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Załącznik nr 2 do uchwały nr VIII/39/ 
/11 Rady Miejskiej w Przemkowie  
z dnia 7 czerwca 2011 r. 

 
Rozstrzygnięcie 

o sposobie rozpatrzenia uwag  
wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) Rada Miejska w Przemkowie w zwiņzku z bra-
kiem uwaga do projektu zmiany planu nie rozstrzyga o sposobie ich rozpatrzenia. 
 

 
 
 
Załącznik nr 3 do uchwały nr VIII/39/ 
/11 Rady Miejskiej w Przemkowie  
z dnia 7 czerwca 2011 r. 

 
Rozstrzygnięcie 

w sprawie sposobu realizacji zapisanych w zmianie miejscowego planu zagospodarowania  
przestrzennego inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, 

oraz o zasadach ich finansowania 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 
2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami)  

§ 1. Zadania własne gminy z zakresu infra-
struktury technicznej zapisane w miejscowym pla-
nie zagospodarowania przestrzennego:  
1) sień wodociņgowa,  
2) sień kanalizacji sanitarnej,  
3) sień kanalizacji deszczowej,   

4) gminne drogi publiczne wraz z oŌwietleniem, 

§ 2. Zadania inwestycyjne, o których mowa w 
rozstrzygniňciu, finansowane bňdņ zgodnie z prze-
pisami o finansach publicznych oraz zasadami  
okreŌlonymi w: wieloletnich planach inwestycyj-
nych i finansowych gminy Przemków, wieloletnich 
planach rozwoju i modernizacji urzņdzeŊ infra-
struktury technicznej i komunikacji oraz strategiņ 
gminy Przemków. 
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UCHWAŁA NR XI/103/11 
 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY 

 z dnia 7 lipca 2011 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
dla terenu miasta Trzebnica w rejonie ulicy Prusickiej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 roku o samorzņdzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz  
art. 20 ust 1 i art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), w zwiņz-
ku z uchwałņ nr XXXIX/395/10 Rady Miejskiej 
w Trzebnicy z dnia 6 lipca 2010 r. w sprawie przy-
stņpienia do zmiany miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dla terenu miasta 
Trzebnica w rejonie ulicy Prusickiej uchwalonego 
uchwałņ nr XV/154/08 Rady Miejskiej w Trzebnicy 
z dnia 27 marca 2008 r., po stwierdzeniu zgodnoŌci 
ze Studium uwarunkowaŊ i kierunków zagospoda-

rowania przestrzennego gminy Trzebnica, zatwier-
dzonego uchwałņ Rady Miasta i Gminy Trzebnica 
nr XVIII/195/2000 z dnia 29 czerwca 2000 r. Rada 
Miejska w Trzebnicy uchwala, co nastňpuje:  

DZIAŁ I 

USTALENIA OGÓLNE 

Rozdział 1 

Zakres obowiązywania planu 

§ 1. Zmiana miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego dla terenu miasta Trzebnica, 
w rejonie ulicy Prusickiej, zwana dalej planem, 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20011421591
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obejmuje obszar w granicach przedstawionych na 
rysunku planu, stanowiņcym załņcznik nr 1 do ni-
niejszej uchwały. 

§ 2. OkreŌlenia stosowane w uchwale ozna-
czajņ: 

1) linia rozgraniczajņca – linia oddzielajņca po-
szczególne tereny o róŐnym przeznaczeniu lub 
róŐnych zasadach zagospodarowania; 

2) nieprzekraczalna linia zabudowy – linia wy-
znaczona na rysunku planu, której nie moŐe 
przekroczyń Őaden element budynku; dopusz-
cza siň przekroczenie tej linii przez elementy 
budynku na trwale zwiņzane z konstrukcjņ 
i funkcjņ budynku nie zwiņzane z gruntem; 

3) powierzchnia zabudowy działki – naleŐy przez 
to rozumień rzut pionowy zewnňtrznych kra-
wňdzi budynku na powierzchniň terenu; 

4) przeznaczenie terenu – przeznaczenie wyzna-
czone do lokalizacji w danym terenie; 

5) przeznaczenie podstawowe terenu – jest to 
czňŌń przeznaczenia terenu, która powinna 
dominowań w danym terenie w sposób okre-
Ōlony w ustaleniach planu; 

6) przeznaczenie uzupełniajņce terenu – przezna-
czenie inne niŐ podstawowe, dopuszczone do 
lokalizacji na danym terenie; jeŐeli ustalenia 
szczegółowe planu nie stanowiņ inaczej teren 
moŐe zostań zagospodarowany przeznacze-
niem uzupełniajņcym w 100% jego po-
wierzchni; 

7) teren – czňŌń obszaru objňtego planem wy-
znaczona liniami rozgraniczajņcymi, oznaczo-
na symbolem; 

8) usługi – działalnoŌci w dziedzinach: handlu 
detalicznego i hurtowego (w tym wielkopo-
wierzchniowe obiekty sprzedaŐy), gastrono-
mii, rzemiosła, szkolnictwa, zdrowia, kultury 
i rozrywki, sportu i rekreacji, obsługi komuni-
kacji (w tym naprawy i obsługi pojazdów me-
chanicznych, bazy transportowe i spedycyjne, 
stacja paliw), instytucji finansowych i ubez-
pieczeniowych, siedzib stowarzyszeŊ, zwiņz-
ków, izb zawodowych i gospodarczych, jedno-
stek projektowych i consultingowych, instytu-
cji gospodarczych, Ōrodków masowej komuni-
kacji i łņcznoŌci, których powyŐsze grupy nie 
dotyczņ bezpoŌrednio a majņ charakter usługi 
i obsługi; 

9) wielkopowierzchniowe obiekty sprzedaŐy – 
obiekty słuŐņce sprzedaŐy detalicznej, przysto-
sowane do przyjmowania klientów, o po-
wierzchni sprzedaŐy powyŐej 400 m²; 

10) urzņdzenia towarzyszņce – obiekty technicz-
nego wyposaŐenia, obiekty i sieci infrastruktu-
ry technicznej, dojazdy i dojŌcia, parkingi 
i garaŐe, budynki gospodarcze, wiaty i zada-
szenia, mała architektura, oczka wodne o cha-
rakterze rekreacyjnym lub ozdobnym oraz in-
ne obiekty i urzņdzenia pełniņce słuŐebnņ rolň 
wobec funkcji okreŌlonej w przeznaczeniu 
podstawowym. 

§ 3. 1. Integralnņ czňŌciņ planu jest rysunek 
planu, o którym mowa w § 1. 

2. Nastňpujņce oznaczenia graficzne na rysun-
ku planu sņ obowiņzujņcymi ustaleniami planu: 
1) granica obszaru objňtego planem; 

2) linia rozgraniczajņca teren o róŐnym przeznacze-
niu lub róŐnych zasadach zagospodarowania; 

3) symbole terenów; 
4) nieprzekraczalne linie zabudowy; 

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

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

§ 4. Ustala siň nastňpujņce przeznaczenia te-
renu: 
1) teren zabudowy usługowej, przez co rozumie 

teren, na którym zlokalizowano usługi wraz 
z urzņdzeniami towarzyszņcymi oznaczony 
symbolem U; 

2) tereny dróg publicznych (w rozumieniu przepi-
sów ustawy o drogach),oznaczone symbolami: 
a) KD-G – dla drogi klasy głównej, 
b) KD-L – dla drogi klasy lokalnej. 

§ 5. Na kaŐdym terenie dopuszcza siň zieleŊ 
i urzņdzenia towarzyszņce kategoriom przeznacze-
nia dopuszczonym na tym terenie. 

§ 6. Na obszarze objňtym planem zakazuje siň 
przeznaczenia innego niŐ te, które sņ dla niego 
ustalone w planie. 

Rozdział 2 

Ustalenia w zakresie zasad zagospodarowania 
terenu i kształtowania zabudowy 

§ 7. Na terenie objňtym planem, o ile przepisy 
działu II nie stanowiņ inaczej, obowiņzuje zakaz 
lokalizacji obiektów tymczasowych. 

§ 8. Dopuszcza siň lokalizacjň tablic reklamo-
wych i szyldów reklamowych zwiņzanych z prowa-
dzonymi w budynkach usługami i działalnoŌciņ, 
zakazuje siň lokalizowania reklam i szyldów nie 
zwiņzanych bezpoŌrednio z obiektem. 

Rozdział 3 

Ustalenia w zakresie ochrony środowiska 

§ 9. 1. Na terenie objňtym planem, o ile prze-
pisy działu II nie stanowiņ inaczej, w zakresie 
ochrony Ōrodowiska obowiņzuje: 
1) gromadzenie i usuwanie odpadów komunal-

nych na zasadach okreŌlonych w przepisach 
szczególnych oraz gminnych przepisach po-
rzņdkowych; 

2) stosowanie do indywidualnych celów grzew-
czych paliw płynnych i gazowych oraz paliw sta-
łych spalanych w urzņdzeniach o stopniu spraw-
noŌci energetycznej nie mniejszej niŐ 70%; 

Rozdział 4 

Ustalenia w zakresie zasad modernizacji, 
rozbudowy i budowy systemów komunikacji 

§ 10. 1. Na terenie objňtym planem, w za 
kresie zasad obsługi infrastruktury technicznej 
obowiņzujņ: 
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1) zaopatrzenie w wodň z sieci wodociņgowej; 
2) odprowadzenie Ōcieków komunalnych sieciņ 

kanalizacyjnņ; 
3) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych 

do odbiorników lub na teren własnej działki; 
4) zaopatrzenie w energiň elektrycznņ z sieci elek-

troenergetycznych; 
5) zaopatrzenie w gaz z rozdzielczych sieci gazo-

wych. 
2. Na terenie objňtym planem, o ile przepisy 

działu II nie stanowiņ inaczej, w zakresie zasad 
obsługi infrastruktury technicznej dopuszcza siň: 
1) lokalizacjň nowych inwestycji, w zakresie reali-

zacji sieci uzbrojenia terenu, w liniach rozgrani-
czajņcych ulic; 

3. Na terenie objňtym planem, w zakresie roz-
budowy i budowy systemu komunikacji obowiņzuje: 
1) lokalizacja garaŐy i miejsc postojowych na 

działkach budowlanych, na których lokalizowa-
na jest inwestycja; 

2) dla usług, urzņdzenie minimum jednego miej-
sca postojowego na kaŐde rozpoczňte 30 m² 
powierzchni usługowej; 

3) zakaz obsługi komunikacyjnej terenów 1U i 2U 
z drogi publicznej klasy głównej 1KDG. 

Rozdział 5 

Zasady dotyczące scalania i podziału 
nieruchomości 

§ 4. Na obszarze objňtym planem, dopuszcza 
siň wydzielenie działek dla obiektów i urzņdzeŊ 
infrastruktury technicznej bez zachowania zasad 
okreŌlonych w przepisach działu II. 

Rozdział 6 

Ustalenia w zakresie ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków 

§ 5. Na obszarze objňtym planem, w zakresie 
ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków obo-
wiņzuje: 
1) strefa „OW” obserwacji archeologicznej, w 

granicach przedstawionych na rysunku planu, 
dla obszarów intensywnego osadnictwa pra-
dziejowego i Ōredniowiecznego; 

2) w strefie, o której mowa w pkt 1), obowiņzuje: 
a) wszelkie zamierzenia inwestycyjne zwiņzane 

z pracami ziemnymi naleŐy uzgodniń z Dol-
noŌlņskim Wojewódzkim Konserwatorem 
Zabytków, co do koniecznoŌci prowadzenia 
prac ziemnych za pozwoleniem konserwa-
torskim i pod nadzorem konserwatorskim, 

b) powyŐsze pozwolenie konserwatorskie naleŐy 
uzyskań przed wydaniem pozwolenia na bu-
dowň i dla robót nie wymagajņcych pozwole-
nia na budowň przed realizacjņ inwestycji, 

3) nowņ zabudowň naleŐy realizowań w nawiņza-
niu do zasad ukształtowania obiektów o trady-
cyjnych lokalnych formach. 

DZIAŁ II 

USTALENIA DLA TERENÓW 

Rozdział 7 

Ustalenia dla terenów usług 

§ 11. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem: 1U i 2U ustala siň: 

1) przeznaczenie podstawowe – teren zabudowy 
usługowej; 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w 
zakresie kształtowania zabudowy i zagospodaro-
wania terenu obowiņzuje: 
1) wysokoŌń budynków nie wiňksza niŐ 12 m; 
2) dachy strome dwuspadowe, symetryczne  

o kņcie nachylenia połaci nie mniej niŐ 38º i nie 
wiňcej niŐ 45º; pokrycie z dachówki lub blacho-
dachówki w kolorze ceglastym lub brņzowym; 

3) dopuszcza siň dachy płaskie lub jednospadowe; 
4) powierzchnia zabudowy działki nie wiňksza niŐ 

75% powierzchni działki lub działek objňtych 
jednym zamierzeniem inwestycyjnym; 

5) powierzchnia terenu biologicznie czynnego co 
najmniej 20% powierzchni działki lub działek 
objňtych jednym zamierzeniem inwestycyjnym. 

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, do-
puszcza siň wydzielenie dróg wewnňtrznych, dla 
których obowiņzuje nieprzekraczalna linia zabu-
dowy w odległoŌci 6 m od granicy wydzielonej 
drogi wewnňtrznej. 

4. Na terenach, o których mowa w ust. 1, w 
zakresie zasad i warunków scalania i podziału nie-
ruchomoŌci obowiņzuje: 
a) minimalna powierzchnia działki budowlanej 

2000 m², 
b) minimalna szerokoŌń frontu działki budowlanej 

20 m, 
c) kņt połoŐenia granic bocznych działki budowla-

nej w stosunku do pasa drogowego nie mniej-
szy niŐ 75° i nie wiňkszy niŐ 115°. 

5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w za-
kresie stawek procentowych stanowiņcych pod-
stawň okreŌlenia opłaty, o której mowa w art. 36 
ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
Nr 80, poz. 717 ze zmianami) obowiņzuje wysokoŌń 
stawki procentowej 1%. 

Rozdział 8 

Ustalenia dla terenów komunikacji 

§ 12. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem: 1KD-G, ustala siň przeznaczenie: 
teren drogi klasy głównej. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w za-
kresie zagospodarowania terenu i kształtowania 
ładu przestrzennego obowiņzuje: 
1) szerokoŌń w liniach rozgraniczajņcych: jak na 

rysunku planu, 
2) pasy zieleni przyulicznej w zaleŐnoŌci od lokal-

nych uwarunkowaŊ. 
3. Teren, o którym mowa w ust. 1, wyznacza 

siň do realizacji inwestycji celu publicznego. 
4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, 

w zakresie stawek procentowych stanowiņcych 
podstawň okreŌlenia opłaty, o której mowa w art. 36 
ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
Nr 80, poz. 717 ze zmianami) obowiņzuje wysokoŌń 
stawki procentowej 1%. 

§ 13. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem: 1KD-L, ustala siň przeznaczenie: 
teren drogi klasy lokalnej. 
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2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w za-
kresie zagospodarowania terenu i kształtowania 
ładu przestrzennego obowiņzuje: 
1) szerokoŌń w liniach rozgraniczajņcych: jak na 

rysunku planu, 
2) pasy zieleni przyulicznej w zaleŐnoŌci od lokal-

nych uwarunkowaŊ. 
3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w za-

kresie zagospodarowania terenu i kształtowania 
ładu przestrzennego dopuszcza siň: 
1) chodnik, 
2) ŌcieŐkň rowerowņ. 

4. Teren, o którym mowa w ust. 1, wyznacza 
siň do realizacji inwestycji celu publicznego. 

5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, w za-
kresie stawek procentowych stanowiņcych pod-
stawň okreŌlenia opłaty, o której mowa w art. 36 

ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
Nr 80, poz. 717 ze zmianami) obowiņzuje wysokoŌń 
stawki procentowej 1%. 

DZIAŁ III 

USTALENIA KOŃCOWE 

§ 22. Wykonanie uchwały powierza siň Burmi-
strzowi Trzebnicy. 

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

 
Przewodniczņcy Rady Miejskiej: 

Karol Idzik 
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Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/103/ 
/11 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 
7 lipca 2011 r. 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr XI/103/ 
/11 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 
7 lipca 2011 r. 

 

 
 

 
 

Załącznik nr 3 do uchwały nr XI/103/ 
/11 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 
7 lipca 2011 r. 
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