrodzeń od frontu 
działki wprowadza siň nastňpujņce zasady: 
a) ogrodzenie ażurowe o maksymalnej wyso-

kości do 1,6 m, 
b) zakaz stosowania betonowych prefabryka-

tów ogrodzeniowych, 
3. W zakresie szczegółowych zasad i warun-

ków scalania i podziału nieruchomości ustala siň: 

1) Podział terenu na projektowane działki budow-
lane: 
a) minimalna szerokośń frontu działki powinna 

wynosiń: 25 m, 
b) minimalna powierzchnia działki nie może 

byń mniejsza niż 2000 m2, 

§ 19. US/1-2– przeznaczenie podstawowe – te-
reny usług sportu i rekreacji, 

1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala 
siň: 
1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowiņ 

usługi sportu i rekreacji, 
2) dopuszcza siň lokalizacjň: 

a) zieleni urzņdzonej, w tym zadrzewień i za-
krzewień, 

b) obiektów usługowych i sanitarnych zwiņza-
nych przeznaczeniem podstawowym, 

c) obiektów małej architektury, 
d) urzņdzeń komunikacji i infrastruktury tech-

nicznej, miejsc parkingowych terenowych, 
2. W zakresie zasad zagospodarowania terenu 

ustala siň: 
1) wysokośń zabudowy obiektów usługowych 

i sanitarnych nie może przekroczyń 2 kondygna-
cji naziemnej, 

2) wysokośń budynku usługowego lub sanitarne-
go liczona od poziomu terenu do górnej krawň-
dzi kalenicy dachu nie może przekroczyń 9 m, 

3) dachy budynków dwuspadowe, o symetrycznie 
nachylonych połaciach, kņt nachylenia połaci 
dachowych określa siň od 30−50 stopni, pokryte 
dachówkņ ceramicznņ lub materiałami dachów-
kopodobnymi, 

4) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie 
z oznaczeniami na rysunku planu, w nastňpujņ-
cych odległościach: 

a) 6m od linii rozgraniczajņcych drogi klasy D, 
5) maksymalna powierzchnia zabudowy i po-

wierzchni utwardzonych nie powinna przekro-
czyń 70% powierzchni działki, 

6) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 
nie powinna byń mniejsza niż 20% powierzchni 
działki, 

7) wprowadza siň obowiņzek wyznaczenia 
w obrňbie własności, w ramach przeznaczenia 
podstawowego, miejsc postojowych dla samo-
chodów użytkowników stałych i przebywajņ-
cych okresowo, 

§ 20. UT/1- UT/2 − przeznaczenie podstawowe 
– tereny usług turystyki, 

1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala 
siň: 
1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowiņ 

usługi turystyczne, 
2) dopuszcza siň lokalizacjň: 

a) sieci i urzņdzeń infrastruktury technicznej, 
b) ciņgów pieszych i rowerowych, 
c) zabudowy turystycznej, gospodarczej  

i mieszkalno-gospodarczej zwiņzanej z pro-
wadzeniem usług, jedynie pod warunkiem 
nie powodowania ingerencji w istniejņce 
warunki fizjograficzne, 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Dolnoślņskiego Nr 139 – 13163 – Poz. 2296 

 

d) stawów hodowlanych i zbiorników małej re-
tencji, 

e) zbiorników wodnych i basenów dla celów 
rekreacyjnych, 

f) ośrodków jeździectwa, kortów tenisowych 
oraz pól golfowych, 

g) nieuciņżliwych usług komercyjnych, 
h) zabudowy turystycznej, gospodarczej i 

mieszkalno-gospodarczej towarzyszņcej 
funkcji podstawowej, 

2. W zakresie zasad zagospodarowania terenu 
ustala siň: 
1) obowiņzek utrzymania i konserwowania istnie-

jņcej zieleni, a powstałe ubytki oraz nowe nasa-
dzenia zieleni należy dokonywań zgodnie 
z istniejņcymi uwarunkowaniami przyrodniczy-
mi, 

3. W zakresie szczegółowych zasad i warun-
ków scalania i podziału nieruchomości ustala siň: 
1) Podział terenu na projektowane działki budow-

lane: 
a) minimalna szerokośń frontu działki powinna 

wynosiń: 25 m, 
b) minimalna powierzchnia działki nie może 

byń mniejsza niż 2000 m2, 

§ 21. UK/1 – przeznaczenie podstawowe – te-
reny obiektów usług sakralnych, 

1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala 
siň: 
1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowiņ 

tereny usług sakralnych, 
2) dopuszcza siň lokalizacjň: 

a) zieleni urzņdzonej, w tym zadrzewień i za-
krzewień, 

§ 22. RU/1 − przeznaczenie podstawowe − te-
reny obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, 
hodowlanych, ogrodniczych, 

1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala 
siň: 
1) przeznaczenie podstawowe stanowiņ tereny 

obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, 
hodowlanych, ogrodniczych, 

2) dopuszcza siň lokalizacjň: 
a) funkcje mieszkaniowņ w formie wydzielo-

nych mieszkań, 
b) szklarni i wiat ogrodniczych, 
c) zieleni urzņdzonej, w tym zadrzewień i za-

krzewień, 
d) urzņdzeń infrastruktury technicznej, miejsc 

parkingowych i garaży wolnostojņcych, 
2. W zakresie parametrów i wskaźników kształ-

towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu 
ustala siň: 
1) wysokośń zabudowy nie może przekroczyń 

2 kondygnacji nadziemnych, tj. parter i podda-
sze użytkowe, 

2) wysokośń budynku gospodarczego liczona od 
poziomu terenu do górnej krawňdzi kalenicy 
dachu nie może przekroczyń 9 m, 

3) dachy budynków gospodarczych określa siň 
jako dwuspadowe o symetrycznie nachylonych 
połaciach, pokryte dachówkņ ceramicznņ lub 
materiałami dachówkopodobnymi, 

4) nieprzekraczalne lub obowiņzujņce linie zabu-
dowy, zgodnie z oznaczeniami na rysunku pla-
nu, w nastňpujņcych odległościach: 
a) 8 m od linii rozgraniczajņcych drogi klasy L, 
b) 6 m od linii rozgraniczajņcych drogi klasy D, 
c) 3 m od granicy cieków wodnych, 

5) maksymalna powierzchnia zabudowy nie po-
winna przekroczyń 50% powierzchni działki, 

6) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 
nie powinna byń mniejsza niż 50% powierzchni 
działki, 

7) wprowadza siň obowiņzek wyznaczenia w ob-
rňbie własności, w ramach przeznaczenia pod-
stawowego, miejsc postojowych dla samocho-
dów użytkowników stałych i przebywajņcych 
okresowo w ilości określonej w § 10 ust. 2, 

8) przy realizacji nowych ogrodzeń od frontu 
działki wprowadza siň nastňpujņce zasady: 
a) ogrodzenie ażurowe o maksymalnej wyso-

kości do 1,6 m, 
b) zakaz stosowania betonowych prefabryka-

tów ogrodzeniowych, 

§ 23. ZL/1- ZL/18 − przeznaczenie podstawowe 
– tereny lasów i zadrzewień, 

1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala 
siň: 
1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowiņ 

lasy i zadrzewienia, 
2) dopuszcza siň lokalizacjň: 

a) sieci i urzņdzeń infrastruktury technicznej, 
b) ciņgów pieszych i ścieżek rowerowych, 

2. W zakresie zasad zagospodarowania terenu 
ustala siň: 
1) ustala siň zakaz lokalizacji wszelkich obiektów 

kubaturowych, z wyłņczeniem obiektów zwiņ-
zanych z prowadzonņ gospodarkņ leśnņ oraz 
obiektów służņcych obsłudze turystyki, 

2) ustala siň obowiņzek utrzymania istniejņcych 
lasów, zgodnie z planem urzņdzania lasu, 

§ 24. ZLn/1- ZLn/4 − przeznaczenie podstawo-
we – tereny dolesień, 

1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala 
siň: 
1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowiņ 

tereny planowanych dolesień, 
2) dopuszcza siň lokalizacjň: 

a) sieci i urzņdzeń infrastruktury technicznej, 
b) ciņgów pieszych i ścieżek rowerowych, 

2. W zakresie zasad zagospodarowania terenu 
ustala siň: 
1) ustala siň zakaz lokalizacji wszelkich obiektów 

kubaturowych, z wyłņczeniem obiektów zwiņ-
zanych z prowadzonņ gospodarkņ leśnņ oraz 
obiektów służņcych obsłudze turystyki, 

§ 25. ZC/1 − przeznaczenie podstawowe – te-
reny cmentarzy 

1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala 
siň: 
1) przeznaczenie podstawowe stanowiņ tereny 

cmentarzy, 
2) dopuszcza siň lokalizacjň: 

a) sieci i urzņdzeń infrastruktury technicznej, 
b) ciņgów pieszych, 
c) zieleni urzņdzonej, 
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d) organizowanie miejsc postojowych i parkin-
gów, 

2. W zakresie zasad zagospodarowania terenu 
ustala siň: 
1) ogrodzenie terenu cmentarza ogrodzeniem 

o wysokości nie przekraczajņcej 2,0 m, 

§ 26. ZD/1– przeznaczenie podstawowe– tere-
ny ogródków działkowych, 

1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala 
siň: 
1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowi 

zieleń działkowa w formie ogródków działko-
wych, 

2. W zakresie zagospodarowania terenu ustala 
siň: 
1) zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych, 
2) dopuszcza siň prowadzenie sieci napowietrznej 

i podziemnej infrastruktury technicznej, zgodnie 
z obowiņzujņcymi przepisami odrňbnymi. 

3) Dopuszcza siň wyznaczenie w obrňbie własno-
ści, miejsc postojowych dla samochodów użyt-
kowników stałych i przebywajņcych okresowo, 

§ 27. R/1 - R/22 – przeznaczenie podstawowe – 
tereny rolnicze– uprawy polowe, 

1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala 
siň: 
1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowiņ 

tereny rolnicze, 
2) dopuszcza siň lokalizacjň: 

a) sieci i urzņdzeń infrastruktury technicznej 
(napowietrzne i podziemne), 

b) ciņgów pieszych i rowerowych, 
c) dróg transportu rolnego, 
d) urzņdzeń wodnych i melioracyjnych służņ-

cych kształtujņcych i regulujņcych stosunki 
wodne, 

2. W zakresie zasad oraz zagospodarowania 
terenu ustala siň: 
1) ustala siň zakaz lokalizacji wszelkich obiektów 

kubaturowych, 
3. Dla czňści działki nr 61/45 położonej na te-

renie oznaczonym na rysunku planu symbolem 
R/13 dopuszcza siň usługi rekreacyjno –sportowe, 

§ 28. WS/1- WS/11– przeznaczenie podstawo-
we- tereny wód otwartych, płynņcych i cieków 
wodnych, 

1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala 
siň: 
1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowiņ 

śródlņdowe wody płynņce i cieki, 
2. W zakresie zasad zagospodarowania terenu 

ustala siň: 
1) nakazuje siň ochronň wód powierzchniowych 

wraz z szatņ roślinnņ w ich najbliższym sņsiedz-
twie oraz wód podziemnych, 

2) dopuszcza siň przykrycie rowów melioracyjnych 
pod warunkiem nie zaburzania ich prawidłowe-
go funkcjonowania, 

3) wprowadza siň zakaz grodzenia i obowiņzek 
pozostawienia wolnego 3 m pasa terenu przy 
ciekach wodnych celem zapewnienia dostňpu 
do rowów i cieków wodnych oraz umożliwienia 
ich konserwacji. 

4) nakazuje siň wprowadzenie obudowy biolo-
gicznej cieków chroniņcych je przed zanieczysz-
czeniem, 

3. Na terenie oznaczonym na rysunku planu 
symbolem WS/7, dla działki nr 155/1 dopuszcza siň 
zabudowň gospodarczņ towarzyszņcņ funkcji pod-
stawowej, 

§ 29. Teren drogi ekspresowej, oznaczonej na 
rysunku planu symbolem KDS/1 - KDS/2, 

1. W zakresie przeznaczenia terenu ustala siň: 
1) przeznaczenie podstawowe terenu stanowi 

droga ekspresowa S 8, 
2) dopuszcza siň lokalizacjň: 

a) zieleni towarzyszņcej, chodników i ścieżek 
pieszych i rowerowych, 

b) sieci i urzņdzeń infrastruktury technicznej, 
2. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy 

i budowy systemów komunikacji ustala siň: 
1) minimalna szerokośń drogi w liniach rozgrani-

czajņcych − 100 m w przekroju drogowym, 
2) krzyżowania z sieciami infrastruktury technicz-

nej na warunkach określonych przez zarzņdców 
sieci. 

§ 30. Teren drogi głównej przyspieszonej, 
oznaczonej na rysunku planu symbolem KDGP/1, 

1. W zakresie przeznaczenia terenu ustala siň: 
1) przeznaczenie podstawowe terenu stanowi 

droga krajowa nr 8 klasy GP 
2) dopuszcza siň lokalizacjň: 

a) zieleni towarzyszņcej, chodników i ścieżek 
rowerowych, 

b) sieci i urzņdzeń infrastruktury technicznej, 
2. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy 

i budowy systemów komunikacji ustala siň: 
1) minimalna szerokośń drogi w liniach rozgrani-

czajņcych − 25 m w przekroju drogowym, 30 m 
w przekroju ulicznym, zgodnie z warunkami 
technicznymi, (w obszarze historycznie ukształ-
towanej zabudowy dopuszcza siň pozostawie-
nie jej przebiegu w istniejņcych liniach rozgra-
niczajņcych), 

2) skrzyżowania drogi lokalnej z drogami dojaz-
dowymi na warunkach określonych przez za-
rzņdcň drogi, 

3) krzyżowania z sieciami infrastruktury technicz-
nej na warunkach określonych przez zarzņdców 
sieci, 

3. Nowe włņczenia do drogi za zgodņ i na wa-
runkach zarzņdcy drogi, 

§ 31. Teren drogi głównej, oznaczonej na ry-
sunku planu symbolem KDG/1, 

1. W zakresie przeznaczenia terenu ustala siň: 
1) przeznaczenie podstawowe terenu stanowi 

droga krajowa klasy G, 
2) dopuszcza siň lokalizacjň: 
a) zieleni towarzyszņcej, chodników i ścieżek ro-

werowych, 
b) sieci i urzņdzeń infrastruktury technicznej, 

2. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy 
i budowy systemów komunikacji ustala siň: 
1) minimalna szerokośń drogi w liniach rozgrani-

czajņcych − 20 m w przekroju drogowym, 15 m 
w przekroju ulicznym (w obszarze historycznie 
ukształtowanej zabudowy dopuszcza siň pozo-
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stawienie jej przebiegu w istniejņcych liniach 
rozgraniczajņcych), 

2) skrzyżowania z drogami dojazdowymi na wa-
runkach określonych przez zarzņdcň drogi, 

3) krzyżowania z sieciami infrastruktury technicz-
nej na warunkach określonych przez zarzņdców 
sieci, 

3. Nowe włņczenia do drogi za zgodņ i na wa-
runkach zarzņdcy drogi, 

4. Zmiana przeznaczenia terenów, wzrost na-
tňżenia ruchu wymagań bňdzie przebudowy wraz 
ze skrzyżowaniami na koszt inwestora lub wnio-
skodawcy i na warunkach określonych przez za-
rzņdcň drogi zgodnie z przepisami odrňbnymi. 

§ 32. Teren drogi lokalnej, oznaczonej na ry-
sunku planu symbolem KDL/1- KDL/2, 

1. W zakresie przeznaczenia terenu ustala siň: 
1) przeznaczenie podstawowe terenu stanowi 

droga lokalna klasy L, 
2) dopuszcza siň lokalizacjň: 

a) zieleni towarzyszņcej, chodników i ścieżek 
rowerowych, 

b) sieci i urzņdzeń infrastruktury technicznej, 
3) określa siň odtworzenie i uzupełnienie poprzez 

dodatkowe nasadzenia istniejņcych szpalerów 
drzew, 

2. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy 
i budowy systemów komunikacji ustala siň: 
1) minimalna szerokośń drogi w liniach rozgrani-

czajņcych − 15 m w przekroju drogowym, 12 m 
w przekroju ulicznym (w obszarze historycznie 
ukształtowanej zabudowy dopuszcza siň pozo-
stawienie jej przebiegu w istniejņcych liniach 
rozgraniczajņcych), 

2) skrzyżowania drogi lokalnej z drogami dojaz-
dowymi na warunkach określonych przez za-
rzņdcň drogi, 

3) krzyżowania z sieciami infrastruktury technicz-
nej na warunkach określonych przez zarzņdców 
sieci, 

3. Nowe włņczenia do dróg za zgodņ i na wa-
runkach jej zarzņdcy, 

4. Zmiana przeznaczenia terenów, wzrost na-
tňżenia ruchu wymagań bňdzie przebudowy wraz 
ze skrzyżowaniami na koszt inwestora lub wnio-
skodawcy i na warunkach określonych przez za-
rzņdcň drogi zgodnie z przepisami odrňbnymi. 

§ 33. Teren dróg dojazdowych, oznaczonych 
na rysunku planu symbolem KDD/1- KDD/14, 

1. W zakresie przeznaczenia terenu ustala siň: 
1) przeznaczenie podstawowe terenu stanowiņ 

drogi dojazdowe klasy D 
2) dopuszcza siň lokalizacjň: 

a) zieleni towarzyszņcej, chodników i ścieżek 
rowerowych, 

b) sieci i urzņdzeń infrastruktury technicznej, 
2. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy 

i budowy systemów komunikacji ustala siň: 
1) minimalna szerokośń drogi w liniach rozgrani-

czajņcych − 10 m (dopuszczalne miejscowe 
zmniejszenia linii rozgraniczajņcych jedynie na 

obszarach historycznie ukształtowanej zabudo-
wy) 

2) skrzyżowania dróg dojazdowych z innymi dro-
gami na warunkach określonych przez zarzņdcň 
drogi, 

3) krzyżowania z sieciami infrastruktury technicz-
nej na warunkach określonych przez zarzņdców 
sieci, 

§ 34. Teren ciņgów pieszych, oznaczonych na 
rysunku planu symbolem KDPJ/1-4, 

1. W zakresie przeznaczenia terenu ustala siň: 
1) przeznaczenie podstawowe terenu stanowiņ 

ciņgi pieszo-jezdne, 
2) dopuszcza siň lokalizacjň: 

a) sieci i urzņdzeń infrastruktury technicznej, 
2. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy 

i budowy systemów komunikacji ustala siň: 
1) minimalna szerokośń ciņgu w liniach rozgrani-

czajņcych − 4 m, 

§ 35. Teren dróg wewnňtrznych, oznaczonych 
na rysunku planu symbolem KDW/1- KDW/19, 

1. W zakresie przeznaczenia terenu ustala siň: 
1) przeznaczenie podstawowe terenu stanowiņ 

drogi wewnňtrzne, 
2) dopuszcza siň lokalizacjň: 

a) sieci i urzņdzeń infrastruktury technicznej, 
2. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy 

i budowy systemów komunikacji ustala siň: 
1) minimalna szerokośń drogi w liniach rozgrani-

czajņcych- 6 m, 
2) skrzyżowania ciņgów pieszo-jezdnych z pozo-

stałymi drogami na warunkach określonych 
przez zarzņdcň drogi, 

§ 36. Stawki procentowe, na podstawie któ-
rych ustala siň opłatň, o której mowa w art. 36,  
ust. 4. 
Ustala siň nastňpujņce stawki procentowe 
w stosunku do wzrostu wartości nieruchomości 
objňtych niniejszym planem, służņce naliczeniu 
jednorazowej opłaty uiszczanej przez właścicieli 
nieruchomości, w przypadku ich zbycia w ciņgu 
5 lat od dnia, w którym ustalenia niniejszego planu 
stały siň obowiņzujņce.  

1. MN, MNU, RM 20% 
2. U, AG 20% 
3. KDS, KDGP, KDG, KDL, KDD, KDPJ, KDW 

10% 
4. pozostałe tereny 2% 

Rozdział IV 

Przepisy końcowe 
§ 37. Wykonanie niniejszej uchwały powierza 

siň Wójtowi Oleśnicy. 

§ 38. Niniejsza uchwała wchodzi w życie po 
upływie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku 
Urzňdowym Województwa Dolnoślņskiego. 

 
Wiceprzewodniczņcy Rady:  

Aleksandra Sieruga 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr VII/31/ 
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ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W PLANIE DLA TERENU POŁOŻONEGO  
W OBRĘBIE WSI CIEŚLE, INWESTYCJI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NALEŻĄCEJ  

DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA 
 

Rozstrzygniňcia dokonano na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 80 poz. 717 ze zm.) 

1. Na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wykonano Prognozň skut-
ków finansowych uchwalenia zmiany planu zawierajņcņ: 
• Analizň i charakterystykň ustaleń projektu planu 
• Analizň lokalnego rynku nieruchomości 
• Analizň dochodów gminy wynikajņcych z: 

− Opłat planistycznych od wzrostu wartości nieruchomości 
− Opłat adiacenckich 
− Wzrostu podatku od nieruchomości 
− Sprzedaży gruntów gminnych 
− Opłat od czynności cywilnoprawnych 

• Analizň kosztów gminy wynikajņcych z: 
− Wykupu nieruchomości na cele publiczne 
− Kosztów infrastruktury technicznej 
− Odszkodowania za spadek wartości nieruchomości 
− Spadek podatku od nieruchomości. 

Z ww. prognozy wynika synteza wydatków i wpływów bezpośrednio zwiņzana z realizacjņ zmiany 
funkcji terenu, której celem jest efektywniejsze zagospodarowanie przestrzeni oraz osiņgniňcie wymier-
nych korzyści ekonomicznych. 
 

Zestawienie prognozowanych wydatków i wpływów związanych bezpośrednio z infrastrukturą  
techniczną 

 

Prognozowane skutku finansowe 

Szacunkowe 
dochody 

Opłata planistyczna  6 529 098 
Wzrost opłaty od czynności cywilnoprawnych 1 194 984 
Opłata adiacencka 5 680 967 
Wzrost podatku od nieruchomości - gruntowych 1 917 020 
Wzrost podatku od nieruchomości - budynki 14 295 059 
Sprzedaż gruntów gminnych 0 
Suma dochodów 29 617 128 

Szacunkowe 
koszty  

Odszkodowania za spadek wartości nieruchomości 0 
Wykup gruntów na cele publiczne 63 
Spadek podatku od nieruchomości 4 590 253 
Koszty drogowej infrastruktury technicznej i infra-
struktury technicznej 11 011 
Suma kosztów 4 601 327 

Suma kosztów i dochodów 25 015 801 

 
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrňbie wsi 
Cieśle zgodnie z założeniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
przewiduje rozwój nowych terenów mieszkaniowych, usługowych i działalności gospodarczej. 
Prognozowane dochody gminy z uchwalenia planu w okresie 10 lat wynoszņ 29 617 127,92 zł i w pełni 
pokrywajņ koszty w wysokości – 4 601 327,14 zł. Wiňkszośń dochodów wynika ze skutków pośrednich 
planu – czyli zrealizowania konkretnych inwestycji – a nie z tylko ze zmiany ustaleń w planie. Aby 
umożliwiń wiňc uzyskanie faktycznych dochodów z niniejszego planu należy prowadziń intensywne 
działania marketingowe obszarów inwestycyjnych ustalonych w planie.  
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Stwierdzone koszty wynikajņ natomiast głównie z nakładów poniesionych na realizacjň 
zaprojektowanego układu komunikacyjnego wraz z rozbudowņ układu infrastruktury technicznej. Koszty 
te jednak nie przewyższajņ prognozowanych dochodów. Dodatkowo gmina może starań siň o środki 
zewnňtrzne na realizacjň zaprojektowanej infrastruktury, gdyż prognozowane dochody umożliwiņ wkład 
własny, niezbňdny do starania siň o środki pomocowe. 
Bardzo duże efekty finansowe skutków uchwalenia planu przynosi wzrost podatku od nieruchomości 
oraz opłata planistyczna. Możliwośń uzyskania tych dochodów zależna jest jednak od realizacji 
inwestycji. 
Z każdym rokiem prognozy dochody wynikajņce ze skutków finansowych rosnņ. Wzrost dochodów 
wynika głównie ze wzrostu podatku od nieruchomości. Realizacja infrastruktury na terenie, powoduje 
zwiňkszenie atrakcyjności nieruchomości. Aby móc uzyskań prognozowany wzrost podatków od 
nieruchomości niezbňdna jest inwestycja w infrastrukturň technicznņ – może to spowodowań w 
dłuższym okresie pozyskanie środków nie tylko równoważņcych koszty, ale również przynoszņcych 
realne dochody, umożliwiajņce dalszy rozwój terenu. 
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ROZSTRZYGNIĘCIE DOTYCZĄCE SPOSOBU ROZPATRZENIA UWAG NA PODSTAWIE ART. 20 UST. 1 

WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU 
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA TERENU POŁOŻONEGO  

W OBRĘBIE WSI CIEŚLE 

 

 

LP. 
 DATA 

WPŁYWU, 
UWAGI 

 NAZWISKO I IMIŇ, 
NAZWA JED-

NOSTKI 
ORGANIZACYJNEJ 
I ADRES ZGŁASZA-

JŅCEGO UWAGI 

 TREŚŃ UWAGI 

 OZNACZENIE 
NIERUCHO-

MOŚCI, 
KTÓREJ DO- 
TYCZY UWA-

GA 

USTALENIA 
PROJEKTU 
PLANU DLA 
NIERUCHO-

MOŚCI, 
KTÓREJ 

DOTYCZY 
UWAGA 

 ROZSTRZYGNIŇCIE 
WÓJTA, BURMISTRZA 

ALBO PREZYDENTA 
MIASTA*) 

W SPRAWIE ROZPATRZE-
NIA UWAGI 

 ROZSTRZYGNIŇCIE 
RADY GMINY 

ZAŁŅCZNIK DO 
UCHWAŁY NR ... .. 

Z DNIA ....... UWAGI 

 UWAGA 
UWZGLŇ 
DNIONA 

 UWAGA 
NIE 

UWZGL- 
DNIONA 

 UWAGA 
UWZGLŇ 
DNIONA 

 UWAGA 
NIE 

UWZGLŇ 
DNIONA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. 18.02.2011 

Anna i Janusz 
Patykowscy 

Cieśle 58 

 56-400 Oleśnica 

 pod zabudowň 
rzemieślniczo-
przemysłowym 

(U/) 

dz. 91 

dz. 23/5 

dz. 91 -cz. U/2, 
cz. R/5 

dz. 23/5 – R/i18 
 

Nie 
uwzglňd-

niono 
 

Nie 
uwzglňd-

niono 

Działka nr 91 
nie uzyskała 

zgody Ministra 
Rolnictwa, 

przeznaczenie 
działki nr 23/5 
pod zainwe-
stowanie jest 
niezgodne ze 

SUiKZP  

2. 28.02.2011 

Małgorzata Krysz-
czyńska 

Cieśle 25H 
56-400 Oleśnica 

Pod nieużytek dz. 103 ZL/3  
Nie 

uwzglňd-
niono 

 
Nie 

uwzglňd-
niono 

Działka w 
ewidencji 
gruntów 

figuruje w 
czňści jako las, 
a czňści grunt 

rolny, brak 
informacji na 
jakie cele Pani 
chce przezna-
czyń działkň 

3. 1.03.2011 
Andrzej Tadej 

ul. Kilińskiego 4b/5 
56-400 Oleśnica 

Czňściowo pod 
zabudowň 

zagrodowņ (RM/) 
dz. 62/73 WS/7 

uwzglňd-
niono 

 
uwzglňd-

niono 
 

Skorygowano 
projekt planu 

Pod tereny usług 
turystyki lub 

sportu i rekreacji 
(UT/ lub US/) 

dz. 61/45 
W czňści R/13 
w czňści WS/6 

uwzglňd-
niono 

czňściowo 

Nie 
uwzglňd-

niona 
czňściowo 

uwzglňd-
niono 

czňścio-
wo 

Nie 
uwzglňd-

niona 
czňścio-

wo 

Uwzglňdniono 
jako dopusz-

czenie na 
terenie R/13, 
dla dz.61/45 
usług rekre-

acyjno –
sportowych, w 

pozostałej 
czňści odrzu-

cono 

Poz zabudowň 
mieszkaniowņ 
jednorodzinnņ 

(MN/) 

dz. 60/25, 
60/26, 60/31 

dz. 60/25, 
60/26: R/7, 
 dz. 60/31: 
 w czňści 
ZLn/4,  
w czňści ZL/7 

 
Nie 

uwzglňd-
niono 

 
Nie 

uwzglňd-
niono 

Niezgodne ze 
SUiKZP 

Pod tereny usług 
turystyki lub 

sportu i rekreacji 
(UT/ lub US/) 

dz. 62/38, 
62/71,62/36, 

62/70, 62/34 i 
62/21 

ZL/6  
Nie 

uwzglňd-
niono 

 
Nie 

uwzglňd-
niono 

Niezgodne ze 
SUiKZP, działki 

figurujņ jako 
leśne 

4. 9.03.2011 

Paulina  
Krawiec – Palińska 
ul. Kopernika 5/7 
56-400 Oleśnica 

Poz zabudowň 
mieszkaniowņ 
jednorodzinnņ 

(MN/) 

dz. 64/8 R/8  
Nie 

uwzglňd-
niono 

 
Nie 

uwzglňd-
niono 

Przeznaczenie 
niezgodne ze 

SUiKZP,  

5. 11.03.2011 

Anna Moraczewska 
ul. Żeromskiego 

10A/1 
56-400 Oleśnica 

Zmiany zapisów 
dot. pokryń 

dachów (dachy 
mansardowe), 

kubatury budyn-
ku do 2000m3, 
kalenicy dachu 

do 11 m, 

 dz. 60/1, 60/2 MN/6 
uwzglňd-
niono o 

 
uwzglňd-

niono  
 

Uwzglňdniono 
pkt 1 i 3, 
kubatury 

budynków o 
której mowa w 

pkt 2 uwagi 
plan nie 
określa 

dz. 60/36 
w czňści MN/6 

w czňści  R 
 

Nie 
uwzglňd-

niono 
 

Nie 
uwzglňd-

niono 

Przeznaczenie 
niezgodne ze 

SUiKZP, 
zachowano 

stan istniejņcy 
w ramach 

terenu MN/6 
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6. 11.03.2011 
Daniel Potňpa 

Cieśle 11 
56-400 Oleśnica 

Pod tereny 
aktywności 

gospodarczej 
(AG/) 

dz. 246 R/6  
Nie 

uwzglňd-
niono 

 
Nie 

uwzglňd-
niono 

Działka nr 246 
nie uzyskała 

zgody Ministra 
Rolnictwa,  

7. 11.03.2011 
Daniel Potňpa 

Cieśle 11 
56-400 Oleśnica 

Pod tereny 
aktywności 

gospodarczej 
(AG/) 

dz. 93/3 R/5  
Nie 

uwzglňd-
niono 

 
Nie 

uwzglňd-
niono 

Działka nr 93/3 
nie uzyskała 

zgody Ministra 
Rolnictwa,  

8. 11.03.2011 

Agencja Mienia 
Wojskowego 

ul. Zwyciňska 14 
56-400 Oleśnica 

OTWr-SPIZN-
511-303-54/11 

dz. 59/1 
w czňści AG/8 
w czňści UT/1 
w czňści ZD/1 

uwzglňd-
niono  

 
uwzglňd-

niono  
 

Skorygowano 
projekt planu 

 
2 2 96

 

2297 
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UCHWAŁA NR IX/46/11 
 RADY GMINY OLEŚNICA 

 z dnia 10 czerwca 2011 r. 

w sprawie uchylenia uchwały nr XXXIV/208/06 Rady Gminy Oleśnica z dnia 16 lutego 2006 r. 
w sprawie ustalenia stawki procentowej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości objętych decyzją 

o warunkach zabudowy  

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 i 15 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorzņdzie gminnym  
(t.j. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) uchwala siň, 
co nastňpuje: 

§ 1. Uchyla siň uchwałň nr XXXIV/208/06 Rady 
Gminy Oleśnica z dnia 16 lutego 2006 r. w sprawie 
ustalenia stawki procentowej z tytułu wzrostu war-
tości nieruchomości objňtych decyzjņ o warunkach 
zabudowy. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza siň Wójtowi 
Gminy Oleśnica. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie  
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym 
Województwa Dolnoślņskiego. 

 
Wiceprzewodniczņcy Rady: 

Aleksandra Sieruga 
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UCHWAŁA NR VIII/61/11 
 RADY GMINY SULIKÓW 

 z dnia 31 maja 2011 r. 

w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Sulików w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie gminy Sulików 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40  
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzņdzie 
gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 4 ust. 1 ustawy 
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porzņdku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zmianami), po zasiň-
gniňciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarne-
go w Zgorzelcu Rada Gminy Sulików uchwala, co 
nastňpuje:  

§ 1. W uchwale nr XXXVIII/252/06 Rady Gminy 
Sulików z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie 
uchwalenia regulaminu utrzymania czystości  

i porzņdku na terenie gminy Sulików, wprowadza 
siň nastňpujņce zmiany: 

1. W rozdziale IV w § 13 w pkt 1 otrzymuje 
brzmienie: „1. Stałe odpady komunalne muszņ byń 
usuwane z terenu nieruchomości nie rzadziej niż 
raz na dwa tygodnie”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza siň Wójtowi 
Gminy Sulików. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie  
14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym 
Województwa Dolnoślņskiego. 

 
Przewodniczņcy Rady Gminy: 

Jan Solecki 
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