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Załącznik nr 2 do uchwały nr X/76/11 
Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim  
z dnia 28 czerwca 2011 r. 

 
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag  

do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
 

W związku z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), stwierdza się, Ŋe do projektu miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego dla terenów górniczych złóŊ „ŉerkowice II” i „ŉerkowice-Skała I” nie zostały 
złoŊone uwagi. 
 

 
 
 

Załącznik nr 3 do uchwały nr X/76/11 
Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim  
z dnia 28 czerwca 2011 r. 

 
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej 

 
Rozstrzygnięcia dokonano na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.). 
Realizacja infrastruktury technicznej będzie odbywać się w oparciu o wszelkie moŊliwe ňródła pozy-

skania funduszy na ten cel, ņrodków własnych gminy, opłat adiacenckich oraz partycypacji inwestorów 
indywidualnych. 

Infrastruktura techniczna związana bezpoņrednio z eksploatacją kruszywa będzie realizowana  
na koszt inwestora. 
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UCHWAŁA NR X/77/11 
 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM 

 z dnia 28 czerwca 2011 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Sobota 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity – Dz. U. z 2001 roku Nr 142,  
poz. 1591 ze zm.), art. 20 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zm.) oraz 
w związku z uchwałą nr XXXI/257/09 Rady Miej-
skiej Gminy Lwówek Ņląski z dnia 28 maja 2009 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla częņci obrębu Sobota, po stwierdzeniu zgod-
noņci ze studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego Gminy i Miasta 
Lwówek Ņląski, przyjętego uchwałą nr X/71/11 
z dnia 28 czerwca 2011 roku, Rada Miejska 
w Lwówku Ņląskim uchwala, co następuje: 

DZIAŁ I 

Ustalenia ogólne 

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego dla częņci obrębu Sobota. 

2. Granicę obszaru objętego planem miejsco-
wym oznaczono w załączniku graficznym nr 1 sta-
nowiącym integralną częņć niniejszej uchwały. 

3. Integralną częņcią miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego są następujące 
załączniki: 
1) załącznik graficzny nr 1 − rysunek planu − skala 

1 : 1000; 
2) załącznik nr 2 − rozstrzygnięcie o sposobie roz-

patrzenia uwag do miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego; 

3) załącznik nr 3 − rozstrzygnięcie o sposobie re-
alizacji inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej. 

§ 2. Ilekroć w dalszych przepisach uchwały 
jest mowa o: 

1) planie − naleŊy przez to rozumieć miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego, o 
którym mowa w § 1 niniejszej uchwały; 

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

3) terenie − naleŊy przez to rozumieć obszar 
o okreņlonym przeznaczeniu i zasadach zago-
spodarowania, wydzielony na rysunku planu li-
niami rozgraniczającymi i oznaczony symbolem; 

4) przeznaczeniu podstawowym terenu − naleŊy 
przez to rozumieć przeznaczenie będące do-
minującą formą wykorzystania terenu oraz 
obiektów z nim związanych; 

5) przeznaczeniu uzupełniającym terenu − naleŊy 
przez to rozumieć przeznaczenie inne niŊ pod-
stawowe, które uzupełnia lub wzbogaca prze-
znaczenie podstawowe i nie występuje samo-
dzielnie na danym terenie; 

6) przeznaczeniu równorzędnym terenu – naleŊy 
przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia tere-
nu uzupełniające przeznaczenie podstawowe 
w dowolnych proporcjach lub będące za-
miennym sposobem zagospodarowania tere-
nu oraz obiektów z nim związanych; 

7) usługach publicznych − naleŊy przez to rozu-
mieć funkcje terenów i obiektów realizowa-
nych w dziedzinach: oņwiaty, kultury, zdrowia 
i opieki społecznej, sportu i rekreacji oraz in-
nych, których powyŊsze grupy nie dotyczą 
bezpoņrednio lub poņrednio, a mają charakter 
usług ogólnospołecznych, realizowanych w 
ramach zadań własnych przez samorząd lo-
kalny oraz w ramach zadań zleconych lub 
wprowadzonych w drodze negocjacji przez 
administrację samorządową lub rządową; 

8) usługach − naleŊy przez to rozumieć funkcje 
terenów i obiektów w dziedzinach: handlu, 
gastronomii, rzemiosła, szkolnictwa, zdrowia, 
kultury i rozrywki, sportu i rekreacji, obsługi 
komunikacji naprawy i obsługi pojazdów me-
chanicznych (z wykluczeniem stacji paliw), in-
stytucji finansowych i ubezpieczeniowych, 
siedzib stowarzyszeń, związków, izb zawodo-
wych i gospodarczych, jednostek projekto-
wych i consultingowych, instytucji gospodar-
czych, ņrodków masowej komunikacji i łącz-
noņci oraz innych, których powyŊsze grupy nie 
dotyczą bezpoņrednio lub poņrednio, a mają 
charakter usługi i obsługi; 

9) usługach nieuciąŊliwych − naleŊy przez to ro-
zumieć usługi nie zaliczane do rodzajów 
przedsięwzięć mogących zawsze znacząco od-
działywać na ņrodowisko lub przedsięwzięć 
mogących potencjalnie znacząco oddziaływać 
na ņrodowisko; 

10) wskaňniku zabudowy działki – naleŊy przez to 
rozumieć procent powierzchni działki zabu-
dowany przez budynki; 

11) wskaňniku intensywnoņci zabudowy – naleŊy 
przez to rozumieć stosunek powierzchni cał-
kowitej kondygnacji nadziemnych budynków 
zlokalizowanych w obrębie działki do po-
wierzchni tej działki; 

12) wskaňniku powierzchni biologicznie czynnej – 
naleŊy przez to rozumieć udział procentowy 
powierzchni biologicznie czynnej w ogólnej 
powierzchni działki budowlanej; 

13) urządzeniach towarzyszących – naleŊy przez to 
rozumieć urządzenia niezbędne do prawidło-
wego funkcjonowania obiektów budowlanych 
lub stanowiących wyposaŊenie terenu, takie 
jak sieci i urządzenia infrastruktury technicz-
nej, tereny wód ņródlądowych, dojņcia i do-
jazdy, place manewrowe i postojowe oraz 
obiekty małej architektury; 

14) nieprzekraczalnej linii zabudowy − naleŊy 
przez to rozumieć linię ograniczającą obszar, 
na którym dopuszcza się wznoszenie budyn-
ków i budowli naziemnych niebędących li-
niami przesyłowymi, sieciami uzbrojenia tere-
nu, obiektami lub urządzeniami infrastruktury 
technicznej lub urządzeniami terenowymi ko-
munikacji; ustalone nieprzekraczalne linie za-
budowy mogą być przekraczane przez schody, 
zadaszenia, wiatrołapy, gzymsy, balkony i inne 
elementy elewacji budynku, na odległoņć nie 
większą niŊ 2 m, pod warunkiem zachowania 
przepisów odrębnych dotyczących pasa drogi; 

15) terenie sportu i rekreacji – naleŊy przez to ro-
zumieć tereny przeznaczone na lokalizację te-
renowych urządzeń sportowo-rekreacyjnych 
i obiektów budowlanych: oņrodków sportu 
i rekreacji, boisk, zespołów małych boisk, kor-
tów, hal sportowych, kręgielni, basenów, ką-
pielisk oraz innych obiektów (stadion) 
i urządzeń socjalnych, sanitarnych i zaplecza 
technicznego (oņwietlenie, trybuny, parkingi), 
a takŊe innych urządzeń dla celów kultury fi-
zycznej i rozrywki. 

§ 3. 1. Obowiązującymi ustaleniami rysunku 
planu są : 
1) granica obszaru objętego planem miejscowym; 
2) linie rozgraniczające tereny o róŊnym przeznacze-

niu lub róŊnych zasadach zagospodarowania; 
3) oznaczenia przeznaczenia terenów, zawierające 

symbole literowe i numery, wyróŊniające je 
spoņród innych terenów; 

4) nieprzekraczalne linie zabudowy; 
2. Pozostałe ustalenia rysunku planu niewy-

mienione w ust. 1 są informacyjne, sugerujące 
okreņlone rozwiązania przestrzenne i regulacyjne, 
nie stanowią obowiązujących ustaleń planu. 

§ 4. W planie nie okreņla się: 
1) granic i sposobów zagospodarowania terenów 

górniczych oraz terenów naraŊonych na niebez-
pieczeństwo powodzi, a takŊe zagroŊonych 
osuwaniem się mas ziemnych ze względu na 
brak występowania takich terenów; 

2) sposobów i terminów tymczasowego zagospo-
darowania, urządzenia i uŊytkowania terenów, 
innego niŊ wynikającego z przepisów odręb-
nych, ze względu na brak takiej potrzeby. 

DZIAŁ II 

Ustalenia szczegółowe 

Rozdział 1 

Przeznaczenie i zasady  
zagospodarowania terenów 

§ 5. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem 
1MN ustala się: 
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1) przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej; 

2) w zakresie przeznaczenia podstawowego do-
puszcza się realizowanie zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej w formie wolno stojącej 
lub bliňniaczej; 

3) przeznaczenie równorzędne: tereny zabudowy 
zagrodowej; 

4) przeznaczenie uzupełniające: 
a) usługi nieuciąŊliwe, 
b) urządzenia towarzyszące, w tym: drogi we-

wnętrzne, miejsca parkingowe, infrastruktu-
ra techniczna oraz obiekty gospodarcze i ga-
raŊowe, 

c) zieleń urządzona; 
5) parametry i wskaňniki kształtowania zabudowy 

i zagospodarowania terenu: 
a) wysokoņć zabudowy nie moŊe przekroczyć 

3 kondygnacji nadziemnych, w tym podda-
sze uŊytkowe, lecz nie więcej niŊ 12 m do ka-
lenicy dachu, 

b) ustala się maksymalny wskaňnik zabudowy 
działki: 60%, 

c) ustala się maksymalny wskaňnik intensyw-
noņci zabudowy: 0,6, 

d) ustala się minimalny wskaňnik powierzchni 
biologicznie czynnej działki: 30%, 

e) dachy strome, dwu- lub czterospadowe, na-
czółkowe, w układzie symetrycznym, o spad-
kach połaci dachowych zawartych między 
40−55 stopni, lub mansardowe, kryte da-
chówką ceramiczną lub cementową, mate-
riałami dachówkopodobnymi w odcieniu na-
turalnej czerwieni, łupkiem naturalnym lub 
syntetycznym w odcieniu szaroņci, 

f) dopuszcza się lukarny i okna połaciowe, 
g) wysokoņć zabudowy przeznaczenia uzupeł-

niającego nie moŊe przekroczyć 1 kondygna-
cji, nie więcej niŊ 4 m do okapu lub górnej 
najwyŊszej krawędzi elewacji, 

h) dla budynków garaŊowych i gospodarczych 
dopuszcza się dachy płaskie, spadowe 
o kącie nachylenia dachu do 30 stopni lub 
zgodne z ustaloną geometrią dachu na tere-
nie, 

6) dla zabudowy istniejącej niespełniającej ustalo-
nych warunków dopuszcza się remonty i prze-
budowy zgodnie z powyŊszymi warunkami lub 
z zachowaniem istniejących parametrów i 
wskaňników kształtowania zabudowy i zago-
spodarowania terenu. 

2. Dla terenu oznaczonego symbolem 1UO 
ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy 

usługowej – usługi oņwiaty; 
2) przeznaczenie równorzędne – tereny usług pu-

blicznych; 
3) przeznaczenie uzupełniające: 

a) tereny sportu i rekreacji, 
b) zabudowa mieszkaniowa – jako utrzymanie 

i rehabilitacja istniejącej zabudowy i prze-
znaczenia terenu, 

c) urządzenia towarzyszące, w tym: drogi we-
wnętrzne, miejsca parkingowe, infrastruktu-
ra techniczna oraz obiekty gospodarcze 
i garaŊowe, 

d) zieleń urządzona; 
4) parametry i wskaňniki kształtowania zabudowy 

i zagospodarowania terenu: 
a) wysokoņć zabudowy nie moŊe przekroczyć 

3 kondygnacji nadziemnych, w tym podda-
sze uŊytkowe, lecz nie więcej niŊ 12 m do ka-
lenicy dachu, 

b) ustala się maksymalny wskaňnik zabudowy 
działki: 70%, 

c) ustala się maksymalny wskaňnik intensyw-
noņci zabudowy: 1,0, 

d) ustala się minimalny wskaňnik powierzchni 
biologicznie czynnej działki: 20%, 

e) dachy strome, dwu- lub czterospadowe, na-
czółkowe, w układzie symetrycznym, o spad-
kach połaci dachowych zawartych między 
40-55 stopni, lub mansardowe, kryte da-
chówką ceramiczną lub cementową, mate-
riałami dachówkopodobnymi w odcieniu na-
turalnej czerwieni, łupkiem naturalnym lub 
syntetycznym w odcieniu szaroņci, 

f) dopuszcza się lukarny i okna połaciowe, 
g) wysokoņć zabudowy przeznaczenia uzupeł-

niającego nie moŊe przekroczyć 1 kondygna-
cji, nie więcej niŊ 4 m do okapu lub górnej 
najwyŊszej krawędzi elewacji, 

h) dla budynków garaŊowych i gospodarczych 
dopuszcza się dachy płaskie, spadowe o kącie 
nachylenia dachu do 30 stopni lub zgodne 
z ustaloną geometrią dachu na terenie; 

5) dla zabudowy istniejącej niespełniającej ustalo-
nych warunków dopuszcza się remonty i prze-
budowy zgodnie z powyŊszymi warunkami lub 
z zachowaniem istniejących parametrów i 
wskaňników kształtowania zabudowy i zago-
spodarowania terenu, 

6) dla obiektów znajdujących się w gminnej ewi-
dencji zabytków obowiązują ustalenia z Roz-
działu 6 §10. 

3. Dla terenu oznaczonego symbolem 1US 
ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe – tereny sportu 

i rekreacji; 
2) przeznaczenie równorzędne – tereny usług pu-

blicznych; 
3) przeznaczenie uzupełniające: 

a) usługi nieuciąŊliwe, 
b) urządzenia towarzyszące, w tym: drogi we-

wnętrzne, miejsca parkingowe, infrastruktu-
ra techniczna oraz obiekty gospodarcze i ga-
raŊowe, 

c) zieleń urządzona; 
4) parametry i wskaňniki kształtowania zabudowy 

i zagospodarowania terenu: 
a) wysokoņć zabudowy nie moŊe przekroczyć 

12 m do kalenicy dachu lub jego najwyŊszej 
krawędzi, 

b) ustala się maksymalny wskaňnik zabudowy 
działki: 30%, 

c) ustala się maksymalny wskaňnik intensyw-
noņci zabudowy: 0,4, 

d) ustala się minimalny wskaňnik powierzchni 
biologicznie czynnej działki: 20%, 

e) dachy strome, dwuspadowe, o nachyleniu 
połaci do 55 stopni, a jeņli nie jest to moŊli-
we – dachy płaskie i jednospadowe, 
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f) dopuszcza się lukarny i okna połaciowe, 
g) dopuszcza się realizację zadaszeń trybun. 

4. Dla terenu oznaczonego symbolem 1ZC 
ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe – nieczynny cmentarz; 
2) przeznaczenie uzupełniające: 

a) urządzenia towarzyszące w tym: drogi we-
wnętrzne, miejsca parkingowe, infrastruktu-
ra techniczna, obiekty małej architektury 
oraz obiekty gospodarcze, 

b) zieleń urządzona; 
3) parametry i wskaňniki kształtowania zabudowy 

i zagospodarowania terenu: 
a) ustala się maksymalny wskaňnik zabudowy 

działki: 20%, 
b) ustala się maksymalny wskaňnik intensyw-

noņci zabudowy: 0,5, 
c) ustala się minimalny wskaňnik powierzchni 

biologicznie czynnej działki: 50%. 
5. Dla terenu oznaczonego symbolem 1E usta-

la się: 
1) przeznaczenie podstawowe – tereny infrastruk-

tury technicznej − elektroenergetyka; 
2) w zakresie przeznaczenia podstawowego do-

puszcza się realizowanie infrastruktury tech-
nicznej – elektroenergetyki w formie stacji 
transformatorowej; 

3) przeznaczenie uzupełniające: urządzenia towa-
rzyszące, w tym: drogi wewnętrzne, infrastruk-
tura techniczna; 

4) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę i reali-
zację nowych urządzeń. 

Rozdział 2 

Zasady ochrony i kształtowania  
ładu przestrzennego 

§ 6. 1. Zakazuje się lokalizacji obiektów han-
dlowych o powierzchni sprzedaŊowej powyŊej 
2000m2. 

2. Zakazuje się realizacji dachów o połaciach 
przesuniętych względem siebie w pionie kalenicy. 

3. Dopuszcza się stosowanie naczółków, lu-
karn, okien dachowych, zadaszeń drzwi wejņcio-
wych o dowolnych spadkach połaci dachu. 

4. Dopuszcza się remonty, przebudowę bu-
dynków istniejących w dniu wejņcia w Ŋycie planu, 
w tym zlokalizowanych w odległoņci mniejszej niŊ 
4 m od granicy działki oraz w granicach działek. 

5. Dopuszcza się lokalizowanie garaŊy lub 
obiektów gospodarczych na granicach działek, 
jeŊeli na działce sąsiedniej równieŊ zlokalizowany 
jest garaŊ na granicy działki. 

6. Dla budynków istniejących niespełniających 
ustalonej nieprzekraczalnej linii zabudowy dopusz-
cza się ich remonty, nadbudowy, rozbudowy z 
zakazem zbliŊania się bryłą budynku do drogi, roz-
budowy budynku w terenie poza ustaloną nieprze-
kraczalną linią zabudowy. 

7. Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy 
zgodnie z rysunkiem planu. 

Rozdział 3 

Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych 

§ 7. 1. Jako tereny przestrzeni publicznej usta-
la się tereny dróg publicznych, tereny przyległe do 

dróg publicznych pomiędzy linią rozgraniczającą 
drogi a ustaloną nieprzekraczalną linią zabudowy, 
a takŊe tereny usług oņwiaty oznaczone symbolem 
1UO oraz tereny sportu i rekreacji oznaczone sym-
bolem 1US. 

2. W zakresie lokalizowania noņników rekla-
mowych ustala się: 
1) zakaz lokalizowania noņników reklamowych 

w liniach rozgraniczających dróg za wyjątkiem 
tablic informacji turystycznej, 

2) na terenach poza liniami rozgraniczającymi 
dróg: 
a) zakazuje się lokalizowania wolno stojących 

noņników reklamowych, 
b) dopuszcza się lokalizowanie na elewacjach 

budynków i ogrodzeniach wyłącznie szyldów 
i reklam związanych z działalnoņcią prowa-
dzoną na terenie, o powierzchni tablicy nie 
większej niŊ 1 m2. 

3. WzdłuŊ linii rozgraniczających terenów dróg 
publicznych dopuszcza się lokalizację ogrodzeń 
przy zachowaniu następujących warunków: 
1) odcinki ciągów ogrodzeń pomiędzy skrzyŊowa-

niami wzdłuŊ dróg publicznych winny się cha-
rakteryzować jednakową wysokoņcią lub wza-
jemnie dostosowanymi wysokoņciami ogro-
dzeń poszczególnych posesji; 

2) maksymalna wysokoņć ogrodzenia nie powinna 
przekraczać 2,1 m; 

3) zakazuje się stosowania ogrodzeń pełnych, 
w tym ogrodzeń z przęsłami wypełnionymi pre-
fabrykatami betonowymi. 

Rozdział 4 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemu układu komunikacyjnego 

§ 8. 1. 1KD(D) – tereny dróg publicznych klasy 
dojazdowej (gminne): 
1) ustala się szerokoņć w liniach rozgraniczających 

zgodnie z rysunkiem planu; 
2) dopuszcza się lokalizację chodników, ņcieŊek 

rowerowych, miejsc postojowych, zieleni, sieci 
infrastruktury technicznej, urządzeń obsługi 
komunikacji zbiorowej, za zgodą zarządcy drogi; 

3) dopuszcza się bezpoņrednie zjazdy na drogę za 
zgodą zarządcy drogi. 

2. Do czasu realizacji projektowanych odcin-
ków dróg lub poszerzenia do docelowych parame-
trów istniejących dróg dopuszcza się dotychcza-
sowy sposób zagospodarowania terenów, bez 
moŊliwoņci wprowadzania trwałych obiektów bu-
dowlanych oraz realizacji nowych ogrodzeń, 
uniemoŊliwiających docelową realizację ustaleń 
planu. 

3. Remonty, przebudowę dróg i sieci infra-
struktury technicznej moŊna prowadzić w istnieją-
cych granicach własnoņci lub etapami w liniach 
rozgraniczających wyznaczonych na rysunku pla-
nu. 

4. Dopuszcza się etapową realizację poszerzeń 
dróg do ustalonych linii rozgraniczających. 

5. Ustala się następującą minimalną liczbę 
miejsc postojowych dla: 
1) lokali mieszkalnych – 1 miejsce postojowe na 

1 mieszkanie; 
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2) obiektów sportowych – 1 miejsce postojowe na 
20 uŊytkowników jednoczeņnie; 

3) domów kultury, ņwietlic, klubów, bibliotek – 
1 miejsce postojowe na 20 uŊytkowników jed-
noczeņnie; 

4) obiektów handlowych − 1 miejsce postojowe na 
100 m2 powierzchni uŊytkowej; 

5) restauracji, kawiarni −1 miejsce postojowe na 
50 m2 powierzchni uŊytkowej; 

6) usług oņwiaty i zdrowia − 1 miejsce postojowe 
na 10 zatrudnionych; 

7) innych obiektów usługowych – 1 miejsce posto-
jowe na 200 m2 powierzchni uŊytkowej. 

Rozdział 5 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów infrastruktury technicznej 

§ 9. 1. Ustala się ogólne zasady uzbrojenia te-
renu w infrastrukturę techniczną: 
1) wszystkie liniowe elementy infrastruktury tech-

nicznej wraz z urządzeniami towarzyszącymi, 
poza przyłączami do poszczególnych obiektów, 
mogą przebiegać w liniach rozgraniczających 
dróg oraz w liniach rozgraniczających innych 
przestrzeni publicznych − za zgodą ich zarząd-
ców; dopuszcza się przeprowadzenie sieci infra-
struktury technicznej poza układem dróg 
z zachowaniem ustaleń przepisów odrębnych 
obowiązujących przy projektowaniu tych sieci; 

2) wszelkie inwestycje oraz zmiany w zakresie 
zaopatrzenia w ciepło, wodę, gaz, energię elek-
tryczną, sieć telekomunikacyjną, odprowadza-
nie ņcieków oraz zmiany lokalizacji urządzeń 
technicznych na terenie objętym planem wy-
magają uzyskania warunków technicznych od 
właņciwych administratorów sieci, formalnego 
ustalenia zasad dostępnoņci sieci w sytuacjach 
awaryjnych lub w celu jej remontu. 

2. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się 
zaopatrzenie dla celów bytowo-gospodarczych, 
przeciwpoŊarowych i grzewczych z istniejącej i no-
wo projektowanej sieci wodociągowej, dopuszcza 
się zaopatrzenie w wodę ze studni indywidualnych. 

3. W zakresie odprowadzenia i oczyszczenia 
ņcieków bytowych, komunalnych, przemysłowych: 
1) dopuszcza się rozbudowę systemu kanalizacji 

sanitarnej, odprowadzającej ņcieki do oczysz-
czalni gminnej, dopuszcza się odprowadzanie 
ņcieków do indywidualnych oczyszczalni; 

2) ustala się zakaz odprowadzania nieoczyszczo-
nych ņcieków do gruntu, cieków powierzchnio-
wych oraz wód podziemnych; 

3) dla budynków, które z powodów technicznych 
lub ekonomicznych nie mogą być obsługiwane 
przez sieć kanalizacji sanitarnej, dopuszcza się 
budowę szczelnych bezodpływowych zbiorni-
ków lub oczyszczalni przydomowych. 

4. W zakresie odprowadzenia wód opadowych 
obowiązują następujące ustalenia: 
1) ustala się budowę systemu odprowadzenia 

wód opadowych; 
2) dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych 

do dołów chłonnych lub zbiorników na wła-
snym terenie; 

3) w projektowaniu zainwestowania naleŊy 
uwzględnić istniejące urządzenia melioracyjne 
i zapewnić ich prawidłowe uŊytkowanie. 

5. W zakresie zaopatrzenia w gaz dopuszcza 
się budowę sieci dystrybucyjnej gazowej. 

6. W zakresie zaopatrzenia w ciepło: 
1) dla nowych obiektów ustala się stosowanie ni-

skoemisyjnych ňródeł ciepła – energii elektrycz-
nej, gazu, oleju opałowego lub innych niekon-
wencjonalnych ňródeł energii cieplnej, a takŊe 
nowoczesnych wysokosprawnych ňródeł energii 
opalanych paliwem stałym lub zaopatrzenie 
w ciepło z lokalnych grupowych kotłowni; 

2) dla istniejących obiektów dopuszcza się stoso-
wanie dotychczasowych ňródeł ciepła; 

3) dopuszcza się tworzenie lokalnych sieci cie-
płowniczych. 

7. W zakresie zaopatrzenia w energię elek-
tryczną ustala się: 
1) utrzymanie istniejących stacji transformatoro-

wych, z dopuszczeniem moŊliwoņci ich remontu 
lub likwidacji; zakazuje się likwidacji obiektów 
o walorach zabytkowych wybudowanych przed 
rokiem 1945; 

2) dopuszcza się lokalizowanie stacji transforma-
torowych, z zachowaniem warunków technicz-
nych wydanych przez zarządcę sieci energe-
tycznej; 

3) ustala się zapewnienie dostępu do infrastruktu-
ry elektroenergetycznej dla celów eksploatacyj-
nych i modernizacyjnych; 

4) dopuszcza się rozbudowę sieci elektrycznej 
kablowej lub napowietrznej wraz z niezbędnymi 
urządzeniami technicznymi dla zasilania tere-
nów nowego zainwestowania według technicz-
nych warunków przyłączenia, z zachowaniem 
normatywnych odległoņci od budynków i od 
innych sieci infrastruktury podziemnej, okreņlo-
nych w przepisach odrębnych. 

8. W zakresie zaopatrzenia w sieć telekomuni-
kacyjną ustala się: 
1) rozbudowę linii kablowych telekomunikacyj-

nych w ciągach komunikacyjnych zgodnie z 
obowiązującymi przepisami o lokalizacji sieci; 

2) dopuszcza się lokalizację inwestycji celu pu-
blicznego z zakresu łącznoņci publicznej, zgod-
nie z przepisami odrębnymi. 

9. W zakresie gromadzenia i usuwania odpa-
dów: 
1) ustala się obowiązek gromadzenia stałych od-

padów komunalnych w szczelnych pojemnikach 
zlokalizowanych przy posesjach, przy zapew-
nieniu ich systematycznego wywozu na skła-
dowisko odpadów komunalnych; 

2) odpady sektora gospodarczego mają być gro-
madzone i transportowane zgodnie z uwarun-
kowaniami techniczno-prawnymi okreņlonymi 
w przepisach odrębnych do najbliŊszych wła-
ņciwych dla danego rodzaju odpadów instalacji 
odzysku i unieszkodliwiania przez uprawnione 
firmy działające w tym zakresie; 

3) zakazuje się składowania odpadów komunal-
nych i przemysłowych oraz składowania lub 
przechowywania odpadów promieniotwór-
czych. 
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Rozdział 6 

Zasady ochrony krajobrazu kulturowego, 
dziedzictwa kulturowego, zabytków  

oraz dóbr kultury współczesnej 

§ 10. 1. Ustala się ochronę konserwatorską in-
nych zabytków nieruchomych znajdujących się 
w gminnej ewidencji zabytków. 

2. Inne zabytki nieruchome, znajdujące się 
w gminnej ewidencji zabytków, wskazane na ry-
sunku planu, których lista podlega aktualizacji 
zgodnie z przepisami odrębnymi: bud. nr 51, mur. 
4 ćw. XIX w. (portal, stolarka okien, naczółki 
okienne). 

3. Dla innych zabytków nieruchomych, znajdu-
jących się w gminnej ewidencji zabytków ustala się: 
1) obowiązek zachowania budynków i obiektów 

w niezmienionej formie, w tym geometrii i 
kształtu dachów, detali architektonicznych, kon-
strukcji ņcian zewnętrznych; 

2) dopuszcza się adaptację budynków do potrzeb 
poruszania się osób niepełnosprawnych, w tym 
budowę ramp i poszerzenie otworów wejņcio-
wych; 

3) w przypadku prowadzenia prac konserwator-
skich, restauratorskich lub robót budowlanych 
przy zabytku obowiązuje: 
a) stosowanie materiałów budowlanych zgod-

nych z pierwotnie uŊytymi lub wizualnie do 
nich zbliŊonymi, w tym dachówki ceramicz-
nej do pokrycia dachu, 

b) stosowanie kolorystyki harmonizującej z  
otoczeniem oraz historycznym charakterem 
obiektu, zbliŊonej do kolorystyki tradycyj-
nych materiałów budowlanych, takich jak 
drewno, kamień i cegła oraz do kolorów uzy-
skiwanych z naturalnych pigmentów, 

c) zachowanie architektury elewacji, w tym jej 
kompozycji, 

d) zachowanie jednolitej formy i kolorystyki 
stolarki okien i drzwi zewnętrznych – do-
puszcza się wymianę stolarki pod warun-
kiem zachowania pierwotnych wielkoņci 
otworów okiennych i drzwiowych oraz ich 
podziałów, z zastrzeŊeniem pkt 2; 

4) decyzja o rozbiórce budynku ujętego w 
gminnej ewidencji zabytków moŊe być uza-
leŊniona od wczeņniejszego wykonania karty 
ewidencyjnej obiektu zgodnie z instrukcją 
Krajowego Oņrodka Badań i Dokumentacji 
Zabytków w Warszawie, której jeden egzem-
plarz naleŊy przekazać do archiwum konser-
watorskiego w Jeleniej Górze. Podjecie de-
cyzji o wyburzeniu uzaleŊnia się dodatkowo 
od pozytywnej opinii ekspertyzy budowlanej 
opracowanej przez rzeczoznawcę budowla-
nego oraz od potrzeby odbudowy budynku 
zachowując bryłę zewnętrzną, kształt dachu, 
konstrukcję, elementy detalu architektonicz-
nego i wystroju elewacji. Dopuszcza się 
równieŊ w porozumieniu z konserwatorem 
zabytków budowę nowego budynku, zacho-
wując charakter budynku historycznego, wy-
korzystując jego niektóre rozwiązania archi-
tektoniczne, konstrukcję i wystrój elewacji. 

4. Cały obszar objęty planem znajduje się 
w granicach strefy obserwacji archeologicznej 
„OW”. Dla wszelkich zamierzeń inwestycyjnych 
związanych z pracami ziemnymi budowlanymi 
obowiązuje uzyskanie zakresu i rodzaju niezbęd-
nych badań archeologicznych zgodnie z przepisa-
mi odrębnymi. 

5. Wszelkie odkryte w trakcie prac ziemnych 
przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome 
i nawarstwienia kulturowe podlegają ochronie 
prawnej i wymagają zgłoszenia do Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków lub administracji lokalnej. 
Ratownicze badania archeologiczne prowadzi się 
zgodnie z przepisami odrębnymi. 

Rozdział 7 

Zasady ochrony środowiska, przyrody  
oraz sposoby zagospodarowania terenów  

lub obiektów podlegających ochronie  
na podstawie odrębnych przepisów 

§ 11. 1. Cały obszar objęty planem znajduje się 
w otulinie Parku Krajobrazowego Doliny Bobru, 
w której obowiązują ustalenia zawarte w planie 
ochrony Parku Krajobrazowego Doliny Bobru i 
jego otuliny. 

2. W obszarze planu obowiązuje zakaz lokali-
zacji przedsięwzięć, które mogą zawsze znacząco 
oddziaływać na ņrodowisko lub które mogą poten-
cjalnie znacząco oddziaływać na ņrodowisko. 

3. Dopuszcza się wykorzystywanie i prze-
kształcanie elementów przyrodniczych wyłącznie 
w takim zakresie, w jakim jest to konieczne 
w związku z realizacją danej inwestycji, a w przy-
padku zniszczenia siedlisk przyrodniczych lub sie-
dlisk gatunków naleŊy zastosować działania kom-
pensacyjne. 

4. Zakazuje się prowadzenia prac ziemnych 
trwale zniekształcających rzeňbę terenu. 

5. Przy urządzaniu zieleni obowiązuje stoso-
wanie rodzimych gatunków roņlin. 

6. Zakazuje się budowy obiektów przemysło-
wych i handlowych o powierzchni zabudowy więk-
szej niŊ 200 m2. 

7. Cały obszar objęty planem znajduje się na 
terenie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych  
nr 317 „Niecka zewnętrznosudecka Bolesławiec”, 
na którym zakazuje się: 
1) budowy składowisk i wylewisk odpadów ko-

munalnych i przemysłowych; 
2) lokalizacji i eksploatacji ferm hodowlanych sto-

sujących technologie szczególnie uciąŊliwe dla 
ņrodowiska; 

3) innej działalnoņci gospodarczej mogącej spo-
wodować trwałe zanieczyszczenie gruntów 
i wód powierzchniowych oraz podziemnych. 

8. Częņć obszaru objętego planem znajduje się 
w granicach obszaru Natura 2000 „Ostoja nad Bo-
brem”, na terenie którego obowiązują ogranicze-
nia w zabudowie okreņlone w przepisach odręb-
nych. 

9. Okreņla się dopuszczalne poziomy hałasu: 
1) dla terenów oznaczonych symbolami MN obo-

wiązują standardy akustyczne jak dla zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej okreņlone w 
przepisach odrębnych; 
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2) dla terenów oznaczonych symbolem literowym 
UO obowiązują standardy akustyczne jak dla 
budynków związanych ze stałym lub wielogo-
dzinnym pobytem dzieci i młodzieŊy; 

3) dla terenów oznaczonych symbolem literowym 
US obowiązują standardy akustyczne jak dla te-
renów rekreacyjno-wypoczynkowych. 

Rozdział 8 

Zasady i warunki scalania  
i podziału nieruchomości 

§ 12. 1. Ustala się minimalne szerokoņci frontu 
działki budowlanej (mierzone w linii usytuowania 
budynku): 
1) w terenach oznaczonych symbolami MN = 20 m; 
2) w terenach oznaczonych symbolami UO = 24 m. 

2. Ustala się minimalne powierzchnie nowo 
wydzielanych działek budowlanych: 
1) w terenach oznaczonych symbolami MN: 

a) dla zabudowy wolnostojącej = 800m2, 
b) dla zabudowy bliňniaczej = 600 m2; 

2) w terenach oznaczonych symbolami UO = 900 
m2. 

3. Dopuszcza się wydzielanie działek o para-
metrach mniejszych niŊ wymienione w ust. 1 i 2 na 
cele infrastruktury technicznej, komunikacyjnej, na 
cele publiczne oraz w przypadku regulacji sytuacji 
prawno-własnoņciowej nieruchomoņci. 

 

 

 

Rozdział 9 

Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu,  

w tym zakaz zabudowy 

§ 13. Ustala się zakaz lokalizowania elektrowni 
wiatrowych na całym obszarze planu. 

Rozdział 10 

Opłata, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym 

§ 14. Ustala się 30% stawkę w stosunku do 
wzrostu wartoņci nieruchomoņci objętych niniej-
szym planem, słuŊącą naliczeniu jednorazowej 
opłaty uiszczanej przez właņcicieli nieruchomoņci 
w przypadku ich zbycia w ciągu 5 lat od dnia, 
w którym ustalenia niniejszego planu stały się 
obowiązujące. 

DZIAŁ III 

Ustalenia końcowe 

§ 15. Wykonanie niniejszej uchwały powierza 
się Burmistrzowi Gminy i Miasta Lwówek Ņląski. 

§ 16. Niniejsza uchwała wchodzi w Ŋycie po 
upływie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Dolnoņląskiego. 

 
Przewodnicząca Rady: 

Justyna Wrzesińska 
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Załącznik nr 1 do uchwały nr X/77/11 
Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim  
z dnia 28 czerwca 2011 r. 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr X/77/11 
Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim  
z dnia 28 czerwca 2011 r. 

 
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do miejscowego planu zagospodarowania  

przestrzennego 
 

W związku z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), stwierdza się, Ŋe do projektu miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego dla częņci obrębu Sobota nie zostały złoŊone uwagi. 
 

 
 
 

Załącznik nr 3 do uchwały nr X/76/11 
Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim  
z dnia 28 czerwca 2011 r. 

 
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej 

 
Rozstrzygnięcia dokonano na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.). 
Realizacja infrastruktury technicznej będzie odbywać się w oparciu o wszelkie moŊliwe ňródła pozy-

skania funduszy na ten cel, ņrodków własnych gminy, opłat adiacenckich oraz partycypacji inwestorów 
indywidualnych. 

W pierwszej kolejnoņci naleŊy podjąć realizację infrastruktury w rejonach: 
a) realizujących cele publiczne oraz sprzyjających rozwojowi gminy, 
b) połoŊonych najbliŊej istniejącej infrastruktury i o najdogodniejszych finansowo moŊliwoņciach  

jej realizacji, 
c) duŊym istniejącym zapotrzebowaniem. 
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UCHWAŁA NR XII/50/2011 
 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH 

 z dnia 21 czerwca 2011 r. 

w sprawie ustalenia dni i godzin otwarcia i zamykania placówek handlu detalicznego,  
zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie Gminy Świebodzice 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591  
z póňn. zm.) oraz art. XII § 1 ustawy z dnia  
26 czerwca 1974 r. − Przepisy wprowadzające Ko-
deks pracy (Dz. U. Nr 24, poz. 142 i z 1990 r. Nr 34, 
poz. 198) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się następujące dni i godziny 
otwierania i zamykania placówek handlu detalicz-
nego, zakładów gastronomicznych i zakładów 
usługowych na terenie Gminy Ņwiebodzice: 

1. placówki handlu detalicznego mogą być 
otwierane i zamykane w kaŊdym dniu tygodnia 
przez całą dobę, 

2. placówki gastronomiczne mogą być otwie-
rane i zamykane w dni powszednie, niedziele 

i ņwięta w przedziale czasowym pomiędzy godziną 
5:00 a godziną 24:00 z zastrzeŊeniem ust. 3, 

3. placówki gastronomiczne prowadzące dzia-
łalnoņć hotelową lub rozrywkową, w tym dyskote-
ki, w dniach od piątku do niedzieli i w ņwięta mogą 
być zamykane najpóňniej o godzinie 4:00, 

4. zakłady usługowe we wszystkie dni tygo-
dnia pomiędzy godziną 6:00 a godziną 22:00, 

5. apteki i stacje paliw mogą być czynne 
w kaŊdy dzień tygodnia przez całą dobę. 

§ 2. 1. Godziny otwarcia i zamykania placówki 
okreņla, w granicach okreņlonych w § 1, właņciciel 
placówki lub zakładu. 

2. O ustalonych dniach i godzinach otwierania 
i zamykania placówki lub zakładu właņciciel pla-
cówki lub zakładu informuje poprzez umieszczenie 


