
 

 

UCHWAŁA NR XV/155/12 

RADY GMINY KOBIERZYCE 

z dnia 27 stycznia 2012 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania   

przestrzennego wsi Tyniec nad Ślężą  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedno-

lity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 

i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 

U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) w związku 

z uchwałą nr XXXVII/434/09 Rady Gminy Kobierzy-

ce z dnia 9 października 2009 r. w sprawie przystą-

pienia do sporządzenia miejscowego planu zagospo-

darowania przestrzennego wsi Tyniec nad Ślężą oraz 

po stwierdzeniu zgodności ze „Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Kobierzyce” uchwalonym przez Radę Gminy Kobierzy-

ce uchwałą nr XXXVI/418/09 z dnia 28 sierpnia 2009 

roku, Rada Gminy Kobierzyce uchwala, co następuje:  

Rozdział 1 

Przepisy ogólne  

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodaro-

wania przestrzennego wsi Tyniec nad Ślężą, zwany 

dalej planem, który obejmuje obszar przedstawiony na 

rysunku planu w skali 1 : 1000, stanowiącym załącz-

nik nr 1 do uchwały.  

2. Ze względu na brak występowania na obszarze 

planu problematyki, terenów lub obiektów określo-

nych w pkt od 1 do 9, w planie nie określa się:  

1) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowa-

nia, urządzania i użytkowania terenów;  

2) szczególnych warunków zagospodarowania tere-

nów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, obowią-

zują następujące ustalenia;  

3) granic obszarów wymagających przeprowadzenia 

scaleń i podziałów nieruchomości;  

4) granic obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy 

i infrastruktury technicznej;  

5) granic obszarów wymagających przekształceń lub 

rekultywacji;  

6) granic terenów pod budowę obiektów handlowych, 

o których mowa w art. 10 ust. 2 pkt 8 ustawy 

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-

rowaniu przestrzennym;  

7) granic pomników zagłady oraz ich stref ochron-

nych, a także ograniczeń dotyczących prowadzenia 

na ich terenie działalności gospodarczej, określo-

nych w ustawie z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie 

terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady.  

§ 2. 1. Określenia stosowane w uchwale oznacza-

ją:  

1) infrastruktura techniczna – należy przez to rozu-

mieć ogół podziemnych i nadziemnych budowli 

i obiektów liniowych służących zaopatrzeniu 

w wodę, odprowadzeniu ścieków i wód opado-

wych, zaopatrzeniu w energię elektryczną, gaz 

i ciepło oraz łączności i telekomunikacji;  

2) nieprzekraczalna linia zabudowy –należy przez to 

rozumieć linię ograniczającą obszar, na którym 

dopuszcza się wznoszenie budynków oraz określo-

nych w ustaleniach planu rodzajów budowli na-

ziemnych, niebędących liniami przesyłowymi, sie-

ciami uzbrojenia terenu oraz związanymi z nimi 

urządzeniami;  

3) obiekt usługowo-handlowy − obiekt o funkcji innej 

niż: wypoczynek, obsługa firm i klienta, obsługa 

pojazdów samochodowych, finanse, gastronomia, 

kultura, usługi zdrowia i opieki społecznej 

i turystyka, w którym min. jedna niepodzielna 

część przeznaczona pod funkcję handlową prze-

kracza 100 m
2 

powierzchni sprzedażowej lub suma 

wszystkich części przeznaczonych pod funkcję 

handlową zajmuje do 200 m
2 

powierzchni sprzeda-
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żowej, przy czym na jednej kondygnacji budynku 

nie może znajdować się więcej niż 100 m
2 

po-

wierzchni sprzedażowej, rozumianej zgodnie z de-

finicją zawartą w ustawie o planowaniu i zagospo-

darowaniu przestrzennym;  

4) powierzchnia zabudowy– należy przez to rozumieć 

powierzchnię terenu zajętą przez budynek w stanie 

wykończonym, przy czym do powierzchni zabu-

dowy nie wlicza się:  

a) powierzchni obiektów budowlanych ani ich 

części nie wystających ponad powierzchnię te-

renu,  

b) powierzchni elementów drugorzędnych, np. 

schodów zewnętrznych, ramp zewnętrznych, 

daszków, markiz,  

c) występów dachowych, oświetlenia zewnętrzne-

go,  

d) powierzchni zajmowanej przez wydzielone 

obiekty pomocnicze (np. szklarnie, altany, wia-

ty, pergole);  

5) przepisy szczególne – aktualne w momencie wy-

konywania niniejszej uchwały przepisy prawne;  

6) przeznaczenie podstawowe terenu – należy przez 

to rozumieć funkcje wraz z urządzeniami i obiek-

tami towarzyszącymi możliwe do realizacji na da-

nym terenie oraz na poszczególnych działkach bu-

dowlanych;  

7) przeznaczenie uzupełniające terenu – należy przez 

to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż pod-

stawowe, które jedynie uzupełniają lub wzbogacają 

przeznaczenie podstawowe, lokalizowane na zasa-

dzie braku konfliktu z przeznaczeniem podstawo-

wym wynikającym z ich sąsiedztwa, przy czym 

powierzchnia zabudowy budynków związanych 

z uzupełniającym przeznaczeniem terenu nie może 

przekraczać powierzchni zabudowy budynków 

związanych z podstawowym przeznaczeniem tere-

nu;  

8) teren – obszar ograniczony na rysunku planu li-

niami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem − 

zgodnie z oznaczeniami graficznymi określonymi 

w legendzie;  

9) uciążliwość– zjawiska lub stany utrudniające życie 

albo dokuczliwe dla otaczającego środowiska takie 

jak: hałas, wibracje, zanieczyszczenia powietrza 

i zanieczyszczenia gruntu i wód.  

2. Pojęcia niezdefiniowane należy rozumieć zgod-

nie z przepisami szczególnymi.  

§ 3. 1. Integralną częścią uchwały jest rysunek 

planu, o którym mowa w § 1 ust. 1.  

2. Następujące oznaczenia graficzne przedstawio-

ne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami 

planu:  

1) granica opracowania;  

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznacze-

niu, bądź o różnych zasadach zagospodarowania;  

3) nieprzekraczalne linie zabudowy;  

4) symbole określające podstawowe przeznaczenie 

terenu:  

a) MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jedno-

rodzinnej,  

b) RM/MN – tereny zabudowy zagrodowej lub 

mieszkaniowej jednorodzinnej,  

c) MN/U – tereny zabudowy mieszkaniowo-

usługowej,  

d) U – tereny usług,  

e) UP – tereny usług publicznych,  

f) UKr – teren usług kultu religijnego,  

g) US – tereny usług sportu i rekreacji,  

h) P – tereny obiektów produkcyjnych, składów 

i magazynów,  

i) ZP – tereny zieleni urządzonej,  

j) ZL – tereny leśne,  

k) ZC – teren cmentarza,  

l) WS – tereny wód powierzchniowych śródlądo-

wych,  

m) R – tereny rolnicze,  

n) RZ – tereny trwałych użytków zielonych,  

o) RU – tereny obsługi produkcji w gospodar-

stwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych,  

p) W – tereny infrastruktury technicznej, wodo-

ciągi,  

q) E – tereny urządzeń elektroenergetyki,  

r) K – tereny infrastruktury technicznej, kanalizacja,  

s) KDL – drogi klasy L-lokalne,  

t) KDD – drogi klasy D-dojazdowe,  

u) KDW – drogi wewnętrzne,  

v) KDPj – ciągi pieszo-jezdne,  

w) KDg – drogi transportu rolnego;  

5) strefa „A” ochrony konserwatorskiej;  

6) strefa „B” ochrony konserwatorskiej;  

7) strefa „W” ochrony konserwatorskiej;  

8) strefa „OW” ochrony konserwatorskiej.  

3. Pozostałe oznaczenia graficzne posiadają zna-

czenie informacyjne lub sugerujące określone rozwią-

zania przestrzenne.  

4. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 

wniesionych do projektu planu stanowi załącznik nr 2 

do uchwały.  

5. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisa-

nych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które należą do zadań własnych gminy 

oraz o zasadach ich finansowania, zgodnie z przepi-

sami o finansach publicznych, stanowi załącznik nr 

3 do uchwały.  

§ 4. Ustala się następujące kategorie przeznacze-

nia terenu:  

1) budownictwo– tereny firm i baz budowlanych;  

2) produkcja– tereny przedsiębiorstw i zakładów 

produkcyjnych, w tym przetwórstwo rolno – spo-

żywcze, rzemiosło produkcyjne, drobna wytwór-

czość;  

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 2 – Poz. 1696



3) tereny obsługi produkcji w gospodarstwach rol-

nych, hodowlanych i ogrodniczych- tereny loka-

lizacji obiektów służących bezpośrednio obsłu-

dze produkcji rolnej, z wykluczeniem wielkoto-

warowych gospodarstw rolnych;  

4) usługi publiczne- tereny przeznaczone pod loka-

lizację budynków użyteczności publicznej, 

szczególnie z zakresu:  

a) usługi oświaty, nauki, kultury,  

b) zdrowie i opieka społeczna – tereny przezna-

czone pod działalność przychodni, poradni, 

ambulatoriów, ośrodków zdrowia, gabinetów 

lekarskich, zakładów rehabilitacji leczniczej, 

szkół rodzenia, itp.  

c) sport i rekreacja – tereny przeznaczone pod 

lokalizację obiektów służących prowadzeniu 

działalności usługowej z zakresu publicznych 

usług sportu i rekreacji, itp.  

d) administracja publiczna;  

5) usługi związane z ochroną przeciwpożarową;  

6) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna − tereny 

przeznaczone pod lokalizację budynków miesz-

kalnych jednorodzinnych wraz z towarzyszącymi 

budynkami gospodarczymi i garażami, niezbęd-

nymi urządzeniami budowlanymi, komunikacją 

wewnętrzną oraz obiektami małej architektury;  

7) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna − tereny 

przeznaczone pod lokalizację budynków miesz-

kalnych wielorodzinnych wraz z garażami, nie-

zbędnymi urządzeniami budowlanymi, komuni-

kacją wewnętrzną oraz obiektami małej architek-

tury;  

8) zabudowa usługowa − tereny przeznaczone pod 

lokalizację budynków usługowych wraz 

z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi, 

z zakresu:  

a) finanse − tereny przeznaczone pod lokalizację 

obiektów związanych z pośrednictwem finan-

sowym − działalność banków, domów ma-

klerskich, instytucji zajmujących się obsługą 

finansową np. w formie leasingu czy obsługi 

sprzedaży ratalnej, a także instytucji związa-

nych z ubezpieczeniami i funduszami emery-

talno-rentowymi, itp.  

b) gastronomia − tereny przeznaczone pod dzia-

łalność restauracji, kawiarni, herbaciarni, pu-

bów, winiarni itp. oraz placówek gastrono-

miczno-rekreacyjnych jak kluby bilardowe, 

kręgielnie itp.  

c) handel detaliczny − tereny przeznaczone pod 

lokalizację obiektów związanych ze sprzedażą 

detaliczną towarów, z wyłączeniem sprzedaży 

detalicznej paliw do pojazdów mechanicznych,  

d) handel hurtowy − tereny przeznaczone pod 

lokalizację obiektów związanych ze sprzedażą 

hurtową towarów (do 1000 m
2 

powierzchni 

sprzedaży),  

e) niepubliczne usługi oświaty − tereny przezna-

czone pod działalność związaną z prowadze-

niem niepublicznych szkół podstawowych, 

przedszkoli, żłobków, świetlic, etc., a także 

kształcenia dodatkowego lub uzupełniającego, 

w tym kursy i szkolenia,  

f) niepubliczne usługi zdrowia i opieki społecz-

nej − należy przez to rozumieć działalność 

przychodni, poradni, ambulatoriów, ośrodków 

zdrowia, gabinetów lekarskich, zakładów re-

habilitacji leczniczej, szkół rodzenia, itp.  

g) obsługa firm i klienta − tereny przeznaczone 

pod lokalizację biur: związanych z obsługą 

nieruchomości, wynajęciem specjalistów, ba-

daniami, a także naprawą artykułów przezna-

czenia osobistego i użytku domowego oraz 

usługi drobne, np. pojedyncze gabinety lekar-

skie i kosmetyczne, fryzjerstwo, poprawa 

kondycji fizycznej, pralnie, szewc, wypoży-

czalnie kaset video itp.  

h) obsługa pojazdów samochodowych − tereny 

przeznaczone pod lokalizację obiektów obsłu-

gi, naprawy i wynajmu pojazdów mechanicz-

nych, salonów samochodowych, parkingów, 

a także obiektów służących: ekspozycji, ob-

słudze serwisowej, diagnostycznej z wyłącze-

niem stacji paliw,  

i) turystyka – należy przez to rozumieć tereny 

przeznaczone pod działalność obiektów 

i zespołów turystycznych, hoteli, moteli, itp.  

9) zabudowa zagrodowa – tereny przeznaczone pod 

lokalizację budynków mieszkalnych, budynków 

gospodarczych lub inwentarskich w rodzinnych 

gospodarstwach rolnych, hodowlanych lub 

ogrodniczych oraz w gospodarstwach leśnych;  

10) zieleń urządzona − należy przez to rozumieć 

tereny takie jak: parki, zieleń towarzysząca 

obiektom budowlanym, zieleńce, arboreta, alpi-

naria, grodziska, kurhany, zabytkowe fortyfikacje 

z dopuszczeniem obiektów oświaty i wychowa-

nia, małej architektury, urządzeń rekreacji.  

Rozdział 2 

Ustalenia dla całego obszaru objętego planem  

§ 5. 1. W zakresie zasad ochrony środowiska, 

przyrody i krajobrazu kulturowego, obowiązują nastę-

pujące ustalenia:  

1) ustala się zakaz realizacji inwestycji oraz prowa-

dzenia działalności, której oddziaływanie może 

przekroczyć granice nieruchomości;  

2) ustala się zakaz odprowadzania nieoczyszczonych 

ścieków do gruntu, wód gruntowych oraz po-

wierzchniowych;  

3) stosownie do przepisów odrębnych, związanych 

z dopuszczalnymi poziomami hałasu w środowisku 

do niżej wymienionych rodzajów terenów o zróż-
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nicowanych dopuszczalnych poziomach hałasu za-

licza się tereny oznaczone na rysunku planu sym-

bolami:  

a) od 1MN do 9MN − jak dla terenów zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej,  

b) 1MN/U, 2MN/U − jak dla terenów zabudowy 

mieszkaniowo-usługowej,  

c) 1US − jak dla terenów wypoczynkowo- 

-rekreacyjnych;  

4) przed podjęciem działalności inwestycyjnej ustala 

się obowiązek zdjęcia warstwy próchniczej 

z części terenów przeznaczonych pod obiekty bu-

dowlane oraz powierzchnie utwardzone, a następ-

nie odpowiednie jej zagospodarowanie;  

5) w strefie ekosystemów wodno-łąkowych ustala 

się:  

a) zakaz lokalizacji wszelkich obiektów hodowla-

nych oraz trwałego składowania surowców 

i materiałów masowych,  

b) zakaz lokalizowania ogrodzeń w odległości 

mniejszej niż 3m od linii rozgraniczającej cie-

ków wodnych oznaczonych symbolem WS,  

c) zaleca się wprowadzanie obudowy biologicznej 

cieków zielenią wysoką z zapewnieniem do-

stępności dla służb melioracyjnych w celu pro-

wadzenia bieżącej konserwacji i prac inwesty-

cyjnych.  

2. Na terenie objętym planem znajduje się ujęcie 

wody podziemnej posiadające ustanowioną strefę 

ochronną, teren ochrony bezpośredniej, decyzją  

nr OS.I.62100/9−/94 z dnia 06.04.1994 r.  

§ 6. 1. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kul-

turowego, zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, 

obowiązują następujące ustalenia:  

1) w strefie „A” ochrony konserwatorskiej:  

a) dla zespołu kościelnego z plebanią i zieleńcem, 

obowiązują następujące nakazy i zakazy:  

− utrzymać i konserwować zachowane ele-

menty historycznego układu przestrzennego 

oraz poszczególne elementy tego układu, 

w tym budynek kościoła, historyczne ogro-

dzenie, obiekty sztuki sakralnej, zieleń,  

− obowiązują działania odtworzeniowe i rewa-

loryzacyjne, na terenie zespołu obowiązuje 

zakaz wznoszenia nowych obiektów kubatu-

rowych,  

− na terenie dawnego cmentarza obowiązuje 

zakaz wprowadzania nowych pochówków,  

− na wszelkie prace podejmowane przy zabyt-

kowym kościele, wpisanym do rejestru za-

bytków decyzją nr A/1227/503 z dnia 

24.08.1959 r. należy uzyskać pozwolenie 

właściwego wojewódzkiego konserwatora 

zabytków,  

b) dla zespołu dworskiego i parku, obowiązują na-

stępujące nakazy i zakazy:  

− ustala się prymat zachowania wartości za-

bytkowych nad wszelką działalnością in-

westycyjną,  

− należy utrzymać i konserwować zachowa-

ne elementy historycznego układu prze-

strzennego oraz poszczególne elementy te-

go układu, w tym Dom Kawalerów Mal-

tańskich, park, zabudowania folwarczne,  

− obowiązują działania odtworzeniowe i re-

waloryzacyjne: na terenie parku obowiązu-

je zakaz wznoszenia obiektów kubaturo-

wych,  

− na terenie zespołu dworskiego lokalizacja 

nowej zabudowy możliwa jest wyłącznie 

w miejscu nieistniejących historycznych 

budynków,  

− wymagane jest dostosowanie nowej zabu-

dowy do historycznej kompozycji prze-

strzennej w zakresie skali, bryły, formy ar-

chitektonicznej, podziałów architektonicz-

nych, proporcji powierzchni murów 

i otworów, kolorystyki, z użyciem trady-

cyjnych, historycznych lokalnych materia-

łów,  

− obowiązuje nawiązanie do cech historycz-

nej zabudowy miejscowości, nowa zabu-

dowa nie może dominować nad zabudową 

historyczną;  

− nie dopuszcza się do dalszego podziału 

nieruchomości,  

− zakazuje się wprowadzania przegrodzeń 

dzielących optycznie zespół,  

− napowietrzne linie energetyczne winny zo-

stać docelowo usunięte; rozbudowę, bu-

dowę nowych linii energetycznych i tele-

komunikacyjnych projektować jako ka-

blowe,  

2) w strefie „B” ochrony konserwatorskiej obowiązu-

ją następujące nakazy i zakazy:  

a) zachować i wyeksponować elementy historycz-

nego układu przestrzennego tj. rozplanowanie 

dróg, ulic i placów, linie zabudowy, kompozy-

cję: wnętrz ruralistycznych, zabudowy, zieleni, 

zespołów zabudowy,  

b) wszelka działalność inwestycyjna musi 

uwzględniać istniejące już związki przestrzenne 

i planistyczne,  

c) obiekty o wartościach zabytkowych poddać re-

stauracji i modernizacji technicznej z dostoso-

waniem obecnej lub projektowanej funkcji do 

wartości obiektu,  

d) obowiązują działania odtworzeniowe i rewalo-

ryzacyjne, zarówno w przypadku historycznego 

układu przestrzennego, przyrodniczych elemen-

tów krajobrazu, jaki w stosunku do historycznej 

struktury technicznej, instalacji wodnych, sieci 

komunikacyjnych, obiektów zabytkowych 
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znajdujących się w wojewódzkiej i gminnej 

ewidencji zabytków i obiektów historycznych,  

e) należy preferować te inwestycje, które stano-

wią rozszerzenie lub uzupełnienie już istnieją-

cych form zainwestowania terenu, przy zało-

żeniu maksymalnego zachowania i utrwalenia 

istniejących już relacji oraz pod warunkiem, 

iż nie kolidują one z historycznym charakte-

rem obiektu i obszaru,  

f) na terenie zespołu dworskiego przy ul. Leśnej 

12 oraz na terenie resztek zespołu folwarcz-

nego przy ul. Polnej 9 lokalizacja nowej za-

budowy możliwa jest wyłącznie w miejscu 

nieistniejących historycznych budynków lub 

jako logiczne uzupełnienie zabudowy zespołu, 

wymagane jest przy tym dostosowanie nowej 

zabudowy do historycznej kompozycji prze-

strzennej w zakresie skali, bryły, formy archi-

tektonicznej, podziałów architektonicznych, 

proporcji powierzchni muru i otworów, kolo-

rystyki, z użyciem tradycyjnych, historycz-

nych lokalnych materiałów; nowa zabudowa 

nie może dominować nad zabudową histo-

ryczną; zakazuje się budowy silosów w obrę-

bie podwórzy gospodarczych, dopuszcza się 

budowę silosów na tym terenie jako wbudo-

wanych w obiekty folwarczne lub w formie 

obudowanej w miejscu nieistniejących obiek-

tów historycznych,  

g) przy inwestycjach związanych z rozbudową 

lub przebudową obiektów istniejących wyma-

gane jest uwzględnienie warunków kształto-

wania nowej zabudowy w obszarze strefy 

ochrony konserwatorskiej oraz zasad zacho-

wania ładu przestrzennego, w tym urbanistyki 

i architektury; po rozbudowie budynek winien 

tworzyć spójną kompozycję z istniejącą czę-

ścią,  

h) nowa zabudowa winna być zharmonizowana 

z historyczną kompozycją przestrzenno-

architektoniczną w zakresie lokalizacji, roz-

planowania, skali, ukształtowania bryły, 

w tym kształtu i wysokości dachu, poziomu 

posadowienia parteru, formy architektonicz-

nej, formy i podziałów otworów okiennych 

i drzwiowych, materiału oraz przy nawiązaniu 

do historycznej zabudowy miejscowości,  

i) ustala się dachy symetryczne dwuspadowe, 

dopuszcza się wzbogacenie formy dachu po-

przez wprowadzenie świetlików, lukarn,  

j) należy stosować historyczny rodzaj pokrycia 

dachowego, dachówka ceramiczna lub cemen-

towa w kolorze ceglastym, matowa,  

k) kolorystyka obiektów winna uwzględniać wa-

lory estetyczne otoczenia jak i rozwiązania 

kolorystyczne występujące w zabudowie hi-

storycznej wsi,  

l) elewacje należy kształtować w nawiązaniu do 

rozwiązań stosowanych w występujących we 

wsi budynkach historycznych o zachowanych 

walorach architektonicznych w zakresie podzia-

łów, detalu, kolorystyki, użytych materiałów 

elewacyjnych – wymagane elewacje tynkowane 

lub ceglane,  

m) zakaz stosowania tworzyw sztucznych (np. si-

ding) jako materiały okładzinowe,  

n) elementy dysharmonizujące, nie spełniające 

warunków ochrony strefy konserwatorskiej oraz 

uniemożliwiające ekspozycję wartościowych 

obiektów zabytkowych, winny być usunięte lub 

w uzasadnionych przypadkach poddane odpo-

wiedniej przebudowie; analogicznie należy po-

stępować w stosunku do innych elementów 

zniekształcających założenie historyczne (np. 

błędnych nasadzeń zieleni),  

o) obowiązuje zachowanie i uzupełnienie zieleni 

wysokiej, w tym nasadzeń przydrożnych,  

p) zakaz budowy ogrodzeń betonowych z elemen-

tów prefabrykowanych; forma, materiał i wyso-

kość ogrodzenia ma nawiązywać do lokalnych, 

historycznych ogrodzeń, wymagane zachowa-

nie istniejących ogrodzeń historycznych,  

q) zakaz lokalizacji dominant architektonicznych, 

urządzeń technicznych o gabarytach kolidują-

cych z krajobrazem kulturowym obszaru,  

r) lokalizacja silosów i zbiorników na materiały 

masowe możliwa na tyłach posesji pod warun-

kiem, że wysokość silosów nie będzie większa 

od istniejącej zabudowy,  

s) umieszczanie reklam lub innych tablic nie 

związanych bezpośrednio z danym obiektem 

i stanowiących na obiekcie lub obszarze ele-

ment obcy, jest zabronione; dopuszczalne jest 

umiejscawianie tablic informacyjnych instytucji 

lub szyldów sklepów i zakładów w miejscach 

na to wyznaczonych, we właściwej, nie agre-

sywnej formie,  

t) wyklucza się możliwość prowadzenia napo-

wietrznych linii energetycznych, istniejące linie 

napowietrzne należy sukcesywnie zastępować 

ziemnymi;  

3) w strefie „W” ochrony konserwatorskiej dla obsza-

ru kościoła wraz z cmentarzem przykościelnym 

oraz komandorią joannitów obowiązują następują-

ce nakazy i zakazy: obiekty objęte ww. strefą wy-

łączone są z wszelkiej działalności inwestycyjnej, 

która mogłaby naruszyć ich specyficzną formę; 

dopuszcza się jedynie prowadzenie prac porząd-

kowych, konserwację zachowanych fragmentów 

zabytkowych celem ich ekspozycji w terenie lub 

zabezpieczenia przed zniszczeniem;  

4) w strefie „OW” ochrony konserwatorskiej, równo-

znacznej z obszarem ujętym w wykazie zabytków, 

zgodnie z przepisami szczególnymi, dla inwestycji 
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związanych z pracami ziemnymi wymagane jest 

przeprowadzenie badań archeologicznych w zakre-

sie określonym przez organ konserwatorski;  

5) na terenie objętym planem ochroną konserwator-

ską objęty jest obszar historycznego układu rurali-

stycznego ujęty w wojewódzkiej ewidencji zabyt-

ków. Zasób gminnej i wojewódzkiej ewidencji za-

bytków podlega sukcesywnemu rozpoznaniu 

i może być aktualizowany; zmiany te nie powodują 

zmian ustaleń planu. Dla obiektów wymienionych 

w ewidencji zabytków obowiązują następujące 

wymogi konserwatorskie:  

a) zachować ich bryłę, kształt i geometrię dachu oraz 

zastosowane tradycyjne materiały budowlane,  

b) utrzymać, a w przypadku zniszczenia odtwo-

rzyć historyczny detal architektoniczny,  

c) zachować kształt, rozmiary i rozmieszczenie 

otworów zgodnie z historycznym wizerunkiem 

budynku, należy utrzymać – lub odtworzyć – 

oryginalną stolarkę okien i drzwi,  

d) w przypadku konieczności przebicia nowych 

otworów, należy je zharmonizować z zabytko-

wą elewacją budynku,  

e) w budynkach stosować kolorystykę i materiały 

nawiązujące do tradycyjnych lokalnych rozwią-

zań, w tym ceramiczne lub tynkowe pokrycie 

ścian zewnętrznych; zakazuje się stosowania 

okładzin ściennych typu „siding”,  

f) elementy elewacyjne instalacji technicznych na-

leży montować z uwzględnieniem wartości za-

bytkowych obiektów; należy powiadomić wła-

ściwego wojewódzkiego konserwatora zabyt-

ków o wszelkich pracach budowlanych, a także 

zmianach funkcji obiektów i obszarów objętych 

ewidencją zabytków. Nowa zabudowa powinna 

nawiązywać do budownictwa regionalnego 

w zakresie skali, bryły, proporcji, detali, kolo-

rystyki i użytych materiałów tradycyjnych. 

Maksymalna wysokość nowoprojektowanej za-

budowy nie może przekraczać 9 m.  

(Skarga Wojewody Dolnośląskiego NK-N.4131.107. 

.2012.MS6 z dnia 30 kwietnia 2012 r. do WSA we 

Wrocławiu na § 6 ust. 1 pkt 5 lit. f we fragmencie: 

„Należy powiadomić właściwego wojewódzkiego 

konserwatora zabytków o wszelkich pracach budow-

lanych, a także zmianach funkcji obiektów i obszarów 

objętych ewidencją zabytków.”) 

6) Na terenie objętym planem usytuowane są stano-

wiska archeologiczne – wszelkie zamierzenia in-

westycyjne w obrębie chronionych stanowisk ar-

cheologicznych oraz w ich bezpośrednim sąsiedz-

twie wymagają przeprowadzenia ratowniczych ba-

dań archeologicznych. Ponadto należy powiadomić 

właściwego wojewódzkiego konserwatora zabyt-

ków o terminie rozpoczęcia i zakończenia wszel-

kich prac budowlanych, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, a w przypadku wystąpienia zabytków 

i obiektów archeologicznych wymagane jest pod-

jęcie ratowniczych badań wykopaliskowych, za 

zezwoleniem właściwego wojewódzkiego konser-

watora zabytków.  

(Skarga Wojewody Dolnośląskiego NK-N.4131.107. 

.2012.MS6 z dnia 30 kwietnia 2012 r. do WSA we 

Wrocławiu na § 6 ust. 1 pkt 6 od słów „wszelkie za-

mierzenia inwestycyjne (...).) 

§ 7. W zakresie wymagań wynikających z potrzeb 

kształtowania przestrzeni publicznych, dla terenów 

komunikacji publicznej, obowiązują ustalenia okre-

ślone w § 9 pkt 1 lit b.  

§ 8. W zakresie szczegółowych zasad i warunków 

scalania i podziału nieruchomości ustala się:  

1) w zakresie minimalnych powierzchni działek:  

a) 2000 m
2 
dla działki o zabudowie zagrodowej,  

b) 1500 m
2 
dla działki o zabudowie mieszkaniowej 

typu wolno stojącego,  

c) 750 m
2 

dla działki o zabudowie mieszkaniowej 

typu bliźniaczego,  

d) 2000 m
2 
dla działki usługowej;  

2) w zakresie minimalnych frontów działek:  

a) 22 m dla działki o zabudowie zagrodowej,  

b) 20 m dla działki o zabudowie mieszkaniowej 

typu wolno stojącego,  

c) 16 m dla działki o zabudowie mieszkaniowej 

typu bliźniaczego,  

d) 20 m dla działki usługowej;  

3) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa 

drogowego powinien zawierać się w przedziale od 

60
°
do 120

°
. 

§ 9. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy 

i budowy systemów komunikacji, obowiązują nastę-

pujące ustalenia:  

1) ustalenia ogólne:  

a) w liniach rozgraniczających dróg dopuszcza się 

lokalizację infrastruktury technicznej niezwiąza-

nej z drogą, na warunkach określonych przez za-

rządcę drogi,  

b) w liniach rozgraniczających dróg dopuszcza się 

lokalizację zieleni oraz nośników reklamowych 

w formie nie kolidującej z przeznaczeniem pod-

stawowym;  

2) dopuszcza się obsługę komunikacyjną terenów 

poprzez niewyznaczone na rysunku planu drogi 

wewnętrzne;  

3) przebieg drogi, o której mowa w pkt 2, należy 

wyznaczyć przed przystąpieniem do realizacji za-

budowy, w uzgodnieniu z wszystkimi właściciela-

mi terenów, przez które będzie przebiegała droga;  

4) obowiązują następujące parametry dróg, o których 

mowa w pkt 2:  

a) drogi wewnętrzne, zapewniające obsługę ko-

munikacyjną powyżej 6 działek − o szerokości 

w liniach rozgraniczających min. 10 m,  
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b) drogi wewnętrzne, zapewniające obsługę ko-

munikacyjną do 6 działek − o szerokości 

w liniach rozgraniczających min. 7 m,  

c) zapewnienie wymagań ochrony przeciw poża-

rowej, w tym realizacja placów do zawracania,  

d) drogi wewnętrzne, o szerokości poniżej 10 m, 

należy wyposażyć w progi lub inne urządzenia 

spowalniające ruch pojazdów samochodowych,  

e) minimalna szerokość pasa ruchu:  

− dla dróg z dwoma pasami ruchu – 2,5 m,  

− dla dróg jednokierunkowych z jednym pa-

sem ruchu – 3,5 m;  

5) przed rozpoczęciem budowy, ustala się obowiązek 

uzgodnienia przez inwestora z zarządcą dróg pu-

blicznych, budowy tymczasowych dróg dojazdo-

wych do placu budowy.  

§ 10. Ustala się następujące zasady w zakresie bu-

dowy, przebudowy lub rozbudowy sieci uzbrojenia 

dla terenów objętych planem.  

1) w zakresie sieci i urządzeń wodociągowych ustala 

się:  

a) zaopatrzenie terenów przeznaczonych na cele 

inwestycyjne z rozdzielczej sieci wodociągowej 

wsi Tyniec nad Ślężą, zasilanej z SUW Tyniec 

nad Ślężą lub z innego źródła zaopatrzenia 

w wodę, z uwzględnieniem warunków dostęp-

ności do wody dla celów przeciwpożarowych,  

b) przewody sieci wodociągowej należy w miarę 

możliwości prowadzić w liniach rozgraniczają-

cych dróg i ulic, zgodnie z przepisami szcze-

gólnymi,  

c) szczegółowe warunki wykonania przyłączy 

wodociągowych należy uzgadniać z zarządcą 

sieci wodociągowej,  

d) ustala się zakaz budowy własnych ujęć wodo-

ciągowych zlokalizowanych na terenach inwe-

stora o głębokości przekraczającej 30 m 

i poborze wody w ilości powyżej 10 m
3 
/dobę;  

2) w zakresie odprowadzania wód opadowych ustala 

się:  

a) odprowadzenie wód opadowych do istniejących 

rowów i cieków na warunkach określonych 

przez ich właściciela,  

b) ustala się wyposażenie w sieć kanalizacji desz-

czowej wszystkich obszarów zainwestowania,  

c) alternatywnie dopuszcza się odprowadzenie 

wód opadowych do gruntu i/lub do cieków 

wodnych lub magazynowanie w zbiornikach na 

terenie własnym inwestora, zgodnie z przepi-

sami odrębnymi,  

d) obowiązek zneutralizowania substancji ropopo-

chodnych lub chemicznych, jeśli takie wystą-

pią, na terenie własnym inwestora,  

e) utwardzenie i skanalizowanie terenów, na któ-

rych może dojść do zanieczyszczenia substan-

cjami, o których mowa w ppkt d),  

f) modernizację rowów będących odbiornikami 

wód opadowych,  

g) obowiązek pozostawienia pasa terenu 

o szerokości min. 3 m wolnego od zabudowy, 

wzdłuż górnych krawędzi rowów melioracyj-

nych, umożliwiającego prowadzenie prac kon-

serwacyjnych,  

h) przed przystąpieniem do prac w obrębie sieci 

urządzeń melioracji szczegółowych należy spo-

rządzić dokumentację techniczną, zawierającą 

sposób jej odbudowy,  

i) obowiązek uzgodnienia prac kolidujących 

z urządzeniami melioracyjnymi z administrato-

rem tych sieci,  

j) główne kolektory kanalizacji deszczowej należy 

lokalizować równolegle do istniejącego układu 

komunikacyjnego w liniach rozgraniczających 

dróg i ulic, zgodnie z przepisami szczególny-

mi.  

3) w zakresie odprowadzania ścieków komunalnych 

ustala się:  

a) docelowo odprowadzenie ścieków komunal-

nych do komunalnej kanalizacji sanitarnej, na 

warunkach określonych przez właściciela sieci,  

b) ścieki przemysłowe powstające w wyniku dzia-

łalności usługowej lub produkcyjnej należy 

zneutralizować (oczyścić) na terenie Inwestora 

przed ich odprowadzeniem do kanalizacji sani-

tarnej, na warunkach określonych przez zarząd-

cę sieci,  

c) szczegółowe warunki wykonania przyłączy ka-

nalizacyjnych należy uzgodnić z zarządcą sieci 

kanalizacyjnej,  

d) do czasu realizacji komunalnej kanalizacji sani-

tarnej dopuszcza się budowę:  

− szczelnych, bezodpływowych zbiorników na 

nieczystości płynne – obowiązuje systema-

tyczny wywóz nieczystości płynnych do 

punktu zlewnego oczyszczalni ścieków 

przez specjalistyczny zakład będący gminną 

jednostka organizacyjną lub przedsiębiorcę 

posiadającego zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie opróżniania zbiorni-

ków bezodpływowych i transportu nieczy-

stości płynnych,  

− indywidualnych systemów oczyszczania 

ścieków bytowych pod warunkiem uzyska-

nia zgody stosownych organów; 

e) po zrealizowaniu komunalnej sieci kanalizacyj-

nej nieruchomości wyposażone w szczelne 

zbiorniki na nieczystości płynne obowiązuje 

niezwłoczne włączenie wewnętrznej instalacji 

kanalizacyjnej budynku do sieci kanalizacyj-

nej;  

4) w zakresie energii elektroenergetycznej ustala się:  

a) przez obszar planu przebiegają napowietrzne li-

nie energetyczne średniego napięcia 20 kV,  
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b) wyznacza się strefy wolne od zabudowy zgodnie 

z lit. e) o szerokości 5 m po obu stronach od osi 

linii energetycznych średniego napięcia 20 kV,  

c) dopuszcza się zmianę przebiegu istniejącej linii 

średniego napięcia,  

d) dopuszcza się realizację linii średniego napięcia 

jako linii kablowych,  

e) w granicach strefy od napowietrznej linii śred-

niego napięcia obowiązują ustalenia:  

− zakaz lokalizowania budynków przeznaczo-

nych na stały pobyt ludzi,  

− zakaz sadzenia drzew,  

− zapewnienie dojazdu i dostępu do linii 

i słupów;  

5) w zakresie gromadzenia i usuwania odpadów:  

a) obowiązują zasady określone w odrębnych 

przepisach,  

b) dopuszcza się lokalizowanie pojemników do 

prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów;  

6) w zakresie zaopatrzenia w ciepło: ustala się obo-

wiązek stosowania urządzeń grzewczych 

o wysokiej sprawności i niskim stopniu emisji za-

nieczyszczeń.  

§ 11. Określa się wysokość stawki procentowej, 

na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa 

w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dla 

terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 

od 1MN do 9MN, od 1RM/MN do 23RM/MN, 

1MN/U, 2MN/U, od 1U do 4U, od 1UP do 4UP, 

1UKr, 1US, 1P, 2P, od 1ZP do 6ZP, od 1ZL do 4ZL, 

1ZC, od 1WS do 17WS, od 1R do 15R, od 1RZ do 

13RZ, 1RU, 1W, od 1E do 5E, od 1K do 5K, 1KDL, 

2KDL, od 1KDD do 15KDD, od 1KDW do 4KDW, 

od 1KDPj do 3KDPj, od 1KDg do 10KDg – na 30%.  

§ 12. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku pla-

nu symbolami: od  1MN do 9MN ustala się następują-

ce przeznaczenie:  

1) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednoro-

dzinna;  

2) uzupełniające: zabudowa usługowa z zakresu: 

handel detaliczny, gastronomia, finanse, obsługa 

firm i klienta, niepubliczne usługi oświaty, niepu-

bliczne usługi zdrowia i opieki społecznej.  

2. Dla usług, o których mowa w ust. 1 pkt 2, obo-

wiązują następujące ustalenia:  

1) dopuszcza się lokalizowanie w adaptowanych po-

mieszczeniach budynku mieszkalnego, w pomiesz-

czeniach dobudowanych lub w budynkach wolno 

stojących;  

2) obowiązuje zapewnienie, we własnym zakresie 

przez właściciela lub władającego terenem, wyma-

ganych standardów zamieszkiwania na terenach 

sąsiednich (zachowanie dopuszczalnego poziomu 

hałasu, wibracji, emisji zanieczyszczeń, uciążliwo-

ści transportu itp.) w przypadku, gdy wprowadza 

on na swoją działkę działalność usługową.  

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowią-

zują następujące ustalenia dotyczące kształtowania 

zabudowy:  

1) nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku 

planu, w odległości:  

a) 10 m od linii rozgraniczającej z drogami powia-

towymi oznaczonymi na rysunku planu symbo-

lami: 1KDL, 2KDL,  

b) 8 m od linii rozgraniczającej z drogami ozna-

czonymi na rysunku planu symbolami: 1KDD, 

6KDD, 15KDD, 8KDg, 9KDg,  

c) 6 m od linii rozgraniczającej z drogami ozna-

czonymi na rysunku planu symbolami: 3KDD, 

7KDD, 8KDD, 10KDD, 11KDD, 1KDW, 

2KDW,  

d) 4 m od linii rozgraniczającej z terenami ozna-

czonymi na rysunku planu symbolami: 6WS;  

2) dopuszcza się zabudowę zagrodową na terenie 

oznaczonym na rysunku planu symbolem 2MN;  

3) budynki mieszkalne jednorodzinne dopuszcza się 

wyłącznie jako wolno stojące lub bliźniacze;  

4) liczba kondygnacji nadziemnych budynków 

mieszkalnych oraz usługowych nie może przekra-

czać trzech, w tym trzecia kondygnacja wyłącznie 

w formie poddasza użytkowego;  

5) wysokość budynków mieszkalnych oraz usługo-

wych, mierzona od poziomu terenu do linii oka-

pów dachu, nie może przekraczać 7 m, a mierzona 

od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu, 

nie może przekraczać 12 m;  

6) dachy budynków mieszkalnych, usługowych 

i garażowych: dwuspadowe, symetryczne, o na-

chyleniu połaci 35°-45°, kryte dachówką cera-

miczną, cementową lub materiałem dachówkopo-

dobnym z wyłączeniem dachówki bitumicznej;  

7) wysokość budynków gospodarczych garaży wol-

nostojących, mierzona od poziomu terenu do naj-

wyższego punktu dachu, nie może przekraczać 

6 m;  

8) ustala się zakaz realizacji ogrodzeń wykonanych 

z prefabrykatów betonowych i żelbetowych, z wy-

łączeniem słupków oraz podmurówki o wysokości 

nie większej niż 60 cm.  

4. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowią-

zują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowa-

nia terenu i kształtowania ładu przestrzennego:  

a) powierzchnia zabudowy w stosunku do po-

wierzchni działki nie może przekroczyć 40%,  

b) co najmniej 40% powierzchni działki należy urzą-

dzić jako powierzchnię terenu biologicznie czyn-

nego,  

c) ustala się wskaźnik co najmniej 337m
2 
powierzchni 

działki na 1 lokal mieszkalny w budynku jednoro-

dzinnym,  
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d) w przypadku wprowadzenia usług, ich powierzch-

nia całkowita nie może przekroczyć 50 m
2
,  

e) w przypadku wprowadzenia niepublicznych usług 

oświatowych, ich powierzchnia nie może przekro-

czyć 150 m
2
,  

f) w sąsiedztwie drogi 6KDD należy zachować ist-

niejący pas zieleni.  

5. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowią-

zują następujące ustalenia dotyczące wskaźników 

kształtowania zabudowy:  

1) powierzchnia działki budowlanej w zabudowie 

mieszkaniowej jednorodzinnej nie może być 

mniejsza niż:  

a) 1500 m
2 
dla budynku typu wolno stojącego,  

b) 750 m
2 
dla budynku typu bliźniaczego;  

2) szerokość frontu działki budowlanej w zabudowie 

mieszkaniowej jednorodzinnej nie może być 

mniejsza niż:  

a) 20 m dla budynku typu wolno stojącego,  

b) 16 m dla budynku typu bliźniaczego;  

(Skarga Wojewody Dolnośląskiego NK-N.4131.107. 

.2012.MS6 z dnia 30 kwietnia 2012 r. do WSA we 

Wrocławiu na § 12 ust. 5 pkt 2)  

3) dopuszcza się zmniejszenie minimalnych po-

wierzchni, o których mowa w pkt 1, o nie więcej 

niż 10%, w następujących sytuacjach:  

a) w granicach działki istniejącej przed wejściem 

w życie planu, dopuszcza się wydzielenie tylko 

jednej takiej działki,  

b) w przypadku wydzielania terenu przeznaczone-

go pod publiczną infrastrukturę techniczną;  

4) ustalenia, o których mowa w pkt 1 i 2 nie obowią-

zują przy wydzielaniu działek pod infrastrukturę 

techniczną i drogi wewnętrzne.  

6. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązu-

ją następujące ustalenia dotyczące parkowania pojaz-

dów:  

1) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 2 

miejsca postojowe na lokal mieszkalny, wliczając 

w to garaże;  

2) dla usług dodatkowo:  

a) nie mniej niż 2 miejsca postojowe dla usług 

prowadzonych na powierzchni całkowitej od  

6 m
2
do 20 m

2
,  

b) następne 3 miejsca postojowe dla usług prowa-

dzonych na powierzchni całkowitej powyżej 

20 m
2
do 50 m

2
,  

c) każde następne 2 miejsca postojowe na każde 

następne rozpoczęte 50 m
2 
usług.  

§ 13. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku pla-

nu symbolami od 1RM/MN do 23 RM/MN ustala się 

następujące przeznaczenie:  

1) podstawowe: zabudowa zagrodowa lub mieszka-

niowa jednorodzinna;  

2) uzupełniające: zabudowa usługowa z zakresu: 

handel detaliczny, gastronomia, finanse, obsługa 

firm i klienta, niepubliczne usługi oświaty, niepu-

bliczne usługi zdrowia i opieki społecznej.  

2. Dla usług, o których mowa w ust. 1 pkt 2, obo-

wiązują następujące ustalenia:  

1) dopuszcza się lokalizowanie w adaptowanych po-

mieszczeniach budynku mieszkalnego, w pomiesz-

czeniach dobudowanych lub w budynkach wolno 

stojących;  

2) obowiązuje zapewnienie, we własnym zakresie 

przez właściciela lub władającego terenem, wyma-

ganych standardów zamieszkiwania na terenach 

sąsiednich (zachowanie dopuszczalnego poziomu 

hałasu, wibracji, emisji zanieczyszczeń, uciążliwo-

ści transportu itp.) w przypadku, gdy wprowadza 

on na swoją działkę działalność usługową;  

3) ustala się zakaz lokalizacji usług związanych z: 

obsługą i naprawami mechanicznymi, blacharski-

mi, lakierniczymi lub wulkanizacyjnymi pojazdów 

mechanicznych, demontażem pojazdów, recyklin-

giem, punktów skupu i składowania surowców 

wtórnych oraz zakładów stolarskich (przeróbka 

drewna i produkcja wyrobów z drewna) i kamie-

niarskich;  

4) ustala się zakaz lokalizowania w granicach działek 

obiektów hodowlanych o obsadzie większej niż 20 

Dużych Jednostek Przeliczeniowych (DJP).  

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowią-

zują następujące ustalenia dotyczące kształtowania 

zabudowy:  

1) nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku 

planu, w odległości:  

a) 10 m od linii rozgraniczającej z drogami po-

wiatowymi oznaczonymi na rysunku planu 

symbolami: 1KDL, 2KDL,  

b) 8 m od linii rozgraniczającej z drogami ozna-

czonymi na rysunku planu symbolami: 

6KDD, 15KDD, 8KDg, 9KDg,  

c) 6 m od linii rozgraniczającej z drogami ozna-

czonymi na rysunku planu symbolami: 

3KDD, 4KDD, 7KDD, 8KDD, 9KDD, 

10KDD, 11KDD, 13KDD, 14KDD, 3KDW, 

4KDW, 10KDg, 1KDPj, 2KDPj, 3KDPj,  

d) 4 m od linii rozgraniczającej z terenami ozna-

czonymi na rysunku planu symbolami: 1WS, 

2WS, 3WS, 4WS, 5WS, 6WS, 7WS, 9WS, 

10WS, 12WS, 13WS, 17WS,  

e) 3 m od linii rozgraniczającej z terenem ozna-

czonym na rysunku planu symbolem 5ZP;  

2) budynki mieszkalne dopuszcza się wyłącznie ja-

ko wolno stojące lub bliźniacze;  

3) liczba lokali mieszkalnych w budynkach miesz-

kalnych w zabudowie zagrodowej nie może 

przekraczać dwóch;  

4) liczba kondygnacji nadziemnych budynków 

mieszkalnych oraz usługowych nie może prze-

kraczać trzech, w tym trzecia kondygnacja wy-

łącznie w formie poddasza użytkowego;  
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5) wysokość budynków mieszkalnych oraz usługo-

wych, mierzona od poziomu terenu do linii oka-

pów dachu, nie może przekraczać 7 m, a mierzo-

na od poziomu terenu do najwyższego punktu 

dachu, nie może przekraczać 12 m;  

6) dachy budynków mieszkalnych, usługowych 

i garażowych: dwuspadowe, symetryczne, o na-

chyleniu połaci 35°−45°, kryte dachówką cera-

miczną, cementową lub materiałem dachówko-

podobnym z wyłączeniem dachówki bitumicz-

nej;  

7) dachy budynków gospodarczych: dwu – lub wie-

lospadowe, symetryczne, o min. nachyleniu poła-

ci dachu 12°, kryte materiałem dachówkopodob-

nym;  

8) wysokość budynków gospodarczych związanych 

z produkcją rolną, mierzona od poziomu terenu 

do najwyższego punktu dachu, nie może przekra-

czać 10 m;  

9) wysokość budynków gospodarczych niezwiąza-

nych z produkcją rolną oraz garaży wolnostoją-

cych, mierzona od poziomu terenu do najwyż-

szego punktu dachu, nie może przekraczać 6 m;  

10) na terenie 21RM/MN obowiązek zjazdów wy-

łącznie z dróg oznaczonych na rysunku planu 

symbolami: 13KDD, 15KDD (ul. Leśna), 

4KDW;  

11) na terenie 22RM/MN obowiązek zjazdów wy-

łącznie z dróg oznaczonych na rysunku planu 

symbolami: 15KDD (ul. Leśna), 2KDPj;  

12) ustala się zakaz realizacji ogrodzeń wykonanych 

z prefabrykatów betonowych i żelbetowych,  

z wyłączeniem słupków oraz podmurówki 

o wysokości nie większej niż 60 cm.  

4. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowią-

zują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowa-

nia terenu i kształtowania ładu przestrzennego:  

a) powierzchnia zabudowy w stosunku do po-

wierzchni działki nie może przekroczyć 50%,  

b) co najmniej 40% powierzchni działki należy urzą-

dzić jako powierzchnię terenu biologicznie czyn-

nego,  

c) ustala się wskaźnik co najmniej 337m
2 
powierzchni 

działki na 1 lokal mieszkalny w budynku jednoro-

dzinnym,  

d) w przypadku wprowadzenia usług, ich powierzch-

nia całkowita nie może przekroczyć 50 m
2
,  

e) w przypadku wprowadzenia niepublicznych usług 

oświatowych, ich powierzchnia nie może przekro-

czyć 150 m
2
.  

5. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowią-

zują następujące ustalenia dotyczące wskaźników 

kształtowania zabudowy:  

1) powierzchnia działki budowlanej nie może być 

mniejsza niż:  

a) 2000 m
2 
dla zabudowy zagrodowej,  

b) 1500 m
2 

dla budynku mieszkalnego typu wolno 

stojącego,  

c) 750 m
2 

dla budynku mieszkalnego typu bliźnia-

czego;  

2) szerokość frontu działki budowlanej nie może być 

mniejsza niż:  

a) 22 m dla zabudowy zagrodowej,  

b) 20 m dla budynku mieszkalnego typu wolno 

stojącego,  

c) 16 m dla budynku mieszkalnego typu bliźnia-

czego;  

(Skarga Wojewody Dolnośląskiego NK-N.4131.107. 

.2012.MS6 z dnia 30 kwietnia 2012 r. do WSA we 

Wrocławiu na § 13 ust. 5 pkt 2),  

3) dopuszcza się zmniejszenie minimalnych po-

wierzchni, o których mowa w pkt 1, o nie więcej 

niż 10%, w następujących sytuacjach:  

a) w granicach działki istniejącej przed wejściem 

w życie planu, dopuszcza się wydzielenie tylko 

jednej takiej działki,  

b) w przypadku wydzielania terenu przeznaczone-

go pod publiczną infrastrukturę techniczną;  

4) ustalenia, o których mowa w pkt 1 i 2 nie obowią-

zują przy wydzielaniu działek pod infrastrukturę 

techniczną i drogi wewnętrzne.  

6. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązu-

ją następujące ustalenia dotyczące parkowania pojaz-

dów:  

1) dla zabudowy zagrodowej oraz mieszkaniowej 

jednorodzinnej  2 miejsca postojowe na lokal 

mieszkalny, wliczając w to garaże;  

2) dla usług dodatkowo:  

a) nie mniej niż 2 miejsca postojowe dla usług 

prowadzonych na powierzchni całkowitej od 

6 m
2
do 20 m

2
,  

b) następne 3 miejsca postojowe dla usług prowa-

dzonych na powierzchni całkowitej powyżej 

20 m
2
do 50 m

2
,  

c) każde następne 2 miejsca postojowe na każde 

następne rozpoczęte 50 m
2 
usług.  

§ 14. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku pla-

nu symbolami: 1MN/U i 2MN/U ustala się następują-

ce przeznaczenie:  

1) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednoro-

dzinna;  

2) uzupełniające: zabudowa usługowa z zakresu: 

handel detaliczny, gastronomia, finanse, obsługa 

firm i klienta, niepubliczne usługi oświaty, tury-

styka, niepubliczne usługi zdrowia i opieki spo-

łecznej.  

2. Dla usług, o których mowa w ust. 1 pkt 2, obo-

wiązują następujące ustalenia:  

1) dopuszcza się lokalizowanie w adaptowanych po-

mieszczeniach budynku mieszkalnego, w pomiesz-

czeniach dobudowanych lub w budynkach wolno 

stojących;  
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2) obowiązuje zapewnienie, we własnym zakresie 

przez właściciela lub władającego terenem, wyma-

ganych standardów zamieszkiwania na terenach 

sąsiednich (zachowanie dopuszczalnego poziomu 

hałasu, wibracji, emisji zanieczyszczeń, uciążliwo-

ści transportu itp.) w przypadku, gdy wprowadza 

on na swoją działkę działalność usługową;  

3) ustala się zakaz lokalizacji usług związanych z: 

obsługą i naprawami mechanicznymi, blacharski-

mi, lakierniczymi lub wulkanizacyjnymi pojazdów 

mechanicznych, demontażem pojazdów, recyklin-

giem, punktów skupu i składowania surowców 

wtórnych oraz zakładów stolarskich (przeróbka 

drewna i produkcja wyrobów z drewna) i kamie-

niarskich.  

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowią-

zują następujące ustalenia dotyczące kształtowania 

zabudowy:  

1) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości:  

a) 10 m od linii rozgraniczającej z drogą powia-

tową oznaczoną na rysunku planu symbolem 

1KDL,  

b) 8 m od linii rozgraniczającej z drogą oznaczoną 

na rysunku planu symbolem 1KDD,  

c) 6 m od linii rozgraniczającej z terenem ozna-

czonym na rysunku planu symbolem 1W,  

d) 4 m od linii rozgraniczającej z terenem ozna-

czonym na rysunku planu symbolem 4WS;  

2) budynki mieszkalne jednorodzinne dopuszcza się 

wyłącznie jako wolno stojące;  

3) liczba kondygnacji nadziemnych budynków 

mieszkalnych jednorodzinnych oraz usługowych 

nie może przekraczać dwóch, w tym druga kondy-

gnacja wyłącznie w formie poddasza użytkowego;  

4) wysokość budynków mieszkalnych oraz usługo-

wych, mierzona od poziomu terenu do linii oka-

pów dachu, nie może przekraczać 7 m, a mierzona 

od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu, 

nie może przekraczać 12 m;  

5) dachy dwuspadowe, symetryczne, o nachyleniu 

połaci 35°−45°, kryte dachówką ceramiczną, ce-

mentową lub materiałem dachówkopodobnym 

z wyłączeniem dachówki bitumicznej;  

6) budynki gospodarcze i garaże wolnostojące mogą 

być wyłącznie jednokondygnacyjne;  

7) wysokość budynków gospodarczych i garaży wol-

no stojących, mierzona od poziomu terenu do naj-

wyższego punktu dachu, nie może przekraczać 

6 m;  

8) ustala się zakaz realizacji ogrodzeń wykonanych 

z prefabrykatów betonowych i żelbetowych, z wy-

łączeniem słupków oraz podmurówki o wysokości 

nie większej niż 60 cm.  

4. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowią-

zują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowa-

nia terenu i kształtowania ładu przestrzennego:  

1) powierzchnia zabudowy w stosunku do po-

wierzchni działki nie może przekroczyć 50%;  

2) co najmniej 40% powierzchni działki należy urządzić 

jako powierzchnię terenu biologicznie czynnego;  

3) maksymalna powierzchnia sprzedażowa usług han-

dlu detalicznego nie może przekroczyć 150 m
2
.  

5. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowią-

zują następujące ustalenia dotyczące wskaźników 

kształtowania zabudowy:  

1) powierzchnia działki nie może być mniejsza niż 

1500 m
2
;  

2) szerokość frontu działki nie może być mniejsza 

niż: 20 m;  

3) dopuszcza się zmniejszenie minimalnych po-

wierzchni, o których mowa w pkt 1, o nie więcej 

niż 10%, w następujących sytuacjach:  

a) w granicach działki istniejącej przed wejściem 

w życie planu, dopuszcza się wydzielenie tylko 

jednej takiej działki,  

b) w przypadku wydzielania terenu przeznaczone-

go pod publiczną infrastrukturę techniczną;  

4) ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3 nie obo-

wiązują przy wydzielaniu działek pod infrastruktu-

rę techniczną i drogi wewnętrzne.  

(Skarga Wojewody Dolnośląskiego NK-N.4131.107. 

.2012.MS6 z dnia 30 kwietnia 2012 r. do WSA we 

Wrocławiu na § 14 ust. 1 i ust. 5 pkt 2).  

6. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowią-

zują następujące ustalenia dotyczące parkowania po-

jazdów:  

1) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  

2 miejsca postojowe na dom mieszkalny jednoro-

dzinny, wliczając w to garaże;  

2) dla usług dodatkowo:  

a) nie mniej niż 2 miejsca postojowe dla usług 

prowadzonych na powierzchni całkowitej od 

6 m
2
do 20 m

2
,  

b) następne 3 miejsca postojowe dla usług prowa-

dzonych na powierzchni całkowitej powyżej  

20 m
2
do 50 m

2
,  

c) każde następne 2 miejsca postojowe na każde 

następne rozpoczęte 50 m
2 
usług,  

d) w przypadku realizacji obiektów usługowo- 

-handlowych o powierzchni sprzedażowej prze-

kraczającej 100 m
2
, powierzchnia parkingów 

powinna być dwukrotnie większa od po-

wierzchni sprzedażowej,  

e) w przypadku realizacji obiektu o przeznaczeniu 

określonym jako turystyka, inwestor zobowią-

zany jest na własnym terenie zapewnić nie 

mniej niż 1,2 miejsca postojowego na 1 pokój 

hotelowy (motelowy),  

f) w przypadku jeśli na działce, poza obiektem 

o przeznaczeniu określonym jako turystyka, zo-

staną zrealizowane inne obiekty o przeznacze-

niu usługowo-handlowym − inwestor zobowią-
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zany jest urządzić dodatkowe miejsca postojo-

we, w ilości określonej w lit. a−d.  

§ 15. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku pla-

nu symbolami: 1U i 3U ustala się następujące prze-

znaczenie: zabudowa usługowa z zakresu: finanse, 

gastronomia, handel detaliczny, handel hurtowy, tury-

styka, niepubliczne usługi oświaty, niepubliczne usłu-

gi zdrowia i opieki społecznej, obsługa firm i klienta, 

obsługa pojazdów samochodowych.  

2. Dla usług, o których mowa w ust. 1, obowiązują 

następujące ustalenia:  

1) obowiązuje zapewnienie, we własnym zakresie 

przez właściciela lub władającego terenem, wyma-

ganych standardów zamieszkiwania na terenach 

sąsiednich (zachowanie dopuszczalnego poziomu 

hałasu, wibracji, emisji zanieczyszczeń, uciążliwo-

ści transportu itp.) w przypadku, gdy wprowadza 

on na swoją działkę działalność usługową;  

2) ustala się zakaz lokalizacji usług związanych z: 

punktów skupu i składowania surowców wtórnych 

oraz zakładów stolarskich (przeróbka drewna 

i produkcja wyrobów z drewna) i kamieniarskich.  

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowią-

zują następujące ustalenia dotyczące kształtowania 

zabudowy:  

1) nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku 

planu, w odległości:  

a) 10 m od linii rozgraniczającej z drogą powiatową 

oznaczoną na rysunku planu symbolem 1KDL,  

b) 6 m od linii rozgraniczającej z drogami ozna-

czonymi na rysunku planu symbolami 1KDW, 

1KDg;  

2) liczba kondygnacji nadziemnych budynków usłu-

gowych nie może przekraczać trzech, w tym trze-

cia kondygnacja wyłącznie w formie poddasza 

użytkowego;  

3) wysokość budynków usługowych, mierzona od 

poziomu terenu do najwyższego punktu dachu nie 

może przekraczać 12 m;  

4) dachy dwu lub wielospadowe, symetryczne o na-

chyleniu połaci 35°−45°, kryte dachówką cera-

miczną, cementową lub materiałem dachówkopo-

dobnym z wyłączeniem dachówki bitumicznej;  

5) budynki gospodarcze i garaże wolno stojące mogą 

być wyłącznie jednokondygnacyjne;  

6) wysokość budynków gospodarczych i garaży wol-

no stojących, mierzona od poziomu terenu do naj-

wyższego punktu dachu, nie może przekraczać 

6 m;  

7) ustala się zakaz realizacji ogrodzeń wykonanych 

z prefabrykatów betonowych i żelbetowych, z wy-

łączeniem słupków oraz podmurówki o wysokości 

nie większej niż 60 cm.  

4. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obo-

wiązują następujące ustalenia dotyczące zagospoda-

rowania terenu i kształtowania ładu przestrzennego:  

1) powierzchnia zabudowy w stosunku do po-

wierzchni działki nie może przekroczyć 60%;  

2) co najmniej 30% powierzchni działki należy urządzić 

jako powierzchnię terenu biologicznie czynnego.  

5. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowią-

zują następujące ustalenia dotyczące wskaźników 

kształtowania zabudowy:  

1) powierzchnia działki budowlanej nie może być 

mniejsza niż: 1000 m
2
;  

2) szerokość frontu działki budowlanej nie może być 

mniejsza niż: 20 m;  

(Skarga Wojewody Dolnośląskiego NK-N.4131.107. 

.2012.MS6 z dnia 30 kwietnia 2012 r. do WSA we 

Wrocławiu na § 15 ust. 5 pkt 2).  

3) dopuszcza się zmniejszenie minimalnych po-

wierzchni, o których mowa w pkt 1, o nie więcej 

niż 10%, w następujących sytuacjach:  

a) w granicach działki istniejącej przed wejściem 

w życie planu, dopuszcza się wydzielenie tylko 

jednej takiej działki,  

b) w przypadku wydzielania terenu przeznaczone-

go pod publiczną infrastrukturę techniczną;  

4) na terenie 1U dopuszcza się wydzielenie dróg we-

wnętrznych o szerokości co najmniej 10 m i wypo-

sażonych w place do zawracania;  

5) ustalenia, o których mowa w pkt 1 i 2 nie obowią-

zują przy wydzielaniu działek pod infrastrukturę 

techniczną i drogi wewnętrzne.  

6. Na terenie oznaczonym na rysunku planu sym-

bolem 1U obowiązują następujące ustalenia dotyczące 

parkowania pojazdów:  

1) nie mniej niż 2 miejsca postojowe dla usług pro-

wadzonych na powierzchni całkowitej od 6 m
2
do 

20 m
2
;  

2) następne 3 miejsca postojowe dla usług prowadzo-

nych na powierzchni całkowitej przekraczającej  

20 m
2 −

 do 50 m
2
;  

3) każde następne 2 miejsca postojowe na każde na-

stępne rozpoczęte 50 m
2 
usług;  

4) w przypadku realizacji obiektów usługowo – han-

dlowych o powierzchni sprzedażowej przekraczają-

cej 100 m
2
, powierzchnia parkingów powinna być 

dwukrotnie większa od powierzchni sprzedażowej;  

5) w przypadku realizacji obiektu o przeznaczeniu okre-

ślonym jako turystyka, inwestor zobowiązany jest na 

własnym terenie zapewnić nie mniej niż 1,2 miejsca 

postojowego na 1 pokój hotelowy (motelowy);  

6) w przypadku jeśli na działce, poza obiektem 

o przeznaczeniu określonym jako turystyka, zosta-

ną zrealizowane inne obiekty o przeznaczeniu 

usługowo-handlowym - inwestor zobowiązany jest 

urządzić dodatkowe miejsca postojowe, w ilości 

określonej w pkt 1−4.  

§ 16. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 2U ustala się następujące przeznaczenie: 

usługi związane z ochroną przeciwpożarową.  
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2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązu-

ją następujące ustalenia dotyczące kształtowania za-

budowy:  

1) nie ustala się linii zabudowy dla terenu 2U;  

2) liczba kondygnacji nadziemnych budynków usłu-

gowych nie może przekraczać trzech, w tym trze-

cia kondygnacja wyłącznie w formie poddasza 

użytkowego;  

3) wysokość budynków usługowych, mierzona od 

poziomu terenu do najwyższego punktu dachu nie 

może przekraczać 12 m;  

4) dachy dwu lub wielospadowe, symetryczne 

o nachyleniu połaci 35°−45°, kryte dachówką ce-

ramiczną, cementową lub materiałem dachówko-

podobnym z wyłączeniem dachówki bitumicznej;  

5) budynki gospodarcze i garaże wolnostojące mogą 

być wyłącznie jednokondygnacyjne;  

6) wysokość budynków gospodarczych i garaży wol-

nostojących, mierzona od poziomu terenu do naj-

wyższego punktu dachu, nie może przekraczać 

6 m;  

7) ustala się zakaz realizacji ogrodzeń wykonanych 

z prefabrykatów betonowych i żelbetowych, 

z wyłączeniem słupków oraz podmurówki o wyso-

kości nie większej niż 60 cm.  

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 

następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania tere-

nu i kształtowania ładu przestrzennego: nie ustala się 

powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni 

działki oraz powierzchni terenu biologicznie czynnego.  

§ 17. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 4U ustala się następujące przeznaczenie: 

zabudowa usługowa z zakresu: finanse, gastronomia, 

handel detaliczny, niepubliczne usługi oświaty, nie-

publiczne usługi zdrowia i opieki społecznej, obsługa 

firm i klienta.  

2. Dla usług, o których mowa w ust. 1, obowiązują 

następujące ustalenia:  

1) obowiązuje zapewnienie, we własnym zakresie 

przez właściciela lub władającego terenem, wyma-

ganych standardów zamieszkiwania na terenach 

sąsiednich (zachowanie dopuszczalnego poziomu 

hałasu, wibracji, emisji zanieczyszczeń, uciążliwo-

ści transportu itp.) w przypadku, gdy wprowadza 

on na swoją działkę działalność usługową;  

2) ustala się zakaz lokalizacji usług związanych z: 

obsługą i naprawami mechanicznymi, blacharski-

mi, lakierniczymi lub wulkanizacyjnymi pojazdów 

mechanicznych, demontażem pojazdów, recyklin-

giem, punktów skupu i składowania surowców 

wtórnych oraz zakładów stolarskich (przeróbka 

drewna i produkcja wyrobów z drewna) i kamie-

niarskich.  

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowią-

zują następujące ustalenia dotyczące kształtowania 

zabudowy:  

1) nie ustala się linii zabudowy dla terenu 4U;  

2) liczba kondygnacji nadziemnych budynków usłu-

gowych nie może przekraczać dwóch, w tym druga 

kondygnacja wyłącznie w formie poddasza użyt-

kowego;  

3) wysokość budynków usługowych, mierzona od 

poziomu terenu do najwyższego punktu dachu nie 

może przekraczać 12 m;  

4) dachy dwu lub wielospadowe, symetryczne 

o nachyleniu połaci 35°−45°, kryte dachówką ce-

ramiczną, cementową lub materiałem dachówko-

podobnym z wyłączeniem dachówki bitumicznej;  

5) ustala się zakaz realizacji ogrodzeń wykonanych 

z prefabrykatów betonowych i żelbetowych, z wy-

łączeniem słupków oraz podmurówki o wysokości 

nie większej niż 60 cm.  

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązu-

ją następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania 

terenu i kształtowania ładu przestrzennego: nie ustala 

się powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni 

działki oraz powierzchni terenu biologicznie czynne-

go dla terenu 4U.  

5. Na terenie oznaczonym na rysunku planu sym-

bolem 4U obowiązują następujące ustalenia dotyczące 

parkowania pojazdów:  

1) nie mniej niż 2 miejsca postojowe dla usług pro-

wadzonych na powierzchni całkowitej od 6 m
2
do 

20 m
2
;  

2) następne 3 miejsca postojowe dla usług prowadzo-

nych na powierzchni całkowitej przekraczającej  

20 m
2 −

 do 50 m
2
;  

3) każde następne 2 miejsca postojowe na każde na-

stępne rozpoczęte 50 m
2 
usług;  

4) w przypadku realizacji obiektów usługowo- 

-handlowych o powierzchni sprzedażowej przekra-

czającej 100 m
2
, powierzchnia parkingów powinna 

być dwukrotnie większa od powierzchni sprzeda-

żowej.  

§ 18. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku pla-

nu symbolami od 1UP do 4UP ustala się następujące 

przeznaczenie:  

a) podstawowe – usługi publiczne,  

b) uzupełniające – zabudowa mieszkaniowa jednoro-

dzinna dla terenów 1UP, 3UP i 4UP.  

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowią-

zują następujące ustalenia dotyczące kształtowania 

zabudowy:  

1) nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku 

planu, w odległości:  

a) 10 m od linii rozgraniczającej z drogą powia-

tową oznaczoną na rysunku planu symbolem 

1KDL,  

b) 6 m od linii rozgraniczającej z drogami ozna-

czonymi na rysunku planu symbolami 3KDD, 

4KDD, 8KDD, 11KDD, 3KDW, 1KDPj;  
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2) liczba kondygnacji nadziemnych budynków usłu-

gowych nie może przekraczać trzech, w tym trze-

cia kondygnacja wyłącznie w formie poddasza 

użytkowego;  

3) wysokość budynków, mierzona od poziomu terenu 

do najwyższego punktu dachu nie może przekra-

czać 12 m;  

4) dachy dwu lub wielospadowe, symetryczne 

o nachyleniu połaci 35°−45°, kryte dachówką ce-

ramiczną, cementową lub materiałem dachówko-

podobnym z wyłączeniem dachówki bitumicznej;  

5) budynki gospodarcze i garaże wolnostojące mogą 

być wyłącznie jednokondygnacyjne;  

6) wysokość budynków gospodarczych i garaży wol-

nostojących, mierzona od poziomu terenu do naj-

wyższego punktu dachu, nie może przekraczać 

6 m;  

7) ustala się zakaz realizacji ogrodzeń wykonanych 

z prefabrykatów betonowych i żelbetowych, z wy-

łączeniem słupków oraz podmurówki o wysokości 

nie większej niż 60 cm.  

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowią-

zują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowa-

nia terenu i kształtowania ładu przestrzennego:  

1) powierzchnia zabudowy w stosunku do po-

wierzchni działki nie może przekroczyć 50%;  

2) co najmniej 30% powierzchni działki należy urzą-

dzić jako powierzchnię terenu biologicznie czyn-

nego.  

4. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowią-

zują następujące ustalenia dotyczące wskaźników 

kształtowania zabudowy:  

1) minimalna powierzchnia działki budowlanej:  

a) 2000 m
2 
dla budynku usługowego,  

b) 1500 m
2 

dla budynku mieszkalnego typu wol-

nostojącego − dla terenów 1UP, 3UP i 4UP,  

c) 750 m
2 

dla budynku mieszkalnego typu bliźnia-

czego − dla terenów 1UP, 3UP i 4UP;  

2) szerokość frontu działki budowlanej nie może być 

mniejsza niż:  

a) 22 m dla budynku usługowego,  

b) 20 m dla budynku mieszkalnego typu wolnosto-

jącego − dla terenów 1UP, 3UP i 4UP,  

c) 16 m dla budynku mieszkalnego typu bliźnia-

czego − dla terenów 1UP, 3UP i 4UP;  

(Skarga Wojewody Dolnośląskiego NK-N.4131.107. 

.2012.MS6 z dnia 30 kwietnia 2012 r. do WSA we 

Wrocławiu na § 18 ust. 4 pkt 2).  

3) dopuszcza się zmniejszenie minimalnych po-

wierzchni, o których mowa w pkt 1, o nie więcej 

niż 10%, w następujących sytuacjach:  

a) w granicach działki istniejącej przed wejściem 

w życie planu, dopuszcza się wydzielenie tylko 

jednej takiej działki,  

b) w przypadku wydzielania terenu przeznaczone-

go pod publiczną infrastrukturę techniczną;  

4) ustalenia, o których mowa w pkt 1 i 2 nie obowią-

zują przy wydzielaniu działek pod infrastrukturę 

techniczną i drogi wewnętrzne.  

5. Na terenach oznaczonych na rysunku planu 

symbolami 1UP, 2UP, 3UP, 4UP obowiązują następu-

jące ustalenia dotyczące parkowania pojazdów:  

1) dla zabudowy mieszkaniowej  2 miejsca postojowe 

na lokal mieszkalny, wliczając w to garaże − dla 

terenów 1UP, 3UP i 4UP;  

2) dla zabudowy usługowej:  

a) nie mniej niż 2 miejsca postojowe dla usług 

prowadzonych na powierzchni całkowitej od  

6 m
2
do 20 m

2
;  

b) następne 3 miejsca postojowe dla usług prowa-

dzonych na powierzchni całkowitej przekracza-

jącej 20 m
2 
− do 50 m

2
;  

c) każde następne 2 miejsca postojowe na każde 

następne rozpoczęte 50 m
2 
usług.  

§ 19. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 1UKr ustala się następujące przeznacze-

nie:  

1) podstawowe – usługi kultu religijnego;  

2) uzupełniające:  

a) parkingi,  

b) infrastruktura techniczna,  

c) zieleń towarzysząca.  

§ 20. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 1US ustala się następujące przeznaczenie:  

1) podstawowe: usługi sportu i rekreacji;  

2) uzupełniające: usługi publiczne.  

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązu-

ją następujące ustalenia dotyczące kształtowania za-

budowy:  

1) nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku 

planu, w odległości:  

a) 6 m od linii rozgraniczającej z drogą oznaczoną 

na rysunku planu symbolem 12KDD,  

b) 6 m od linii rozgraniczającej z drogą oznaczoną 

na rysunku planu symbolem 6KDg;  

2) liczba kondygnacji nadziemnych budynków usłu-

gowych nie może przekraczać trzech, w tym trze-

cia kondygnacja wyłącznie w formie poddasza 

użytkowego;  

3) wysokość budynków, mierzona od poziomu terenu 

do najwyższego punktu dachu nie może przekra-

czać 15 m;  

4) dachy dwu lub wielospadowe, symetryczne 

o nachyleniu połaci 35°−45°, kryte dachówką ce-

ramiczną, cementową lub materiałem dachówko-

podobnym z wyłączeniem dachówki bitumicznej;  

5) budynki gospodarcze i garaże wolno stojące mogą 

być wyłącznie jednokondygnacyjne;   

6) wysokość budynków gospodarczych i garaży wolno-

stojących, mierzona od poziomu terenu do najwyż-

szego punktu dachu, nie może przekraczać 6 m;  
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7) ustala się zakaz realizacji ogrodzeń wykonanych 

z prefabrykatów betonowych i żelbetowych, z wy-

łączeniem słupków oraz podmurówki o wysokości 

nie większej niż 60 cm.  

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązu-

ją następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania 

terenu i kształtowania ładu przestrzennego:  

1) powierzchnia zabudowy w stosunku do po-

wierzchni działki nie może przekroczyć 30%;  

2) co najmniej 50% powierzchni działki należy urządzić 

jako powierzchnię terenu biologicznie czynnego.  

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązu-

ją następujące ustalenia dotyczące wskaźników kształ-

towania zabudowy:  

1) powierzchnia działki budowlanej nie może być 

mniejsza niż: 1000 m
2
;  

2) szerokość frontu działki budowlanej nie może być 

mniejsza niż: 20 m;  

(Skarga Wojewody Dolnośląskiego NK-N.4131.107. 

.2012.MS6 z dnia 30 kwietnia 2012 r. do WSA we 

Wrocławiu na § 20 ust. 4 pkt 2).  

3) dopuszcza się zmniejszenie minimalnych po-

wierzchni, o których mowa w pkt 1, o nie więcej 

niż 10%, w następujących sytuacjach:  

a) w granicach działki istniejącej przed wejściem 

w życie planu, dopuszcza się wydzielenie tylko 

jednej takiej działki,  

b) w przypadku wydzielania terenu przeznaczone-

go pod publiczną infrastrukturę techniczną;  

4) ustalenia, o których mowa w pkt 1 i 2 nie obowią-

zują przy wydzielaniu działek pod infrastrukturę 

techniczną i drogi wewnętrzne.  

5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązu-

ją następujące ustalenia dotyczące parkowania pojaz-

dów:  

1) nie mniej niż 2 miejsca postojowe dla usług pro-

wadzonych na powierzchni całkowitej od 6 m
2
do 

20 m
2
;  

2) następne 3 miejsca postojowe dla usług prowadzo-

nych na powierzchni całkowitej przekraczającej  

20 m
2−

do 50 m
2
;  

3) każde następne 2 miejsca postojowe na każde na-

stępne rozpoczęte 50 m
2 
usług.  

§ 21. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku pla-

nu symbolami: 1P, 2P ustala się następujące przezna-

czenie:  

1) podstawowe: produkcja, budownictwo, zabudowa 

usługowa z zakresu: handel hurtowy, handel deta-

liczny, turystyka, finanse, gastronomia, obsługi 

firm i klienta, obsługa pojazdów samochodowych;  

2) uzupełniające:  

a) drogi wewnętrzne, parkingi,  

b) infrastruktura techniczna.  

2. Na terenach, o których mowa w ust.1 obowią-

zują następujące ustalenia dotyczące kształtowania 

zabudowy:  

1) nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości:  

a) 10 m od linii rozgraniczającej z drogą powia-

tową oznaczoną na rysunku planu symbolem 

1KDL,  

b) 6 m od linii rozgraniczającej z drogą oznaczoną 

na rysunku planu symbolem 2KDD;  

2) wysokość budynków mierzona od najniższego 

poziomu terenu do najwyższego punktu dachu nie 

może przekraczać 15 m;  

3) nie określa się wymagań w zakresie form dachów 

i pokryć dachowych;  

4) ustala się obowiązek zachowania niezabudowane-

go pasa o szerokości 4 m od granicy terenu ozna-

czonego na rysunku planu symbolem 3WS; pas ten 

jest niezbędny dla prowadzenia prac konserwacyj-

nych.  

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowią-

zują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowa-

nia terenu i kształtowania ładu przestrzennego:  

1) powierzchnia zabudowy budynków nie może prze-

kroczyć 70% powierzchni terenu;  

2) powierzchnia biologicznie czynna powinna zaj-

mować co najmniej 30% powierzchni terenu.  

4. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowią-

zują następujące ustalenia dotyczące wskaźników 

kształtowania zabudowy:  

1) dopuszcza się podział terenu na działki 

w zależności od potrzeb;  

2) dopuszcza się wydzielenie dróg wewnętrznych 

o szerokości co najmniej 10 m i wyposażonych 

w place do zawracania;  

3) nie określa się wymagań w zakresie szerokości 

frontów działek;  

4) nie określa się wymagań w zakresie kąta położenia 

granic działek w stosunku do pasów dróg przy któ-

rych są położone.  

5. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowią-

zują następujące ustalenia dotyczące komunikacji 

i parkowania pojazdów:  

1) obsługa komunikacyjna z drogi oznaczonej symbo-

lem 1KDL na warunkach i za zgodą zarządcy drogi 

oraz z drogi dojazdowej oznaczonej symbolem 

3KDD;  

2) należy zapewnić miejsca postojowe na terenie 

własnym dla wszystkich pojazdów związanych 

z prowadzeniem działalności w następujących 

wielkościach:  

a) w przypadku realizacji obiektu o przeznaczeniu 

określonym jako produkcja: 1 miejsce postojo-

we na 0,8 miejsca pracy,  

b) w przypadku realizacji obiektów usługowo- 

-handlowych o powierzchni sprzedażowej prze-

kraczającej 100 m
2
, powierzchnia parkingów 

powinna być dwukrotnie większa od po-

wierzchni sprzedażowej,  

c) w przypadku realizacji obiektu o pozostałych 

przeznaczeniach:  
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−  nie mniej niż 2 miejsca postojowe dla usług 

prowadzonych na powierzchni całkowitej od 

6 m
2
do 20 m

2
,  

− następne 3 miejsca postojowe dla usług 

prowadzonych na powierzchni całkowitej od 

21 m
2
do 50 m

2
,  

− każde następne miejsce postojowe na 50 m
2 

usług.  

§ 22. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku pla-

nu symbolami od 1ZP do 6ZP ustala się następujące 

przeznaczenie: tereny zieleni urządzonej.  

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 obowią-

zują następujące ustalenia:  

1) dopuszcza się zieleń urządzoną, zakrzewienia, 

zadrzewienia;  

2) dopuszcza się lokalizację urządzeń rekreacyjno-

sportowych takich jak: ścieżki zdrowia, ścieżki 

rowerowe, boiska;  

3) dopuszcza się infrastrukturę techniczną.  

§ 23. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku pla-

nu symbolami od 1ZL do 4ZL ustala się następujące 

przeznaczenie: tereny leśne.  

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 obowią-

zują następujące ustalenia:  

1) zakaz lokalizacji zabudowy kubaturowej, w tym 

również zabudowy związanej z produkcją rolniczą 

i leśną;  

2) dopuszcza się infrastrukturę techniczną.  

§ 24. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 1ZC ustala się następujące przeznaczenie:  

1) podstawowe: teren cmentarza;  

2) uzupełniające: infrastruktura techniczna.  

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązu-

ją następujące ustalenia:  

1) dopuszcza się lokalizację obiektów kubaturowych 

związanych z przeznaczeniem terenu, urządzenia 

i zagospodarowanie towarzyszące;  

2) dopuszcza się ogrodzenie terenu ogrodzeniem 

pełnym, murowanym.  

§ 25. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku pla-

nu symbolami od 1WS do 17WS ustala się następują-

ce przeznaczenie:  

1) podstawowe: tereny wód powierzchniowych śród-

lądowych;  

2) uzupełniające: infrastruktura techniczna.  

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązu-

ją następujące ustalenia: dopuszcza się przejazdy 

mostkowe lub zarurowanie.  

§ 26. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku pla-

nu symbolami od 1R do 15R ustala się następujące 

przeznaczenie: tereny rolnicze.  

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 obowią-

zują następujące ustalenia:  

1) zakaz lokalizacji zabudowy kubaturowej, w tym 

również zabudowy związanej z produkcją rolni-

czą;  

2) dopuszcza się lokalizację nowych rowów meliora-

cyjnych;  

3) dopuszcza się infrastrukturę techniczną;  

4) dopuszcza się lokalizację komunalnych ujęć wód 

podziemnych (studni) oraz związanych z nimi 

urządzeń służących celom zaopatrzenia w wodę;  

5) dopuszcza się wypełnienie występujących na tere-

nach, o których mowa w ust. 1, zagłębień poeks-

ploatacyjnych materiałem mineralnym (z wyłącze-

niem odpadów komunalnych) i rekultywację 

w kierunku rolnym lub leśnym.  

§ 27. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku pla-

nu symbolami od 1RZ do 13RZ ustala się następujące 

przeznaczenie:  

1) podstawowe: tereny trwałych użytków zielonych;  

2) uzupełniające: infrastruktura techniczna.  

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 obowią-

zują następujące ustalenia:  

1) zakaz lokalizacji zabudowy kubaturowej, w tym 

również zabudowy związanej z produkcją rolniczą 

i leśną;  

2) dopuszcza się lokalizację nowych rowów meliora-

cyjnych;  

3) zakaz trwałego składowania surowców i materia-

łów masowych.  

§ 28. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 1RU ustala się przeznaczenie:  

1) podstawowe:  

a) tereny obsługi produkcji w gospodarstwach rol-

nych, hodowlanych i ogrodniczych,  

b) zabudowa usługowa z zakresu: handel detalicz-

ny, niepubliczne usługi oświaty, niepubliczne 

usługi zdrowia i opieki społecznej, turystyka, 

finanse, gastronomia, obsługa firm i klienta;  

2) uzupełniające:  

a) drogi wewnętrzne, parkingi,  

b) infrastruktura techniczna.  

2. Dla usług, o których mowa w ust. 1 pkt 2, obo-

wiązują następujące ustalenia: obowiązuje zapewnienie, 

we własnym zakresie przez właściciela lub władającego 

terenem, wymaganych standardów zamieszkiwania na 

terenach sąsiednich (zachowanie dopuszczalnego po-

ziomu hałasu, wibracji, emisji zanieczyszczeń, uciążli-

wości transportu itp.) w przypadku, gdy wprowadza on 

na swoją działkę działalność usługową.  

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązu-

ją następujące ustalenia dotyczące kształtowania za-

budowy:  

1) dopuszcza się budynki lub lokale mieszkalne dla 

właścicieli lub zarządców prowadzonej działalności;  

2) wysokość obiektów kubaturowych nie może prze-

kraczać 18 m;  
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3) nie określa się wymagań w zakresie form i pokryć 

dachowych;  

4) dopuszcza się lokalizowanie w granicach działek 

obiektów hodowlanych o obsadzie niewiększej niż 

50 Dużych Jednostek Przeliczeniowych (DJP).  

4. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązu-

ją następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania 

terenu i kształtowania ładu przestrzennego:  

1) powierzchnia zabudowy w stosunku do po-

wierzchni działki nie może przekroczyć 50%;  

2) co najmniej 30% powierzchni działki należy urządzić 

jako powierzchnię terenu biologicznie czynnego.  

5. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązu-

ją następujące ustalenia dotyczące wskaźników kształ-

towania zabudowy:  

1) powierzchnia działki budowlanej nie może być 

mniejsza niż 3000 m
2
;  

2) dopuszcza się zmniejszenie minimalnej po-

wierzchni, o której mowa w pkt 1, o nie więcej niż 

10%, w następujących sytuacjach:  

a) w granicach działki istniejącej przed wejściem 

w życie planu, dopuszcza się wydzielenie tylko 

jednej takiej działki,  

b) w przypadku wydzielania z działki terenu prze-

znaczonego pod publiczną infrastrukturę tech-

niczną, np. trafostację, przepompownię ścieków 

itp.;  

3) ustalenia, o których mowa w pkt 1, nie obowiązują 

przy wydzielaniu działek pod infrastrukturę tech-

niczną i drogi wewnętrzne.  

6. Obowiązują następujące ustalenia dotyczące 

systemu komunikacyjnego: dojazd do terenu z dróg: 

13KDD, 4KDg – za zgodą i na warunkach określo-

nych przez zarządcę drogi.  

7. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują 

następujące ustalenia dotyczące parkowania pojazdów:  

1) nie mniej niż 2 miejsca postojowe dla usług pro-

wadzonych na powierzchni całkowitej od 6 m
2
do 

20 m
2
;  

2) następne 3 miejsca postojowe dla usług prowadzo-

nych na powierzchni całkowitej przekraczającej  

20 m
2
 − do 50 m

2
;  

3) każde następne 2 miejsca postojowe na każde na-

stępne rozpoczęte 50 m
2 
usług;  

4) w przypadku realizacji obiektów usługowo 

-handlowych o powierzchni sprzedażowej przekra-

czającej 100 m
2
, powierzchnia parkingów powinna 

być dwukrotnie większa od powierzchni sprzedażo-

wej;  

5) w przypadku realizacji obiektu o przeznaczeniu 

określonym jako turystyka (hotel, motel), inwestor 

zobowiązany jest na własnym terenie zapewnić nie 

mniej niż 1,2 miejsca postojowego na 1 pokój ho-

telowy (motelowy);  

6) w przypadku jeśli na działce, poza obiektem 

o przeznaczeniu określonym jako turystyka, zosta-

ną zrealizowane inne obiekty o przeznaczeniu 

usługowo-handlowym − inwestor zobowiązany 

jest urządzić dodatkowe miejsca postojowe, 

w ilości określonej w pkt 1−4.  

§ 29. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 1W ustala się następujące przeznaczenie: 

teren infrastruktury technicznej, wodociągi.  

§ 30. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku pla-

nu symbolami od 1E do 5E ustala się następujące 

przeznaczenie: tereny urządzeń elektroenergetyki.  

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowią-

zują następujące ustalenia dotyczące systemu komu-

nikacyjnego: dojazdy do terenów:  

1) 1E z terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-

lem 1KDD (droga gm. Nr 109092D);  

2) 2E z terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-

lem 13KDD przez teren oznaczony na rysunku 

planu symbolem 1RU;  

3) 3E z terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-

lem 1KDL (droga pow. Nr 1963D);  

4) 4E z terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-

lem 9KDD (droga gm. Nr 107094D);  

5) 5E z terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-

lem 19KDD (droga gm. Nr 107095D).  

§ 31. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 

symbolami od 1K do 5K ustala się następujące przezna-

czenie: tereny infrastruktury technicznej, kanalizacja.  

§ 32. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku pla-

nu symbolami: 1KDL, 2KDL ustala się następujące 

przeznaczenie – komunikacja publiczna: drogi lokalne 

(drogi klasy „L”), droga powiatowa Nr 1963D i droga 

powiatowa Nr 2075D.  

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, 2 ustala 

się szerokość w liniach rozgraniczających, zgodnie 

z rysunkiem planu.  

§ 33. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku pla-

nu symbolami od 1KDD do 15KDD ustala się nastę-

pujące przeznaczenie – drogi publiczne: drogi dojaz-

dowe (drogi klasy „D”).  

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala 

się szerokość w liniach rozgraniczających, zgodnie 

z rysunkiem planu.  

§ 34. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku pla-

nu symbolami od 1KDW do 4KDW ustala się nastę-

pujące przeznaczenie – drogi wewnętrzne.  

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala 

się szerokość w liniach rozgraniczających, zgodnie 

z rysunkiem planu.  

§ 35. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku pla-

nu symbolami: 1KDPj, 2KDPj i 3KDPj ustala się 

następujące przeznaczenie – ciągi pieszo-jezdne.  

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala 

się szerokość w liniach rozgraniczających, zgodnie 

z rysunkiem planu.  

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 17 – Poz. 1696



§ 36. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku pla-

nu symbolami od 1KDg do 10KDg ustala się następu-

jące przeznaczenie – drogi transportu rolnego.  

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala 

się szerokość w liniach rozgraniczających, zgodnie 

z rysunkiem planu.  

Rozdział 3 

Przepisy końcowe  

§ 37. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się 

Wójtowi Gminy Kobierzyce.  

§ 38. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni 

od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Dolnośląskiego.  

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy:  

Czesław Czerwiec 
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Załącznik nr 1 do uchwały nr XV/ 

/155/12 Rady Gminy Kobierzyce  

z dnia 27 stycznia 2012 r. 

 

 

(Skarga Wojewody Dolnośląskiego NK-N.4131.107.2012.MS6 z dnia 30 kwietnia 2012 r. do WSA we Wro-

cławiu na rysunek planu w zakresie terenów: 1MN, 2MN) 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr XV/ 

/155/12 Rady Gminy Kobierzyce  

z dnia 27 stycznia 2012 r. 

 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE W SPRAWIE UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

wsi Tyniec nad Ślężą 
 

Rada Gminy Kobierzyce dokonuje rozstrzygnięcia uwag wniesionych podczas wyłożenia do publicz-

nego wglądu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a nie uwzględnionych 

przez Wójta Gminy Kobierzyce, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r. poz. 717, z późniejszymi zmianami)  

w następujący sposób: 
Nie uwzględnia się uwagi Pana Marka Nowaka:  

Pkt. 1 uwagi: dotyczący § 9, pkt 4 – odnośnie szerokości dróg wewnętrznych w kontekście działki ewidencyj-

nej; 

Pkt. 2 uwagi: dotyczący definicji „obiekt usługowo-handlowy”; 

Pkt. 3, 4 uwagi: w związku z § 6, dotyczącym zapisów konserwatorskich; 

Pkt. 5 uwagi: dotyczący § 9 pkt 4 – odnośnie zapisu o drogach wewnętrznych (ograniczenie wymogu dla dróg 

przekraczających długość 100 m); 

Pkt. 6 uwagi: dotyczący § 10 – odnośnie zapisu o poborach wody w granicach działki ewidencyjnej; 

Pkt. 7 uwagi: dotyczący definicji: „szerokość frontu działki budowlanej”; 

Pkt. 8 uwagi: dotyczący § 15, w zakresie terenu 1U – odnośnie zastosowania estetycznej osłony od terenów 

przyległych; 

Pkt. 10 uwagi: dotyczy § 22 – odnośnie braku ścieżek rowerowych; 

Pkt. 11 uwagi: dotyczący braku wyznaczenia ścieżek rowerowych wzdłuż cieków wodnych. 
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Załącznik nr 3 do uchwały nr XV/ 

/155/12 Rady Gminy Kobierzyce  

z dnia 27 stycznia 2012 r. 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE W SPRAWIE SPOSOBU REALIZACJI ZAPISANYCH 

W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO WSI TYNIEC NAD ŚLĘŻĄ, 
INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ 

WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASAD ICH FINANSOWANIA 

 

 W związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Tyniec 

nad Ślężą, inwestycjami stanowiącymi zadania własne gminy będą: 

 sieć wodociągowa o łącznej długości ok. 1 505 m  

 sieć kanalizacyjna o łącznej długości ok. 1 505 m.  

 

Przewiduje się, że finansowanie tych zadań odbywać się będzie ze środków Gminy, zgodnie  

z przyjętym Wieloletnim Planem Inwestycyjnym oraz Planem Rozwoju Lokalnego Gminy.  
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